de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de
demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu.

AU
TRECUT
DEJA

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.
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de
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Harta corupției românești
Abuz în serviciu, mită, trafic de influenţă – acestea sunt
infracţiunile cu frecvenţă mare în dosarele deschise pe numele
preşedinţilor de consilii judeţene.
Paginile 8-9

Declarația săptămânii
mânii
VASILE BLAGA |
copreședinte PNL
„Nu cred că mai există
decât cu numele PMP, cei
ei
care erau în poză la
Neptun au plecat.”

SCURT CURS DESPRE LIBERTATEA PRESEI PENTRU UZUL CONSILIULUI JUDEȚEAN

Dacă ne băgați pumnul în gură,
vă mușcăm până vă dă sângele!

Presa
SESIZEAZĂ!
Procurorii
PROBEAZĂ!
Justiția
CONDAMNĂ!

”Echipa de management a proiectului (CMID)” amenință cu
procese penale jurnaliștii care mai scriu despre ”suspiciuni
de corupție” la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor
dacă nu pot proba.
Doamnelor, domnilor, nimeni nu vă contestă dreptul de a
vă adresa ”instanțelor sau organelor competente”, dar nu
ne interziceți nouă să ne facem meseria!

CONCURS

METEO

PUBLICITATE

Detalii în pagina 2

Citiți în pagina 6 cum se plâng funcționarii CJ că le este afectată imaginea și ce credem noi că este în interesul cetățenilor
să știe.
Iar în pagina 7, puteți aﬂa cum ”Au ținut 2 ani gunoiul sub
preș!” responsabilii cu implementarea Proiectului CMID.
Pentru că este dreptul nostru, al jurnaliştilor, să scriem şi al
vostru, al cititorilor, să ştiţi!

VEZI CETREBUIE SĂ FACI!

VINERI

SÂMBĂTĂ

50C 50C

DUMINICĂ

70C

Câştigă o tabletă
de 7" pe săptămână
Vizitează site-ul www.monitorulcj.ro pentru a afla detalii despre concurs.
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Unde mergem în weekend?

DE-A LUNGUL ISTORIEI
12 decembrie
1896: Guglielmo Marconi a
făcut, la Londra, prima demonstraţie publică a radioului.
1913: Pictura „Mona Lisa” a
lui Leonardo Da Vinci a fost
recuperata, la Florenţa, dupa
doi ani de la furtul ei din
Muzeul Luvru din Paris.
1963: Kenya își proclamă independenţa faţă de Marea
Britanie.
1991: Curtea Supremă de
Justiţie, Secţia militară, i–a
declarat nevinovaţi pe foștii
membri ai Comitetului Politic
Executiv al PCR.
13 decembrie
1642: Noua Zeelandă a fost
descoperită de navigatorul
olandez Abel Tasman.
1863: Guvernul Kogălniceanu
votează legea secularizării
averilor mânăstirești, deziderat al Revoluţiei de la 1848.
1921: Demisia guvernului

vineri-duminică, 12-14 decembrie 2014

condus de generalul
Alexandru Averescu.
2003: Președintele irakian
Saddam Hussein este capturat în apropierea orașului
Tikrit.
14 decembrie
1280: Prima atestare documentară a orașului
Sighișoara.
1467: Bătălia de la Baia:
Ștefan cel Mare înfrânge armatele maghiare conduse de
regele Matei Corvin, care invadasera Moldova.
1911: Exploratorul norvegian
Roald Amundsen a devenit
primul om care a ajuns la
Polul Sud.
1955: România alături de
Albania, Austria, Bulgaria,
Cambodgia, Ceylon,
Finlanda, Ungaria, Irlanda,
Italia, Iordania, Laos, Libia,
Nepal, Portugalia și Spania
se alătură statelor membre
ale Organizaţiei Naţiunilor
Unite.
PUBLICITATE

EVENIMENTE PE TOT
PARCURSUL WEEKENDULUI

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Expoziţie: Miracolul Naşterii
Domnului Prin Ochi de Copil

Salonul Anual de Artă

Perioada: 10–23 decembrie
Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei
Expoziţia cuprinde lucrări realizate
de elevii claselor V-VIII ai şcolii
speciale, coordonaţi de profesorii
Olga Simina, Mihaela Cioban,
Monica Nechita şi Daniela Bodea,
dorindu-se prin acest eveniment
marcarea Sărbătorii Naşterii
Domnului, promovarea talentului
şi creativităţii copiilor cu nevoi speciale în comunitate şi totodată
perpetuarea tradiţiilor româneşti.

11 decembrie 2014 – 11 ianuarie 2015
Caracteristica principală a Salonului Anual de
Artă a U.A.P. Cluj este aceea că artiștii participanţi nu sunt constituiţi într-o echipă, nu au
un program comun, nu sunt purtătorii acelorași probleme, nu urmăresc o anume modă
artistică, nu sunt tributari in corpore unui curent artistic oarecare. Ei sunt individualităţi care anual se întâlnesc pe simezele salonului pe
baza unui singur criteriu: profesionalismul! Se
impune așadar ca publicul să aleagă ce-i place
din oferta generoasă a artiștilor de toate vârstele, de la nonagenari până la debutanţi, în

marea lor majoritate români și maghiari, dar
și alte naţionalităţi, din Cluj, Dej, Turda, Zalău
și Bistriţa. Tocmai această diversitate oferă
marele spectacol al salonului an de an, făcând
totodată dovada prezenţei artiștilor plastici
profesioniști clujeni în viaţa artistică a orașului. Participarea la salon este benevolă, deschisă tuturor absolvenţilor oricărei universităţi de
artă, membri sau nemembri ai Uniunii
Artiștilor Plastici, care îndeplinesc criteriile profesionale impuse de bunul simţ, avizate de
Juriul de selecţie al salonului, alcătuit din prestigioși artiști plastici, artiști decoratori, designeri, critici de artă.

Salonul Anual de Artă
2014-2015
Perioada: 11 decembrie 2014
– 11 ianuarie 2015
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Cea mai importantă manifestare a artiştilor clujeni la ei acasă,
organizată prin tradiţie de
Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi
Filiala din Cluj-Napoca a Uniunii
Artiştilor Plastici din România,
la cumpăna dintre ani, în spaţiile generoase ale Muzeului de
Artă. Vor ﬁ expuse 260 lucrări
din toate genurile de artă plastică, arte decorative şi design,
creaţii recente, aparţinând unui
număr de 140 expozanţi.

Expoziţie de fotograﬁe:
Viaţa în Transilvania de
Nord, de Ilie Tudorel
Perioada: 11–21 decembrie
Clădirea Casino

Expoziţia Mineralia
Perioada: 12–14 decembrie
Muzeul Etnograﬁc al
Transilvaniei

Expoziţie: Muchii inﬁnite
Perioada: 29 noiembrie 2014
– 15 ianuarie 2015
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Muchii inﬁnite. Colecţia Mircea
Pinte face parte din proiectul Paul
Neagu. (R)evoluţia formei, care
readuce în sfera dezbaterii critice
creaţia lui Paul Neagu, la zece ani
de la dispariţia artistului în anul
2004. Proiectul include o succesiune de evenimente desfăşurate
la Timişoara şi Cluj-Napoca, în
perioada noiembrie 2014 – ianuarie 2015.

Expoziţie Rezi Van Lankveld
Perioada: 19 noiembrie 2014
– 10 februarie 2015
Fabrica de Pensule
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Târgul de Crăciun
Concerte Score Band,
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Ora 18.30
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ba devotamentul faţã de Edgar,
dau seama despre forţa unui
caracter în devenire.

Lansare de Carte –
Supravieţuitorii
Ora 18.00
Librăria Humanitas

Carmen, de Georges Bizet
Ora 18.30
Opera Naţională Cluj

SÂMBĂTĂ
Concert educativ: Crăciunul
pe portativ
Ora 10.00
Academia de Muzică Gh. Dima
Corul Filarmonicii de Stat
„Transilvania“
Cornel Groza – dirijorul Corului
Cristina Pascu – prezentator
În program: colinde şi cântece
de sărbători.

Crăiasa Zăpezii
Ora 11.00
Teatrul de păpuși Puck
Povestea lui Andersen vorbeşte
cu cãldurã şi tandreţe despre
prietenie, într-un univers dominat de glacial, atât la propriu
cât şi la ﬁgurat. Obstacolele-test
pe care Gerda le depãşeşte, cu
efort şi sacriﬁcii, pentru a-şi pro-

Târgul de Crăciun
Concerte Corul Allegria,
Aminda & Hazard, Cargo

nea, atmosfera speciﬁcă de sărbătoare va ﬁ completată de către
corul de copii „Alegria“ precum şi
de către corul bărbătesc „Axios”.

Concert Diamonds Are
Forever

Ora 18.30
Piaţa Unirii

Ora 21.00
Flying Circus Pub

Meci de baschet: U Banca
Transilvania vs. CS Energia
Tg. Jiu

DUMINICĂ

Ora 20.30
Sala Polivalentă
Etapa a XI-a a Cupei României
la baschet masculin

Colind Regal
Ora 18.00
Clădirea Casino
Aﬂată la a doua ediţie, seara de
colind regal va aduce în faţa publicului ﬁguri reprezentative pentru scena lirică clujeană: „Corul
Regal“, alcătuit din artişti profesionişti, aﬂat sub bagheta dirijorului Dan Dumitrana, solo şi acompaniament la pian al solistei
Larisa Pentea şi „Quartetul de
Alămuri“, condus dirijoral de către Flaviu Mogoşan. De aseme-

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
Revând Market este un târg general duminical de revânzari. La
Revând Market puteţi să vindeţi
ce nu utilizaţi şi să cumpăraţi
ieftin ce vă trebuie.

Târgul de Crăciun
Concert de colinde
tradiţionale, Oana Bozga,
Veronica Macarie Moldovan,
Andreea Ciupe, Lucia Potra,
Silviu Popa, Orchestra Regal
Transilvan, Ansamblul
Folcloric Tradiţii al USAMV
Ora 19.00
Piaţa Unirii
PUBLICITATE
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Clujeanul care a cucerit Antarctica
Un alpinist clujean a reuşit să escaladeze vârful Vinson (4897m) din Antarctica, cel mai înalt de pe continentul alb.
Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro
Alpinistul Iuliu Ciprian
Pătraşcu, bistriţean la origine, dar stabilit în Cluj
încă din vremea studenţiei este primul clujean
care a reuşit să ajungă pe
cel mai înalt vârf muntos
din Antarctica. El este al
cincilea român care atinge această performanţă,
după Ticu Lăcătuşu (în
anul 2001), David Neacşu
şi Zsombor Tulit (în anul
2009), precum şi Crina
Coco Popescu (în anul
2011).
Cucerirea vârfului Vinson
(4897m) de către Ciprian Pătraşcu a avut loc în 8 decembrie, la capătul unei expediţii care a început în 22 noiembrie.
Reuşita lui este cu atât mai
importantă ţinând cont că a
făcut parte dintr-o echipă internaţională, toţi ceilalţi şase
membri având o experienţă
mult mai mare decât clujeanul Ciprian Pătraşcu. El povesteşte că a plecat în această expediţie cu mari reţineri
din cauză că el era singurul
român, nu ştia cine sunt colegii de echipă şi cât sunt de
experimentaţi.
„Pot să vă spun faptul că,
la început, am avut mari reţineri în legătură cu participarea mea în cadrul acestei
expediţii. În primul rând, datorită faptului că eram singurul român, iar în al doilea
rând din cauza faptului ca
agenţia care a organizat toată logistica expediţiei nu ne-a
dat opţiunea de a ne cunoaşte între noi înainte de această experienţă. Practic, noi
toţi am fost puşi în postura

Ciprian Pătrașcu este al cincilea român care a cucerit vârful Vinson, cel mai înalt din Antarctica

de a ne cunoaşte doar cu o
seară înainte de plecarea propriu-zisă în expediţie, în Punta Arenas, oraşul cel mai sudic din Chile, unde se organizează majoritatea expediţiilor care au ca scop explorarea şi cunoaşterea Antarcticii”, a spus Ciprian Pătraşcu, la întoarcere.

A făcut faţă cu brio
colegilor străini mai
experimentaţi
Ceilalţi alpinişti care au urcat pe vârful Vinson alături
de clujean sunt un nepalez,
un canadian, un olandez, un
australian şi doi americani.
„În momentul în care mi-am
cunoscut colegii de expediţie
am constatat că toţi erau mult
mai experimentaţi ca mine.
Spre exemplu, am avut în echi-

pă o persoană cu două ascensiuni reuşite pe Everest (una
pe faţa nordică, cealaltă pe faţa sudică), altul care tocmai
prin această ascensiune reuşise să devină un Seven Summit Guy, iar un alt coleg tocmai se întorsese din maratonul Antarcticii (42 km la temperaturi de -30/ -40 grade Celsius, alergat prin zăpadă, traseu pe care-l parcursese în
mai puţin de şase ore). Cu
toate acestea, consider că la
sfârşitul expediţiei am reuşit
să păstrez reputaţia excelentă pe care o au alpiniştii noştri peste hotare, percepţie conﬁrmată şi de invitaţiile primite la ﬁnalul expediţiei în vederea participării şi la alte proiecte similare comune viitoare”, a mai declarat alpinistul
clujean.

A fost şi pe Mont Blanc
şi Aconcagua
Ciprian Pătraşcu mai are la
activ şi alte ascensiuni reuşite,
impresionante cu care nu se
poate lăuda oricine. A cucerit
Vârful Aconcagua (6962 m), în
anul 2011 împreună cu alpinistul român Vasile Cipcigan (şef
formaţie Salvamont-Salvaspeo
Cluj), vârful Mont Blanc (4.810
m), în august 2013, în cadrul
unei expediţii româneşti din care au mai făcut parte, printre
alţii, şi alpiniştii Adrian Vălean
şi Vlad Căpuşan. De asemenea,
a ajuns şi pe Vârful Elbrus din
Rusia (5.642), în august 2014,
alături de alpinistul român Mihnea Prundeanu.
Expediţia din Antarctica,
pe vârful Vinson a fost susţinută ﬁnanciar şi de Consiliul
Judeţean Cluj.

Clujeanul a cucerit vârful pe data de 8 decembrie

Antarctica, o provocare pentru cei mai
experimentaţi alpinişti
Continentul Antarctica este unul extrem de greu accesibil,
neﬁind locuit permanent în special din cauza condiţiilor meteorologice extreme (temperaturi constante de -30 /-40
grade Celsius), condiţii care combinate cu altitudinea și vânturile care viteze de 50-70 noduri pe oră, transformă această experienţă în una extrem de provocatoare chiar și pentru
cei mai experimentaţi alpiniști. De asemenea, logistica organizării unei astfel de expediţii constituie o provocare în sine, accesul pe continent „in and out” se face doar săptămânal, dacă vremea o permite, timp de 3 luni/an, cu ajutorul
unui avion rusesc vechi, care este obligat să aterizeze pe o
pistă naturală din gheaţă. În aceste condiţii, încercarea de a
escalada cel mai înalt vârf din Antarctica nu este una care
pare să stea la îndemâna oricui.

PUBLICITATE

Fără cozi la Primărie!
Clujenii care aleg să îşi
plătească taxele şi impozitele la sediul Primăriei
Cluj-Napoca din Piaţa
Unirii nu vor mai sta la
fel de mult la coadă ca în
prezent.
Acum, la aceste ghişee nu
există un sistem de eliberare
a bonurilor de ordine şi de
aﬁşare a timpului de aşteptare astfel că se formează cozi
interminabile şi înghesuială.
Primăria Cluj-Napoca va
cumpăra şi instala un sistem
de electronic de eliberare a
bonurilor de ordine la ghişee.
Acesta va costa 50.000 lei, fără TVA. Ieri a fost publicat un
anunţ de achiziţie publică pentru acest sistem, iar ﬁrmele
interesate vor depune ofertele până luni, 15 decembrie.
Potrivit caietului de sarcini,
montarea sistemului are ca
scop reducerea timpilor de aş-

teptare, organizarea cozilor
de aşteptare, transparenţă şi
informarea publicului.
„Pentru a beneﬁcia de serviciile puse la dispoziţie de
instituţie, persoanele vor urma traseul: la dispozitivul touchscreen aﬂat la intrare, alege serviciul pe care îl solicită, ridică bonul cu numărul
de ordine, aşteaptă până când
unul din ghişeele asociate serviciului ales anunţă vizual şi/
sau vocal că este la dispoziţia acelui număr de ordine, se
deplasează la ghişeul la care
este chemat”, este precizat în
caietul de sarcini.
Vor ﬁ cumpărate un ecran
de tocuhscreen, două aﬁşaje
electronice de tip LCD, 15 aﬁşaje electronice pentru ghişeu, 15 telecomande pentru
operatorul de la ghişeul virtual, 15 bucăţi de controlor
de opinie.
(G. D.)
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Guvernul Ponta îngheaţă din nou
salariile din sectorul bugetar
Singurele domenii în care se vor înregistra mici creşteri anul viitor vor fi educaţia şi sănătatea.
Salariile bugetarilor de
anul viitor vor ﬁ îngheţate la nivelul de la ﬁnele
acestui an, exceptaţi
urmând să ﬁe profesorii,
ale căror salarii vor ﬁ
majorate în două tranşe,
cu „până la 5%” din martie şi tot cu „până la 5%”
din septembrie, dar în
anumite condiţii, şi angajaţii din sănătate.
Valoarea de referinţă din
Legea salarizării bugetarilor,
pe baza cărora sunt calculate
acestora, va ﬁ îngheţată şi
anul viitor la 600 lei, relevă
un proiect de ordonanţă de
urgenţă obţinut de Mediafax.
Astfel, ca măsuri de politică salarială pentru anul viitor, este pregătit ca, pentru
salariile de bază, soldele sau
indemnizaţiilor de încadrare
de care beneﬁciază personalul plătit din fonduri publice,
cuantumul brut să ﬁe ţinut la
acelaşi nivel cu cel acordat
pentru luna decembrie 2014,
în măsura în care personalul
îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii.
Şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor
şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac
parte din salariul brut, solda
lunară brută/salariul lunar

brut, indemnizaţia brută de încadrare va ﬁ îngheţat la acelaşi nivel cu cel ce se acordă
personalului plătit din fonduri
publice pentru luna decembrie
2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea
în aceleaşi condiţii.

SALARIZARE

600

Dascălii – două majorări
de până la 5%

de lei este valoarea
de referinţă la care
vor ﬁ îngheţate
salariile bugetarilor în
anul 2015

Prin excepţie de la această
regulă, personalul didactic va
beneﬁcia anul viitor de majorarea salariilor de bază în două tranşe: cu până la 5% în
luna martie, faţă de nivelul
acordat pentru luna februarie
2015, şi cu până la 5% în luna septembrie, faţă de nivelul
acordat pentru luna august
2015, fără a depăşi însă salariul de bază stabilit potrivit articolului 10 alin. (1) din Legea
salarizării, care este determinat prin înmulţirea coeﬁcientului de ierarhizare corespunzător clasei de salarizare aferente funcţiei deţinute cu valoarea de referinţă de 600 lei.
În schimb, începând cu luna ianuarie 2015, cuantumul
brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic

demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii,
grade sau trepte profesionale
a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile
de personal aprobate prin buget. Avansarea personalului
încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în
clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, personalul beneﬁciind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul
stabilit prin lege, fără acordarea salariului aferent clasei de
salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru 284/2010,
după caz.

SIngurele salarii care mai pot creşte în sectorul bugetar sunt cele ale dascălilor şi ale medicilor

auxiliar din învăţământ va ﬁ
ţinut la acelaşi nivel cu cel ce
se acordă pentru luna decembrie 2014, în măsura în care
personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Sănătatea, a doua
excepţie
Tot prin excepţie, personalul din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială beneﬁciază de drepturile salariale
stabilite în conformitate cu
prevederile OU 70/2014 privind salarizarea personalului

din cadrul sistemului public
sanitar şi sistemului public de
asistenţă socială în anul 2015.
Ordonanţa de urgenţă
70/2-14 stabileşte că, începând cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unităţi medico-sociale, şi
al sistemului public de asistenţă socială, cuantumul brut
al salariilor de bază/soldelor
funcţiei de bază/salariilor
funcţiei de bază, astfel cum a
fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majorează
cu 100 lei. Prevederea nu se

aplică însă în cazul personalului din cadrul sistemului public sanitar, inclusiv unităţi
medico-sociale, şi sistemului
public de asistenţă socială care în anul 2015 beneﬁciază de
majorarea salariului de bază
cu sume mai mari de 100 lei,
ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Promovarea – legată
de bugetul unităţilor
În acelaşi timp, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba
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PIAŢA VALUTARĂ
Realizări şi perspective
la GAL “Poarta Transilvaniei” După aproape opt luni, euro
revine la 4,45 lei
Pe parcursul etapelor de selecţie, în urma unor intense acţiuni de animare a teritoriu-

lui, la Grupul de Acţiune Locală “Poarta Transilvaniei”, care deserveşte şi comunele clujene Negreni şi Ciucea, s-au depus 71 de proiecte conforme, însumând peste trei milioane de euro valoare publică. Dintre acestea, 68 de proiecte au fost depuse la APDRP şi 57
de proiecte au fost declarate eligibile, dintre care 55 de proiecte ﬁind semnate de către beneﬁciari, cu o valoare publică de 2.380.386 euro la contractele semnate.
Finanţările europene s-au îndreptat în mod echilibrat către beneﬁciarii privaţi şi publici, vizând, în special, Măsurile 112, 121, 141, 312, 313 şi 322. În zona privată s-au preferat achiziţiile de utilaje agricole şi dezvoltarea exploataţiilor agricole şi zootehnice, în
timp ce zona publică s-a orientat spre achiziţia de utilaje pentru situaţii de urgenţă sau
gospodărire comunală, modernizarea de drumuri, dar şi a unui cămin cultural. Areal cu
bogat potenţial turistic, nu puteau lipsi solicitările pentru înﬁinţarea de pensiuni agroturistice, amenajarea de trasee turistice şi marketing turistic.
În conformitate cu Planul de Dezvoltare Locală, Grupul de Acţiune Locală “Poarta Transilvaniei” şi-a propus, pentru viitorul imediat, realizarea unui proiect de cooperare cu doi
parteneri din judeţul Maramureş, ţintind încurajarea actorilor locali din Regiunea Nord–
Vest de a întreprinde proiecte de extindere a experienţelor, de stimulare şi sprijinire a inovaţiei, de dobândire şi îmbunătăţire a competenţelor şi de promovare în domeniul produselor tradiţionale şi locale.
Cooperarea celor trei Grupuri de Acţiune Locală vizează îmbunătăţirea capacităţilor de
marketing ale producătorilor locali din teritoriul parteneriatului. De asemenea, Grupurile
doresc să sporească numărul de producători locali formaţi pentru autorizare, să dezvolte
gradul de instruire în domeniul siguranţei alimentare, a legislaţiei speciﬁce şi a antreprenoriatului. Nu în ultimul rând, cooperarea îşi asumă stimularea asocierilor producătorilor
locali, prin structuri noi sau prin aderare la forme asociative existente.

Marcările de proﬁt ale
speculatorilor pe raportul
euro/dolar dar şi ieşirile
de pe pieţele emergente
ale investitorilor, care
aşteaptă o creştere a
dobânzilor din SUA, au
provocat deprecierea
monedelor din regiune.
Pe acest fond negativ, cursul
euro a crescut de la 4,4415 lei
la 4,4546 lei, o medie mai ridicată ﬁind atinsă în 28 aprilie.
Semne că euro pregăteşte
trecerea peste pragul de 4,45
lei au apărut în urmă cu câteva zile, pentru ca miercuri
noapte acesta să ﬁe depăşit
pe pieţele internaţionale. Evoluţia a fost preluată şi de piaţa valutară locală acolo unde
deschiderea s-a realizat la
4,4460 lei. Tranzacţiile s-au
realizat între un minim de
4,4430 şi un maxim de 4,4550
lei, cotaţiile de la ora 14:00 ﬁind de 4,4480 – 4,4510 lei.
Cursul dolarului american,
care a urcat la începutul săptămânii la 3,6246 lei, o medie

mai ridicată ﬁind atinsă în 21
august 2012, cobora ieri, datorită evoluţiei faţă de euro,
de la 3,5885 la 3,5787 lei.
Media francului elveţian a
crescut de la 3,6949 la 3,7077
lei. Un curs mai ridicat, de
3,7081 lei, a fost atins în 18
martie.
Monedele din regiune se
depreciau la rândul lor faţă
de euro. Cea poloneză cobora la 4,17 – 4,179 zloţi iar cea
maghiară la 306,7 – 308,3 forinţi, nivel care nu a mai fost
atins din prima decadă a lunii trecute.
Perechea euro/dolar, care
a scăzut, în 8 decembrie, la
1,2247 dolari, cotaţie care nu
a mai fost atinsă de la jumătatea lui august 2012, creştea
ieri la 1,2415 – 1,2483 dolari,
ca o consecinţă a marcărilor
de proﬁt.
Această mişcare de apreciere a euro este doar una conjuncturală, analiştii anticipând
pentru anul viitor o scădere
către bariera de la 1,20 dolari,

în condiţiile în care se anticipează că BCE va declanşa un
program de injecţii de lichiditate, prin achiziţia de titluri
de stat şi obligaţiuni ale companiilor din zona euro.
În piaţa la termen de la Sibiu, euro se tranzacţiona pentru martie viitor la 1,2467 dolari.
(R. G.)

10
decembrie

11
decembrie

Euro 
4,4415

4,4546

Dolar 
3,5885

3,5787

100 Forinţi maghiari 
1,4453

1,4463

Francul elveţian 
3,6949

3,7077

Lira sterlină 
5,6158

5,6043

Gramul de aur 
141,6385

140,4883
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Cum arată Proiectul
de Buget pe 2015?
Construcţia bugetară a fost realizată pe o creştere economică
de 2,5%, un PIB de 710 miliarde de lei şi o inflaţie de 2,2%.
Ministerele Muncii,
Dezvoltării, Finanţelor,
Fondurilor Europene,
Agriculturii, Mediului,
Transporturilor, Economiei
vor avea bugete mai mari
anul viitor, în timp ce alocările pentru ministerele
Sănătăţii, Culturii şi
Administraţiei şi
Internelor vor ﬁ mai mici.
Astfel, bugetul Ministerului
Muncii pentru 2015 este de
36,71 miliarde de lei (29,69 miliarde de lei alocate iniţial în
2014 şi 28,89 miliarde de lei
după trei rectiﬁcări), Ministerul Dezvoltării are la dispoziţie 5 miliarde de lei (4,8 miliarde de lei alocat, 4,55 miliarde de lei după rectiﬁcări), Ministerul Finanţelor are un buget de 3,46 miliarde de lei (3
miliarde de lei alocat iniţial pentru 2014 şi 2,92 miliarde de lei
după rectiﬁcări), Ministerul
Agriculturii primeşte 23,59 miliarde de lei (19,4 miliarde de
lei alocate pentru 2014, 18,57
miliarde de lei după rectiﬁcări),
iar Ministerul Mediului are un
plafon de cheltuieli pentru anul
viitor de 2,82 miliarde de lei
(2,68 miliarde pentru 2014, 2,54
miliarde lei după rectiﬁcări).
Ministerul Fondurilor Europene va avea un buget de
1,76 miliarde lei, mult peste
nivelul de 166,37 milioane lei
alocat pentru 2014.
Potrivit proiectului de buget pentru 2015, Ministerul
Transporturilor va beneﬁcia
de 8,66 miliarde de lei (6,46

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului „IAS IT – Îmbunătăţirea Accesibilităţii
Serviciilor oferite de IAS EXPERT S.R.L.”
Data: 12.12.2014
Localitatea: Cluj-Napoca

miliarde de lei, respectiv 6,82
miliarde de lei în 2014), iar
Ministerul Economiei are un
buget de 1,53 miliarde de lei
(1,07 miliarde de lei alocat pe
2014, respectiv 1,32 miliarde
de lei după rectiﬁcări în 2014).

Sănătate în scădere
În schimb, bugetul Ministerului Sănătăţii scade la 6,73
miliarde de lei (7,97 miliarde
de lei, respectiv 7,94 miliarde lei după rectiﬁcări în 2014),
al Ministerului de Interne la
8,81 miliarde de lei (8,39 miliarde lei şi 9,88 miliarde de
lei după rectiﬁcări).
La Secretariatul General al
Guvernului noul plafon este
de 6,96 miliarde de lei (7,2
miliarde de lei şi 5,96 miliarde de lei în 2014).
Ministerul Justiţiei va avea
un buget de 2,72 miliarde de
lei (2,56 miliarde de lei şi 3,1
miliarde de lei în 2014), Ministerul Apărării are alocată
suma de 7,36 miliarde de lei
(6,8 miliarde de lei iniţial, 7,09

Ce bugete au serviciile secrete?
Serviciul Român de Informaţii va avea 1,39 miliarde lei
(1,1 miliarde lei 2014, 1,19 miliarde lei după rectiﬁcări,
Serviciul de Informaţii Externe 225,38 milioane (195,66
milioane lei alocat pe 2014, 225,21 milioane lei după rectiﬁcări), în timp ce Serviciul de Protecţie și Pază primește
148,79 milioane lei (131,74 milioane lei alocat pe 2014,
154,04 milioane lei după rectiﬁcări). Bugetul Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale însumează 246 milioane lei, faţă
de 248,43 milioane lei alocarea pe 2014 și 259,15 milioane lei după rectiﬁcări.

miliarde de lei după rectiﬁcări
în 2014), în timp ce Ministerul Educaţiei poate cheltui anul
viitor cel mult 8,95 miliarde
de lei (8,56 miliarde de lei şi
8,8 miliarde de lei în 2014).
Pentru Ministerul de Externe bugetul a fost ﬁxat la 681,5
milioane lei, faţă de 673,27
milioane lei pe 2014 sau 791,8
milioane lei după rectiﬁcări.
Ministerul Tineretului şi
Sportului va putea cheltui până la 441,6 milioane lei (372,33
milioane lei alocat pe 2014,
383,53 milioane lei după rectiﬁcări), iar Ministerul Culturii
537,16 milioane lei (562,58 milioane lei alocat pe 2014, 584,81
milioane lei după rectiﬁcări).
Pentru Ministerul Public
suma pe 2015 este de 709,28
milioane lei (690,7 milioane
lei alocat pe 2014, 908,95 milioane lei după rectiﬁcări).

Venituri de un sfert
de trilion
Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate
la 226,36 miliarde de lei
(31,9% din PIB), în timp ce
cheltuielile sunt proiectate la
239,36 miliarde lei (33,7% din
PIB), rezultând astfel un deﬁcit bugetar de 1,8% din PIB.
Bugetul a fost construit pe
o creştere economică de 2,5%,
un Produs Intern Brut estimat
la 709,68 miliarde de lei şi o
inﬂaţie anuală de 2,2%.

Cosmetic Plant vrea să intre
pe piaţa portugheză
Cosmetic Plant, unul dintre cei mai cunoscuţi producători autohtoni de produse cosmetice, prospectează piaţa din Portugalia
şi vizează lansarea exporturilor şi pe această piaţă,
începând de anul viitor.
„Extinderea vânzărilor la
export rămâne şi în 2015 un
obiectiv important, după ce
anul acesta Cosmetic Plant a
început livrările şi către piaţa
din Ungaria şi a crescut ponderea vânzărilor de peste ho-

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

tare în totalul business-ului”,
a declarat Susana Laszlo, Director General al Cosmetic
Plant.
Potrivit aﬁrmaţiilor Susanei Laszlo, Portugalia se aﬂa
de mai multă vreme pe lista
potenţialelor zone de dezvoltare a exporturilor, însă prezenţa companiei în cadrul Bazarului Diplomatic de la Lisabona şi vânzările record obţinute în cadrul acestuia au
determinat o creştere a interesului pentru această zonă.

Un alt motiv pentru care
Cosmetic Plant prospectează
piaţa din Portugalia este asemănarea obiceiurilor de consum cu România.
În cadrul Bazarului Diplomatic de la Lisabona, Cosmetic Plant a fost unul dintre cei
opt expozanţi de la standul României, alături de producători
de suplimente nutritive, accesorii din piele realizate la Timişoara, ouă încondeiate din
Bucovina, ţesături româneşti,
dar şi bijuterii handmade.

IAS Expert S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Arieşului, nr. 31, ap. 21, a implementat, începând cu data de 30.06.2014, proiectul „IAS IT – Îmbunătăţirea Accesibilităţii Serviciilor oferite de IAS EXPERT S.R.L.”, cofinanţat prin Fondul European
de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2 TIC
3.1.1/283/5/30.06.2014, cod SMIS 47890, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii Economice’’ (POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională
Nord -Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Susţinerea utilizării
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la
broadband şi la serviciile conexe”.
Valoarea totală a proiectului este de 58.616,04 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 42.543,90 lei.
Proiectul a fost implementat în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 6 luni.
Obiectivul proiectului este creşterea competitivităţii societăţii IAS Expert S.R.L. prin
achiziţia de echipamente IT& C şi realizarea unui upgrade al conexiunii broadband
la internet. Obiectivul propus a fost realizat.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Sorana Celina Cernea
Funcţie: Administrator
Tel.: +40-(0)264 446611, Fax: +40-(0)264 446615, e-mail: office@ias-expert.ro
PUBLICITATE
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CJ Cluj ameninţă cu procese pe oricine
îndrăzneşte să pună întrebări despre CMID!

Au ţinut 2 ani

„Echipa de management a proiectului” Centrului de Deşeuri a trimis
presei o „informare” referitoare la stadiul de implementare a proiectului
CMID. Printre cifre şi cuvinte, ameninţări cu procese şi daune materiale!
Sub steagul Uniunii
Europene şi stema
Guvernului României, o
mână de funcţionari ai
Consiliului Judeţean se
revoltă împotriva presei
care a publicat „insinuări” despre „suspiciuni de
corupţie” şi ameninţă jurnaliştii cu „antrenarea
răspunderii penale sau
material, după caz”.
Ameninţările, abil formulate în cuvinte aproape avocăţeşti, demonstrează nu dorinţa lor de a colabora cu
jurnaliştii, ci o plăcere aproape dictatorială de a le băga
pumnul în gură.
Într-o „Informare” – trimisă vezi Doamne redacţiilor pentru a comunica stadiul de implementare a Proiectului Centrului de Management Integrat al Deşeurilor –, „Echipa de management a proiectului” formulează un avertisment la adresa jurnaliştilor: „Referitor la
insinuările apărute în ultima
perioadă în presa locală cu
privire la faptul că asupra
unor angajaţi din cadrul Consiliului Judeţean Cluj planează suspiciuni de corupţie,
subliniem faptul că până la
această dată organele abilitate ale statului nu au formulat acuzaţii cu privire la
niciunul dintre aceştia. În
măsura în care există persoane care pot dovedi aceste suspiciuni, acestea au obligaţia de a sesiza organele
abilitate. În cazul în care
aﬁrmaţiile cu privire la suspiciunile de corupţie, propagate prin mijloace de informare în masă, nu pot ﬁ
probate, persoanele indrituite, a căror imagine are de
suferit au dreptul de a se
adresa instanţelor sau organelor competente pentru antrenarea răspunderii penale sau materiale, după caz.”
Nu este un secret pentru
niciunul dintre locuitorii Clujului că Monitorul a publicat mai multe articole despre modul în care unii dintre funcţionarii Consiliului
Judeţean înţeleg să-şi desfăşoare activitatea. Ce este mai
puţin cunoscut, este faptul
că am adresat instituţiei Consiliului Judeţean zeci de întrebări şi solicitări de informaţii, concretizate în mii de
pagini de documente. În unele cazuri am primit informaţiile solicitate, în altele
răspunsuri evazive, care creează suspiciunea unor tergiversări sau muşamalizări.
Nicăieri nu am auzit despre obligaţia jurnaliştilor de
a publica doar acele infor-

maţii pe care le pot proba.
In extremis, o astfel de situaţie ar pune presa într-o imposibilitate aproape generală de a furniza cetăţenilor
informaţii despre cazuri de
corupţie sau cheltuirea nejustiﬁcată a fondurilor publice, singurele articole ﬁind
atunci laude fără sens la adresa politicienilor şi a angajaţilor din instituţiile statului.
Probabil la asta visează unii
funcţionari ai Consiliului Judeţean Cluj.
Din punctul nostru de vedere, lucrurile stau cu totul
şi cu totul altfel: rolul presei este de a sesiza, de a
pune întrebări, de a scormoni acolo unde crede că
s-ar putea ascunde ceva,
chiar şi atunci când are doar
bănuieli sau suspiciuni.
Jurnaliştii, în calitatea lor
de „câini de pază ai democraţiei”, au – potrivit jurisprudenţei CEDO şi tuturor
tratatelor internaţionale care
garantează libertatea presei
– nu doar dreptul, ci OBLIGAŢIA de a aduce în discuţia publicului toate informaţiile referitoare la persoane
publice, la subiecte de interes public, pentru dezbaterea
lor şi informarea cetăţenilor.
În ceea ce priveşte garantarea libertăţii presei, limitele criticii admisibile a discursului journalistic sunt
mult mai largi faţă de persoanele publice, acestea, prin
natura funcţiei pe care o îndeplinesc, sunt obligate la
transparenţă şi sunt supuse
dezbaterii şi discursurilor critice ale publicului larg.
Libertatea presei constituie categoria de discurs public cel mai mult apărată de
Curtea de la Strasbourg, iar
atunci cînd ne aﬂăm în prezenţa unui discurs critic adresat oamenilor politici sau celor care ocupă funcţii publice (funcţionari publici) prin-

cipiul apărat este cel referitor la DREPTUL OPINIEI PUBLICE de a ﬁ informată cu
privire la chestiunile ce prezintă interes public. Obligaţia corelativă acestui drept
revine presei, ziariştii având
obligaţia de a răspândi informaţii şi idei.
În cazul Handyside vs. Regatul Unit (1976), Curtea a
arătat că „libertatea de exprimare constituie unul dintre
fundamenţele ale unei socieăţi
democratice, una din condiţiile primordiale ale progresului său şi ale împlinirii individuale ale membrilor săi”.
Este ilustrativ cazul jurnalistului român Dalban c.
României (1999), unde CEDO a reţinut că: „Pentru a
se pronunţa în cauză Curtea
trebuie deci să ţină seama
de un element deosebit de
important: rolul esenţial jucat de presă într-o societate
democratică. Dacă presa nu
trebuie să depăşească anumite limite, îndeosebi în ceea ce priveşte reputaţia şi
drepturile celorlalţi, precum
şi necesitatea de a împiedica divulgarea unor informaţii conﬁdenţiale, sarcina sa
este totuşi comunicarea, cu
respectarea datoriilor şi responsabilităţilor proprii, a informaţiilor şi ideilor referitoare la orice problemă de
interes general. Mai mult,
Curtea este conştientă de faptul că libertatea în domeniul
presei scrise include, de asemenea, şi recurgerea la o
anume doză de exagerare,
chiar de provocare. În cauze asemănătoare celei de faţă marja de apreciere a autorităţilor naţionale se circumscrie interesului unei societăţi democratice de a permite presei să îşi joace rolul
indispensabil de «câine de
pază» şi să îşi exercite aptitudinea de a da informaţii
cu privire la problemele de

interes general (Hotărârea în
cauza Tromso şi Stensaas împotriva Norvegiei). Într-adevăr, este inadmisibil ca un
ziarist să nu poată formula judecăţi critice de valoare decât sub condiţia demonstrării veridicităţii (Hotărârea Lingens împotriva
Austriei din 8 iulie 1986).
În cazul Lingens vs. Austria (1986), CEDO a apreciat în soluţia adoptată că „libertatea presei îi pune la dispoziţie opiniei publice unul
dintre cele mai bune mijloace pentru a cunoaşte şi a judeca ideile şi atitudinile liderilor politici. În termeni mai
generali, libertatea dezbaterii politice stă la baza noţiunii de societate democratică
ce domină întreaga Convenţie”. „Limitele criticii admisibile sunt mai largi atunci când
vizează o persoană în calitatea sa de om politic, decât în
privinţa unui individ obişnuit, deoarece un om politic se
expune în mod inevitabil şi
conştient unui control strict
al faptelor şi aﬁrmaţiilor sale atât din partea ziariştilor,
cât şi din partea masei cetăţenilor. El trebuie, prin urmare, să dea dovadă de o mai
mare toleranţă”.
În ﬁne, dreptul jurnaliştilor de a informa publicul trebuie înţeles în termenii unui
demers jurnalistic legitim –
respectiv dacă ziaristul a urmarit să-şi îndeplinească cu
bună-credinţă sarcina de a
informa opinia publică asupra unor probleme de interes public (caz în care protecţia art. 10 este maximă).
În ceea ce ne priveşte,
VOM CONTINUA AŞADAR
SĂ SCRIEM TOT CEEA CE
NOI CONSIDERĂM CĂ ESTE ÎN INTERESUL CETĂŢENILOR SĂ ŞTIE DESPRE
MODUL ÎN CARE SUNT
CHELTUIŢI BANII PUBLICI
şi le sunt apărate interesele.
Vom scrie aşa cum am făcut-o întotdeauna: cu onestitate şi în urma unei documentări cât mai temeinice
posibil (în limitele în care
un jurnalist poate să documenteze o anchetă de presă, neavând la dispoziţie resursele şi nici forţa organelor de anchetă ale statului).
Iar dacă funcţionarii Consiliului Judeţean Cluj consideră că le-a fost lezat dreptul la imagine şi la viaţa personală, nu au decât să se
adreseze instanţelor de judecată. Sunt curios ce cazuri
din jurisprudenţa CEDO vor
invoca.
Paul Niculescu
Director editorial

Unitatea de implementare a proiectului
şi posibile ilegalităţi. De ce nu s-au luat
Bianca PREDA
Paul NICULESCU
redactia@monitorulcj.ro
Mariana Raţiu şi întreaga
echipă de implementare a
proiectului SMID ştiau încă
din 2012 de nenumăratele
problem de la Centrul de
Deşeuri, dar nu au luat
nicio măsură şi au lăsat
lucrările să continuie.
Aﬁrmaţia Marianei Raţiu
din vara acestui an că “până
în luna martie 2014 totul a fost
perfect” este contrazisă de rapoartele ﬁrmei Tahal Consulting Engineers (ﬁrmă care asigura asistenţa tehnică a lucrărilor şi care apare sub denumirea de Inginer în documente) şi care au fost prezentate
în şedinţe la care a participat
inclusiv Mariana Raţiu.
Încă din primele rapoarte
emise în luna mai 2012, reprezentanţii ﬁrmei Tahal sesizează probleme în derularea contractului.
“Constatările expertului geotehnician Tahal cu ocazia recepţiei terenului de fundare
din zona celulei de depozitare impun recalcularea condiţiilor de stabilitate ale întregului versant. În urma discuţiilor între părţile implicate în
contract, Beneﬁciarul (n.red.
Consiliul Judeţean Cluj) şi-a
asumat executarea unei expertize tehnice pentru a evalua stabilitatea versantului celulei de depozitare, inclusiv lucrările de foraj şi laborator necesare, lucrări ce urmează a ﬁ
efectuate în luna iunie 2012 ”,
se arată în raport. În realitate,
expertiza tehnică a fost cerută de Consiliul Judeţean Cluj
abia în 2014, după doi ani de
la sesizarea problemelor.
Într-un alt raport, datat iulie 2013, inginerii Tahal atrag

atenţia că “destabilizarea de
teren de la taluzul nordic al
celulei se accentuează” şi că,
raportat la graﬁcul de execuţie, “se estimează întârzieri
de aproximativ 40 de zile”.
Tahal sesizează în iulie 2013
că antreprenorul (n.red. Napoca SA) a executat în şantier „lucrări neautorizate şi neanunţate pentru care trebuie
să prezinte o expertiză tehnică”. Din nou, Beneﬁciarul, adică Consiliul Judeţean Cluj nu
pare să ia nicio măsură, dovadă, că ulterior, problema este reluată în alte rapoarte.
În raportul din luna noiembrie 2013, când lucrările la Centrul de Deşeuri erau realizate
în proporţie de 48%, inginerii
Tahal subliniază încă o dată
că există probleme la diverse proiecte tehnice (clădirile
administrative, zonă intervenţie utiliaje, tratare levigat).
“La întâlnirea din 18 noiembrie 2013 cu echipa de management s-a discutat despre destabilizarea taluzului, destabilizare sesizată de Antreprenor încă din luna mai 2013.
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj s-au deplasat în

MARIANA RAŢIU |
Manager de proiect
„Până în luna mai
2014, a fost totul
perfect!“
şantier în luna mai 2013 pentru a stabili măsurile care se
impun şi modalitatea de abordare a situaţiei. În urma discuţiilor s-a limitat accesul pe zona respectivă şi s-au întrerupt
lucrările pe zona afectată”, se
arată în raportul Tahal. La întâlnirea din noiembrie 2013 a
participat şi Mariana Raţiu, semnătura acesteia ﬁind prezentă
pe lista de prezenţă.

Bani aruncaţi pe fereastră
Consiliul Judeţean Cluj a încheiat un contract în valoare de
1,3 milioane de lei în 2011 pentru “asistenţă tehnică pentru
sprijin managerial în implementarea proiectului Centrului de
Deșeuri” cu SC EPMC Consulting, (Environmental Protection
Management and Conservation) administratorul societăţii
ﬁind Cristina Corpodean, soţia lui Silviu Corpodean, fost director al Casei de Cultură a Studenţilor Cluj.
Înainte de a câștiga contractul cu CJ Cluj Cristina Corpodean
avea ﬁrma KVB Economic, care ulterior a fost redenumită SC
EPMC Consulting. KVB Economic era o ﬁrmă de consultanţă
înﬁinţată în 2005 și condusă de PDL-iștii Sulﬁna Barbu si
Silvian Ionescu fost ministru al Mediului, respectiv comisar
general la Garda de Mediu. Cristina Corpodean trebuia ca
prin ﬁrma ei de consultanţă să monitorizeze pas cu pas derularea contractelor de servicii și lucrări la Centrul de Deșeuri.
Unde a sesizat EPMC problemele de risc de mediu?

Lucrări fără autorizaţie la staţiile de transfer
În rapoartele întocmite de inginerii Tahal cu privire la construcţia staţiilor de transfer din Gherla, MIhai Viteazu și Huedin se
arată faptul că aceste lucrări au început fără a avea emise autorizaţiile de construcţie de către primăriile respective.
De exemplu, în ceea ce privește staţia de transfer de la Gherla,
precizează raportul, în iunie 2012 se realizau lucrări de excavare, lucrări de umplutură, lucrări de trasare zid de sprijin, inclusiv lucrări de turnare beton, fără a se ﬁ primit însă autorizarea de organizare de șantier de la Primăria Gherla.
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gunoiul sub preş!
la Centrul de Deşeuri ştia din 2012 despre nereguli
măsuri?

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Comunicat de presă

ANUNŢ FINALIZARE PROIECT
“Upgradare conexiune internet şi modernizare infrastructură IT
la SC Safeway International Impex SRL”
Cluj Napoca, 12.12.2014
SC Safeway International Impex SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr.
182, judeţul Cluj în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea cu succes a activităţilor
proiectului “Upgradare conexiune internet şi modernizare infrastructura IT la
SC Safeway International Impex SRL“, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul
Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Nimic de raportat
În ciuda numeroaselor nereguli sesizate de inginerii de
la Tahal, în urma unei întâlniri din mai 2014 a echipei de
implementare a proiectului
reiese că Beneﬁciarul (adică
Consiliul Judeţean Cluj) nu a
avut nimic de raportat.
“Echipa de implementare a
Consiliului Judeţean Cluj continuă să ﬁe implicată în toate aspectele legate de supervizare, dar nu au nimic de
raportat în ceea ce priveşte
aspectele legate de personal,
aspectele ﬁnanciare şi plăţi.
De asemenea, nu are nimic
de raportat la eventuale constrângeri”, se arată în raportul lunar întocmit de Tahal.
Mai mult, în acelaşi raport
se arată că au fost observate
unele defecte de construcţie
la panourile de închidere şi
că au fost depăşite limitele
şantierului spre Est.
„Am reamintit antreprenorului că lucrările respective nu
sunt autorizate prin autorizaţia de construire, nu sunt aprobate de inginer şi nu se vor
deconta”, se arată în minuta
redactată în urma întâlnirii.
La aceste întâlniri din lunile mai şi iunie 2014 Mariana
Raţiu, în calitate de şefă de
proiect, nu a mai participat,
iar semnătura sa nu se mai regăseşte în lista de prezenţă întocmită de ﬁecare dată.
Nici în minuta întocmită
în urma întâlnirilor din luna
iunie 2014 echipa de implementare a proiectului Centrului de Deşeuri nu are nimic
de raportat sau reproşat, susţinând în continuare că este
implicată în toate aspectele
legate de supervizare.
La 30 iunie 2014 lucrările
la Centrul de Deşeuri erau
realizate în proporţie de 65%,
iar Antreprenorul, Napoca
SA, şi Beneﬁciarul (CJ Cluj)
au convenit asupra prelungirii duratei de execuţie şi au
semnat un act adiţionat prin
care au stabilit data de 19 octombrie 2014 ca dată de ﬁnalizare a contractului de lucrări.
“Lucrările nu sunt autorizate şi pot produce daune
Consiliului Judeţean Cluj. Argila din şantier nu respectă
condiţiile minime pentru executarea lucrărilor de etanşa-

Valoarea totală a proiectului este de 150.312,80 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 100.000 lei.
Proiectul s-a implementat în localităţile Cluj Napoca, Zalau şi Bistriţa pe o durată de 6 luni.
Prin acest proiect s-a îmbunătăţit accesul la informatii şi conexiunea cu exteriorul prin upgradarea conexiunii la internet în trei puncte de lucru ale societăţii, de asemenea s-a implementat o aplicaţie pentru semnatura electronică
şi s-au achiziţionat echipamente IT performante precum şi licenţe software
necesare funcţionării echipametelor achiziţionate
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Shakhshir Basel
Funcţie: Administrator
Tel. 0264 274 235, Fax: 0264 274 235, e-mail: basel@safewayinternational.ro
PUBLICITATE

Comunicat de presă
ANUNT DE FINALIZARE A PROIECTULUI
‚,Dezvoltarea microîntreprinderii Dettra Organizațion SRL prin dotarea cu
echipamente moderne destinate organizărilor de evenimente
și mobilier tip birou’’
Mun.Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu, nr.122A, jud.Cluj
Data publicării: 12 decembrie 2014
S.C. DETTRA ORGANIZATION S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Colinei, nr.26,
ap.U16, jud.Cluj, a derulat, începând cu data 30.06.2014 proiectul ‚,Dezvoltarea
microîntreprinderii Dettra Organizațion SRL prin dotarea cu echipamente
moderne destinate organizărilor de evenimente și mobilier tip birou’’, cod
SMIS 53413, finanțat prin Programul Operațional Regional, în baza contractului de
finanțare nr. 4537/30.06.2014 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de
Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul sus-menționat a fost implementat de către S.C. DETTRA ORGANIZATION
S.R.L., la sediul secundar din Mun.Cluj-Napoca, str.General Eremia Grigorescu,
nr.122A, pe o perioadă de 6 luni și are o valoare totală aprobată de 1.099.391,75
lei, din care 886.606,26 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Obiectivul general a vizat creșterea competitivității societății Dettra Organization
prin dotarea cu mobilier de birou și echipamente performante, necesare în
organizarea diverselor evenimente, în următorul an, în vederea creșterii calității
serviciilor și a prestării de servicii diversificate adaptate la cererea de pe piață.

re a sistemului de drenaj şi a
sistemului de etanşare. În celula de depozitare se acumulează ape meteorice. Raportul de neconformitate pentru lucrările de umpluturi
la digul nordic nu a fost stins.
Pentru lucrările la argila de
etanşare, Antreprenorul a început lucrările fără acordul
Inginerului, acord condiţionat de prezentarea probelor

de calitate a materialului folosit pentru stratul de argilă
de 1 m grosime. MINUTELE
ŞI REZUMATELE DISCUŢIILOR DIN ŞEDINŢE AU FOST
ÎNAINTATE SĂPTĂMÂNAL
CONSILIULUI JUDEŢEAN
CLUJ ÎN CADRUL RAPORTULUI DE INSPECŢIE SĂPTĂMÂNAL ŞI APROBATE DE
ACESTA”, se arată în ultimul
raport întocmit de Tahal.

Efectul estimat al implementării se va reflecta în viabilitatea economică a
firmei, obținerea unui randament sporit al activității precum și diversificarea
serviciilor de organizare evenimente, contribuind astfel la creșterea
competitivității economice a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest în domeniul
respectiv. De asemenea, prin proiect au fost create 6 noi locuri de muncă,
proiectul contribuind astfel la sprijinirea inițiativelor antreprenoriale care să
faciliteze crearea de locuri de muncă și creștere economică durabilă.
Date de contact: Dl. Buta Ioan-Bogdan, Administrator, Tel: 0740.143.945, e-mail:
butabogdan@yahoo.com.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

www.inforegio.ro
,QYHVWLPLQYLLWRUXOWČX! 3URLHFWVHOHFWDWvQFDGUXO3URJUDPXOXL2SHUDɃLRQDO5HJLRQDOĂLFR-ILQDQɃDWGH8QLXQHD(XURSHDQČSULQ)RQGXOEuropean pentru 'H]YROWDUH5HJLRQDOČ
Pentru informaĩLLSULYLQGIRQGXULOHGLVSRQLELOHSULQ3URJUDPXO2SHHUDĩLRQDO5HJLRQDOvQ5HJLXQHD1RUG-Vest, vizitaĩLZZZQRUG-vest.ro
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Harta corupţiei româneşti. Judeţele în care c

Abuz în serviciu, mită, trafic de influenţă – acestea sunt infracţiunile cu frecvenţă mare în dosarele de
Actualii sau foştii şeﬁ de
Consilii Judeţene (CJ) care
au ori au avut probleme cu
legea sunt tot mai mulţi,
iar lista nu pare închisă.
Odată cu ridicarea preşedintelui CJ Timiş de către
DNA, numărul acestora a
crescut, miercuri, la 21,
şase ﬁind arestaţi preventiv sau la domiciliu, în
dosare de corupţie.
Abuz în serviciu, mită, traﬁc
de inﬂuenţă – acestea sunt infracţiunile cu frecvenţă mare în
dosarele deschise pe numele preşedinţilor de consilii judeţene.
Majoritatea acestor dosare sunt
instrumentate de procurorii anticorupţie, care, în ultimele zile,
au avut “incursiuni” în judeţele
Timiş, Hunedoara şi Buzău.
Ultimul (dar, puţin probabil,
cel din urmă) şef de CJ ridicat
de anchetatori este preşedintele
CJ Timiş, Titu Bojin (PSD). Acesta este suspectat, potrivit unor
surse judiciare, că direcţiona fonduri din bugetul Consiliului Judeţean Timiş către unităţi administrativ teritorial din judeţ, în
vederea ﬁnanţării contractelor
pe care acestea le aveau în derulare cu o ﬁrmă al cărei patron
este un apropiat al edilului. Miercuri seară, Bojin ar urma să aﬂe
dacă va ﬁ cercetat în libertate
sau în arest.

Firme de casă,
bani la teşcherea
Arestat la domiciliu, şeful CJ
Hunedoara, Mircea Moloţ (PNL),
nu ar ﬁ stat nici el departe de ilegalităţi, după cum susţin procurorii. Asupra lui planează suspiciunea că în perioada 2010-2014
a creat şi pus în funcţiune un circuit ﬁnanciar prin care fondurile
publice au ajuns în conturile unor
societăţi care nu îndeplineau criteriile de caliﬁcare, privind capacitatea tehnică şi/sau profesională, economico-ﬁnanciară, precum
şi experienţa similară. Respectivele ﬁrme erau controlate de persoane din cercul său relaţional,
„practică” frecventă în rândul celor cu drept de semnătură şi decizie privind banii publici.
Trioul preşedinţilor de CJ ridicaţi în ultimele zile este completat de Cristinel Bîgiu (Buzău,
PSD), arestat preventiv pentru
că ar ﬁ cerut şi primit bani pentru a atribui contracte pe bani
publici unor ﬁrme. El a fost reţinut după ce a fost prins în ﬂagrant, în parcarea din faţa blocului unde locuieşte, în timp ce
primea 50.000 de lei pe care anchetatorii îi consideră mită.

Aventuri la Marea Neagră
Printre cele mai mediatizate
cazuri de corupţie în plan local
se numără cel al lui Nicuşor Con-

stantinescu (PSD). Preşedintele
suspendat al CJ Constanţa a atras
atenţia asupra sa, în primul rând,
prin numărul de dosare în care
este judecat (trei), dar şi prin „fuga” în America, din motive de sănătate. Ulterior, odată prins, el a
fost arestat, însă a stat mai puţin
de o lună în arest preventiv, în
prezent ﬁind judecat sub control
judiciar. Constantinescu a fost trimis în judecată pentru că nu a
asigurat ﬁnanţarea Centrului Militar Zonal Constanţa, pentru că
nu s-a supus unui control al Curţii de Conturi şi pentru că ar ﬁ
fost implicat în retrocedarea ilegală a unor terenuri la malul Mării. În plus, şeful CJ Constanţa este anchetat pentru nerespectarea
regimului armelor şi muniţiilor,
după ce în casa lui au fost găsite
15 cartuşe de 9 milimetri.

O poveste incredibilă:
Duicu şi premierul
Un alt nume cu greutate care
a stârnit interesul opiniei publice
este cel al şefului CJ Mehedinţi,
Adrian Duicu (PSD), în contextul în care în documentele din
dosar era menţionat şi numele
premierului Victor Ponta. Dosarul lui Duicu a fost deschis după
ce acesta ar ﬁ aﬁrmat, într-o discuţie cu şeful IPJ Mehedinţi, Ştefan Ponea, că are inﬂuenţă asupra unor membri ai Guvernului,

unor funcţionari publici din conducerea Ministerului Afacerilor
Interne şi a şeful Inspectoratului
General al Poliţiei Române, precum şi asupra unor consilieri locali din CL Orşova. Procurorii
DNA au început urmărirea penală în cazul lui pentru traﬁc de inﬂuenţă, cumpărare de inﬂuenţă,
instigare la dare de mită, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii nedestinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite, instigare la abuz în serviciu şi două
infracţiuni de folosire a inﬂuenţei şi autorităţii, de către o persoană care deţine o funcţie de
conducere într-un partid politic,
în scopul obţinerii pentru altul de
foloase necuvenite. Duicu, suspendat de la şeﬁa CJ Mehedinţi,
se aﬂă, în prezent, în arest la domiciliu, la vila sa din Orşova, după ce între 4 aprilie şi 17 octombrie a fost arestat preventiv.

Precum tatăl, aşa şi ﬁul
Şi preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma
(PSD), în prezent suspendat din
funcţie, le-a atras atenţia procurorilor. Alături de ﬁul său, acesta
ar ﬁ prejudiciat bugetul judeţului
cu peste şase milioane de lei, prin
atribuirea unor contracte „cu dedicaţie”. Mircea Cosma este cercetat sub control judiciar.

„Reţeta” contractelor atribuite preferenţial a fost însuşită şi
la CJ Braşov, al cărui şef, Aristotel Căncescu (PNL), este acuzat
de abuz în serviciu. Aﬂat în arest
preventiv din 24 octombrie, Căncescu ar ﬁ acordat preferenţial
contracte unei ﬁrme, în 2007 şi
în 2008. În schimbul acestui „serviciu”, societatea comercială respectivă i-a construit lui Căncescu un teren de tenis la reşedinţa acestuia din Râşnov, susţin
procurorii.

Uioreanu a ieşit din joc
Aﬂat în prezent în arest la domiciliu, Horea Uioreanu (Cluj,
PNL) este printre puţinii şeﬁ de
consiliu judeţean care şi-a dat
demisia în urma implicării într-un
scandal penal. Arestat preventiv
între 29 mai şi 12 noiembrie, fostul preşedinte al CJ Cluj este judecat pentru că ar ﬁ luat mită în
repetate rânduri. Procurorii spun
că acesta ar ﬁ cerut un comision de 700.000 de lei pentru a
„oferi” un contract în valoare de
aproximativ 4 milioane de lei,
cu privire la efectuarea de lucrări
în mai multe comune din judeţ
şi pentru construirea unor obiective în cadrul Aeroportului din
Cluj-Napoca.
Tot despre bani publici este
vorba şi în cazul preşedintelui
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Pri-

Liviu Dragnea a fost acuzat şi el de ilegalităţi

oteasa (PSD), urmărit penal de
DNA într-un dosar privind licitaţii trucate. Contractele date, potrivit procurorilor, cu încălcarea
legii au vizat proiecte de consolidare şi restaurare pentru un muzeu, Centrul Cultural Brâncuşi –
Centru Turistic Interactiv, un punct
de operare aeromedicală SMURD,
reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova, Centrul de coordonare
şi conducere a intervenţiei în caz
de dezastre în regiunea transfrontalieră, proiecte realizate, în parte, din fonduri europene.
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Cele mai eficiente tehnologii,
implementate de RAT Cluj
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Regia Autonomă de
Termoﬁcare (RAT)
Cluj-Napoca a implementat cele mai eﬁciente tehnologii de producere a
energiei, cum este cogenerarea, dar şi gestionarea
eﬁcientă a surselor.
O astfel de operaţiune a fost
realizată şi prin gestionarea şi
urmărirea unitară a tuturor capacităţilor de producţie şi distribuţie cu ajutorul sistemelor
de automatizare integrate în
ansamblul instalaţiilor de producere şi distribuţie a energiei
termice din Cluj-Napoca.

Centralele modernizate
oferă servicii de calitate
RAT desfăşoară activităţi
de exploatare şi întreţinere a
instalaţiilor termice şi de automatizare, iar echipele mobile de specialişti, aﬂate în
permanenţă pe teren, sunt în
măsură să asigure veriﬁcarea
tehnică a instalaţiilor de producere a energiei termice şi
să gestioneze incidentele apărute în funcţionarea unor astfel de echipamente.

Centrale urmărite
în timp real
Sistemul de automatizare
integrat permite urmărirea şi
intervenţia în timp real, de la

dispeceratul central, a tuturor
capacităţilor de producţie din
cetralele şi punctele termice.
Gestionarea şi întreţinerea
echipamentelor de producere
a energiei termice în condominii, spitale, scoli, grădiniţe, centre comerciale, implică un consum de resurse – umane şi materiale – ale celor direct implicaţi în administrarea acestor
imobile, precum este necesar
un grad ridicat de profesionalism în realizarea operaţiunilor
de service şi întreţinere a echipamentelor de producere a energiei termice, echipamente cu
regim special de funcţionare.
Servicii de specialitate în
domeniul supravegherii, operării, service-ului instalaţiilor
de producere a energiei termice, care poate consta în automatizarea şi supravegherea de
la distanţă 24h/24h a echipementelor de producere a energiei termice, intervenţii şi ser-

vice operativ atât pentru întreţinerea curentă cât şi pentru
situaţiile de avarie, servicii de
operare a echipamentelor, consultanţă şi suport tehnic în obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare, sunt printre câteva din serviciile pe care Regia Autonomă de Termoﬁcare Cluj le oferă.
RAT este operatorul licenţiat al serviciului public de furnizare a energiei termice în municipiul Cluj-Napoca, oferind
prestaţii de specialitate pentru
circa 31.000 de locuinţe, beneﬁciari direcţi ﬁind aproximativ
80.000 locuitori ai Clujului.
Regia oferă şi realizează şi
servicii de gestionare, supraveghere, întreţinere şi service a
echipamentelor de producere a
energiei termice aﬂate în exploatarea locuitorilor mun. Cluj-Napoca – centrale montate la blocuri de locuinte, spitale, şcoli,
gradiniţe, centre comerciale.
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conducătorii acestora au probleme cu legea
schise pe numele preşedinţilor de consilii judeţene.
Liviu Dragnea, „cu ocazia organizării şi desfăşurării referendumului din 29 iulie 2012, a uzat
de inﬂuenţa şi autoritatea sa în
partid în scopul obţinerii unor foloase nepatrimoniale de natură
electorală, necuvenite, pentru alianţa politică din care făcea parte partidul reprezentat de inculpat, şi anume îndeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obţinute în alte condiţii decât cele legale”. Anchetatorii susţin că Dragnea a fost susţinut în fraudarea referendumului de 74 de preşedinţi şi membri ai unor secţii de votare din
localităţi din judeţele Teleorman,
Vrancea, Gorj şi Olt.
pe vremea când conducea judeţul Teleorman

„Legenda” Dragnea
Vicepremierul Liviu Dragnea,
preşedinte executiv al PSD şi fost
şef al Consiliului Judeţean Teleorman, se aﬂă, şi el, pe lista foştilor şeﬁ de CJ acuzaţi că nu au
respectat legea. Dragnea a fost trimis în judecată, în iulie 2012, în
dosarul fraudării referendumului
de demitere a preşedintelui Traian Băsescu. El este acuzat de folosire a inﬂuenţei sau autorităţii
de către o persoană care deţine o
funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Potrivit rechizitoriului,

Terenuri agricole,
soţii şi alte necazuri
În ceea ce îl priveşte pe preşedintele CJ Ialomiţa, Silvian Ciupercă (PSD), procurorii spun că
acesta ar ﬁ favorizat o ﬁrmă din
Timişoara căreia i-a fost concesionat, în mod fraudulos, un teren agricol de circa 495 de hectare, bugetul instituţiei ﬁind prejudiciat astfel cu aproape 200.000
de lei pentru ﬁecare din cei 35
de ani ai duratei contractulului.
Pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş se aﬂă un dosar ce îl
priveşte pe preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba (UDMR),
acuzat de corupţie pentru că, în

decembrie 2010, ar ﬁ dispus în
mod nelegal şi nejustiﬁcat decontarea a 1,8 milioane de lei
în favoarea unei ﬁrme, pentru
o serie lucrări de reabilitare a
unui drum judeţean.
Sibiul se aﬂă, şi el, pe „harta”
consiliilor judeţene ai căror şeﬁ
au probleme cu legea, ﬁind reprezentat de Ioan Cindrea (PSD).
Preşedintele Consiliului Judeţean
Sibiu a fost trimis în judecată de
Parchetul instanţei supreme pentru că şi-a angajat soţia la biroul
său parlamentar, aceasta obţinând
astfel peste 35.000 de lei.
În Bihor, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Alexandru Iosif Francisc Kiss (UDMR), este
urmărit penal pentru luare de
mită, spălare de bani şi abuz în
serviciu. Conform anchetatorilor, Kiss, alături de câţiva oameni
de afaceri, a conceput şi a pus
în aplicare un mecanism ﬁnanciar complex, implicând societăţi din România, dar şi din SUA,
prin intermediul căruia, între
2005 şi 2006, a fost disimulată
plata sumei de aproximativ
600.000 de euro, de bani publici.

Conţac şi ﬁul SRL
În Botoşani, problemele de
natură penală sunt consemnate atât la actualul preşedinte al
CJ, cât şi la un fost ocupant al
funcţiei.
PUBLICITATE

Pe scurt

Culmea
traseismului!
Vicepreședintele PNL, senatorul
clujean Alin Tișe, a cerut DNA
să veriﬁce alocările de sume de
la Consiliul Judeţean Cluj pentru comune conduse de primari
care au trecut la PSD în urma
OUG 55. În opinia parlamentarului clujean, aceasta reprezintă
culmea traseismului politic pentru că permite să migreze și un
consilier supleant care nu are
încă o calitate de consilier și care este doar trecut pe o listă.
Pe de altă parte însă, cei care
au proﬁtat și au migrat la alte
partide au putut beneﬁcia de și
mai mulţi bani, cum este și cazul a trei localităţi din judeţul
Cluj. Alin Tișe a mai precizat că
primarii comunelor Jichiș,
Sânmartin și Bonţida au primit
de la PSD cele mai mari sume
de bani dintre toţi primarii PSD,
după ce au migrat de la PDL și
PNL la acest partid. Aceste localităţi au primit aproximativ 40
de milioane de lei, în comparaţie cu Gilău, Apahida- 23 milioane de lei sau Gherla -23 milioane de lei. „A fost recompensată activitatea lor politică,
pentru numărul de voturi aduse candidatului Victor Ponta.
Este vorba de mită electorală
evidentă, PSD a dat bani contra
voturi, e un caz tipic în care primarii au fost recompensaţi
pentru voturile aduse. Solicit
instituţiilor statului, DNA,
Parchete, să veriﬁce dacă există
o legătură între voturile aduse
lui Ponta de acești primari migratori și alocările de bani de la
CJ“, a spus Tișe.
(A. M. C.)
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PROMOVARE

Astfel, Constantin Conţac
(PSD), fost preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 2004-2008, a fost trimis în
judecată de către procurorii DNA,
în vara lui 2007, pentru efectuarea unor operaţiuni ﬁnanciare în
situaţii de incompatibilitate, spălare de bani şi fals în declaraţii.
Conţac ar ﬁ desfăşurat, alături de
ﬁul său, Liviu Conţac, fost director al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri, afaceri pe bani
publici constând în contracte de
prestări-servicii având ca obiect
întreţinerea drumurilor. Constantin Conţac a fost acuzat de fals în
declaraţii pe motiv că, în perioada 2004-2007, a omis trecerea în
declaraţiile de avere a sumei de
aproximativ un milion de dolari.
În 31 octombrie 2012, Constantin
Conţac a fost condamnat deﬁnitiv de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie la trei ani de închisoare.
Actual şef al CJ Botoşani, Florin Ţurcanu (PNL), a fost condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare, pentru fals intelectual. El a fost găsit vinovat
că a consemnat nereal că 23 de
membri ai partidului au fost excluşi din PNL, aceştia pierzându-şi astfel funcţiile de consilieri
judeţeni sau locali. Sentinţa nu a
fost deﬁnitivă, iar o decizie ﬁnală în acest proces urmează să ﬁe
dată de Curtea de Apel Suceava.

Record de puşcărie:
9 ani şi jumătate
Constantin Nicolescu (PSD),
fost preşedinte al Consiliului
Judeţean Argeş, a primit cea
mai aspră pedeapsă dintre toţi
şeﬁi de CJ condamnaţi: nouă
ani şi şase luni de închisoare,
în dosarul în care este acuzat
de fraudare de fonduri europene la reconstrucţia a două poduri, prejudiciul ﬁind de 1,2
milioane de euro.
Şi Marian Oprişan (PSD) deţine un record în rândul preşedinţilor de CJ. În cazul său, dosarul
cunoscut sub numele de „Căprioara” în care este acuzat de coruptie stagnează în instanţă de
mai bine de opt ani. Procurorii
susţin că o comisie de licitaţie de
la Consiliul Judeţean Vrancea, numită de Marian Oprişan, ar ﬁ încredinţat lucrări de pietruire a
unor drumuri comunale, în valoare de 1,9 milioane de dolari,
viraţi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
(MTCT) unor ﬁrme neeligibile.

Mischie, la puşcărie
Un alt fost şef de CJ din sudul ţării, Nicolae Mischie (Gorj,
PSD), a fost condamnat deﬁnitiv, în martie 2013, la patru ani
de închisoare, pentru luare de
mită şi traﬁc de inﬂuenţă, ﬁind
eliberat condiţionat anul acesta,

în mai. Mischie a fost anchetat
în 2004 şi trimis în judecată de
DNA pentru că, în calitate de
preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, i-ar ﬁ cerut omului de
afaceri Clement Mocanu să îi renoveze vila din Târgu Jiu, moştenită de la o mătuşă, în schimbul facilitării accesului acestuia
la o serie de contracte cu unităţile din minerit şi energie.
Nici judeţul Brăila nu lipseşte de pe lista judeţelor ai căror
şeﬁ de consiliu judeţean au avut
şi încă au probleme cu legea.
Gheorghe Bunea Stancu (PSD),
fostul preşedinte al Consiliului
Judeţean, a fost trimis în judecată de DNA pentru că ar ﬁ favorizat ﬁrme la licitaţii în cazul
atribuirii unor contracte de lucrări de asfaltare, prejudiciul ﬁind de aproape trei milioane de
lei. În prezent, Bunea Stancu se
aﬂă în arest la domiciliu, după
ce a fost arestat deﬁnitiv. În plus,
în 18 noiembrie, Bunea Stancu
a fost găsit vinovat de ICCJ că a
încălcat regimul privind conﬂictul de interese în materie administrativă, după ce a semnat contracte de asociere cu două cluburi sportive controlate de ﬁrme
unde este acţionar majoritar. Tot
fostul preşedinte al CJ Brăila, exclus între timp din PSD, are un
dosar în care este acuzat de conﬂict de interese.
PUBLICITATE
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pe de mijloacele de transport în
comun. Tel. 0748-111295. (4.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

Vând vilă în Gura Râului
jud. Sibiu.
Toate utilităţile, zona superbă,
direct de la proprietar.
Informații la 0722-275170.

APARTAMENTE
¤ Persoană ﬁzică, vând ap. cu 2
camere, confort, et. ¼, geamuri
spre curte închisă de 550 mp, central. Inf. la tel. 0751-271474. (1.7)
¤ Vând apartament cu 2 camere,
ultracentral, supr. 70 mp, str.
Croiltorilor nr. 16, în vilă cu 2
etaje, înalt, spaţion, luminos, la
două minute de staţiile de autobus, terase și cluburi, excepţional
pentru cabinet medical, notar,
avocatură, birouri, dar și pentru
locuit, vis-à-vis de Medicala III.
Inf. la tel. 0745-429546. (1.7)
¤ P.F. vând apartament cu 4 camere, în cart. Mănăștur, supr. 68
mp, decomandat, et. 3, cu balcon, cu 2 băi, beci, preț negociabil. Inf. suplimentare la tel.
0755-568802. (5.7)
¤ Vând garsonieră, recondiţionată, ultraﬁnisată, 12 mp, uși, ferestre, parchet, gresie, faianţă,
baie proprie în interior, instalaţii
complet noi, modiﬁcări interioare, Str. Byron 6A, preţ 10.000 Euro. Inf. la tel. 0742-030420. (7.7)
¤ Vând URGENT ap. cu 4 camere,
în cart. Mănăștur, supr. 68 mp,
decomandat, et. 3, ap. 13, cu
balcon, 2 băi, beci, preţ negociabil la faţa locului. Inf. suplimentare la tel. 0748-089138. (7.7)

P.F. cumpăr apartament cu
2-3 camere, în cart. Mărăşti,
Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.
CASE/CABANE
¤ Vând casă cu 4 camere, șură
cu două gajduri, bucătărie de vară, coteţe și anexe, curte, grădină, acces la toate utilităţile, cu
sau fără 4 ha teren agricol, în comuna Câţcău, jud. Cluj. Inf. și relaţii la tel. 0746-297102. (3.7)
¤ Vând casă veche, grajd și teren în
supr. de 752 mp, în Florești, la strada principală, șoseaua Cluj-Oradea,
racordate la toate utilităţile, apă,
gaz, curent, zona de case. Relaţii la
tel. 0749-813005. (4.7)
¤ Vând casă la munte, zona Valea Ierii, 2 camere, ﬁnisate, preţ
5600 euro. Inf. la tel.
0747-700044. (4.7)
¤ Vând casă în zonă rezidenţială,
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor nr. 1, teren în supr. de 607
mp, la parter, living, bucătărie,
baie, WC, cămară, la etaj 3 camere, baie, balcon, terasă, hol,
baie, WC. Inf. la tel. 0264550331 sau 0725-442163. (4.5)
¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie,
Donath, E. Grigorescu, O. Goga),
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V.
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), suprafaţa utilă între 100-150 mp, pod,
garaj, teren/grădină min. 400
mp, front minim de 16 m, aproa-

TERENURI
¤ P.F. vând teren pentru construcţii în Cluj-Napoca, str. Becaș
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front
de 19,5 m și 200 m lungime, cu
toate utilităţile pe teren, cu C.F.
+ C.U. # P2 sau case înșiruite,
preţ negociabil. Inf. suplimentare
la tel. 0741-100529. (1.7)
¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris,
str. Giuseppe Verdi, la intrare în
sat Valea Fânaţelor, compact, cadastru, front la drum 90 m, curent electric, pretabil pentru construcţii agro-zootehnice, fermș,
sere, culturiintensive de plante,
etc, preţ 11 euro/mp. Tel.
0744-653097. (1.7)
¤ P.F. vând teren pentru construcţii, str. Dealul Fânaţelor, la
100 m de autobuzul nr. 39, în
supr. de 6200 mp, front la stradă
160 m, cu toate utilităţile pe teren, preţ negociabil. Tel.
0741-100529. (1.7)
¤ Vând teren pentru construcţie
casă, situat în Cluj-Napoca, str.
Bradului nr. 32, în suprafaţă de
600 mp, extras C.F., utilităţi, cadastru. Inf. și relaţii suplimenatre
la tel. 0744-636473. (4.5)
¤ P.F. vând teren pentru construcţii în Cluj-Napoca, str. Becaș
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front
de 19,5 m și 200 m lungime, cu
toate utilităţile pe teren, cu C.F.
+ C.U. = P2 sau case înșiruite,
preţ negociabil. Inf. suplimentare
la tel. 0741-100529. (4.7)
¤ Vând teren pentru construcţii
3000 mp și 7500 mp, pe str. Gabor
Aron, și de 1060 mp, pe E. Cioran,
toate în crt. Mănăștur, cu acte în regulă. Inf. și relaţii suplimentare la
tel. 0748-193982. (4.7)
¤ P.F. vînd teren arabil în supr.
de 5700 mp, în hotarul comunei
Mihai Viteazu, jud. Cluj. Inf. suplimenatre la tel. 0720-041143,
după ora 16.00. (4.7)
¤ P.F. vând teren pentru construcţii, str. Dealul Fânaţelor, la
100 m de autobuzul nr. 39, supr.
6200 mp, front la stradă 168 m,
cu toate utilităţile pe teren, preţ
negociabil. Merită văzut. Tel.
0741-100529. (4.7)
¤ Cumpăr teren însupr. de 500
mp pentru construcţie vilă, sau
de 1500 mp pentru construcţie
case înșiruite, liber sau cu casă
demolabilă, în zona Grigorescu
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. Goga), Gheorgheni
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa
1848, Clujana), front min. 16 m,
aproape de mijloacele de transport în comun. Tel.
0748-111295. (4.7)
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¤ P.F. vând teren pentru construcţii, în Făget, preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel.
0755-568802. (5.7)

baie proprie în interior, instalaţii
complet noi, modiﬁcări interioare, Str. Byron 6A, preţ 10.000 Euro. Inf. la tel. 0742-030420. (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.

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.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000
mp, cu toate utilităţile la stradă
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu,
intravilan, zonă liniştită. Preţ –
18 Euro mp. Informaţii telefon:
0722-990855.
¤ Vând teren central în supr. de
100 mp, front 20 ml la drum de
servitute, cu C.F. și C.U., P+6,
preţ 250 euro mp. Inf. suplimentare la tel. 0745-251703.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă
lacul din Chinteni, supr. 613 mp,
front 18 ml la drum judeţean,
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii 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 distanţa de
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi,
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf.
suplimentare la tel.
0752-397165 sau 0745-501314.
P.F. vând TEREN pentru
construcţii în Şelimbăr, jud.
Sibiu, lângă motelul Dracula,
intravilan, 1.175 mp,
deschidere
24 m la DN1.
Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren cu fundaţie, în
supr. de 930 mp, în Câmpenești, zona Borom, utilităţi la
parcelă: apă, curent electric,
gaz metan, drum pietruit. Posed extras C.F. și proiect de
costrucţie. Inf. suplimentare la
tel. 0741-025199. (8.9)
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.

LOCURI DE MUNCĂ
¤ S.C. Argo Security S.R.L. angajează AGENŢI DE PAZĂ BĂRBAŢI
ŞI FEMEI, cu sau fără atestat,
pentru diferite obiective din zonă. Informaţii suplimentare la nr.
de telefon 0761 124 119, persoana de contact Iulian Deatcu.
Solicităm maximă seriozitate.
(6.8*)

AMA MODIANE CU SEDIUL
ÎN TIMIŞOARA
ANGAJEAZĂ PENTRU MUNCA
ÎN GERMANIA, PERSONAL CU
EXPERIENŢĂ ÎN TRANŞARE
VITĂ ŞI PORC.
SE OFERĂ SALARIU MOTIVANT.
Cunoştinţe de limba germană
constituie un avantaj.
Contact: 0726100715. (2.6)
¤ Tânără, nefumătoare, caut loc
de muncă, în domeniile babysitter, curăţenie, menaj ușor.
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la
tel. 0741-455348.
¤ Caut de lucru în domeniul gastronomiei, part-time (în zilele libere), experienţă în domeniu.
Cer şi ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 0745-802150.

Angajez femeie serioasă
pentru îngrijire doamnă
vârstnică, în Turda.
Program de lucru între
orele 16.30-21.30.
Inf. la telefon 0756-055644.
¤ Tânără, caut loc de muncă
part-time, în domeniul contabilitate primară, cunoștințe WINMENTOR. Sunați la tel. 0745430079.

Informații la tel.
0756-091346.

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.

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

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

SPAŢII
¤ P.F. vând două garaje subterane, în cart. Bună Ziua, str. Mircea
Zaciu nr. 10 și 18, cu C.F. în regulă,
cu ușă automată, preţ negociabil.
Inf. la tel. 0741-100529. (1.7)

ÎNCHIRIERI

Angajăm specialist
cu experienţă în
producţia industrială
de chebab.
+40.361.405.433.
(12.15)

— VALABIL PENTRU PERSOANE FIZICE —

APARTAMENTE

NUME ŞI PRENUME:
ADRESĂ:
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Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate!
Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“,
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezicătoare“ se taxează integral.

Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei,
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor.
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor
înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

¤ Vând apartament cu 2 camere,
ultracentral, supr. 70 mp, situat
în Cluj-Napoca, str. Croiltorilor nr.
16, vis-à-vis de Medicala III, spaţion, luminos, la două minute de
staţiile de autobus, terase și cluburi, bun pentru cabinet medical,
notar, avocatură, birouri, dar și
pentru locuit, preţ 75000 euro.
Inf. la tel. 0745-429546. (1.7)
¤ Închiriez apartament cu 2 camere, et. 2/4, lift, Borhanci, mobilat + electrocasnice, fără
mașină de spălat, centrală, cu încălzire prin pereți, preț negociabil. Inf. suplimentare la tel.
0726-200640.
Caut de închiriat garsonieră,
mobilată, de preferinţă zona
FSEGA sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII
¤ Vine iarna! Închiriez garaj subteran în cart. Bună Ziua, str. Mircea Zaciu nr. 18, cu uăș automată, preţ negociabil. Inf. la tel.
0741-0288813. (1.7)

SCHIMBURI
¤ Schimb garsonieră, recondiţionată, ultraﬁnisată, 12 mp, uși,
ferestre, parchet, gresie, faianţă,

MEDITAŢII
¤ Meditaţii la matematică, metodă psihopedagogică, testare
computerizată, corigenţe cl. X,
BAC cl. XII, pregătire la mate/info cl. XI-XII. Locaţie ultracentrală,
onorariusimbolic. Tel. 0757-907842,
între orele 10-18 sau
profesore_mateinfo@yahoo.com.
(7.7)

SERVICII
¤ P.F. efectuez transport mărfuri
generale cu “Ford Tranzit” decapotabil, de 1500 kg, la cele mai
mici preturi, materiale de construcţii, molozi, cherestea la rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ mic,
negociabil, al orice oră. Sunaţi la
tel. 0741-100529. (4.7)
¤ REPARAŢII TV la domiciliul clientului, cu garanţie. Tel.
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO
¤ Cumpăr cauciuc ”Hankook”, indicativ 866 – 205/60/15, stare
bună sau nou. Sunaţi la tel.
0744-653097. (7.7)

AUTO/MOTO
¤ Vând CART 270 cmc, stare perfectă, motor HONDA, înscris în

circulaţie, se poate circula pe
drumuri accidentate, preţ 750
euro. Inf. suplimentare la tel.
0751-044086. (1.7)
¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, an
de fabricaţie 2002, motor 1,6,
129000 km la bord, benzină, stare
bună, culoare argintie, în orașul
Bistriţa Năsăud, bine îngrijită, preţ
negociabil. Inf. și relaţii suplimentare la tel 0743-433704. (4.7)
¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și
revizie tehnică la zi, an fabricaţie
2001, km reali 79.000, motor
1,4, injecţie benzină (Renault
Clio), tinichigeria și vopsitul făcută recent. Preţ 1.200 Euro. Informaţii la telefon 0766-484.462.

CĂRŢI
¤ Cumpăr cărţi despre autoturismul ”Dacia”. Ofer preţ bun. Sunaţi la tel. 0749-174082. (1.5)

ELECTRO
¤ Vînd TV color “Camakrown WN”,
cu diag. 54 cm, culoare neagră, cu
farfurie parabolică satelit “Dolce”,
reciver ”Dolce”, cablu coaxial 40 m,
telecomandă, toate în stare bună
de funcţionare, preţ negociabil. Inf.
la tel. 0744-479172 sau
0374-930918. (1.7)
¤ Vînd foarte ieftin: contactori între
10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A,
strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, motoare mici de 0,55-0,75/1500;
1,5/1000, de 380 V, manometru
cu contact 0-600 bari. Tel.
0722-886013. (3.7)
¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, video
”Panasonic”, 3 buc pick-u-urip, aparate radio, 6 kg de cositor, ﬁer pătrat, ţeavă de cupru, casete audio-video, preţ foarte bun. Inf. și relaţii suplimentare la tel.
0748-193982. (3.7)
¤ Vând aparate foto: “Praktica LTL
3”, “Fed 2”, “Zorki 5”, “Smena”, în
stare foarte bună de funcţionare.
Sunaţi la tel. 0759-020427. (4.7)
¤ Vând cameră video ”Sony-HDVX
x 19”, nouă, 2 buc binoclu, altele.
Tel. 0759-020427. (4.7)
¤ Vând generator electric 220 V,
marca Einhell 800/1, nou. Inf. la
tel. 0740-542305, între orele
18-20.

UZ CASNIC
¤ Vând convenabil unei persoane
interesate și serioase, scule așchietoare, cuţite strung, burghie, freze, scule de prindere, etc, la preţ
convenabil. Rog seriozitate. Inf. la
tel. 0743-330440. (4.7)
¤ Cumpăr calorifere vechi. Ofer
1,90 RON/element. Sunați la tel.
0741-244133. (6.7)

DIVERSE
¤ Vând vin de casă, altoi, alb și roșu, demisec, producţie proprie, natural, preţ negociabil. Sunaţi la tel.
0722-515094. (1.7)
¤ Vând palton de piele ¾ , bărbătesc, nr. 50-52, culoare maro, stare foarte bună, preţ negociabil. la
tel. 0744-479172 sau
0374-930918. (1.7)
¤ Vând URGENT covor cu dim. 3 x
2,5 m, culoare vernil, carpetă și
covor lucrat manual din lână cu
dim. 3 x 2,50 m, preţ negociabil.
Inf. la tel. 0264-591965. (1.7)
¤ Vând aparat de făcut kürtös
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V,
nou, marcă străină, aparatul este
nou. Preţ negociabil. Inf. la tel.
0741-100529. (1.7)
¤ Vând coniac de 47°, rachiu de
fruncte de 53° și vin roșu și alb,
preţ 30 RON, 25 RON, respectiv 8
RON. Calitate superioară. Pentru
vin comandă mare. Sunaţi la tel.
0264-591965. (1.7)
¤ Vând baloţi de lucernă din 2014,
dreptunghiular, calitate superioară,
neploat, din șopron. Inf. suplimentare la tel. 0741-100529. (1.7)
¤ Vând două paltoane de damă,
nr. 40-50, paltoane de bărbaţi, un
cojoac cu guler de blană, talia
52-54, preţ negociabil. Inf. la tel.
0264-591965. (1.7)
¤ Vând pentru femei blană lungă
de nutrie, maro, nr. 52, preţ 300
RON și pentru bărbaţi cojoc de vidră (Orăștie), cu guler, nr. 52, preţ
200 RON. Inf. la tel. 0743-515388
sau 0264-440108. (2.7)
¤ Vând serviciu de inox de 16
piese, capace cu termostate, noi,
capacitate 6,3 l; 3,1 l; 2,9 l; 2,2
l; 1,6 l, construite în 7 straturi,
preţ 550 RON, negociabil. Foarte
bun pentru cadou. Inf. suplimentare la tel. 0751-367181. (3.7)
¤ Vând damigene de 10 l, ﬁer
forjat (bibliotecă). Inf. suplimentare la tel. 0264-440637 sau

0744-485224. (3.7)
¤ Vând suc de mere natural, cu
pulpă, din mere provenite din
pomi netrataţi, fără zahăr şi conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.
¤ Vând toaletă ecologică portativă, de 20 de litri,. Informatii la tel.
0740-542305, între orele 18-20.

COLECŢIONARI
¤ Vând trofee de vânâtoare căprior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ
negociabil. Inf. și relaţii suplimentare la tel. 0264-591965. (1.5)
¤ Cumpăr colecţii de fotograﬁi,
insigne, decoraţii medalii vechi
românești. Sunaţi la tel.
0749-174082. (1.7)
¤ Colecţionar serios, cumpăr
obiecte promoţionale Marlboro
(brelocuri, brichete, scrumiere,
reclame, aﬁșe, etc.) Sunaţi la tel.
0749-174082. (1.5)
¤ Cumpăr cartonașe de bere, suc,
băuturi, apă, cartoane pe care se
servesc și se pun paharele în locale. Tel. 0749-174082. (1.7)

ANIMALE
¤ Vând 10 porci pentru tăiat, la
90-180 kg, pe ales, hrăniţi cu cereale și lucenă, în cart. Gheorgheni, preţ negociabil. Asigur loc
de sacriﬁcare. Inf. la tel.
0751-095924. (1.7)
¤ Vând 2 porci grași pentru tăiat
, calitate extra, între 130-150 kg,
preţ 10 RON/kg hrăniţi cu cereale fără concentrat, cart. Sopor.
Asigur loc de sacriﬁcat în
Cluj0-Napoca. Inf. la tel.
0741-100529. (1.7)
¤ Vând porci pentru tăiat, rasa
”Bazna,” între 80-180 kg, crescuţi
cu porumb, în cart. Gheorgheni,
preţ negociabil, asigur loc de sacriﬁcare. Inf. la tel. 0751-095924. (4.7)
¤ Vând 10 porci pentru tăiat, între 100-180 kg, pe ales, hrăniţi
cu cereale și lucenă, în cart. Gheorgheni, preţ 10 lei/kg. Asigur
loc de sacriﬁcare. Merită văzut!
Inf. la tel. 0751-095924. (7.7)

MATRIMONIALE
¤ Aș dori să-mi găsesc perechea.
Prefer din zodia berbecului. Eu
din 1971, cu aspect ﬁzic plăcut
(fără copil). Pentru răspuns sunaţi la tel. 0748-945-449. (3.10)

PIERDERI
¤ S.C. G.T.A. PERFORMANCE
S.R.L., C.U.I. 33293225, pierdut
certiﬁcat constatator pentru sediul
social, cu nr. 36193/18.06.2014.
Se declară nul. (1.1)
¤ S.C. ATLANTIC BROKER GROUP
BROKER DE ASIGURARE S.R.L declară pierdute următoarele poliţe
de răspundere civilă Groupama:
RC 950111200, RC 95015658, I
1250280, I 1250281, I 1263291, I
1271081, I 1271084, I 1271493, I
1271495. Se declară nule. (1.1)

ACORD DE MEDIU
¤ SPAN CARMEN, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului
de mediu, conform H.G.
1076/2004, pentru ”ELABORARE
PUZ ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRI DE
BIROURI ȘI LOCATIVE P+8”, situat
în Florești, str. Răzoare f.n., jud.
Cluj. Prima versiune a planului
poate ﬁ consultată la sediul
A.P.M. Cluj-Napoca, începând cu
data de 10.12.2014, între orele
10-14. Publicul interesat poate
transmite, în scris comentarii și
sugestii, până la data de
28.12.2014, la A.P.M. Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, blocul
9B, cod 400609, fax
0264-412914, e-mail ofﬁce@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. (2.2*)
¤ BOCA ANDREI COSMIN, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de
încadrare în vederea obţinerii avizului de mediu, conform H.G.
1076/2004, pentru PUZ ȘI CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINŢE
COLECTIVE P+4E”, situat în Florești, str. Răzoare f.n., jud. Cluj.
Prima versiune a planului poate ﬁ
consultată la sediul A.P.M. Cluj-Napoca, începând cu data de
10.12.2014, între orele 10-14. Publicul interesat poate transmite, în
scris comentarii și sugestii, până la
data de 28.12.2014, la A.P.M.
Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr.
99, blocul 9B, cod 400609, fax
0264-412914, e-mail ofﬁce@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9-14. (2.2*)

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

monitorulcj.ro

vineri-duminică, 12-14 decembrie 2014
ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ DE MEDIU

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Cluj organizează CONCURS DE RECRUTARE în data

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul
interesat că PUG comuna Borșa, judeţul Cluj, titular: Comuna
Borșa, judeţul Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul
urmând a ﬁ supus procedurii de adoptare fără aviz de
mediu. Observaţiile și comentariile publicului interesat
privind decizia de încadrare se trimit în scris la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99,
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722,fax: 0264 410716,
e-mail ofﬁce@apmcj.anmp.ro în zilele de luni-vineri, între
orele 9-14, în termen de 10 zile calendaristice de la data
apariţiei anunţului.

de 19 ianuarie 2015, ora 09,00, proba scrisă, respectiv 21
ianuarie 2015, ora 09,00, interviul, pentru ocuparea a două
funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad
profesional debutant în Compartimentul Secretariat,
Arhivistică și Relaţii Publice și în Compartimentul Informatică
aﬂat în subordinea Serviciului Evidenţă Persoane.
Condiţii generale de participare la concurs: conform art.
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (r2), cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Condiţii speciﬁce: – pentru postul de consilier clasa I,
grad profesional debutant în Compartimentul Secretariat,
Arhivistică și Relaţii Publice:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 fără vechime.
– pentru postul de consilier clasa I,
grad profesional debutant în Compartimentul Informatică:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de
știinţă:
- matematică (specializarea: matematică informatică,
informatică, informatică aplicată),
- ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informaţiei,
- știinţe economice (specializarea: informatică economică).
 fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice.
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oﬁcial, la
Biroul Juridic-Contencios, Integrare Europeană și Resurse
Umane din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Cluj din municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 7-9,
telefon 0264/450406, de unde se pot obţine formulare de
înscriere, bibliograﬁa și relaţii suplimentare.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. LUPP PROJEKT TRANSILVANIA, în calitate
de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei
de încadrare, cnf. HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului
de mediu pentru – ”PUZ-PUD şi construire ansamblu
mixt-servicii, comerţ şi rezidenţial, împrejmuiri, amenajări,
racorduri şi branşamente la utilităţi“, Cluj-Napoca, str. Grigore
Moisil, nr. 12, provizoriu.
Prima versiune a planului, poate ﬁ consultată la sediul
proiectantului, str. Clinicilor nr. 39, et. 3, Cluj-Napoca, din
data de 10.12.2014, între orele 9:00-16:00.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și
sugestii, până în dată de 27.12.2014, la A.P.M. Cluj, str.
Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-410.716,
e-mail: ofﬁce@anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele
9:00-14:00.
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ANUNŢ DE MEDIU

S.C. SALPREST RAMPA S.A. anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Împrejmuire platforma betonată
şi construire adăpost pentru stocarea temporară a deşeurilor
în vederea sortării, valoriﬁcării şi eliminării deşeurilor;
facilitate de stocare temporară a deşeurilor menajere“,
propus a ﬁ amplasat în Cluj-Napoca, str. Pata Rât, f.n.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea
Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul S.C. SALPREST RAMPA S.A.,
str. Ploiești nr. 1, ap.3, în zilele de: luni între orele 9,00 –
16.30, marţi – joi între orele 9.00-14.00, și vineri între
orele 9.00-12.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Cluj.

&DUWXüHüL
5HvQFĉUFĉUL
SHQWUX
LPSULPDQWH

Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109
(în cadrul Sigma Shopping Center)

(û7,
6
,
0
2
Ĉ/$
(&21

60%
3Ç1

900 magazine specializate

în cartușe pentru imprimante
CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro
www.prink.ro

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor
nr. 120
Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climatizare
 Testare și curăţare filtre particule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie


UTILAJE profesionale

pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

Noi şi second hand.
Telefon 0740.399.838.

0729.308.116

ANUNŢ DE VÂNZARE
Societatea de insolvenţă REDRESARE LICHIDARE SPRL
Cluj Napoca, lichidator judiciar al S.C. DORACALI S.R.L.
Turda, anunţă vânzarea capetelor de stoc de marfă compusă
din confecţii, încălţăminte și podoabe – imitaţii prin negociere
direct, la cel mai mare preţ oferit la sediul lichidatorului
judiciar din Cluj Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, jud. Cluj,
începând cu data de 13.12.2014. Informaţii detaliate și
Regulament de valorificare la tel. 0729.006396,
0723.521.159 sau la sediul lichidatorului judiciar.
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Cum se justifică însă
postul Crăciunului?
† Arhiepiscopul şi Mitropolitul
Bartolomeu ANANIA
Naşterea Domnului este o
sărbătoare numai a bucuriei
şi veseliei. De ce s-a rânduit
ca ea să ﬁe precedată de post?
Şi nu e vorba de un post mărunt, de câteva zile, ci de unul
care durează nu mai puţin de
şase săptămâni, şi într-o perioadă în care nu sunt la îndemână nici verdeţuri şi nici
fructe proaspete. Dacă ne gândim bine, postul Sﬁntelor Paşti
îşi are un rost bine lămurit:
învierea Domnului a fost precedată de patimile, răstignirea şi moartea Sa, evenimente care cer o participare de
doliu. La capătul postului Sﬁnţilor Apostoli Petru şi Pavel
stă suferinţa martirică a celor
doi, ceea ce îndreptăţeşte o
părtăşie pe măsură. Cât despre postul Sﬁntei Marii, el pregăteşte sărbătoarea Adormirii
Maicii Domnului, a cărei slujbă cuprinde şi un Prohod.
Cum se justiﬁcă însă postul
Crăciunului?
Oricine va admite că o sărbătoare presupune şi un strai
sărbătoresc: costumul de Duminică e un costum de Duminică, haina de nuntă e o haină de nuntă, ţinuta de recepţie e o ţinută de recepţie, şi
aşa mai departe. În cele mai
multe cazuri, dobândirea straiului sărbătoresc este rezultatul unor renunţări – şi chiar
sacriﬁcii – împletite însă cu
bucuria anticipată de a avea

ceea ce-ţi doreşti şi cu care
vei ﬁ în stare să cinsteşti momentul festiv la care eşti chemat să iei parte (ﬁindcă, să
ne înţelegem, orice sărbătoare e un fenomen social; ea nu
este niciodată a unuia singur).
În părţile – din ce în ce mai
puţine – unde încă se mai păstrează tradiţia portului popular, tinerele fete se adună în
postul Crăciunului la o vecină sau alta, în grupe mici, şi
cu mâinile lor îşi cos sau împletesc straiele cele noi, în seri
lungi, ca nişte şezători ale hărniciei şi cântecului. Aşa se petrecea şi în vremea copilăriei
mele. Straiele vechi par din
ce în ce mai ponosite, vrednice de aruncat, locul lor luându-l cele noi, cu toate împlinirile şi făgăduinţele lor.
Mântuitorul Hristos ne spune într-o parabolă că un împărat a invitat oaspeţi la nunta ﬁului său. Cum însă aceştia n-au vrut să vină, el i-a adunat pe toţi nevoiaşii de pe drumuri şi i-a silit să intre la ospăţ. Văzând însă că unul din
ei nu purta haină de nuntaş,
l-a dat afară şi l-a pedepsit. La
suprafaţă, întâmplarea pare de
domeniul absurdului: de vreme ce omul se pomenise luat
pe sus, pe nepregătite, şi adus
cu sila, cum de i se pretindea
strai de sărbătoare?... În realitate, împăratul i se uitase în
suﬂet şi constatase că, deşi i
se făcuse o mare şi neaşteptată cinste, insul se mulţumea
să mănânce şi să bea, fără ca

de preţ odor al parohiei. Aceste sﬁnte moaşte au fost dăruite de către Preasﬁnţitul Părinte Petroniu odată cu sﬁnţirea pietrei de temelie a bisericii, eveniment ce a avut
loc în Duminica Tomii din
anul 2009. Cu ajutorul Sfântului Ierarh Nicolae, prin vrednicia şi hărnicia părintelui paroh Ionuţ Pop şi prin jertfelnicia credincioşilor, în scurt
timp biserica parohială a fost
ridicată, după ce iniţial slujbele s-au săvârşit într-o magazie situată în vecinătatea
şantierului. În momentul de
faţă lucrările la locaşul de cult
sunt aproape de a ﬁ ﬁnalizate, acum excutându-se pictura interioară.
Cu acest prilej, Înaltpreasﬁnţitul Părinte Andrei a acordat Preacucernicului Părinte
paroh Ionuţ Pop, Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincţie bisericească din Mitropolia Clujului, Maramureşului
şi Sălajului.

De sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae marcată sâmbătă, 6 decembrie 2014, Facultatea de Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca şi-a serbat hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasﬁnţitul Părinte Andrei,
Mitropolitul Clujului în Capela ocrotită de Sfântul Nicolae
din incinta Campusului Universitar „Nicolae Ivan”. Alături de Înaltpreasﬁnţia Sa a
slujit un sobor de preoţi profesori iar răspunsurile au fost
date de corul facultăţii. Mitropolitul Clujului a oﬁciat pe parcursul slujbei şi o hirotonie întru diacon. La hramul facultăţii a participat rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, academicianul Ioan Aurel-Pop, alături
de cadrele didactice şi studenţii instituţiei.

„Omul fericit este cel
sărac şi smerit”

inima lui să participe la bucuria casei. Aceasta înseamnă,
dragii mei, că pe lângă straiul
sărbătoresc de care v-am vorbit, văzut, materialnic, făcut
pentru trup, există şi un strai
al suﬂetului, menit să-i asigure omului participarea la sărbătoarea lăuntrică.
Din păcate, există încă destui creştini care cred că sărbătorile de iarnă se reduc la un
pom împodobit, la sarmale,
caltaboşi, cârnaţi şi băutură,
uitând că înaintea ospăţului
de acasă li se îmbie ospăţul euharistic, al sﬁntei cuminecări,
care e incomparabil mai im-

portant decât belşugul de bucate. Ei bine, pentru acest ospăţ duhovnicesc se cere strai
duhovnicesc, iar straiul acesta, cu toate podoabele virtuţilor lui, nu poate ﬁ pregătit decât prin post, adică prin renunţările şi jertfele acestuia. Postul nu este un scop în sine, ci
mijlocul prin care suﬂetul leapădă de pe el zdrenţele păcatelor şi se primeneşte, încetul
cu încetul, prin pocăinţă, mărturisire şi faptă bună. Postul
cuprinde în el nu numai renunţare, dar şi o bucurie a renunţării, ca o pregustare a bucuriei ﬁnale.

Vizita Înaltpreasfințitului Arhiepiscopia Clujului lansează
proiect de economie socială
Părinte Andrei, la Zalău un
care va crea locuri de muncă
Duminică, 7 decembrie
2014, pentru credincioşii Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae
din Zalău a fost o zi cu totul
aparte. Astfel, credincioşii au
avut bucuria de a avea în mijlocul lor pe Înaltpreasﬁnţitul
Părinte Andrei, Mitropolitul
Clujului, Maramureşului şi
Sălajului şi pe Preasﬁnţitul
Părinte Petroniu, Episcopul
Sălajului. După întâmpinarea
celor doi Ierarhi, a urmat o
hirotesie întru citeţ şi ipodiacon, acesta ﬁind hirotonit
la momentul rânduit din cadrul Sﬁntei Liturghii întru diacon. Tot atunci, părintele diacon Florin Şomlea a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Morlaca, Protopopiatul
Huedin.
La ﬁnalul Sﬁntei Liturghii,
a fost sﬁnţită o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, icoană în care este păstrată şi o
părticică din moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, cel mai

Hramul Facultății de Teologie
Ortodoxă din Cluj, de
sărbătoarea Sfântului Nicolae

în mediul rural
Joi, 11 decembrie 2014, în
cadrul unei conferinţe de presă şi sesiuni inaugurale, desfăşurată în Sala „Nicolae Ivan”
din incinta reşedinţei Mitropolitane Arhiepiscopia Clujului
a lansat proiectul de economie
socială ”O ŞANSĂ, O REUŞITĂ ÎN VIITOR PENTRU PERSOANE VULNERABILE”, pe
care îl va implementa printr-un
program cu ﬁnanţare europeană. Prezent la acest eveniment,
Înaltpreasﬁnţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei a
arătat importanţa faptei bune
ca semn care vine să conﬁrme credinţa creştină, dar şi dorinţa ca un astfel de proiect să
ﬁe extins la o scară mai largă
a societăţii româneşti şi să ﬁe
o alternativă la sărăcie, şomaj
şi migraţia forţei de muncă.
Proiectul îşi propune să înﬁinţeze două structuri de economie socială, care vor crea
11 locuri de muncă pentru per-

soanele vulnerabile (femei în
situaţii de risc, familii care au
mai mult de 2 copii, familii
monoparentale, persoane care trăiesc din venit minim garantat) din mediul rural. Alături de aceşti beneﬁciari direcţi vor mai lucra în acest
proiect 2 manageri şi 15 lucrători sociali.
Valoarea totală a ﬁnanţării
europene este de 1.414.316
lei, din care 1.343.600,20 lei
reprezintă asistenţa ﬁnanciară nerambursabilă.
Proiectul va produce pe termen lung mai multe efecte pozitive printre care sporirea oportunităţilor de ocupare a persoanelor vulnerabile, dobândirea competenţelor profesionale, mărirea veniturilor, independenţa ﬁnanciară, eliminarea mentalităţilor de asistat social, dar şi conturarea rolului
Bisericii ca partener social în
societatea românească.

În cuvântul de învăţătură,
Mitropolitul Andrei a evidenţiat faptul că omul fericit este cel sărac şi smerit: „În general s-ar considera că sunt
fericiţi oamenii bogaţi şi orgolioşi. Pericopa evanghelică
pe care o citim la Sfântul Nicolae ne arată de fapt, că paradoxal, fericiţi sunt oamenii
săraci şi smeriţi, iar lucrul
acesta îl demonstrează practic, Sfântul Nicolae”.

Distincţii, pentru
conducerea Universităţii
Babeş-Bolyai
La ﬁnalul slujbei, rectorul
Universităţii Babeş-Bolyai a
primit din partea Arhiepiscopiei Clujului, Crucea Transilvană, iar din partea Facultăţii de Teologie Ortodoxă, diploma şi medalia lansată cu
prilejul împlinirii a 90 de ani
de la înﬁinţarea învăţământului teologic de la Cluj.

90 de ani învăţământ
teologic la Cluj
Manfestările dedicate împlinirii a 90 de ani de la înﬁinţarea învăţământului teologic de la Cluj s-au încheiat astăzi, cu sărbătoarea hramului
Capelei Facultăţii. Acestea s-au
desfăşurat pe parcursul săptămânii trecute şi au presupus vizitele unor invitaţi speciali care au susţinut conferinţe pe diverse teme.
În cadrul manifestărilor a
avut loc şi festivitatea de acordare a titlului de „Profesor
emerit”, părintelui profesor
universitar Ioan Ică Senior,
cel care a înﬁinţat şcoala doctorală „Isidor Todoran” din
cadrul facultăţii şi a contribuit semniﬁcativ la reînﬁinţarea
învăţământului teologic de la
Cluj. Alături de această distincţie, părintele Ioan Ică Senior a primit şi Crucea Transilvană. De asemenea, părintele decan Vasile Stanciu a
oferit Înaltpreasﬁnţitului Părinte Andrei şi foştilor decani
ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, diploma şi medalia lansată cu prilejul împlinirii a 90 de ani de
la înﬁinţarea învăţământului
teologic de la Cluj. Tot cu acest
prilej s-au lansat volume omagiale şi s-a făcut vernsajul portretelor ierarhilor, rectorilor şi
decanilor fostei Academii Teologice Clujene precum şi ai
actualei Facultăţi de Teologie
Ortodoxă.

Sfințirea demisolului Bisericii
„Învierea Domnului”,
din cartierul Zorilor
Demisolul Bisericii „Învierea Domnului” din cartierul
clujean Zorilor a fost sﬁnţit
sâmbătă, 6 decembrie 2014,
de Înaltpreasﬁnţitul Părinte
Andrei, în prezenţa unui sobor de preoţi şi a numeroşi
credincioşi. Slujba a debutat
la ora 18:00 şi s-a ﬁnalizat cu
un parastas oﬁciat în cinstea
ctitorilor acestui locaş de cult.
Cu prilejul acestui eveniment,
Înaltpreasﬁnţitul Părinte Andrei a felicitat comunitatea
parohială pentru frumuseţea
arhitecturală a acestui locaş
de cult şi a vorbit despre importanţa ctitoririi de aşezăminte religioase. Potrivit părintelui paroh Coriolan Dura,
lucrările la demisol au început în anul 2012.

Biserică în stil bizantin, în
cartierul clujean Zorilor
Biserica „Învierea Domnului” a fost proiectată dupa vechile basilici bizantine, ne-a
spus arhitectul Călin Chifăr:
„Demisolul este conceput în
forma unei bazilici cu cupolă. Este un spaţiu foarte complex pentru că toate zonele
sunt boltite, sunt folosite foarte multe tipuri de boltă. Aş
mai face referire la elementele care pun în evidenţă atât
arhitectura cât şi pictura şi
mă refer aici la lumini. Vor ﬁ
nişte policandre tratate mai
special, astfel încât să se încadreze în spaţiul interior şi
care vor aminti întrucâtva de
modul de iluminare al Bisericii „Sfânta Soﬁa”.
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Care sunt „păcatele” țărilor din UE
Potrivit datelor Eurostat, fiecare ţară din Uniunea Europeană are un punct slab.
Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro
În această listă, realizată
de site-ul thrillist.com, pe
baza datelor Eurostat,
sunt prezentate capitolele
la care stau cel mai rău
ﬁecare ţările membre UE.
Românii sunt europenii cu
cele mai puţine cinematografe
pe cap de locuitor. 3,8 cinematografe la un milion de cetăţeni, mai exact. Chiar şi aşa,
industria cinematograﬁcă română a reuşit să producă în ultima vreme câteva ﬁlme extrem
de valoroase, recompensate cu
Ursul de Aur, la Berlin, şi cu
Palm d’Or, la Cannes. Cele mai
multe cinematografe pe cap de
locuitor (49,2 la un milion de
oameni) sunt în Cehia.
Austria are cei mai mulţi
fumători în rândul tinerilor.
Aproximativ 29,4% dintre austriecii cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani fumează în
ﬁecare zi.
Belgia e pe primul loc la
ambuteiaje. Bruxelles şi Anvers sunt oraşele cu cel mai
prost traﬁc din lume şi sunt
ambele în această ţară.

Vecinii bulgari nu se bucură deloc de libertatea presei.
Este pe locul 87 în lume, pe
o listă care cuprinde 179 de
ţări şi pe ultimul loc în Europa. Ţara cu cea mai multă libertate a presei din lume este, bineînţeles, Finlanda.
Croaţii nu participă la programul Erasmus. Este drept
că ţara ex-iugoslavă tocmai
s-a alăturat Uniunii, în iulie
2013, iar studenţii lor nu au
avut prea mult timp să se înscrie în Erasmus.
Ciprioţii renunţă primii la
şcoală, ţara din Marea Mediterană având cei mai puţini
elevi şi studenţi de 18 ani din
Europa.
Cehii sunt pe primul loc la
„sclavia modernă”, în timp ce
danezii au cele mai puţine
magazine Zara pe cap de locuitor. În Danemarca sunt doar
două astfel de magazine de
haine.
În Estonia, femeile câştigă
cu 27,3% mai puţin decât bărbaţii, aceasta ﬁind cea mai
mare diferenţă din Uniunea
Europeană. În Italia, bărbaţii
au salarii mai mari cu doar
5,8% decât femeile.

Finlandezii sunt pe primul
loc la depresie, în timp ce francezii sunt codaşi la limba engleză. Germania este ţara cu
cei mai puţini cetăţeni care îşi
deţin locuinţele în care trăiesc, în timp ce grecii sunt lideri la datorii externe.
Maghiarii plătesc cel mai
mare taxă pe valoarea
adăugată(TVA) din Uniunea
Europeană, 27%, cu doar trei
procente mai mare decât nivelul impus de Guvernul din
România.
Irlanda are cele mai multe
cazuri de naşteri cu ﬁbroză
chistică (1 din 1.800), în timp
ce marele defect al italienilor
este evaziunea ﬁscală. Se pare că autorităţile de la Roma
pierd în ﬁecare an peste 192
de miliarde de euro din impozite neplătite.
Letonia este ţara europeană
cu cel mai mare procentaj de
cetăţeni condamnaţi la închisoare, 305 din 100.000 de locuitori ﬁind după gratii. Liderul
mondial în acest clasament sunt
Statele Unite: 716 locuitori din
100.000 ﬁind încarceraţi.
Ţara cu cea mai mare rată
a sinuciderii din Europa este

Lituania, în timp ce luxemburghezii alocă doar 3,15% din
PIB către sistemul de educaţie
publică. În Malta este extrem
de greu să începi o afacere, ţara ﬁind pe locul 161 din 189
de ţări într-un top realizat de
Banca Mondială. Birocraţia
malteză este un coşmar.
În Olanda mor cei mai mulţi ciclişti în accidente rutiere,
în timp ce polonezii sunt într-o
criză acută de medici, având

Mărturiile unui deţinut pakistanez despre închisorile CIA
Raportul american care prezintă detalii despre tortura
aplicată de CIA deţinuţilor
nu le va da înapoi anii
petrecuţi în suferinţă, a
declarat un fost deţinut
pakistanez, care a fost bătut
şi ameninţat cu câini.
Kamil Shah a fost încarcerat
la Bagram, o închisoare militară
din nordul Kabulului cunoscută
mult timp sub numele „Guantanamo afgan”, în care americanii
au fost acuzaţi că au torturat deţinuţi acuzaţi de terorism în perioada în care administrau zona,
informează Mediafax.
Raportul senatorial publicat
marţi, care prezintă detalii despre tortura aplicată de către CIA
deţinuţilor pe care-i suspecta că

aveau legături cu Al-Qaida în locuri secrete din mai multe ţări,
a provocat un val de condamnări în întreaga lume.
Armata americană a admis,
în trecut, uciderea a cel puţin doi
deţinuţi la Bagram, unul dintre
principalele locuri de detenţie în
Afganistan a acestor deţinuţi.
„Ce va schimba acest raport
pentru noi? Ne vor da Statele Unite compensaţii?”, întreabă
pakistanezul Kamil Shah, povestind despre abuzurile la care fost
supus la Bagram în perioada
2004-2009.
Arestat de către americani în
sudul Afganistanului, Kamil
Shah, în vârstă de 17 ani la acea
vreme, a petrecut aproape cinci
ani la Bagram, după care a fost

eliberat pentru că nu s-a găsit nimic împotriva sa.
„Americanii au arestat persoane nevinovate, le-au aruncat în celule fără lumină şi le-au
torturat timp de cinci sau zece
ani, iar acum spun ce au greşit”, spune cu furie tânărul care, în prezent, se aﬂă în nordul
Pakistanului.
Americanii au predat Închisoarea Bagram afganilor în martie 2013, mai puţin câteva zeci
de deţinuţi străini, pe care aﬁrmă în prezent că i-au eliberat
sau transferat. O parte a fost predată autorităţilor afgane, a conﬁrmat joi Kabulul.
Kamil Shah îşi aminteşte un
amestec de tortură – violentă şi
neviolentă – de privare de lu-

mină, lovituri pe care i le aplicau gardienii până erau epuizaţi. „Mă băteau ore în şir cu
bastoane şi tomfe. Cel mai groaznic era când mă interogau timp
de nouă sau zece ore”, povesteşte el, amintindu-şi de asemenea de tortura cu curent electric. „Uneori aduceau câini şi-mi
spuneau că dacă nu spun adevărul mă aruncă în mijlocul lor.
Am fost torturat fără niciun motiv. Viaţa mea a fost distrusă.
Ce-mi poate aduce, deci, acest
raport?”, continuă Kamil, care
nu are diplomă de studii şi nici
un loc de muncă şi care cere,
fără să creadă că va şi obţine,
să ﬁe exonerat în mod oﬁcial
de acuzaţiile sub care a fost încarcerat.
(M.C.)

cei mai puţini doctori pe cap
de locuitor din Uniunea Europeană.
Portugalia are cea mai scăzută rată a natalităţii, doar
7,9 naşteri la 1.000 de locuitori, în timp ce slovacilor nu
le place deloc să meargă la
vot. Doar 13,05% din cetăţeni au participat la ultimele
alegeri. Ţara cu cei mai zeloşi alegători este Belgia, cu
89,64%.

În Slovenia se înregistrează cele mai multe decese din
cauza alcoolismului, în timp
ce în Spania, educaţia obligatorie este abandonată de
23,5% din elevi.
Suedia are cele mai puţine
paturi de spital pe cap de locuitor, în timp ce Marea Britanie
este lider detaşat la consumul
de droguri periculoase: amfetamine, ecstasy, LSD şi cocaină, notează greatnews.ro.

Polonia, îngrijorată
de acţiunile ruşilor
Ministrul polonez al
Apărării, Tomasz
Siemoniak, s-a declarat
joi „îngrijorat” în legătură
cu activitatea militară
„fără precedent” a Rusiei
înregistrată în ultimele
zile în zona Mării Baltice.
„De câteva zile, se înregistrează o activitate fără precedent a ruşilor, atât în ceea ce
priveşte ﬂota, cât şi aviaţia,
în zona Mării Baltice şi în regiunea Kaliningrad. Acest lucru ne îngrijorează. NATO are în vedere pregătirea unei
reacţii”, a declarat ministrul,
relatează Mediafax.

Ministrul polonez a făcut
referire la interceptarea de către avioanele F-16 olandeze a
unor bombardiere ruse, în spaţiul aerian internaţional. Avioanele de vânătoare olandeze, staţionate în Polonia, supraveghează, în cadrul misiunii NATO, spaţiul aerian al
ţărilor baltice.
Un purtător de cuvânt al
NATO a declarat că luni au fost
interceptate peste 30 de aeronave ruse de diferite tipuri –
bombardiere, avioane de vânătoare şi avioane de transport, „în zona Mării Baltice şi
în largul coastelor Norvegiei”.

PUBLICITATE

Corupţia din Bulgaria,
criticată de SUA
Adjunctul şefului de misiune la ambasada Statelor
Unite în Soﬁa a denunţat
corupţia din Bulgaria.
Berton le-a vorbit reprezentanţilor sistemului judiciar din Bulgaria, cu ocazia Zilei Internaţionale dedicată Anticorupţiei, care se sărbătoreşte anual pe 9 decembrie, scrie
site-ul Novinite.com.
„Corupţia este o problemă
la nivel mondial, care afectează inclusiv Statele Unite,
aşa cum ne arată multe titluri
din presă. Din nefericire, mă
tem că în Bulgaria corupţia a
atins un nivel critic care are

impact negativ asupra vieţii
ﬁecărui cetăţean”, a declarat
el, citat de agenţia BGNES şi
biroul de presă al ambasadei
SUA la Soﬁa.
„Este nevoie de voinţă politică şi capacitate profesională pentru a implementa toate
iniţiativele şi reformele anticorupţie. În ultimii 20 de ani,
administraţia SUA a oferit ﬁnanţare de 64 de milioane de
dolari pentru programe destinate consolidării statului de
drept în Bulgaria, inclusiv programe de formare pentru magistraţii bulgari", a precizat
Berton.
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DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT
Malala Yousafzai, tânăra din Pakistan care a refuzat să renunţe la şcoală şi a fost împuşcată de talibani, primeşte premiul Nobel

Horoscopul săptămânii
BERBEC
f i și sensibilitatea exagerată din prima parte a săptămânii vă pot
Confuzia
afecta relaţiile cu prietenii, mai ales că sunt șanse să nu îi înţelegeţi corect.
Vă recomandăm să amânaţi deciziile importante, cu implicaţii serioase în
activitatea profesională sau în afaceri. Ar ﬁ bine să acceptaţi sfaturile unei
rude apropiate, pentru că intuiţia nu vă ajută prea mult.

TAUR
S-ar
a putea
ar
put
ute
t a să ﬁţi irascibil, pentru că nu reușiţi să terminaţi la timp o lucrare imte
portantă. Ar ﬁ bine să nu vă mai chinuiţi, pentru că vă lipsește simţul practic. Se
pare că oboseala acumulată vă afectează capacitatea de concentrare. Vă sfătuim să vă relaxaţi și să vă petreceţi timpul liber alături de persoana iubită.

GEMENI
Relaţiile
elllaţiile
aaţţ ile cu
aţi
c persoana iubită sunt foarte bune și aveţi ocazia să petreceţi împreună momente romantice, poate într-o excursie. Nu este exclus să cumpăraţi un obiect de valoare, necesar pentru cămin. Vă recomandăm să nu
vă implicaţi în activităţi delicate, pentru că s-ar putea să nu obţineţi rezultatele
ele
el
llee scontate.
sco
ccon
o ttaa

RAC
Sunteţii di
din cale afară de sensibil, nu vă puteţi concentra și este posibil să nu luaţi
cele mai bune decizii. Ar ﬁ bine să evitaţi investiţiile, afacerile și să nu vă implicaţi
în activităţiţ care vă solicită prea mult. Vă sfătuim să vă limitaţi la activităţi de rutină.
ă.. Încercaţi
Înce
În
ccer
e ca
ca să acordaţi mai multă atenţie odihnei și relaţiilor sentimentale!

LEU

PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic“
Ana
V-J: 14:00

Dumb and Dumber To
V-J: 17:00

Exodus: Gods and Kings 3D
V-Mi: 20:00, 23:00; J: 20:00

Avanpremieră – The Hobbit:
The Battle of the Five Armies 3D
J: 23:00

How to Train Your Dragon 2
J: 10:00; Ma: 13:00; L, Mi: 15:00

Cinema City Polus
The Hunger Games: Mockingjay
– Part 1 2D
V, L – J 14:00, 16:30, 19:00,
21:30; S – D 11:30, 14:00, 16:30,
19:00, 21:30

Paddington 2D – subbed
V – Mi 18:20, 22:10; J 18:20

Cinema Victoria

Horrible Bosses 2 2D

Exodus: Gods and Kings

Paddington – 2D dubbed

S: 17:30; S, Mi: 20:00; V, L, J:
22:30

The Search
V, D: 17:30; J: 20:00; Ma: 22:30

The Penguins of Madagascar
Ma: 10:00; L, Mi: 13:00; J, S:
15:00; Ma: 20:00

Paddington
L, Mi: 10:00; J: 13:00; Ma, D:
15:00; L: 20:00

The Judge
S, L, Mi: 17:30; V: 20:00; D:
22:30

Nightcrawler
V: 15:00; J: 17:30; D: 20:00; S,
Mi: 22:30

How the Grinch Stole Christmas
V: 13:00

The Polar Express
S: 13:00

Christmas Carol
D: 13:00

V – J 13:10, 17:30, 19:40, 21:50
V, L – Mi 13:00, 15:00, 17:00; S –
D 11:00, 11:50, 13:00, 15:00,
17:00; J 13:40, 15:40, 17:40

Interstellar 2D
V – J 17:10, 20:30

Nightcrawler 2D
V – Mi 14:50, 19:10, 21:40; J
14:50, 19:40, 22:30

The Hobbit:The battle of the five
armies 3D
J 22:00, 22:05

St. Vincent 2D
V – J 16:00, 20:20

The Boxtrolls 3D – dubbed
V, L – J 13:10; S – D 11:10, 13:10

The House of Magic 3D
V – J 14:10

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

The Rewrite 2D
V – J 15:20

Jessabelle 2D
V – Mi 22:30

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

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

Dumb and Dumber To 2D
V, L – J 13:30, 15:40, 17:50,
20:00, 22:20; S – D 11:20, 13:30,
15:40, 17:50, 20:00, 22:20

Cinema City Iulius
The Hunger Games: Mockingjay
– Part 1 2D
V, L – J 14:30, 17:00, 19:30,
22:00; S – D 12:00, 14:30, 17:00,
19:30, 22:00

Interstellar 2D
V, L – Mi 16:40, 19:50; S – D
12:10, 16:40, 19:50; J 18:50,
21:20

Nightcrawler 2D
V – J 13:00, 15:20, 17:40, 20:00,
22:40

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

Dumb and Dumber To 2D
V, L – Mi 13:00, 15:10, 17:20,
19:40, 22:00; S – D 11:10, 13:00,
15:10, 17:20, 19:40, 22:00; J
14:50, 17:10, 19:30, 22:10

The Hobbit:The battle of the five
armies 3D
J 21:45, 21:50

The House of Magic 3D
S – D 12:20

The Judge 2D
V – J 13:20, 16:10, 19:00, 21:50

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu?
V – J 15:30

Jessabelle 2D
V – J 20:20, 22:20

Fury 2D
V – J 17:30

St. Vincent 2D
V – Mi 16:50, 19:00, 21:10; J
16:50, 19:00, 22:10

Horrible Bosses 2 2D
V – J 13:40, 15:50, 18:00, 20:40,
22:50

The Boxtrolls 3D – dubbed
V, L – J 14:20; S – D 12:10, 14:20

The Rewrite 2D
V – J 14:20

Paddington 2D – subbed
V, L – Mi 20:30, 22:30; S – D
11:30, 20:30, 22:30; J 19:20

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

Paddington – 2D dubbed
V, L – Mi 14:30, 16:30, 18:30; S –
D 11:00, 12:30, 14:30, 16:30,
18:30; J 13:20, 15:20, 17:20

Northmen: A Viking Saga 2D
V - Mi 22:10; J 16:40

Din dorinţa de a obţine venituri suplimentare, riscaţi să neglijaţi relaţiile
sentimentale și să vă certaţi cu partenerul de viaţă. Vă recomandăm să vă
gândiţi
ân
ndiţ
diţi
iţţi bine
b
bin înainte de a lua o hotărâre importantă. Încercaţi să găsiţi o cale
mijjlo
mi
mij
mijlo
loc între
loc
î
dee mijloc
sentimente și bani! Sunteţi invitat la rude, unde vă simţiţi
oarte
rte
ttee bi
bin
b
i și uitaţi de grijile cotidiene.
foarte
bine

FECIOARĂ
Sunteţi marcat de confuzie. Nu este exclus ca relaţiile parteneriale să aibă
suf
su
uffeeri
u
riitt din această cauză. Dacă vi se propune să vă asociaţi într-o afacere
dee suferit
sau
au să
au
să îîncepeţi
nc
o colaborare, vă sfătuim să nu vă grăbiţi. Ar ﬁ bine să vă
consultaţi
onsul
on
s taţ
su
taaţţţi și cu partenerul de viaţă.

BALANŢA
Vă sfătuim să nu vă asumaţi nici un risc. Se pare că nu sunteţi în cea mai
bună
un
nă fformă,
orm
rm nici ﬁzică, nici intelectuală. Ar ﬁ bine să evitaţi discuţiile cu o
rm
persoană
errsoa
soană
so
nă mai în vârstă, care încearcă să își impună punctul de vedere într-o
chestiune
hesti
stiune
tiun de afaceri. Înarmaţi-vă cu multă răbdare!

SCORPION
S-ar putea să intervină ceva neprevăzut și să ﬁţi nevoit să vă schimbaţi programul.
ramul. Faceţi
F
cunoștinţă cu o persoană importantă, gata să vă ajute să
porniţi
orniţ
iţţi în
în afaceri. Vă sfătuim să nu să luaţi decizii în grabă. Nu este exclus să
văă petreceţi
petrec
pe
pet
rec
ece săptămâna împreună cu persoana respectivă.
ec

SĂGETĂTOR
Se pare că aveţi probleme de sănătate din cauza surmenajului. Vă sfătuim să
munciţi mai puţin și să acordaţi mai mult timp odihnei. S-ar putea ca un prieten
săă vvăă in
iinvite
inv
n itite la o petrecere. Proﬁtaţi de ocazie, dar aveţi grijă să evitaţi excesele!

CAPRICORN
S-ar putea să aveţi o neînţelegere cu prietenii. Vă sfătuim să vă temperaţi
agresivitatea. Aveţi o stare de spirit mai bună și sunt șanse să petreceţi clipe
romantice
om
mant
antic
an
ntice
t e împreună cu partenerul de viaţă.

VĂRSĂTOR
S-ar părea că nu aveţi spor la nimic. Ce-i drept, astăzi vă cam lipsește simţul
practic. Vă sfătuim să nu forţaţi lucrurile. Încercaţi să vă destindeţi! Dacă
v-aţi planiﬁcat o călătorie împreună cu familia, vă recomandăm să nu ezitaţi.
aţi.
ţţi. Lăsaţi
Lăs
Lă
ă aţţ comoditatea și nu vă eschivaţi!

PEŞTI
Aveţi planuri mari și intenţionaţi să ﬁnalizaţi o activitate importantă, începută mai demult. Un telefon de la o rudă vă schimbă programul: trebuie să
plecaţi într-o călătorie. S-ar putea să aﬂaţi că s-a îmbolnăvit o persoană la
care ţineţi foarte mult. Vă sfătuim să vă veriﬁcaţi bagajele de două ori.
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WEEKEND la TV
vineri, 12 decembrie

KANAL D

TVR 1
10:00 Biziday (2013, talk show) (reluare)
10:50 Teleshopping (promo)
11:30 Black Harbour (can., 1996, ser., episodul
18) (reluare)
12:20 Discover România (emis. info.)
12:30 Tribuna partidelor parlamentare (emis. info.)
13:00 Finanțe și afaceri (2013, emis. info.)
13:30 M.A.I. aproape de ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.) (live)
16:00 Parlamentul României (2008)
16:55 După 25 de ani: Dreptul la memorie
17:00 Zon@ (2007)
17:30 Europa mea (emis. info.)
18:00 După 25 de ani: Ceaușescu dănțuiește
18:35 Andografia zilei
18:45 Black Harbour (can., 1996, ser., episodul 19)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Gala Crucea Roșie (live)
23:00 Nocturne (talk show)
0:10 2010: Moby Dick (sua, 2010, acțiune)

10:30 Teo Show (2013, diver sment) (reluare)
12:30 Ș rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, diver sment) (reluare)
18:45 Ș rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Yaman (tur., 2013, s. com.)
22:15 D-Paparazzi (2010, diver sment)
23:15 Ochii din umbră (2010, reality show) (reluare)
0:45 Ș rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
2:00 Suleyman Magnificul: Sub domnia iubirii
(tur., 2011, s. avent.) (reluare)

ACASĂ TV
11:45 Regina inimilor (sua, 2014, ser.) (reluare)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniș t (sua, 1973, s. tv, episodul 4883)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Terra Nostra (braz., 1999, s. tv)

O adaptare modernă a romanului clasic scris de
Herman Melville, în care căpitanul unui submarin
își dorește obsesiv să distrugă cea mai mare
creatură a mării.

1:40 Împotriva sorții (sud cor., 2008, s. dr., episodul 45)

ANTENA 1
12:00 Mireasă pentru fiul meu (reality show)
(live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fiul meu (reality show)
(live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, emis. info.)
20:30 X Factor (2014, emis. con.)
1:00 Iadul Bucătarilor (2014, emis. con.) (reluare)

PRO TV
11:30 Trandafirul negru (tur., 2013, s. dr., episodul 63) (reluare)
12:30 Dădaca (sua, 1993, s. com., sezonul 5,
episodul 11)
13:00 Ș rile Pro TV
13:45 Trandafirul negru (tur., 2013, s. dr., episodul 64)
15:00 Părinte înainte de vreme (sua, 1998, dr.)
17:00 Ș rile Pro TV
17:30 La Măruță (diver sment)
19:00 Ș rile Pro TV
20:30 Vocea României (2014, emis. con.)
1:00 Oameni de onoare (sua, 1992, f. pol.)

Sfârșitul secolului al XIX-lea. Din Genova pleacă spre
Brazilia un vapor xit cu sute de imigranți. Bărbați,
femei, copii, oameni săraci, care părăsesc Italia
îmbărbătați de speranța unei vieți mai bune, într-o
lume nouă. De fapt, în Terra Nostra se prelucrează
povestea auten că a familiei regizorului Jayme
Monjardim, ai cărui strămoși italieni au plecat din
Neapole în 1870, pentru a se stabili în Sao Paulo.
Jayme Monjardim este urmașul direct al lui Francisco
Matarazzo, personaj cu loc bine stabilit în istoria
Braziliei. Scenariul este opera lui Benedito Ruy Barbosa,
unul dintre cei mai celebri autori brazilieni.

0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)
1:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)

LOOK TV
13:00 Documentar: Nau c Show
13:30 Big Boletus, ed 36
14:30 Liga Magazin
15:30 Academia de Frumusețe, ed. 9
16:30 Film Serial: Sub Asediu (Drama istorică
orig Life and Fate ) ep 1
17:30 Minunile lui Tămaș
19:30 Ș rile Look TV
20:00 Meci Fotbal Liga 1, Etapa 17. (meci 5)
AFC Astra Giurgiu – FC Dinamo Bucureș
22:00 Tonik show – Ș ri în neș re!
23:00 Documentar: Nau c Show
23:30 Ocolul pămânutlui în bikini (orig: “Bikini
Des na ons”)

sâmbătă, 13 decembrie
TVR 1

Filmul, bazat pe piesa de succes de pe Broadway a
scriitorului Aaron Sorkin, ne prezintă povestea
controversată a unui ofițer de marină care încearcă
să descopere adevărul în mpul unui proces militar.
Doi soldați din Marină sunt acuzați că ar fi ucis un
coleg în mpul unei acțiuni denumite în limbajul
cunoscătorilor "Codul Roșu". Armata, într-un efort de
a obține un proces cât mai rapid, îl însărcinează pe
locotenentul J.G. Daniel Kaﬀee, un tânăr avocat, ca
să-i apere pe cei doi. Într-un mp scurt, Daniel își
câș gase un renume și ajunsese celebru pentru
rezolvarea rapidă a cazurilor sale. La început cazul
pare extrem de simplu.

11:55 Andografia zilei
12:00 România deșteaptă (2012, emis. info.)
12:30 Descoperă Europa ta! (emis. info.)
13:00 Ciocnirea civilizațiilor (reality show)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Eroi necesari (2014)
15:00 Ora Regelui (2012, program cult., col.,
a-n)
16:00 Dosar România (2013, emis. info.)
17:00 Medici de gardă (2014, emis. info.)
18:00 Exclusiv în România (2013, emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Gala umorului (2014, mag. de div.)

22:00 După 25 de ani
23:00 Profesioniș i... (talk show)
0:00 După 25 de ani: Dreptul la memorie
0:15 Când dragostea ucide (sua, 1989, f. pol.)

Un criminal în serie, cel mai probabil o femeie, pare
să-și aleagă vic mele din ziare, de la anunțurile
matrimoniale, după care le ucide în mp ce ascultă
vechea melodie "Sea of Love". Polițistului care se ocupă
de caz, Frank Keller, îi vine ideea să ademenească
ucigașa dând la rândul lui un as el de anunț. Cea care
răspunde anunțului lui e atrăgătoarea Helen, o femeie
sigură pe ea, senzuală, mamă a unui copil. În ciuda
faptului că, pe măsură ce se adună dovezile, Helen
devine principala suspectă, Frank nu se poate opune
atracției dintre ei și cei doi se lansează într-o legătură
pă mașă. Polițistul singura c, obosit, deziluzionat și
cam alcoolic pare să găsească la această femeie puternică
exact ceea ce-i lipsea în viață. Iar faptul că o crede
periculoasă nu-l face decât să o considere și mai
irezis bilă, așa că se îndrăgostește nebunește de ea.

ANTENA 1
11:00 Vine razia! (sua, 1987, com.)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fiul meu (reality show)
(live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fiul meu (reality show)
(live) - Sezonul 4
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Te cunosc de undeva! All Stars (2014,
emis. con.)
0:00 Iadul Bucătarilor (2014, emis. con.) (reluare)

PRO TV
11:00 MasterChef (2014, emis. con.) (reluare)
13:00 Ș rile Pro TV
13:05 Mătușa Madea în acțiune (sua, 2012, com.)
14:30 Vocea României (2014, emis. con.) (reluare)
19:00 Ș rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Singur acasă 2: Pierdut în New York (sua,
1992, com.)
23:00 Aurul negru (fra.-Katar-tun., 2011, dr. ist.)
1:45 Fantomele de pe Marte (sua, 2001, acțiune)

În anul 2176, Marte a devenit o colonie populată cu
oameni nevoiți să părăsească Pământul din cauza
suprapopulării și, printre altele, să muncească pe
Marte în misiunile de forare menite să extragă resursele
naturale ale "planetei roșii". Dar una dintre aceste
forări trezește la viață o civilizație marțiană letargică,
ai cărei războinici se dezlănțuie împotriva intrușilor
umani. Aceș a încep o luptă disperată pentru
supraviețuire, în care foș dușmani devin aliați și foș
renegați devin eroi.

KANAL D
12:30 Ș rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diver sment) (reluare)
15:00 Yaman (tur., 2013, s. com.) (reluare)
17:45 D-Paparazzi (2010, divertisment) (reluare)
18:45 Ș rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Pe banii părinților (2011, reality show)
23:00 Solomon (fra.-it.-ger., 1997, f.tv)
1:00 Ș rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
11:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.) (reluare)
12:30 Teleshopping (promo)
13:00 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniș t (sua, 1973, s. tv, episodul 4884)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Terra Nostra (braz., 1999, s. tv)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)
1:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)

22:45 X Factor (2014, emis. con.) (reluare)
2:15 Sabia lui Ali Baba (sua, 1965, avent. f)

PRO TV
11:00 MasterChef (2014, emis. con.) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Apropo TV (divertisment)
14:00 Visuri la Cheie (reality show) (reluare)
15:30 Singur acasă 2: Pierdut în New York
(sua, 1992, com.) (reluare)
18:00 România, te iubesc! (rep.)
19:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
20:30 Casino Royale (sua-engl.-ger., 2006, acțiune, col., a-n)
23:45 Oamenii viitorului (ger.-sud afr.-sua,
2010, avent. f)

LOOK TV
12:00 Gala Fantas cii Fana k (din 25.11.2014)
14:00 Academia de Frumusețe, ed.10
15:00 Cinema Live
15:30 Celebrity
16:30 Poveș le României
17:30 Tonik show – Ș ri în neș re!
18:30 Liga Magazin
19:30 Ș rile Look TV
20:00 Meci Fotbal Cupa Ligii Adeplast. Sferturi
de finală (meci 4) CSMS Iași – FC Steaua Bucureș
22:00 Academia de Frumusețe, ed.10
22:30 Cinema Live
23:30 Ocolul pămânutlui în bikini (orig: “Bikini
Des na ons”)

duminică, 13 decembrie
TVR 1
11:50 Minutul de agricultură
12:00 Viața satului (program cult.) (live) - Partea a doua
13:00 Foc încrucișat (talk show) (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 După 25 de ani: Poveste din car erul
meu
15:00 Poli că și delicatețuri (emis. mag.)
16:00 Tezaur folcloric (progr.muz.)
17:00 După 25 de ani (reluare)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) (live)
18:30 Starea nației (reality show)
18:50 Gala umorului (2014, mag. de div.) (reluare)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Dosar România (2013, emis. info.)
22:00 Starea nației (reality show) - Best Of
22:55 După 25 de ani: Memoria fără de sfârșit
a românilor (s. doc., episodul 3)
23:00 Garantat 100% (talk show)
0:10 Flynn (sua, 2012, f. dr.)

Nick e șocat atunci când tatăl său, de mult absent, îi
reapare în viață. Nick Flynn are 20 și ceva de ani și
nu și-a găsit încă locul în lume, dar speră să devină
scriitor. Chiar atunci când își ia o slujbă la un adăpost
pentru vagabonzi din Boston, tatăl său excentric și de
mult dispărut își face apariția... Aflat încă în doliu
după moartea mamei sale (interpretată în flashbackuri de Julianne Moore) și pe pragul de a începe o nouă
relație cu Denise (Olivia Thirlby), Nick nu-și dorește
câtuși de puțin să reînoade relația cu tatăl său. Dar
nu poți fenta des nul și Nick își dă seama, încetul cu
încetul, că i s-a dat o șansă la un viitor mai bun.

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
13:15 Next Star (2013, emis. con.) (reluare)
16:00 SuperBingo Metropolis (2013, emis. con.)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Vrei să te însori cu mine? (sua, 2009,
com. rom.)

În 2510, Pământul este dominat de păduri și jungle.
Condițiile de viață sunt foarte dure, iar un grup mic
de supraviețuitori trebuie să înfrunte creaturi ce au
suferit mutații gene ce și maladii misterioase. Având
în vedere cât de grea este supraviețuirea, e aproape
imposibil de crezut că oamenii au deținut cândva
supremația pe Pământ. În ciuda faptului că oamenii
au involuat până la stadiul celor din Epoca de piatră,
câțiva, mai înțelepți, ș u că informațiile prețioase se
regăsesc în cărți, devenite între mp artefacte
misterioase. Un singur tânăr ș e să citească, iar întregul
grup trebuie să înfrunte despotul care conduce așezarea
în care se află toate cărțile. Dacă reușesc să facă acest
lucru, tânărul îi poate ajuta să învingă boala care a
decimat populația lumii.

1:30 Apropo TV (diver sment) (reluare)

KANAL D
12:30 Ș rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diver sment) (reluare)
15:00 Solomon (fra.-it.-ger., 1997, f.tv) (reluare)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.) (reluare)
18:45 Ș rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality show)
21:30 O mărit pe mama soacră! (2014, diversment)
23:00 Aripile întunericului (sua, 2004, thrill.)
1:00 Ș rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
11:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.) (reluare)
12:30 Teleshopping (promo)
13:00 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniș t (sua, 1973, s. tv, episodul 4885)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Terra Nostra (braz., 1999, s. tv)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)
1:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)

LOOK TV
12:00 Celebrity
13:00 Minunile lui Tămaș
15:00 Liga Magazin
16:00 Cinema Live
16:30 Celebrity
17:30 Tonik show – Ș ri în neș re!
18:30 Academia de Frumusețe, ed.10
19:30 Ș rile Look TV
20:00 Meci Fotbal Cupa Ligii Adeplast. Sferturi
de finală (meci 2) FC Dinamo Bucureș – FC Universitatea Cluj
22:00 Big Boletus, ed. 37
23:00 Cinema Live
23:30 Ocolul pămânutlui în bikini (orig: “Bikini
Des na ons”)

Zece idei pentru a aşterne o masă de sărbători
Servim felurile de mâncare
în farfuriile potrivite. Un
set de porţelan englezesc
clasic e piesa de rezistenţă
pentru orice ocazie.
Tacâmurile să ﬁe curate, strălucitoare. Inoxul de calitate superioară este rezistent la zgârieturi şi ne stau la dispoziţie modele variate.
Pentru a crea o atmosferă
plăcută, căldurosă se aprind
lumnări, în suporturi care se
asorteză cu ales.
Pentru ﬁecare băutură servită asigurăm paharul potrivit.
Să respectăm paleta cromatică: faţa de masă sau şervete-

le de tacâmuri să se asorteze cu
textile decorative din încăpere.
Să ﬁm atenţi la ordinea în
care sunt puse farfuriile şi tacâmurile, aceste aspecte minore

pot ﬁ învăţate uşor şi dau dovadă de bun gust.
Să nu exagerăm: un buchet de ﬂori sau câteva decoraţiuni de sezon sunt su-

ﬁciente pentru a marca ocazia specială.
Pentru a aşeza musaﬁrii la
masă, să prindem cartonaşele
cu nume cu clipsuri. E un pri-

lej să ne punem la lucru creativitatea.
Şerveţele se asortează cromatic cu masa şi sunt prinse de
inele de aurii, argintii sau bronz.

Pregătiţi bucate încercate!
Dacă invitaţi musaﬁri la cină,
nu e momentul potrivit pentru
a experimenta cu reţete noi.
Toate accesoriile din imagini
sunt asigurate de lanţul de magazine de decoraţiuni interioare Nobila Casa.
Nobila Casa este un brand
clujean de 15 ani, care deţine
primul lanţ de magazine de decoraţiuni interioare LINK https://
nobilacasa.ro/gaseste-un-magazin-langa-tine din ţară.
Vă aşteptăm în magazinele
din Polus sau din Centru https://
nobilacasa.ro/gaseste-un-magazin-langa-tine!

SPORT.
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Vrea victorie pentru istoria clubului
Pe scurt
Derby-ul Clujului
Voleibaliștii Universităţii Cluj
primesc sâmbătă vizita dejenilor de la CNE LAPI, într-o partidă ce contează pentru etapa a
9-a a Diviziei A2 Vest. După opt
etape, elevii pregătiţi de
Romeo Lotei sunt liderii clasamentului, cu 24 de puncte, iar
adversarii se clasează pe locul
4, cu 13 puncte. Confruntarea
dintre „U” Cluj și CNE LAPI Dej
este programată cu începere
de la ora 13:15, la Sala
Sporturilor „Horia Demian”.

Box la Gilău

Clubul Sportiv Universitatea
Cluj împreună cu Federaţia
Română de Box și Primăria
Gilău, organizează în perioada
15-19 decembrie ﬁnala Cupei
României de cadeţi la box.
Galele vor începe în ﬁecare zi
de la orele 16:00 și vor avea
loc în sala de sport a Liceului
„Gelu Voievod”, din Gilău. La această competiţie vor participa
în jur de 100 de sportivi de la
peste 30 de cluburi din ţară.

George Ogăraru pleacă la Bucureşti hotărât să învingă „câinii roşii”
în ultima confruntare din acest an.
Antrenorul Universităţii
Cluj a declarat, înainte
de meciul de sâmbătă
din cadrul sferturilor de
ﬁnală ale Cupei Ligii
Adeplast unde va avea ca
adversar echipa Dinamo
Bucureşti, că va întâlni o
echipă „rănită în orgoliu” după meciul cu
Astra Giurgiu unde au
încasat şase goluri şi au
marcat doar unu.
„Mergem la București pentru a ne continua șirul victoriilor și deși suntem conștienți
că va ﬁ un meci foarte greu,
întâlnim un adversar rănit în
orgoliu pentru că vin după
acea usturătoare înfrângere,
suntem siguri că nu va ﬁ un
meci ușor însă cu toate acestea am încredere în echipa
mea și vrem să repetăm
evoluția bună pe care am avuto în ultimele meciuri”, a declarat George Ogăraru.
Tehnicianul „șepcilor roșii”
a aﬁrmat că își dorește victoria la București nu pentru banii pe care i-ar primi ci mai
ales pentru istoria clubului
clujean.
„Ne dorim să mergem mai
departe nu neapărat pentru
bani ci pentru că avem șansa

să mergem într-o altă semiﬁnală ceea ce înseamnă mult
pentru istoria acestui club”,
a spus Ogăraru.

Curățenie de iarnă
George Ogăraru a mărturisit că în această vacanță se va
despărți de câțiva jucători de
care nu este mulțumit. El nu
a dorit să spună și numele celor care vor pleca dar a declarat că va încerca să aducă mai
mulți jucători din Olanda.
„Sunt câțiva jucători la
care voi renunța, care nu
mai intră în vederile mele.
Nu vă pot spune despre cine este vorba. Cu unii dintre ei am discutat deja și
mai rămâne să se înțeleagă
fiecare cu conducerea. Îmi
doresc să promovez fotbaliști
tineri, care să aibă maturitatea necesară integrării în
lot. Vom încerca să transferăm din Olanda, este un
campionat care îmi stârnește
un interes continuu, dar de
acolo nu vom aduce neapărat tineri. Repet, dacă vom
reuși să-i transferăm, ei vor
fi nevoiți să se adapteze cât
mai repede. Deocamdată nu
știm care este situația lui
Gicu Grozav, vom vedea în

perioada următoare. Nu vom
aduce mulți jucători”, a spus
Ogăraru.

Meciul dintre formațiile Universitatea Cluj și Dinamo
București, din cadrul Cupei

Ligii, va avea loc sâmbătă, de
la ora 20:00, și va ﬁ transmis
pe Look TV.
PUBLICITATE

Noul Passat vine la Cluj
Cu peste 22 de milioane de
unităţi vândute în cei 41 de
ani de la lansare,
Volkswagen Passat este
liderul incontestabil al clasei sale. Aﬂat la cea de-a
8-a generaţie, modelul
redeﬁneşte toate standardele segmentului său:
design, confort, performanţă, tehnologie şi siguranţă.
Exteriorul cu linii clare, ampatamentul mai lung şi consolele mai scurte asigură Noului Passat un design sportiv,
soﬁsticat şi o personalitate puternică.
Interiorul modelului Passat
vă va răsfăţa cu spaţiul deosebit de generos, dar şi cu ma-

terialele sale de calitate superioară, prelucrate cu atenţie.
Indiferent că veţi lua loc în
faţă sau în spate, nu veţi duce lipsă de spaţiu.
Ceea ce face cu adevărat
remarcabil acest model sunt
nenumăratele inovaţii menite să asigure o combinaţie perfectă între eleganţă, operare
facilă, dinamism şi confort.
Cu Active Info Display vă
bucuraţi în noul Passat de
avantajele unui panou de instrumente de bord complet
digital cu un display color TFT
de înaltă rezoluţie şi diagonală de 31,2 cm.
Sistemul de asistenţă „Front
Assist” cu funcţia City de frâ-

nare de urgenţă detectează
vehiculele din faţă şi avertizează şoferul în cazul unui
risc de impact, iar în caz de
urgenţă poate chiar declanşa
frânarea completă a maşinii.
„Area View” aﬁşează pe
ecran vecinătatea din jurul
maşinii şi vă ajută, de exemplu, la manevrarea maşinii
sau la ieşirea în drumurile
principale de pe drumuri secundare fără vizibilitate.
Sub capota noului model
veţi întâlni cea mai nouă şi
performantă gamă de motorizări Euro 6, vârful gamei reprezentându-l noul propulsor
diesel de la Volkswagen: 2.0
TDI Bi-Turbo 240 CP.

