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Toţi cei şapte elevi care 

fac parte din grupul de 

înotători de la Liceului 

pentru Defi cienţi de 

Vedere Cluj s-au clasat pe 

podium la Competiţia 

Internaţională de Nataţie 

a Ungariei, Eger 2012.

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj informează, într-un co-

municat de presă transmis 

luni, că şase dintre cei şapte 

elevi clujeni s-au clasat pe 

primul loc în probele la care 

au participat. Naomi Ciorap 

a ocupat locul I în probele de 

50 m liber, 100 m liber şi 200 

m individual mixt. Ana Cio-

rap s-a clasat pe locul I la 

probele de 100 m liber şi 100 

m bras şi pe locul II în pro-

ba 50 mi liber. Petre Prunda-

ru a obţinut locul I în probe-

le de 100 m liber şi 50 m li-

ber, precum şi locul II în pro-

bele de 200 m individual mixt 

şi 100 m bras. Samuel Ciorap 

a obţinut locul I la probele 

de 100 m bras, 100 m spate, 

50 m liber, 100 m liber şi 400 

m liber. Valentin Velecico s-a 

clasat primul în proba de 100 

m spate. Elisei Ciorap s-a cla-

sat pe poziţia a II-a la 100 m 

spate, 100 m liber (13 ani) şi 

50 m liber. Alexandru Bolo-

ga a obţinut locul I la 100 m 

bras şi 400 m liber (15 ani), 

precum şi locul II la proba 

de 100 de m spate.

Înotătorii clujeni au parti-

cipat la competiţia din Unga-

ria alături de 14 echipe şi de 

peste 100 de sportivi din şap-

te ţări.

„Seria neîntreruptă a per-

formanţelor sportive deose-

bite ale acestor copii meri-

tuoşi ne determină să spriji-

nim în continuare eforturile 

acestora, astfel încât visul 

lor de a participa şi de a ob-

ţine medalii la Jocurile Pa-

ralimpice din anul 2012 de 

la Londra să devină realita-

te. Ne mândrim cu aceşti am-

basadori ai Clujului şi îi fe-

licităm, odată în plus, pen-

tru lunga serie de performan-

ţe sportive obţinute în ulti-

mul timp şi pentru lecţia de 

viaţă şi curaj pe care, zi de 

zi, o oferă întregii noastre 

comunităţi”, a declarat, în 

comunicat, preşedintele CJ 

Cluj, Alin Tişe.

În anii 2009-2011, tinerii 

sportivi clujeni au reuşit să 

obţină peste 100 de medalii 

în cadrul competiţiilor spor-

tive la care au participat în 

ţări precum Ungaria, Cehia, 

Turcia, Slovacia, Germania şi 

Ţara Galilor.

Înotătorii nevăzători clujeni 
şi-au reconfirmat valoarea în Ungaria

Gabriela DRAGOTĂ
redactia@monitorulcj.ro

Pe lângă eliminarea aces-

tui medicament de pe lista 

de compensate, pacienţii 

cu hepatită cronică B şi C 

sunt nevoiţi să aştepte 

peste un an până când pri-

mesc tratamentul plus că 

de multe ori analizele de 

monitorizare a bolii trebu-

ie plătite din propriul 

buzunar din cauza epuiză-

rii fondurilor.

Bolnavii de hepatită croni-

că primesc o nouă lovitură din 

partea statului prin decizia Mi-

nisterului Sănătăţii de a scoa-

te de pe lista de compensate 

medicamentul Epoetinum alfa 

şi beta. Pe lângă faptul că aceş-

ti bolnavi aşteaptă şi mai bine 

de un an pe liste până când 

să-şi primească tratamentul vi-

tal, acum viaţa le este pusă din 

nou în pericol prin scoaterea 

acestui medicament de pe lis-

ta compensatelor.

Produsul este destinat paci-

enţilor cu hepatită cronică vi-

rală B, C şi D, precum şi celor 

cu ciroză hepatică de etiologie 

virală B, C şi D. Eritropoetina, 

substanţa de bază a medica-

mentului Epoetinum alfa şi be-

ta, este necesară la pacienţii ca-

re dezvoltă anemie, mai ales în 

cursul terapiei hepatitei C.

Mulţi bolnavi 
vor întrerupe tratamentul

Reprezentanţii pacienţilor 

care folosesc acest medica-

ment se tem că foarte mulţi 

bolnavi vor întrerupe trata-

mentul din cauza anemiei, 

medicamentele Epoetinum al-

fa şi beta fi ind cele care îi aju-

tă să lupte cu anemia.

„În urma consultărilor pe 

care le-am avut cu mai mulţi 

medici gastroenterologi şi de 

boli infecţioase care tratează 

pacienţi cu hepatite cronice 

virale am afl at că există ris-

cul să apară tot mai mulţi pa-

cienţi care vor întrerupe tra-

tamentul din cauza anemiei 

şi astfel vor fi  bani aruncaţi 

pe fereastră pentru tratamen-

tul antiviral deja urmat”, ex-

plică Marinela Debu, preşe-

dintele Asociaţiei Pacienţilor 

cu Afecţiuni Hepatice din Ro-

mânia (APAH). Ea consideră 

că Ministerul Sănătăţii şi Ca-

sa Naţională de Asigurări de 

Sănătate vor avea ulterior cos-

turi mult mai crescute pentru 

că aceşti pacienţi vor solicita 

o nouă cură de tratament.

Restricţii, dar nu 
eliminare de pe lista 
compensatelor

Pacienţii cu hepatită cro-

nică sunt de părere că în caz 

extrem ar putea fi  impuse re-

guli mai severe în ceea ce pri-

veşte folosirea eritropoetinei, 

dar în nici un caz eliminarea 

de pe lista de compensate. 

„Pe de altă parte considerăm 

că Ministerul Sănătăţii trebu-

ie să privească spre situaţia 

din România, o ţară cu pre-

valenţă destul de mare în ce-

ea ce priveşte infecţia cu vi-

rusul hepatitic C şi B şi să ţi-

nă cont de posibilităţile ro-

mânilor de a-şi achiziţiona 

un astfel de tratament”, adau-

gă Marinela Debu. Potrivit 

conducerii APAH, nu este etic 

ca remediul pentru un efect 

secundar al unei terapii (ane-

mia) să fi e pus în spatele pa-

cientului „care şi aşa plăteş-

te multe analize pe parcur-

sul tratamentului, de multe 

ori pentru că analiza nu es-

te compensată ori s-au ter-

minat fondurile”.

Bolnavii de hepatită 
cronică sunt loviţi din nou
Eliminarea de pe lista de compensate a medicamentului 
Epoetinum alfa şi beta îi pune pe bolnavii de hepatită cronică 
într-o situaţie delicată.



USAMV merge 
la „Pro Invent 2012” cu lucrări 
ştiinţifice brevetate
Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină 
Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca va pre-
zenta realizări știinţifice brevetate sau în curs 
de brevetare, la cea de-a X-a ediţie a 
Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării 
și Inventicii, „Pro Invent 2012”, care se va 
desfășura între 27 și 30 martie, la Expo 
Transilvania din Cluj-Napoca. Potrivit unui co-
municat USAMV, instituţia clujeană de învăţă-
mânt superior agricol va aduce în faţa publi-
cului cercetări cu largă aplicabilitate, rod al 
unei munci susţinute a cadrelor didactice și 
cercetătorilor, precum și al colaborării cu par-
teneri de renume în derularea unor valoroase 
proiecte. Salonul „Pro Invent 2012” este or-
ganizat sub egida Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului și Sportului și va fi „un 
loc de întâlnire al inventatorilor cu potenţialii 

utilizatori, dar și cu publicul larg”, se spune în 
comunicatul USAMV.

Consiliul Judeţean 
investeşte într-un parc 
fotovoltaic la Chinteni
Consiliul Judeţean Cluj se asociază cu Primăria 
Chinteni pentru construirea unui parc fotovol-
taic în comună, pe o suprafaţă de 100.000 de 
mp și cu o capacitate de cinci megawaţi. 
Consiliul Judeţean ar urma să asigure o partea 
de cofinanţare, acordul de parteneriat între 
Judeţul Cluj și Comuna Chinteni, în vederea re-
alizării acestui parc, fiind aprobat din luna fe-
bruarie. Pentru elaborarea studiilor de fezabili-
tate și alte studii aferente obiectivelor de in-
vestiţii, Consiliul Judeţean a aprobat suma de 
8.998,75 mii lei. Pentru studiul de fezabilitate, 
proiectul tehnic și pentru detaliul de execuţie a 
fost alocată deja suma de 200 mii lei. Proiectul 
de hotărâre urmează să fie aprobat în cadrul 
ședinţei de Consiliu Judeţean de astăzi.
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Alcoolul „evazionist” se ascunde 
şi în apa de gură
Stocurile de băutură din magazine şi de la producători 
sunt verificate în detaliu de poliţişti. Pagina 6

Încep sferturile 
Ligii Campionilor
Astăzi şi mâine se va disputa turul sferturilor 
de finală ale Ligii Campionilor. Pagina 8
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Premierul s-a contrat 
pe bani cu politicienii
Ungureanu a părăsit şedinţa coaliţiei, ce-
rându-le miniştrilor Finanţelor şi Justiţiei 
să-l urmeze. Pagina 4
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Care sunt cele mai bune 
metode de slăbit?
Specialiştii în domeniu vă învaţă cum pu-
teţi slăbi fără a vă expune organismul 
unor pericole. Pagina 5
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O firmă canadiană 
preia 60% din rezervele 
de cupru ale României
Firma canadiană Roman Copper Corp. a 
câştigat licitaţia pentru preluarea Cupru Min 
Abrud la preţul de 200,77 mil. €. Pagina 6

SPORT

Burleanu, primul 
preşedinte al FEM
Răzvan Burleanu a devenit primul şef al Fe-
deraţiei Europene de Minifotbal. Pagina 8

„Un spital cu ATI are mereu mari probleme financiare”, 
afirmă dr. Nicolae Constantea de la Spitalul Clinic Municipal.

Directorul Spitalului Clinic Municipal, 
prof. univ. dr. Nicolae Constantea, spune că 
sistemul sanitar din România este subfinanţat, 
dar mai ales spitalele performante şi secţiile 
de Anestezie Terapie Intensivă (ATI).

„La ora actuală, nu există o finanţare 
separată a secţiilor ATI, care duc greul într-
un spital. În ţară nu sunt multe secţii ATI 
performante, cu monitoare şi ventilatoare la 
fiecare pat şi cu staţie centrală de supraveg-
here a pacienţilor. La nivelul judeţului Cluj 
sunt doar câteva. Noi, medicii, am spus 
mereu miniştrilor Sănătăţii, în ultimii cinci 
ani, că un bolnav de la ATI, intubat şi cu 
alimentaţie artificială, costă între 1.300 şi 

1.600 de lei zilnic, iar Casa de Asigurări de 
Sănătate ne decontează, în total, pe caz rezol-
vat, suma 1.600. Diferenţa pentru toate zilele 
de luptă pentru scoaterea pacientului din 
starea lui critică intră automat în datoriile 
spitalului, în arierate. Putem să nu mai 
internăm bolnavi? Să le spunem să vină de 
acasă cu medicamente şi perfuzii? Nu se 
poate aşa ceva. Cei aduşi la ATI sunt în stare 
gravă, au nevoie de ajutor imediat şi de 
durată pentru a depăşi impasul în care se 
află. Un spital cu ATI are mereu mari prob-
leme financiare”, a declarat, ieri, pentru 
Agerpres, directorul unităţii sanitare. Din 
punctul său de vedere, coplata ar echilibra 

situaţia şi ar scădea şi presiunea pe anumite 
secţii. Sunt situaţii în care aceleaşi persoane 
vin de zece ori pe lună la medic, sunt şi cele 
ce apelează nemotivat la UPU, fără a merge 
la medicul de familie. Pacienţii din localităţile 
înconjurătoare Clujului vin direct în centrul 
de judeţ, cu presiunea de a fi internaţi în 
spitalele de aici.

Prof. univ. dr. Nicolae Constantea a afir-
mat că în Spitalul Clinic Municipal nu este 
un deficit de medici şi de personal sanitar 
calificat. Unitatea are, într-adevăr, datorii, 
dar nu pretinde pacienţilor să îşi cumpere 
materialele medicale necesare pentru o 
intervenţie chirurgicală sau medicamentele.
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ÎN ATENŢIA PUBLICULUI CĂLĂTOR

– RATUC Cluj-Napoca anunţă publicul călător 

înfi inţarea unei staţii de transport în comun cu 

caracter experimental pe B-dul 21 Decembrie 1989, 

pe sensul spre cart. Mărăşti, înainte de intersecţia 

cu str. Joliot Curie.

– Staţia va funcţiona experimental în perioada 

24.03. – 08.03.2012, urmând a se lua decizia de 

defi nitivare sau anulare funcţie de interesul manifestat 

de publicul călător.

– Ca urmare a reorganizării circulaţiei și a instituirii 

sensului unic de giraţie în P-ţa 14 Iulie, începând 

cu data de 23.03.2012 staţia liniei 30 la mersul 

spre cartier se mută de pe latura vestică a pieţei 

pe cea sudică.

– RATUC Cluj-Napoca anunţă publicul călător ca 

urmare lucrărilor edilitar gospodărești efectuate pe 

str. Jiului (între str. M. Manole și Harghitei), linia 

47 de autobuze va avea traseul deviat din str. Dunării 

pe str. Jiului – Harghitei – Dunării, începând cu 

data de 23.02.2012. Pe perioada lucrărilor se 

anulează staţia M. Manole.

– Ca urmare a  solicitărilor călătorilor din Valea 

Chintenilor, începând cu data de 24.03.2012 RATUC 

Cluj-Napoca suplimentează numărul curselor pe 

linia 39. Programul de transport poate fi  consultat 

la Dispeceratul RATUC din P-ţa M. Viteazul, la 

punctele de vânzare a biletelor de pe traseu și pe 

site-ul www.ratuc.ro.

Premierul Ungureanu a 

ieşit supărat din şedinţa 

coaliţiei şi a cerut miniş-

trilor Justiţiei şi 

Finanţelor, afl aţi la discu-

ţii, să părăsească şi ei 

sala împreună cu el, 

deoarece liderii partidelor 

de la putere au spus că 

vor veni la vot în 

Parlament doar dacă 

Guvernul decide anumite 

alocări bugetare.

„Premierul aproape că a 

trântit uşa sălii în care avea 

loc, luni, şedinţa coaliţiei şi a 

spus că nu răspunde la presi-

uni. «Nu mai discut în con-

textul acesta. Faceţi presiuni 

prea mari», a zis aproape tex-

tual Ungureanu. El le-a cerut 

să iasă din sală şi miniştrilor 

Justiţiei, Cătălin Predoiu, şi 

Finanţelor, Bogdan Drăgoi, 

prezenţi şi ei la discuţii”, au 

relatat pentru Mediafax surse 

politice.

Acestea susţin că premie-

rul a fost deranjat mai ales de 

atitudinea liderilor PDL, care 

ar fi  condiţionat prezenţa la 

vot în Parlament pentru sus-

ţinerea iniţiativelor legislati-

ve ale Guvernului de solicita-

rea ca şeful Guvernului să dis-

pună alocarea de fonduri bu-

getare către anumite circum-

scripţii electorale.

Premierul le-a spus aces-

tora că nu trebuie efectuate 

cheltuieli care nu se justifi că 

şi că solicitările nu pot fi  în-

deplinite, dar liderii coaliţiei 

ar fi  replicat că „pe vremea 

fostului Guvern se putea”, 

susţin sursele citate.

„Este vorba de bani 
mărunţi”

Potrivit surselor citate de 

Mediafax, lista cu solicitări 

cuprinde în special alocări 

pentru localităţile afl ate în cir-

cumscripţiile electorale în ca-

re au fost aleşi deputaţii şi se-

natorii partidelor afl ate la pu-

tere.

„Nu este vorba de sume 

foarte mari, ci de hotărâri de 

guvern cu sume mici, gen bani 

pentru biserici. Un interes mai 

mare s-a arătat pentru circum-

scripţiile parlamentarilor, pen-

tru alegerile generale, decât 

pentru primarii angajaţi în ale-

geri locale”, au spus sursele 

citate.

În urmă cu două săptămâni, 

pe ordinea de zi a şedinţei de 

guvern s-a afl at un proiect de 

hotărâre care prevedea aloca-

rea către mai multe primării a 

câtorva zeci de milioane de 

lei, bani luaţi din Fondul de 

rezervă afl at la dispoziţia pri-

mului-ministru. Documentul 

nu a fost însă aprobat în Gu-

vern, premierul cerând amâ-

narea actului normativ.

Elena Udrea neagă 
existenţa incidentului

Întrebată dacă premierul 

Ungureanu a părăsit şedin-

ţa coaliţiei înainte de termi-

narea acesteia, Elena Udrea 

a răspuns: „Nu, am plecat 

cu toţii când s-a terminat 

şedinţa, în jur de ora 11.00. 

Deci, nu există, cred că as-

ta e pe surse de la PSD”.

De asemenea, întrebată 

dacă PDL a cerut la şedin-

ţa coaliţiei bani pentru pri-

mării, Udrea a spus că nu 

s-a dezbătut nimic în plus 

faţă de discuţiile pe care 

membrii coaliţiei le au de 

obicei.

Premierul s-a contrat 
cu politicienii 
pe tema banilor
Ungureanu a părăsit şedinţa coaliţiei, cerându-le miniştrilor Finanţelor 
şi Justiţiei să-l urmeze.

USL propune înfiinţarea 

unui grup de lucru 

Putere-Opoziţie pentru 

modificarea legii elec-

torale.

Declaraţia îi aparţine lide-

rului PSD, Victor Ponta care 

ieri a explicat necesitatea 

acestui grup de lucru pornind 

de la cazul Boldea şi de la 

parlamentarii condamnaţi pe-

nal care votează în Parlament.

Grup Putere-Opoziţie, 
mediat de o organizaţie 
neguvernamentală

Reprezentanţii Opoziţiei vor 

să solicite Puterii să formeze 

un grup de lucru Putere-Opo-

ziţie aşa cum s-a format şi în 

2007-2008 pentru a elabora cât 

mai rapid o nouă lege electo-

rală. Potrivit Agerpres, Victor 

Ponta a explicat ieri că trebu-

ie să se aibă în vedere modul 

în care se desemnează candi-

daţii pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor, numărul acesto-

ra, responsabilitatea parlamen-

tarilor în situaţii de genul ce-

lei Boldea. El a mai spus că 

acest grup de lucru ar trebui 

să funcţioneze sub medierea 

unei organizaţii neguverna-

mentale. Liderul social-demo-

crat a susţinut totodată că vii-

toarea lege electorală ar trebui 

să conţină sancţiuni în cazul 

în care Guvernul refuză să or-

ganizeze alegeri pentru ocupa-

rea unui fotoliu de parlamen-

tar declarat vacant.

Zece posturi de 
parlamentar declarate 
vacante

Ponta a mai afirmat că ar 

trebui găsite soluţii pentru 

organizarea de alegeri în ca-

zul mandatelor de senator 

şi deputat declarate vacan-

te sau să fie găsit un sistem 

prin care să existe un înlo-

cuitor în cazul vacantării 

funcţiei de parlamentar. În 

acest sens, preşedintele PSD 

a amintit că, în prezent, exis-

tă zece posturi de parlamen-

tar declarate vacante pen-

tru care nu s-au organizat 

alegeri. „Acest grup de lu-

cru în care Opoziţia îşi va 

trimite reprezentanţi şi va 

veni cu propriile propuneri 

trebuie să se înfiinţeze şi să 

funcţioneze cât mai rapid 

pentru că în mod normal 

până la 1 iulie ar trebui pro-

mulgată legea în baza căre-

ia vom alege viitorul Parla-

ment“, a subliniat Ponta, ci-

tat de Agerpres.

Preşedintele PSD a mai 

precizat că, în cazul în care 

se va ajunge la un acord cu 

Puterea, Opoziţia se va în-

toarce în Parlament pentru 

a vota această lege electora-

lă. „În măsura în care în acest 

grup de lucru între Putere şi 

Opoziţie se va ajunge la un 

acord, ne vom întoarce pen-

tru votarea acestei noi legi 

în Parlament. Dacă nu exis-

tă un acord sau dacă şi la 

această propunere a noastră 

vom primi doar un refuz sau 

eventual insultele cu care 

ne-am obişnuit de pe la pur-

tătorii de cuvânt al PDL, din 

păcate, vom merge în noiem-

brie pe un sistem care s-a 

dovedit greşit şi va trebui 

să-l modifi căm imediat ce 

vom ajunge la Putere“, a mai 

afi rmat Victor Ponta.

Se întoarce Opoziţia „la serviciu“?
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Doctorul Nadim Al Hajjar 

(foto), medic primar chi-

rurg la Institutul Regional 

de Gastroenterologie şi 

Hepatologie Prof Dr 

Octavian Fodor Cluj, vă 

prezintă, la solicitarea 

Monitorului de Cluj, care 

sunt modalităţile ştiinţifi -

ce şi, mai ales, sigure din 

punct de vedere medical, 

de a combate obezitatea.

În ultimele decenii, obezi-

tatea a devenit o importantă 

problemă de sănătate publică, 

prin prevalenţa sa în creştere, 

costurile ridicate pe care le im-

plică şi prin efectele negative 

profunde pe care le exercită 

asupra stării de sănătate a po-

pulaţiei. În acest context, între-

barea care apare şi al cărei răs-

puns este încă în curs de ela-

borare este următoarea: ce pu-

tem face în privinţa obezităţii?

O dietă de moment 
nu rezolvă 
problema obezităţii

Răspunsurile la întrebarea 

de mai sus sunt multiple şi de-

parte de a fi  cele mai exacte. 

Marea majoritate a pacienţilor 

obezi când iau decizia scăde-

rii în greutate apelează la cure 

de slăbire exagerate, dezechili-

brate, care în primă instanţă 

duc la scăderea iniţială în gre-

utate, care însă nu poate fi  men-

ţinută de cele mai multe ori. În 

condiţiile în care acceptăm că 

obezitatea este o boală croni-

că, trebuie să ne gândim să o 

tratăm ca atare. Astfel, trata-

mentul obezităţii nu poate fi  

privit ca un tratament cu dura-

tă fi xă, ci un tratament care se 

întinde pe toată durata vieţii. 

În tratamentul obezităţii, tre-

buie să ţinem cont de faptul că 

şi scăderile moderat în greuta-

te aduc benefi cii din punctul 

de vedere al ameliorării stării 

de sănătate. Astfel, o scădere 

de 5-10% din greutatea iniţia-

lă a unui obez scade valorile 

tensiunii arteriale, reduce nive-

lul sangvin al colesterolului, 

scade riscul de atac cerebral, 

reduce complicaţiile amorsate 

de afecţiunile cardiace şi sca-

de riscul de mortalitate.

Care este rolul activităţii 
fi zice în tratamentul 
obezităţii?

Rolul principal al activităţii 

fi zice în tratamentul obezităţii 

este acela de a creşte consu-

mul de calorii. Acest consum 

caloric este dependent de tipul, 

durata şi intensitatea exerciţiu-

lui fi zic. Trebuie subliniat însă 

că doar exerciţiul fi zic, neaso-

ciat cu schimbarea obiceiurilor 

alimentare nu este efi cient în 

scăderea greutăţii corporale. 

Exerciţiul fi zic regulat trebuie 

considerat ca fi ind o parte im-

portantă a unui stil de viaţă să-

nătos. În plus, exerciţiul fi zic 

permite scăderea în greutate pe 

seama scăderii ţesutului adi-

pos, comparativ cu scăderea pe 

seama musculaturii, situaţie ca-

re apare în condiţiile utilizării 

doar a dietelor hipocalorice, fă-

ră asocierea exerciţiului fi zic.

În mod sistematizat, efec-

tele benefi ce ale exerciţiului 

fi zic sunt următoarle: scăde-

rea rezistenţei la insulină şi 

controlul adecvat al nivelului 

glicemiei, reducerea nivelului 

seric al trigliceridelor şi creş-

terea nivelului seric al HDL – 

colesterolului, scăderea valo-

rilor tensiunii arteriale, redu-

cerea adipozităţii abdomina-

le, reducerea riscului de apa-

riţie a afecţiunilor cardiace.

Scăderile în greutate 
rapide, nocive 
pentru organism

Primul scop al instituirii di-

etei la pacienţii obezi este sto-

parea creşterii greutăţii. Al doi-

lea scop al dietei este acela de 

a stabilii ţinte realiste de scăde-

re în greutate, ajustate fi ecărui 

pacient în parte. Ce trebuie lu-

at permanent în considerare es-

te faptul că orice scădere pon-

derală la obezi aduce benefi cii 

mari în direcţia ameliorării stă-

rii de sănătate. Nu trebuie uitat 

faptul că scădere excesive în gre-

utate, într-un interval scurt de 

timp, prin utilizarea unor regi-

muri dezechilibrante, care să 

elimine din dietă unele princi-

pii alimentare, sunt foarte noci-

ve pentru organism şi pot fi  gre-

vate de o serie de consecinţe 

grave asupra stării de sănătate. 

S-a constatat, de asemenea, că 

reducerea în greutate prin eli-

minarea în totalitate a carbohi-

draţilor din dietă este una rapi-

dă, generată preponderent de 

pierderile lichidiene consecuti-

ve absenţei carbohidraţilor şi că 

recâştigarea greutăţii se face ra-

pid în condiţiile reintroducerii 

acestora în dietă.

Principii de bază în dietă

Există o serie de principii 

de bază care ar trebui urmă-

rite în instituirea dietei la pa-

cienţii obezi:

-dieta să fi e echilibrată şi 

să conţină toate principiile ali-

mentare

-dieta să conţină alimente 

care să furnizeze o cantitate 

mai mică de calorii, precum 

legumele, fructele, carnea sla-

bă, peştele, cerealele

-dieta să conţină o cantitate 

redusă de alimente cu conţinut 

ridicat de calorii, precum car-

nea roşie, ouăle, mâncărurile 

prăjite, dulciurile, produsele de 

patiserie, untul etc. De aseme-

nea, trebuie evitate consumul 

de alcool şi băuturi dulci.

-dieta trebuie iniţiată sub 

supraveghere medicală.

Care este rolul medicaţiei 
în tratamentul obezităţii?

Se consideră că tratamentul 

medicamentos al obezităţii tre-

buie folosit doar în situaţiile în 

care obezitatea determină ris-

curi crescute de afectare a stă-

rii de sănătate a individului. 

Astfel, medicaţia se indică la 

pacienţii cu indice de masă cor-

porală mai mare de 30, care 

asociază o serie de condiţii pre-

cum hipertensiune arterială, di-

abetul, hipercolesterolemia, ca-

re îi expun la un risc crescut 

de a dezvolta complicaţii car-

diace. Medicaţia în tratamen-

tul obezităţii nu trebuie utiliza-

tă în scopuri cosmetice. La fel 

ca şi în cazul dietei şi a exerci-

ţiului fi zic, ţintele de scădere 

în greutate cu ajutorul medica-

ţiei trebuie să fi e realiste. Ast-

fel, o scădere ponderală de 

10-15% , obţinută prin medi-

caţie, trebuie considerată satis-

făcătoare. Nu trebuie uitat fap-

tul că medicaţia acţionează atâ-

ta timp cât este luată, efectul 

ei încetând în momentul între-

ruperii tratamentului.

Care este rolul chirurgiei 
în tratamentul obezităţii?

Chirurgia a revoluţionat tra-

tamentul obezităţii, inducând 

scăderi ponderale semnifi cati-

ve, care au avut un impact po-

zitiv imporant asupra amelio-

rării stării de sănătate a paci-

entului obez. Chirurgia obezi-

tăţii se numeşte chirurgie bari-

atrică. Procedurile au evoluat 

în timp, de la cele iniţiale, ca-

re realizau scurtcircuitări ale 

unor zone extinse din masa en-

terală în vederea scăderii su-

prafeţei de absorbţie a princi-

piilor alimentare (by-passuri je-

junocolice şi jejunoileale), ca-

re induceau dezechilibre mar-

cate ale homeostaziei organis-

mului, la procedurile de mon-

tare a unui inel gastric ajusta-

bil care permite crearea unui 

buzunar gastric virtual, cu scă-

derea capacităţii gastrice, gas-

troplastie verticală (sleeve gas-

tric) şi plicatura gastrică.

Problematica tratamentu-

lui chirurgical al obezităţii es-

te un subiect care generează 

încă multe dispute între spe-

cialişti. Este un subiect vast, 

ale cărui indicaţii, contraindi-

caţii şi complicaţii merită dis-

cutate detaliat într-o altă în-

tâlnire cu cititorii.

Care sunt cele mai eficiente 
metode de slăbit?
Specialiştii în domeniu vă învaţă cum puteţi slăbi fără a vă expune organismul unor pericole 
şi de ce nu sunt bune dietele de moment.

Obezitatea reprezintă acumularea excesivă 
de grăsimi în organism. La adulţii peste 35 
ani, un indice de masă corporală peste 30 
este considerat obezitate.
Obezitatea nu trebuie considerată doar o pro-
blemă estetică. Este o adevărată afecţiune 
cronică ce poate amorsa la rândul său un lanţ 
de afecţiuni cu potenţial letal: diabet zaharat, 
hipertensiune arterială, cardiopatie ischemi-
că, litiază veziculară etc.
Obezitatea este o afecţiune greu de tratat, 
grevată de o rată mare a eșecului terapeutic. 
Se consideră că aproximativ 95% din cei 

care slăbesc recâștigă în greutate în urmă-
torii 5 ani.
Chiar dacă prin tratamentul multimodal al 
obezităţii nu se atinge greutatea ideală, nu 
trebuie uitat că orice scădere în greutate 
ameliorează starea de sănptate a pacienţilor 
obezi.
Șansele ca tratamentul obezităţii să fi e încu-
nunat de succes cres considerabil atunci când 
acesta este conecput și susţinut de o echipă 
constituită din nutriţionist-dietetician, psiho-
log-pshiatru, internist, chirurg și specialist în 
exerciţiul fi zic.

În loc de concluzii...

Urmăriţi ediţia monitorulcj.
ro din data de 3 aprilie pen-
tru a afl a informaţii intere-
sante despre tratamentul 
chirurgical al obezităţii. De 
asemenea, la adresa redac-
tia@monitorulcj.ro aștep-
tăm întrebările dumnea-
voastră legate de alte afec-
ţiuni despre care aţi dori să 
afl aţi informaţii. Întrebările 
vor fi  transmise specialiști-
lor din medicina clujeană 
care vor oferi răspunsurile 
necesare.

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al

S.C. TURDAPAN S.A.
cu sediul în Turda, str. Roșiori nr. 1, jud. Cluj, Nr. ORC Cluj J12/665/1995, CUI 7212264

convoacă
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

pentru ziua de 27 aprilie 2012, pentru ora 13.00, la sediul acesteia, situat în Turda, str. Roșiori nr. 
1, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la fi nele zilei de 9 aprilie 2012, consi-
derată dată de referinţă. În caz de neîndeplinire a condiţiilor de validitate ședinţa A.G.O.A., menţio-
nată mai sus, se va ţine la data de 30 aprilie 2012, în același loc și la aceiași oră cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.
2. Aprobarea raportului de activitate al consiliului de administraţie.
3. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale.
4. Arpobarea descărcării de gestiune.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
6. Aprobarea programului de activitate pe anul 2012.
7. Aprobarea destinaţiei profi tului pe 2011.
8. Alegerea unui cenzor și a cenzorului supleant.
9. Aprobarea datei de 18.05.2010, pentru îndeplinirea cerinţei art. 238 din Regulamentul 

1/2006 al C.NV.M.
Candidaturile pentru obţinerea calităţii de cenzor și cenzor supleant vor fi  depuse în scris la se-

diul societăţii până la data de 20.04.2012, însoţite de o copie a actului de identitate și de un CV.
Acţionarii care deţin, singuri sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a in-

troduce puncte pe ordinea de zi (în maxim 15 zile de la publicarea convocatorului), de a prezen-
ta proiecte de hotărâre cu privire la punctele de pe ordinea de zi (cel târziu cu o zi lucrătoare îna-
inte de data și ora adunării). Acţionarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele de 
pe ordinea de zi și de a primi răspuns.

Accesul acţionarilor în sala de ședinţa se va face, doar pentru persoanele care au calitatea de 
acţionar la data de referinţă, astfel: în cazul acţionarilor persoane fi zice pe baza actului de iden-
titate, iar în cazul acţionarilor persoane juridice și al acţionarilor reprezentaţi de alte persoane, 
pe baza împuternicirii dată persoanelor fi zice sau juridice ce le reprezintă, în condiţiile legii.

Reprezentarea acţionarilor în ședinţele menţionate mai sus se poate face și prin alte persoane decât 
prin acţionari, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M. (art. 243 alin. 3 din Legea 297 
/ 2004). Reprezentanţii au aceleași drepturi ca și acţionarii pe care-i reprezintă. Începând cu data de 2 apri-
lie 2012 pot fi  solicitate formularele de reprezentare (procurile) de la sediul societăţii. Acţionarii pot solicita 
direct sau prin adresă scrisă să le fi e trimis formularul special de reprezentare. Sub condiţia respectării for-
mularului special de procură, acţionarii își pot desemna reprezentaţii și prin mijloace electronice sub condi-
ţia posibilităţii de certifi care legală a identităţii acestora. Toate procurile de reprezentare vor fi  depuse la se-
diul societăţii cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data și ora primei convocări.

Acţionarii care doresc pot vota prin corespondenţă, sub condiţia ca acest mijloc să permită 
identifi carea clară a acţionarului și a opţiunii sale de vot și sub condiţia ca, comunicarea să ajun-
gă în posesia societăţi cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data ședinţei.

Toate drepturile acţionarilor și obligaţiile corelative acestora se pot exercita sau cere doar în limitele 
arătate de Regulamentul nr. 6/2009, cu modifi cările la zi, și a legislaţiei societăţilor deţinute public.

Textul documentelor de şedinţă precum şi orice informaţii suplimentare pe tema prezentei 
convocări se pot obţine la sediul societăţii sau la ţel. 0264.315.124. Acţionarii pot cere în scris 
să li se elibereze copii după documentele de şedinţă.

Informaţiile prevăzute de lege pot fi  găsite şi pe http://turdapan.wordpress.com/, iar noti-
fi cările electronice pot fi  adresate pe adresa turdapan@gmail.com, sub condiţia posibilităţii 
identifi cării legale a acţionarului.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
PREŞEDINTE – Ing. Corpodean Dorel
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Murfatlar România 
a intrat în insolvenţă
Tribunalul Constanţa a aprobat 
cererea de intrare în insolvenţă a 
companiei Murfatlar România, 
unul dintre principalii producători 
locali de vin. Producătorul de vin 
precizează că va continua strate-
gia de dezvoltare și extindere a 
activităţii comerciale pe piaţa ro-
mânească conform planurilor de-
ja stabilite, într-un mod solid și 
sustenabil. „Gradul lent de recu-
perare a banilor din piaţă, carac-
teristica generală a mediului de 
afaceri în această perioadă, are 
ca principal efect lipsa de lichidi-
tăţi, făcând difi cilă achitarea dato-
riilor exigibile”, se arată într-un 
comunicat al companiei. Afacerile 
companiei au crescut anul trecut 
cu 32%, de la 140 milioane lei la 
185 milioane lei. Alţi jucători im-
portanţi pe piaţa de profi l sunt 
Cotnari, Jidvei, Vincon Vrancea și 
Cramele Recaș.

Creditarea 
eguvernamentală, 
în regres
Creditele pentru fi rme și popula-
ţie au scăzut în februarie cu 0,7% 
în termeni reali, mai accentuat pe 
segmentul fi nanţărilor în lei, îm-
prumuturile în valută pentru po-
pulaţie fi ind singura componentă 
care a înregistrat ușoară creștere, 
băncile concentrându-se în conti-
nuare pe fi nanţarea statului. 
Soldul creditului neguvernamen-
tal acordat de instituţiile de credit 
s-a redus în luna februarie 2012 
cu 0,1% (-0,7%în termeni reali) 
faţă de luna ianuarie 2012, până 
la 222,28 miliarde lei. Creditul în 
lei s-a diminuat cu 0,4% (-1,1%în 
termeni reali), la 80,3 miliarde 
lei, respectiv cu 0,3% pe partea 
de populaţie (34,6 miliarde lei) și 
cu 0,5% pe segmentul fi rmelor 
(45,6 miliarde lei).

Pe scurt

Firma canadiană Roman 

Copper Corp. a câştigat 

licitaţia pentru preluarea 

Cupru Min Abrud la pre-

ţul de 200,77 milioane 

euro, de 3,5 ori peste pre-

ţul de pornire a licitaţiei, 

de 57,3 milioane euro, a 

anunţat luni Ministerul 

Economiei.

„Licitaţia a fost adjudeca-

tă în favoarea fi rmei Roman 

Copper Corp. Canada la pre-

ţul de 200,77 milioane de eu-

ro, preţul de pornire al lici-

taţiei fi ind de 57,36 milioane 

de euro”, se arată într-un co-

municat al instituţiei. Minis-

terul Economiei va negocia 

cu Roman Copper clauzele 

contractului de vânzare-cum-

părare a acţiunilor. Cupru Min 

deţine exploatarea Roşia Po-

ieni, unde sunt concentrate 

60% din rezervele de cupru 

ale României.

Statul a încercat de mai 

multe ori să vândă Cupru Min, 

prima oară în 2008. Anul tre-

cut, Ministerul Economiei a 

scos din nou la licitaţie com-

pania, cu intenţia de a vinde 

integral acţiunile pe care le 

deţine, dar a amânat proce-

dura pentru 26 martie 2012. 

Privatizarea Cupru Min a fost 

aprobată de Guvern încă din 

2006 şi a fost asumată de Exe-

cutiv în scrisoarea de inten-

ţie aferentă aranjamentului 

stand-by de tip preventiv cu 

Fondul Monetar Internaţional 

(FMI). Potrivit acordului cu 

FMI, termen de privatizare a 

Cupru Min a fost stabilit pen-

tru sfârşitul lunii aprilie.

Cine a licitat

La licitaţia cu strigare pen-

tru vânzarea pachetului inte-

gral de acţiuni al Cupru Min 

s-au înscris alte trei compa-

nii, respectiv Oz Minerals 

(Australia), Dundee Holding 

BV (Olanda) şi Ellatzite Med 

Ad din Bulgaria, ultima fi ind 

însă descalifi cată.

Oz Minerals este o com-

panie australiană cu activi-

tăţi în principal în Austria-

lia şi Cambodgia. Compania 

operează mine de cupru şi 

aur. Dundee Holding exploa-

tează cupru, aur şi argint în 

Bulgaria, Namibia, Canada 

şi Armenia. Ellatzite-Med 

AD este cel mai mare ex-

tractor de minereu de cupru 

din Bulgaria, controlat de 

grupul Geotechmin, cu ac-

tivităţi în industria minieră 

şi construcţii.

Cine este câştigătorul

Roman Copper Corp. es-

te înregistrată în Toronto şi 

este controlată de magnatul 

Stephen Roman, moştenito-

rul lui Stephen B. Roman, 

una dintre figurile notabile 

ale industriei miniere cana-

diene. Stephen Roman a in-

termediat în anii ‚80, împre-

ună cu tatăl său, achiziţio-

narea primului reactor nu-

clear CANDU de către regi-

mul Ceauşescu şi a partici-

pat la atragerea finanţării 

iniţiale pentru Gabriel Re-

sources, acţionarul majori-

tar al Roşia Montană Gold 

Corporation, potrivit presei 

canadiene.

Roman are numeroase afa-

ceri în domeniul minier, de 

la extracţia de uraniu la pro-

ducţia de aur şi alte metale.

Omul de afaceri este co-

fondator, director general şi 

preşedinte al Harte Gold Gro-

up, companie pe care o con-

duce din ianuarie 2009, po-

trivit Bloomberg Businesswe-

ek. El ocupă sau a ocupat 

funcţii de conducere la nu-

meroase companii de profi l, 

precum Global Atomic şi Sil-

vermet.

Roman a fost implicat în 

toate aspectele industriei re-

surselor naturale în ultimii 

30 de ani şi a identifi cat, dez-

voltat, fi nanţat şi monetizat 

cu succes mai multe proiec-

te miniere şi de petrol şi ga-

ze, potrivit Bloomberg. (Me-

diafax)

O firmă canadiană preia 60% 
din rezervele de cupru ale României

Angelica TEOCAN
economic@monitorulcj.ro

Poliţia clujeană a luat la 

purecat toate stocurile de 

băutură, verifi când, de la 

marii producătorii până 

la magazinele de cartier, 

pe toţi cei implicaţi în 

activităţi cu alcool.

Acţiunea, care are câteva 

săptămâni de când a fost ini-

ţiată, este încă în desfăşura-

re, afi rmă purtătorul de cu-

vânt al Inspectoratului de Po-

liţie Cluj, Anca Purdea.

„Practic se monitorizează, 

de la producători, toate măr-

cile, să aibă timbre şi după 

aceea se verifi că în piaţă exis-

tenţa timbrelor”, explică di-

rectorul Prodvinalco, unul din-

tre principalii actanţi pe pia-

ţa locală, care a fost deja su-

pus controalelor poliţiei.

Verifi cările vin pe fondul in-

cluderii combaterii evaziunii 

fi scale pe lista cu priorităţi a 

Guvernului României. „Având 

în vedere prioritatea Guvernu-

lui României privind combate-

rea evaziunii fi scale, la nivelul 

Inspectoratului de Poliţie Jude-

ţean Cluj au fost adoptate mă-

suri pentru efi cientizarea acti-

vităţilor de descoperire şi com-

batere a infractionalităţii în do-

meniile de referinţă. Una din 

direcţiile de acţiune este preve-

nirea şi combaterea ilegalităţi-

lor în domeniul producerii, achi-

ziţionării, depozitării şi comer-

cializării alcoolului şi băuturi-

lor alcoolice, documentarea şi 

investigarea ilegalităţilor comi-

se cu ocazia comercializării de 

astfel de produse în zonele de 

risc menţionate, identifi carea 

şi tragerea la răspundere a per-

soanelor implicate”, spune An-

ca Purdea.

Dascăl: Le scapă tocmai 
bârna din ochi

Alexandru Dascăl, directo-

rul executiv al Prodvinalco, 

cel mai mare producător de 

băuturi alcoolice spirtoase din 

regiune, consideră că rezulta-

tele acţiunii vor fi  minime, din 

cauza formelor mult mai so-

fi sticate de evaziune.

„Personal, cred că şansele 

de combatere a evaziunii în 

urma acestor acţiuni sunt ex-

trem de reduse, mai ales că nu 

suntem în sezonul producerii 

vişinatelor, afi natelor sau ţui-

cii de către micii producători. 

Evaziunea are în prezent for-

me mult mai sofi sticate, iar 

evaziunea masivă se face la 

un alt nivel. Spre exemplu, se 

înfi inţează fi rme, sunt lăsate 

să acumuleze datorii la plata 

accizelor imense, după care 

intră în insolvenţă.

Am afl at, de asemenea, că, 

în prezent, se vinde în baruri 

apă de gură la 2 litri, cu gust 

de prune, pere sau mere, de 

fapt o imitaţie de ţuică, pen-

tru care nu se plătesc accize 

şi, prin urmare, se poate co-

mercializa la preţuri modice. 

În zonele acestea trebuie in-

tervenit şi verifi cat, aici e bâr-

na din ochi”, spune directo-

rul executiv Prodvinalco.

Afi rmaţiile sale sunt însă 

contrazise de Doru Ciuban, 

directorul Direcţiei Judeţene 

pentru Accize şi Operaţiuni 

Vamale Cluj.

„Din fericire nu avem ase-

menea fi rme în judeţ, într-ade-

văr comerţul este liber şi ştiu 

că inclusiv Prodvinalco a sesi-

zat Autoritatea Naţională a Vă-

milor şi Garda Financiară Cen-

trală în privinţa unor fi rme din 

Prahova. Cât despre alcoolul 

vândut pe post de ţuică, nu 

ştim să se comercializeze în 

Cluj”, contraatacă Ciuban.

Alcoolul „evazionist” 
se ascunde şi în „apa de gură”
Stocurile de băutură din magazine şi de la producători sunt verificate în detaliu de poliţişti.

PROMOVARE
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Angelica TEOCAN
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Noul magazin a fost des-

chis ofi cial ieri, în prezen-

ţa prefectului, Florin 

Stamatian şi a preşedinte-

lui Consiliului Judeţean, 

Alin Tişe, ambii văzând 

investiţia ca pe o dovadă 

a depăşirii crizei econo-

mice şi a redeschiderii 

apetitului clujenilor pen-

tru cumpărături.

„Deschiderea celui de-al 

doilea sediu bauMax din 

Cluj-Napoca indică dinamica 

deosebită care începe să rea-

pară în investiţiile în imobili-

are, în căminul propriu”, a sub-

liniat Stamatian. „Investiţia de 

la Cluj arată că aici se constru-

ieşte mult şi bine, existând ce-

rere pentru materialele de con-

strucţie”, a adăugat Alin Tişe.

„Trezirea” pieţei şi totoda-

tă justifi carea investiţiei este 

susţinută şi de directorul ge-

neral bauMax România, Ni-

cola Szekely. „După trei ani 

de criză credem că a venit pri-

măvara atât în sensul vânză-

rilor, cât şi în ceea ce priveş-

te vremea”, spune Szekely.

Investiţia, care a creat 105 

locuri de muncă pe piaţa lo-

cală, i-a costat pe austrieci 

aproximativ 20 de milioane 

de euro.

Magazinul vine 
cu noutăţi pe piaţă

Clujenii vor putea intra cu 

maşina în magazin, într-o zo-

nă special amenajată de 3.000 

de mp, putând să încarce 

cumpărăturile direct în auto-

turism. Suprafaţa totală este 

de 15.000 de mp şi este îm-

părţită în patru departamen-

te: Construcţii, Tehnic, Ame-

najări şi Grădină.

O altă noutate pe care o 

aduce bauMax la Cluj este 

planifi carea 3- D a băii. Cum-

părătorii vor fi  ajutaţi de pro-

fesionişti în domeniu să-şi 

proiecteze baia, putând ast-

fel să-şi planifi ce mai efi ci-

ent cumpărăturile.

Retailer-ul vine şi cu sor-

timente noi concentrate în 

showroom-ul de pachet şi 

plăci ceramice şi cel de uşi 

şi ferestre, precum şi cu pre-

zentarea sculelor electrice cu 

posibilitatea testării pe loc a 

acestora.

2011 a adus creşterea 
vânzărilor

BauMax activează pe piaţa 

locală de 6 ani, având 1277 de 

angajaţi şi o suprafaţă totală de 

vânzare de peste 150.000 de mp.

Prezenţa în România cu o 

reţea formată din 14 magazi-

ne, a contribuit la creşterea 

cifrei de afaceri a grupului. 

Aceasta a ajuns la 1,52 mili-

arde de euro, cu aproape 3% 

mai mult decât în 2010. Aus-

triecii au aplicat o strategie no-

uă pentru a creşte cererea lo-

cală, sensibil afectată de scă-

derea puterii de cumpărare pe 

fondul instaurării crizei econo-

mico-fi nanciare. Conceptul „În-

totdeauna preţuri mici”, intro-

dus pentru prima dată la noi, 

şi abia apoi în unităţile din Bul-

garia, ia în calcul sensibilitatea 

la preţ a cumpărătorilor.

bauMax a deschis cel de-al 
doilea magazin din Cluj-Napoca
Oficialii prezenţi la inaugurare văd evenimentul ca pe semn al relansării industriei construcţiilor.



Voleibaliştii 
s-au salvat 
de la retrogradare
Echipa de volei masculin a 
Universităţii Cluj va rămâne și în 
următorul sezon competiţional 
pe prima scenă a voleiului româ-
nesc, după ce a trecut de CSU 
Galaţi, cu scorul general de 3 la 
1, în play-out-ului Diviziei A1. 
După primele două partide, dis-
putate la Cluj, scorul era egal, 
1-1. În primul meci disputat la 
Galaţi, elevii pregătiţi de Bogdan 
Tănase s-au impus cu greu, scor 
3:2 (17, 23, -21, -19, 11), însă 
în meciul al doilea, clujenii au in-
trat mai concentraţi, terminând 
jocul în 4 seturi, scor 3:1 (19, 
21, -20, 17). „A fost o dublă de 
mare angajament în care băietii 
au răspuns pozitiv, atât din 
punct de vedere tehnico-tactic, 
cât și mental, la sfârșit arătân-
du-și valoarea de a face parte 
din prima ligă a voleiului mascu-
lin. Îi felicit pe toţi băieţii pentru 
caracterul de care au dat dovadă 
întreg sezonul“, a declarat tehni-
cianul Bogdan Tănase.

Cucui şi Dulca, 
chemaţi 
la naţională
Rareș Cucui, fotbalistul 
Universităţii Cluj, a fost convo-
cat la naţionala Romaniei U-19 
pentru cele două meciuri pe ca-
re micii „tricolori“ le vor disputa 
în compania selecţionatei simi-
lare a Ciprului (3 și 5 aprilie). 
Fundașul „șepcilor roșii“ este 
așteptat la Mogoșoaia, sâmbă-
tă, 31 martie, pentru a se alătu-
ra celorlalţi fotbaliști convocaţi 
la lotul naţional. Un alt jucător, 
tânărul mijlocaș Marco Dulca, a 
fost convocat la naţionala U-15 
pentru un cantonament ce va 
avea loc în perioada 9-12 apri-
lie. Dulca este așteptat la 
Mogoșoaia pe 9 aprilie.

Pe scurt

Echipa naţională de rugby în 7 feminin 
a câștigat turneul de pregătire de la Split, 
Croaţia.

„Ghindele“ au reușit să treaca în faza 
grupelor de echipa secundă a Croaţiei 
(40-7), de Bosnia-Herţegovina (67-0) și de 

Bulgaria (54-5). În finală, româncele au 
zdrobit prima echipă a Croaţiei, scor 50-0. 
Din lotul antrenat de Ioana Sava și 
Alexandru Marin au făcut parte și Rada 
Sichet și Irina Hîrjete, sportive legitimate la 
CS Universitatea Cluj. 

„GHINDELE“ S-AU IMPUS LA SPLIT
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Răzvan Burleanu a devenit 

primul preşedinte al 

Federaţiei Europene de 

Minifotbal (FEM), organism 

constituit la fi nalul săptă-

mânii trecute la Praga.

Burleanu, care este şi pre-

şedintele Federaţiei de Mini-

fotbal din România, va avea 

un mandat de 5 ani în frun-

tea forului continental. Bur-

leanu va fi  asistat de vicepre-

şedintele Filip Juda (Cehia), 

secretarul general Bruno Al-

peza (Croaţia), David Wind-

sor-Harris (Marea Britanie), 

Yair Scher (Israel), Eugeniu 

Ciobu (Moldova) şi Athana-

sios Papadopoulos (Grecia).

Noul preşedinte al FEM a de-

clarat că România are o contri-

buţie majoră la dezvoltarea mi-

nifotbalului. „Înfi inţarea Fede-

raţiei Europene de Minifotbal 

reprezintă cel mai amplu pro-

iect destinat dezvoltării sportu-

lui de masă pe continent, după 

căderea comunismului. Succe-

sul pe care România l-a înregis-

trat prin desemnarea mea în cea 

mai importantă funcţie din mi-

nifotbalul european dovedeşte 

că avem o contribuţie majoră la 

dezvoltarea acestui fenomen, 

fapt susţinut şi de cele două ti-

tluri de campioni europeni câş-

tigate de naţionala României“, 

a declarat Răzvan Burleanu.

Ţările semnatare ale actu-

lui fondator al Federaţiei Eu-

ropene de Minifotbal sunt: Ce-

hia, Bulgaria, Cipru, Croaţia, 

Grecia, Israel, Italia, Kaza-

hstan, Luxemburg, Polonia, 

Slovacia, Slovenia, Moldova, 

Marea Britanie şi România. În 

cele 15 ţări semnatare a nou-

lui act, peste 500.000 de eu-

ropeni practică minifotbalul 

într-un cadru organizat.

Federaţia de Minifotbal din 

România organizează în pre-

zent campionate în 36 de jude-

ţe, pentru un număr de peste 

30.000 de jucători amatori. Im-

pactul fenomenului minifotbal 

în ţara noastră are ca dovadă 

şi cele două titluri europene 

câştigate de echipa naţională a 

României în 2010, la Bratisla-

va, şi în 2011, la Tulcea.

Burleanu, primul preşedinte al FEM

Laurnenţiu BOARIU

sport@monitorulcj.ro

Primele două meciuri din 

sferturi se vor disputa în 

această seară: Benfi ca – 

Chelsea şi APOEL Nicosia 

– Real Madrid.

Duelul dintre vicecampioa-

nele Portugaliei şi Angliei se 

anunţă unul deosebit de inte-

resant. Benfica nu a mai atins 

semifinalele Ligii din 1990, în 

timp ce Chelsea este o prezen-

ţă obişnuită în această fază în 

ultimii ani. Cele două echipe 

nu s-au mai întâlnit niciodată 

în meciuri oficiale, însă doi 

oameni importanţi de la londo-

nezi, David Luiz şi brazilianul 

Ramires au fost transferaţi 

recent chiar de la Benfica. Va 

reuşi Roberto Di Matteo, antre-

norul interimar al celor de la 

Chelsea să treacă şi de forma-

ţia lusitană, după ce în optimi 

a trecut cu greu de Napoli?

Benfica – Chelsea se va dis-

puta pe Estadio da Luz, astăzi 

de la ora 21.45 şi va fi transmis 

în direct de Dolce Sport.

Real Madrid a avut noroc la 

tragearea la sorţi a sferturilor. 

În ciuda faptului că au trecut 

în optimi de Lyon, cei de la 

APOEL Nicosia nu pot fi o ame-

ninţare serioasă pentru trupa 

lui Mourinho. Tehnicianul por-

tughez de pe banca „galactici-

lor“ ar putea lasă Madridul la 

finalul sezonului, pentru o ofer-

tă din Premier League, campi-

onatul său preferat, însă ar vrea 

să plece cu fruntea sus şi să 

lase în urma sa câteva trofee 

în vitrina clubului. La APOEL 

evoluează Esteban Solari, fra-

tele mai mic al lui Santiago 

Solari, fost jucător al Realului 

(2000-2005). „Fratele meu este 

un mare suporter al Realului şi 

îşi doreşte ca fosta sa echipă 

să câştige Liga Campionilor în 

acest an. Cred însă, că inima 

sa va bate puţin şi pentru 

APOEL“, a spus Solari de la 

campioana Ciprului.

Meciul APOEL Nicosia – Real 

Madrid se va disputa în aceas-

tă seară pe GSP Arena şi va fi 

transmis în direct de TVR 1.

Miercuri, meciuri mai 
interesante

Cele două întâlniri de mier-

curi din Liga Campionilor sunt, 

cel puţin pe hârtie, mult mai 

interesante decât cele de marţi.

AC Milan şi Barcelona se 

întâlnesc din nou, după ce s-au 

duelat şi în faza grupelor. 

Campioana Italiei a creat mari 

probleme campioanei Europei, 

chiar dacă a obţinut un singur 

punct în cele două meciuri (2-2 

la Barcelona şi 2-3 la Milano). 

Va fi cu siguranţă un duel inte-

resant, întrucât ambele echipe 

îşi doresc să câştige Liga. Milan 

vrea să revină la cârma Europei, 

după ce a câştigat LC în 2003 

şi 2007, iar cei de la Barca au 

şanse mici să mai câştige cam-

pionatul intern, astfel că se 

axează pe competiţia europea-

nă. AC Milan – Barcelona se va 

juca miercuri seara pe San Siro, 

de la ora 21.45 şi va fi transmis 

în direct de TVR 1.

Şi întâlnirea dintre 

Olympique Marseille şi Bayern 

Munchen se anunţ spectacu-

loasă. Francezii sunt abia la 

mijlocul clasamentului în Ligue 

1, astfel că doresc să îşi conso-

leze suporterii cu un parcurs 

cât mai lung în LC. Cei de la 

Bayern, învinşi de Inter în fina-

la din 2010, îşi doresc să ajun-

gă din nou în ultimul act, cu 

speranţa că în acest an ar putea 

fi ei cei care ridică trofeul dea-

supra capului. OM – Bayern se 

va juca miercuri seara, de la 

21.45, pe Stade Velodrome şi 

va fi transmis în direct de 

DolceSport.

Încep sferturile 
Ligii Campionilor
Astăzi şi mâine se va disputa turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. 
Cel mai interesant şi echilibrat duel va fi AC Milan – FC Barcelona.
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CALENDAR CREŞTIN

ORTODOX
Sf. Mc. Matroana din 
Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; 

Sf. Mc. Filet, Lidia și fi ii lor

GRECO-CATOLIC
Cuv. m. Matrona din Tesalonic

Horoscop
BERBEC

Nu este momentul să începeţi ac-
tivităţi difi cile, pentru că vă lipseș-
te simţul practic. Ar fi  bine să nu 
luaţi nici o iniţiativă la serviciu sau 
în afaceri. S-ar putea să nu fi ţi 
prea inspirat.

TAUR
Dimineaţa sunteţi puţin confuz, 
motiv pentru care s-ar putea să nu 
vă faceţi înţeles prea ușor. Vă sfă-
tuim să vă ordonaţi ideile. Dacă 
doriţi să cumpăraţi ceva de valoa-
re, nu încercaţi să-i faceţi partene-
rului de viaţă o surpriză! 
Sfatuiţi-vă înainte de a da banii!

GEMENI
Deși vă simţiţi în formă, s-ar putea 
să descoperiţi că nu prea aveţi 
spor și că nu vă reușește mai ni-
mic. Astăzi nu prea sunteţi realist. 
Vă sfătuim să nu forţaţi lucrurile, 
pentru că riscaţi să provocaţi dis-
cuţii aprinse.

RAC
Primiţi o sumă importantă de la o 
persoană mai în vârstă din familie 
și începeţi să vă faceţi planuri. Ar 
fi  bine să nu vă pripiţi, pentru că 
vă lipsește simţul practic și s-ar pu-
tea să suferiţi un eșec. Vă reco-
mandăm să vă consultaţi cu parte-
nerul de viaţă.

LEU
Dimineaţa s-ar putea să aveţi pro-
bleme la serviciu dacă nu reușiţi 
să vă concentraţi. Vă sfătuim să 
nu vă amestecaţi în bârfele celor 
din jur, pentru că mai târziu riscaţi 
să aveţi discuţii. După-amiaza vă 
reveniţi. Nu este exclus să petre-
ceţi o seară romantică.

FECIOARĂ
În prima parte a zilei sunteţi con-
fuz și indispus. Vă recomandăm să 
nu vă asumaţi riscuri, pentru că 
șansele de reușită sunt minime. 
Dacă aveţi ocazia să vă relaxaţi în-
tr-un fel sau altul, nu staţi pe gân-
duri! Ar fi  bine să vă menajaţi să-
nătatea.

BALANŢĂ
Aveţi planuri mari, în special în do-
meniul fi nanciar, dar încă nu reușiţi 
să vedeţi semne încurajatoare. Vă 
sfătuim să aveţi mai multă răbdare 
și să munciţi mai ordonat. Nu ar fi  
rău, în acest sens, să fi ţi mai atent 
la detalii și să nu vă grăbiţi.

SCORPION
Dimineaţa sunteţi foarte sensibil 
și nu vă convine nimic. Încercaţi să 
depășiţi cât mai repede această 
stare, pentru că vă poate afecta 
relaţiile cu ceilalţi! Vă recoman-
dăm să uitaţi până mâine ambiţia 
de a vă impune în faţa colegilor. 
Spre seară, o rudă vă dă o veste 
bună cu care reușește să vă ridice 
moralul.

SĂGETĂTOR
Nu este o zi potrivită pentru întâl-
niri cu prietenii sau pentru afaceri. 
Sunteţi mofturos și nu prea aveţi 
chef de vorbă. Amânaţi cumpără-
turile și investiţiile! Există riscul să 
luaţi decizii neinspirate. Pe plan 
sentimental, totul este în regulă. 
Vă sfătuim doar să acordaţi mai 
multă atenţie persoanei iubite.

CAPRICORN
Încercaţi să nu vă asumaţi prea 
multe responsabilităţi! Riscaţi să 
nu vă iasă mare lucru. Primiţi o 
mână de ajutor de unde nici nu vă 
așteptaţi. Spre seară, mergeţi la 
prieteni și uitaţi de toate proble-
mele de peste zi.

VĂRSĂTOR
Dimineaţa s-ar putea fi ţi confuz și 
să aveţi difi cultăţi de comunicare. 
Nici intuiţia nu vă ajută din cale 
afară, așa că ar fi  bine să nu mer-
geţi la risc. Vă sfătuim să nu negli-
jaţi odihna. Chiar trebuie să vă re-
încărcaţi bateriile.

PEŞTI
Nu este o zi favorabilă pentru in-
vestiţii și planuri de viitor. În 
schimb, relaţiile sentimentale vă 
oferă mari satisfacţii. Evitaţi aface-
rile la marginea legii, pentru că 
riscaţi să aveţi probleme!
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PROGRAMUL CINEMATOGRAFELOR
1871 – Heinrich Mann, 
scriitor german

1956 – Floarea Calotă, solistă 
româncă de muzică populară

1963 – Quentin Tarantino, 
regizor american

1969 – Mariah Carey, 
cântăreaţă, compozitoare, 
producător și actriţă americană

S-au născut...

SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DE IERI

Cinema „Florin Piersic“
Jocurile foamei
L-J 14:00, 20:00

Gone – o noapte pentru 
o viaţă
L- J 17:00, 23:00

Cinema Victoria

Trebuie să vorbim despre Kevin
V, S: 15:00; D: 15:00,  17:30, 
20:00; L-J: 15:00, 17:30

Cinema Odeon Polus

Furia Titanilor 3D (Wrath of 
the Titans 3D) (Avanpremieră)
J: 21:45

Lorax: Protectorul pădurii 3D 
(The Lorax 3D) 
(Avanpremieră)
S, Mi – J: 19:00; D: 15:00

Trebuie sa vorbim despre 
Kevin – digital (We need to 
talk about Kevin – digital) 
(Premieră)
V – Mi: 19:30, 21:45; J: 19:30

Jocurile foamei – digital 
(The Hunger Games) – digital 
(Premieră)
V, L – J: 16:30, 19:15, 22:00; 
S – D: 13:45, 16:30, 19:15, 
22:00

Disparută – digital (Gone) 
(Premieră)
V, L – J: 16:45, 18:45, 20:45; 
S – D: 14:45, 16:45, 18:45, 
20:45

21 Jump Street: O adresă de 
pomină (21 Jump Street)
V, L – J: 18:15, 20:30, 22:45; 
S – D: 13:30, 18:15, 20:30, 
22:45

Femeia în negru (The Woman 
in Black) – digital
V – J: 15:45, 19:45, 21:30

Oglindă, Oglinjoară (Mirror, 
Mirror) – digital
V, L – M: 17:00,19:00, 21:00; 
S:13:00, 15:00, 17:00, 21:00; 
D: 13:00, 17:00, 19:00, 
21:00; Mi – J: 17:00, 21:00

John Carter 3D (John Carter)
V, L – J: 17:15, 20:00, 22:30; 
S – D: 14:30, 17:15, 20:00, 
22:30

Cu lumea în cap (Wanderlust)
V – J: 16:15, 20:15

Diavolul din tine 
(The Devil Inside)
V – J: 17:45

Bel Ami (Bel Ami)
V – D: 22:15; L – J: 18:00

Cronici (Chronicle)
V – J: 23:00

Jurământul (The Vow)
V – J: 16:00

Ghost Rider: Demonul război-
nic 3D (Ghost Rider: 
Spirit of Vengeance)
V – J: 17:30

Să fie război! (This Means War)
V: 18:00; S – D: 14:15, 
18:00; L – J: 22:15

Călătoria 2: Insula misterioasă 
3D (Journey 2: 
The Mysterious Island)
V – J: 15:30

Papuşile Muppets – dublat 
(The Muppets)
S – D : 13:40

Happy Feet 2 – 3D dublat 
(Happy Feet 2 – 3D – dubbed)
S – D: 13:15

Cinema City Iulius Mall
Furia Titanilor 3D (Wrath of 
the Titans 3D) (Avanpremieră)
J 19:50, 22:10

Lorax: Protectorul pădurii 3D 
(Dr. Seuss' The Lorax 3D) 
(Avanpremieră)
S – D, Mi – J 17:30

Jocurile foamei – digital 
(The Hunger Games) – digital 
(Premieră)
V, L – J 13:00, 14:20, 16:10, 
17:10, 19:00, 20:00, 21:30; 
S – D 11:30, 13:00, 14:20, 
16:10, 17:10, 19:00, 20:00, 
21:30

Disparută – digital (Gone) 
(Premieră)
V, L – Ma 13:30, 15:30, 
17:30, 19:30, 22:00; S – D, 
Mi – J 13:30, 15:30, 17:20, 
19:30, 22:00

Trebuie sa vorbim despre 
Kevin – digital (We need to 
talk about Kevin – digital) 
(Premieră)
V, L – J 14:40, 17:10, 19:40, 
22:00; S – D 12:20, 14:40, 
17:10, 19:40, 22:00

Happy Feet 2 – 3D dublat 
(Happy Feet 2 – 3D – dubbed)
S – D 11:20

Papuşile Muppets – digital 
dublat (The Muppets)
S – D 12:10

Călătoria 2: 
Insula misterioasă 3D 
(Journey 2: 
The Mysterious Island)
V, L – J 14:50; 
S – D 12:50, 14:50

Să fie război! 
(This Means War)
V – Mi 21:20

Jurământul (The Vow)
V – J 14:20, 16:50

Ghost Rider: 
Demonul războinic 3D 
(Ghost Rider: 
Spirit of Vengeance)
V – Mi 19:20

The Grey: la limită (The Grey)
V, L – Ma, J 21:30; 
S – D, Mi 21:40

Diavolul din tine 
(The Devil Inside)
V – J 22:50

Bel Ami (Bel Ami)
V, L – J 16:30, 19:20; 
S – D 11:00, 16:30, 19:20

Cronici (Chronicle)
V, L – Ma 17:30, 22:20; S – 
D, Mi 15:20, 22:20; J 22:20

John Carter 3D 
(John Carter 3D)
V, L – J 13:50, 16:30, 19:10, 
21:50; S – D 11:10, 13:50, 
16:30, 19:10, 21:50

Cu lumea în cap (Wanderlust)
V, L – Ma, J 13:15, 15:20, 
18:40; S – D, Mi 13:15, 18:40

Oglindă, Oglinjoară 
(Mirror, Mirror) – digital
V, L – J 13:40, 15:50, 18:00, 
20:10; S – D 11:30, 13:40, 
15:50, 18:00, 20:10

Femeia în negru – digital 
(The Woman in Black)
V – J 20:50, 22:50

21 Jump Street: O adresă 
de pomină (21 Jump Street)
V, L – J 13:30, 15:40, 18:10, 
20:20, 22:40; S – D 11:20, 
13:30, 15:40, 18:10, 20:20, 
22:40
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IMOBILIARE

VÎNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 1 came-
ră, supr. 38 mp, fi nisat, zona 
BRD – Mărăști, preţ 39000 euro, 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-290615. (1.9)

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, 2 băi, 2 balcoane, supr. 115 
mp, garaj sub bloc, boxă, parca-
re, total suprafaţă de vânzare 
160 mp, cart. Andrei Mureșanu, 
str. Trifoiului, preţ 105000 euro, 
negociabil. Inf. la tel. 
0744-653097. (1.9)

¤ Cumpăr garsonieră în zona 
cart. Zorilor, Mărăști, Mănăștur, 
confort 1, “Prima Casă”. Tel. 
0741-244133. (3.9)

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, semidecomandate, conf. 
2, et. ¾, bloc de cărămidă, ori-
entare V, în cart. Gheorghei, fi ni-
sat, ușă metalică, termopane, 
parchet rașchetat și lăcuit, faian-
ţă, gresie, vopsit lavabil, baie cu 
vană, apă contorizat, gaz sepa-
rat, TV cablu, telefon, loc de par-
care, certifi cat energetic, preţ 
32000 euro, puţin negociabil. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0364-100979. (9.14)

¤ P.F. cumpăr apartament sau 
spaţiu ultracentral, în curte interi-
oară, la parter. Ofer pe loc 
35000 euro. Sunaţi la tel. 
0722-705349. (9.9)

CASE

¤ Vând parte din vilă, ideal pentru 
sediu fi rmă sau prestări servicii 
medicale, pe str. Republicii, între 
Cireșilor și Descartes, supr. 180 
mp, 6 camere, offi ce, 2 băi, garaj, 
depozit la subsol, pod, cotă parte 
teren, 280 mp, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (6.9)

¤ Vând casă cu grădină în Dej, str. 
Griviţei nr. 7. Inf. la tel. 
0264-211280 sau 0264-542161. 
(7.14)

SCHIMBURI

Schimb garsonieră, parter 
înalt, Sibiu, cu garsonieră 

în Cluj-Napoca.

Telefon 0756-076734; 
0740-542305.

¤ Schimb apartament cu 3 came-
re, conf. 1, construcţie de cărămi-
dă, et. 1, baie cu geam, 2 balcoa-
ne, bucătărie mare, decomandat, 
beci, supr. 71 mp, zonă și poziţio-
nare deosebită, în Alba Iulia – în 
centru. Dorim schimb cu aparta-
ment în Cluj. Inf. la adresa Alba 
Iulia, str. Iulia Maniu nr. 9. (6.5)

Schimb apartament 
2 camere, et. 1, Sibiu, 

cu similar în Cluj-Napoca.
Telefon 0756-076734; 

0740-542305.
 

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 13000 
mp pe str. Iașului nr. 196, front 
la drum 60 m. Inf. la tel. 
0735-171954. (1.9)

¤ Vând teren în Făget, zona “Vila 
Tușa”, supr. 970 mp, și un teren 
în supr. de 1250 mp, în zona “La 
Stâna”. Inf. la tel. 0745-108915. 
(2.9)

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 1550 mp, situat în comuna 
Baciu, racord la apă, gaz, curent 
în apropiere, preţ 5 euro/mp. Inf. 
la tel. 0264-444280. (3.9)

¤ Vând teren în Steluţa, lângă 
fermă, supr. 1000 mp, întabulat. 
Inf. la tel. 0740-183181. (3.9)

¤ Vând 1 ha teren arabil, situat 
în Săliștea Nouă-Baciu, la preţul 
de 3 euro/mp, negociabil. Inf. la 
tel. 0264-444280. (6.14)

¤ Vând teren în 5820 mp, front 
stradal 35 m, toate utilităţile, str. 
Lombului, cart. Dâmbul Rotund, 
lângă Parcul Auto, preţ 55 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (6.9)

¤ Vând teren în Făget, zona Vila 
Tușa, supr. 970 mp. Relaţii la tel. 
0745-108915. (9.9)

¤ Vând teren pentru construcţie 
cabană în supr. de 600 mp, situat 
pe Valea Someșului Cald, Șos. 
Prinicipală, la 2,5 km de la Coada 
Lacului spre Mărișel, zona Pârâul 
Porcului. Inf. la tel. 
0744-636473. (9.9)

¤ Vând teren pentru casă de va-
canţă, cu utilităţi 2200 mp, cu 
front de 32 ml, zonă superbă cu 
pădure de brazi, drum asfaltat, la 
8 km de Cluj (Valea Seacă-Co-
ruș), preţ negociabil. Inf. la tel. 
0745-108915. (9.9)

¤ Vând teren pentru construc-
ţie, în supr. de 600 mp, 1200 mp 
și 1500 mp, certifi cat de urba-
nism P+2, situat în Cluj-Napoca, 
str. Brăduţului nr. 30, 32 și 34. 
Inf. la tel. 0744-636473. (7.7)

¤ P.F. vând teren în supr. de 
5800 mp, utilităţi, front 65 ml, 
drum asfaltat, pentru depozit lo-
cuinţă, case de vacanţă, peste ni-
velul drumului, în zona Po-
pești-Valea Seacă, la 4 km de 
Cluj, preţ 20 euro, negociabil. Re-
laţii la tel. 0745-108915. (9.9)

SPAŢII

¤ Vînd/schimb spaţiu central în 
supr. de 65 mp construit, compus 
dintr-o cameră cu intrare din cur-
te, baie, bucătărie, cu un aparta-
ment de 2 camere, în cart. Grigo-
rescu. Sunaţi la tel. 0745-405334 
sau 0742-855468. (6.20)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Ofer spre închiriere o cameră, 
dint-un apartament de 2 camere 
(una este ocupată). Inf. la tel. 
0364-404101 sau 0771-382360. 
(3.9)

¤ Închiriez în regim hotelier o ca-
meră superfi nisată, utilată, la cel 
mai mic preţ, cart. Mărăști, lângă 
benzinăria MOL, pentru 1 sau 2 
zile, preţ 40 RON/24 de ore. Do-
ritorii pot suna la tel. 
0756-064497. (9.9)

¤ Dau în chirie apartament 2 ca-
mere, mobilat, aparatură elec-
trocasnică, bloc izolat termic, 
centrală termică, str. Donath nr. 
18, Bl. IV. Tel. 0753-057929 sau 
0749-041067. (6.9)

¤ Închiriez pentru 3 luni de zile, 
cabană la Someșul Rece, aproa-
pe de coada Lacului Tarniţa, 
unei familii serioase, mai în vâr-
stă, perioada 15 mai-18 au-
gust. Inf. la tel. 0724-068462 
sau 0264-585569. (6.9)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere 
unor persoane nefumătoare, 
superfi nisat, et. 2, într-un bloc 
cu 4 nivele, zugrăvit, cu termo-
pane, centrală termică proprie 
și toate utilităţile, perdele, jalu-
zele orizontale și verticale, par-
chet, mașină de spălat, aragaz, 
frigider, cu 800 RON, sau 1 ca-
meră cu 400 RON, pentru 1 sau 
2 persoane. Inf. la tel. 
0756-064497. (10.14)

TERENURI

¤ Dau în chirie teren în supr. de 
3000 mp, toate utilităţile sînt pe 
teren, pe malul Someșului, ideal 
pentru pepinieră. Tel. 
0748-111295. (7.7)

¤ P.F. închiriez teren în supr. de 
400 mp construiţi + teren aferent 
de 6200 mp, pentru depozit de 
dezmembrări auto, materiale de 
construcţii, ciupercărie sau orice al-
tă activitate gălăgioasă, str. Dealul 
Fânaţelor, la 100 mde staţia de 
autobuz nr. 39, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (9.9)

SPAŢII

¤ Închiriez hală în Jucu, 720 mp, 
950 €/lună negociabil, 
cu posibilitate de cumpărare.
Tel.: 0723-172535; 
0741-908117.
¤ Închiriez garaj din beton, situat 
în cart. Grigorescu, vis-a-vis de In-
stitutul de Chimie. Inf. la tel. 
0364-404101 sau 0771-382360. 
(3.9)

PRESTĂRI SERVICII

¤ Persoană fi zică autorizată 
execut lucrări de evidenţă con-
tabilă, lucrări de sinteză, rapor-
tări, bilanţ, servicii de evidenţă 
personal, consultanţă fi scală. 
Tel. 0751-086409. (3.9)

¤ Recuperez taxa auto, în mod 
legal. Inf. la tel. 0749-956561. 
(6.14)

¤ Ţin evidenţă contabilă la fi r-
me mari și mici și pentru per-
soane fi zice. Inf. la tel. 
0745-636076 sau 0364-
409746 (7.14)

¤ Fost maistru specialist la “Ca-
sa de Modă”, pensionar, execut 
croitorie pentru bărbaţi, ultima 
modă, pentru toate vîrstele, fac 
și transformări. Execuţie irepro-
șabilă, tarif accesibil. Inf. la tel. 
0364-882575. (9.9)

¤ REPARAŢII TV la domiciliul 
clientului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290. 
(6.7*)

¤ Persoană fi zică autorizată 
execut lucrări de evidenţă con-
tabilă, lucrări de sinteză, rapor-
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tări, bilanţ, servicii de evidenţă 
personal, consultaţă fi scală. 
Tel. 0751-086409. (9.9)

Repar frigidere, congela-
toare, combine, vitrine 

frigorifi ce, camere de frig.
Ofer garanţie şi asigur 

transport.
Tel. 0747-786.320; 

0770-607.687. (15.20)

AFACERI

¤ Vând proiect pensiune de lux, 
1081 mp, D+P+E, 8 camere, baie 
japoneză, sală Ayurveda. Proiec-
tul a fost conceput pentru fonduri 
europene. Inf. la tel. 
0722-410145. (9.9)

¤ Cumpăr stup de albine. Tel. 
0765-654014. (3.9)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Magazin încălţăminte P-ţa 
Unirii angajează vânzătoare, 
experienţă 3 ani orice dome-
niu, 0727-881104. (3.3)

¤ ANGAJĂM personal curăţenie 
pentru supermarket în localităţi-
le: București, Ploiești, Constanţa, 
Galaţi, Tg. Mureș, Cluj, Oradea, 
Satu Mare, Baia Mare, Bacău, 
Suceava. Tel. 021-2017983, 
0723-174843. (7.8*)

Căutăm distribuitori 
materiale publicitare 

în cutiile poştale.
Informaţii la tel. 

0741-922316, între orele 
10.30-16.30. (4.4)

¤ Tânără, 30 de ani, caut de 
lucru într-un magazin de haine 
second-hand sau chioșc de pâi-
ne. Rog și ofer seriozitate.
Sunaţi vă rog la tel. 
0745-802150. (9.9)

¤ Șofer cat. B, caut de lucru. 
Sunaţi vă rog la tel. 
0748-816018. (9.9)

VÎNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vînd “Dacia SuperNova”, an 
de fabricaţie 2002, IT 2013, 
motor Renault, unic proprietar, 
în stare bună de funcţionare, 
preţ negociabil. Inf. la 
tel.0741-028813 (3.7)

¤ Vând “WV 8+1”, persoane, 
an fabr. 2002, culoare albă, în 
stare bună de funcţionare, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0745-287639. (9.9)

¤ Vând motocicletă marca “Su-
zuki – GS 110 X”, 1100 cmc, 
107 cp. Inf. la tel. 
0744-636473. (10.14)

¤ Vând convenabil remorcă au-
to ușoară, de 8,50 kg, cu arcuri 
lamelare și butuci pe rulmenţi 
conici, din ţeavă rectangulară de 
60 mm. Inf. la tel.0264-597787 
sau 0743-330440. (14.14)

PIESE AUTO

¤ De vînzare bară protecţie spa-
te, culoare albă, pentru autotu-
rism “Dacia Logan”, preţ 150 
RON, negociabil. Tel. 
0744-613954. (3.14)

¤ Vând eleron tip sport din bache-
lit, 2 buc radio-casetofoane și 2 
boxe auto, mărcile „Firts” – Aus-
tria și „Kansai” – Japonia, caseto-
foane și boxe „Videoton”, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0364-100979. (9.14)

¤ Vând autoturism “Volvo 
Combi 745-883 GL”, fabricat în 
1996, 170000 km rulaţi în Sue-
dia, pentru piese de schimb. 
Inf. la tel. 0744-636473. 
(10.14)

¤ Vând URGENT 4 cauciucuri de 
iarnă 195/65/R 15, mașina nu 
a fost schimbată, preţ rezonabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (10.14)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Ceika”, nouă, 24 de operaţii, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (3.9)

¤ Vând mașină de cusut elec-
trică “Ceika”, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-028813 sau 
0364-418678, după ora 17. 
(9.9)

MOBILIER

¤ Vând canapea extensibilă, 
nouă, tapiţată și un dulap cu vi-

trină. Inf. la tel. 0264-454257. 
(1.9)

¤ Vând două dulapuri de bucă-
tărie, culoare albă, dimensiuni 
80 x 80 x 60 cm. Inf. la tel. 
0364-404101 sau 
0771-382360. (2.9)

¤ Vând pătuţ copil, culoare na-
tur, dim. 90 x 160 cm, făcut la 
comandă, laterale cu balamale, 
ladă pentru haine, saltea “Rela-
xa”, puţin folosit, preţ negocia-
bil. Tel. 0744-613954. (3.14)

¤ Vând masă rotundă. Inf.la 
tel. 0748-816018. (3.14)

¤ Vând birou pentru student cu 
scaun ergonomic și un scaun di-
rectorial, preţ la aprecierea 
cumpărătorului. Inf. la tel. 
0740-119939 sau 
0740-323779. (3.14)

¤ Vând dulap cu 2 uși, canapea 
de 2 persoane și 2 fotolii pat, în 
stare bună de folosinţă. Preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (6.9)

¤ URGENT! Vând masă dreptu-
ghiulară din cherestea rășinoa-
se, dimensiunea de 1 x 0,9 m, 
pentru protocol, un dulap cu ușă 
pentru haine, culoare maro în-
chis, un dulap cu două uși din 
cherestea fag pentru haine. Pre-
ţuri la aprecierea cumpărătoru-
lui. Inf. la tel. 0740-119939. 
(6.14)

¤ Vând canapea extensibilă, du-
lap pentru haine cu vitrină. Inf. 
la tel. 0748-816018. (9.9)

¤ Vând canapea tapiţată din 
piele, culoare verde, recoman-
dată pentru hol, dim. 1,60 x 
0,80 m, cu 2 pene la șezut + 2 la 
spătar, preţ la aprecierea cum-
părătorului. Tel. 0740-323779 
sau 0740-119939. (9.14)

ELECTRO

¤ Vînd FOARTE IEFTIN contactori 
între 10-400 A – 30 buc; ISOL-uri 
de 16 și 630 A – 5 buc; AC3 – 40 
A – 1 buc; stea-triunghi 63 A – 3 
buc; manometru cu contact 
0-600 bari; motoare de 380 V, 
0,55-0,75/1500, 1,5/1000, totul 
la doar 3.500 RON, negociabil. 
Inf. la tel. 0722-886013. (3.14)

MEDICALE

¤ Vând electropunctor nou, 
bun pentru masaj, antireuma-
tismal, răceli și alte afecţiuni, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0754-708893 sau 
0364-418678, după ora 17. 
(5.9)

COLECŢIONARI

¤ Vând cca 150 buc colecţie de 
pixuri și brichete pe gaz și ben-
zină, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.14)

¤ Vând ladă de zestre de peste 
100 de ani, în stare bună. Preţ 
la înţelegere. Inf. la tel. 
0264-591965. (9.9)

DIVERSE

¤ Vând 26 m sârmă din plasă, 
nouă și plantă aloe vera înaltă de 
1,70 m. Inf. la tel. 0264-454257. 
(1.9)

¤ Vând 6 rafturi metalice de dim. 
1 x 1,60 m, grosimea de 35 cm, 
bun pentru atelier auto și cămăși 
la preţul de 50 RON/buc. Inf. la 
tel. 0742-072177. (3.9)

¤ Vând la preţ convenabil covor 
persan, culori plăcute, din lână, 
dim. 340/275, fabricat Cisnădie. 
Inf. la tel. 0264-418262. (3.9)

¤ Vând scară în spirală, H # 1,90 
m. Tel. 0765-654014. (3.9)

¤ Vând 2 perechi de role din pie-
le, nr. 36-38, noi, preţ 70 RON 
perechea. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.9)

¤ Vând covor persan nou, plante 
aloe vera, 26 m de sârmă plasă, 
înaltă de 1,70 m, nouă. Inf.la tel. 
0748-816018. (3.14)

¤ Vând bicicletă de curse “Sput-
nic”, la preţ avantajos. Inf. la tel. 
0364-404101 sau 0771-382360. 
(3.9)

S.C. AGROMEC S.A. AVRIG
vinde din stoc 

cartofi  pentru consum, 
albi şi roşii.

Informaţii la telefon 
0269-524974 sau 

0745-191860.

¤ Vând URGENT sobă de teracotă. 
Preţ la aprecierea cumpărătorului. 
Tel. 0740-119939 sau 
0740-323779. (5.14) 

¤ Vând 2 saxofoane “MIB”, un 
“Mustiuc Sib”, 2 viori “Reghin”, 
un arcus contrabas, o pereche 
de cizme din piele, cu șnur. Inf. 
la tel. 0746-968146 sau 
0745-208610. (5.9)

¤ Vând role măr 36-38, din pie-
le, preţ la înţelegere. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.14)

¤ Vând covor persan nou, dim. 
3,30 x 2 m, plante aloe vera și 
100 kg grâu pentru făină. Inf. la 
tel. 0748-816018. (7.9)

¤ Vând dulap de perete mela-
minat, alb, barcă pneumatică 
de 6 persoane, cu motor de 25 
cp, cojoc de damă, nou, căciulă 
de damă astraham nouă. Infor-
maţii la adresa str. Iugoslaviei 
nr. 15. (5.5)

¤ Vând costum naţional pentru 
băieţi, alb/negru, pantaloni, că-
mașă brodată și vestă tricolor. 
Tel. 0264-591965. (7.14)

¤ Vând costum bărbătesc nr. 50, 
culoare neagră, din stofă, un pal-
ton ¾ din piele de viţel, culoare 
maro, nr. 50, toate în stare foarte 
bună. Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0364-100979. (8.14)

¤ Vând barcă pneumatică de 3 
persoane, marca „Seylor”, nou, 
4 vâsle, 2 scaune pneumatice, 
fund rigid tego, vestă de salvare, 
pompă, sonar nou, PH α tempe-
rature metru, 2 lansete telescopi-
ce „Compozite” de 3,5 m și de 
putere 80-150 gr. Se vinde în pa-
chet, preţ 600 euro, negociabil. 
Tel. 0744-479172 sau 
0364-100979. (8.14)

¤ Vând URGENT peste 300 kg 
de hârtie deșeuri, casete de sti-
cle de bere preţuri de fi er vechi. 
Inf. la tel. 0264-591965. (9.14)

¤ Vând semănător pentru 12 
rânduri, disc pe tiran, cultivator 
platformă pentru fân și lemne, 
pompă de ierbicidat de 200 l, 
grapă din fontă. Inf. la tel. 
0364-405564. (9.9)

PIERDERI

¤ Pierdut atestat profesional de 
conducător auro pe numele MI-
RON IOAN. Îl declar nul. (1.1)

CITAŢII

¤ SULYANSZKY ANGHELINA este 
chemată în judecată în dosar ci-
vil nr. 97/211/2009 al Judecă-
toriei Cluj-Napoca, cu termen de 
judecată în data de 25 mai 
2012, sala 167, ora 08:00, 
având ca obiect prestaţie tabula-
ră. (1.1)
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

7:00 Jurnal matinal

8:00 România, zi de zi! 
(2011, emisiune magazin) (live)

10:10 Secretele de la palat 
(sud cor., 2009, s, episodul 56)

11:25 Dincolo de celebritate

11:30 M.A.I. aproape de tine (r)

12:00 Călătorii la superlativ

12:25 Fabrica de staruri 
(2012, emis. concurs)

12:45 Legendele palatului 
Gyebaek (sud cor., 2011, 
s. dramă, episodul 7-8) (r)

14:00 Jurnalul TVR 
(2012, emisiune informativă)

14:45 Teleshopping (recl.)

15:30 Rom european

16:00 Maghiara de pe unu

16:50 Bruno și Benny 
(aus., 1996, f. s. ptr. tineri, ep. 2)

17:40 Legendele palatului 
Gyebaek (sud cor., 2011, 
s. dramă, episodul 9-10)

18:53 Jurnalul TVR 
(2012, emisiune informativă)

20:00 Jurnal plus

20:50 Fabrica de staruri 
(2012, emis. concurs)

21:05 Studio UEFA Champions 
League (live)

21:45 Fotbal: Apoel Real Madrid

23:50 Rezumatele zilei UEFA 
Champions League (live)

0:40 Bruno și Benny ( aus., 
1996, f. s. ptr. tineri, ep. 2) (r)

1:35 Finanţe și afaceri (r)

ANTENA 1

8:00 ‚Neatza cu Răzvan și Dani 
(matinal) (live)

10:00 În gura presei 
(emisiune informativă)

10:50 Mireasă pentru fi ul meu 
(2011, reality show)

11:10 Teleshopping (recl.)

11:30 Comanda la mine 
(2010, reality show)

13:00 Observator 
(emisiune informativă) (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2011, reality show)

16:00 Observator 
(emisiune informativă) (live)

17:00 Acces Direct 
(talk show) (live)

19:00 Observator
(emisiune informativă) (live)

20:20 Plasa de stele 
(divertisment)

22:15 Observator 
(emisiune informativă) (live)

23:00 Un Show Păcătos 
(divertisment) (live)

1:00 Cortina sfâșiată 
(sua, 1966, mister)

PRO TV

6:00 Happy Hour 
(2007, divertisment) (reluare)

7:00 Știrile Pro TV (2009)

10:00 Pariu cu viaţa (rom., 
2011, s, sez. 2, ep. 15-16) (r)

12:00 Tânăr și neliniștit 
(sua, 1973, s, ep. 4207) (r)

13:00 Știrile Pro TV

14:00 Lois și Clark (sua, 1993, 
s, sezonul 2, episodul 1-2)

16:00 Tânăr și neliniștit 
(sua, 1973, s, episodul 4208)

17:00 Știrile Pro TV

17:45 Happy Hour 
(2007, divertisment)

19:00 Știrile Pro TV

20:30 MasterChef 
(2012, emis. culinară)

22:30 Știrile Pro TV

23:00 Spartacus: 
Nisip însângerat (sua, 2010,
 s, sezonul 1, episodul 8)

0:00 MasterChef 
(2012, emis. culinară) (r)

KANAL D

6:30 Floricienta (arg., 2004, s)

7:30 De pe buze la inimă 
(tur., 2007, s. dramă)

8:45 Neveste de piloţi 
(isr., 2009, s. dramă)

9:30 Teleshopping (recl.)

10:00 Draga mea prietenă 
(2011, divertisment)

12:30 Știrile Kanal D 
(emisiune informativă)

13:15 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)

14:45 Teleshopping (recl.)

15:15 La un pas de fericire 
(tur., 2009, com. rom.)

16:45 Drept la ţintă 
(2010, mag. de div.)

18:45 Știrea zilei 
(emisiune informativă)

19:00 Știrile Kanal D 
(emisiune informativă)

20:00 Inima nu respectă reguli 
(tur., 2009, s. dramă)

22:30 Cancan TV 
(2011, divertisment)

0:30 Știrile Kanal D 
(emisiune informativă) (r)

1:30 Inima nu respectă reguli 
(tur., 2009, s. dramă) (reluare)

ACASĂ TV

7:45 Secrete din trecut 
(mex., 2010, s. dramă) (r)

8:45 Teleshopping (recl.)

9:15 Secrete din trecut 
(mex., 2010, s. dramă) (r)

10:15 Teleshopping (recl.)

10:45 Sufl et vândut 
(mex., 2011, s. dramă) (r)

11:45 Teleshopping (recl.)

12:15 Forţa destinului (mex., 
2011, s. dramă, episodul 1) (r)

14:00 Teleshopping (recl.)

14:30 Esmeralda (mex., 1997, s)

15:30 Îmbrăţișări pătimașe 
(mex., 2000, s)

16:30 Poveștiri adevărate 
(emisiune informativă)

17:30 Secrete din trecut 
(mex., 2010, s. dramă)

19:30 Sufl et vândut 
(mex., 2011, s. dramă)

20:30 Forţa destinului 
(mex., 2011, s. dramă)

22:00 Poveștiri de noapte 
(2007, divertisment)

22:30 Iubire blestemată 
(sua, 2010, f.s. de acţ.)

23:30 7 păcate (braz., 2007, s)

0:30 Poveștiri adevărate 
(emisiune informativă) (r)

1:30 Îmbrăţișări pătimașe 
(mex., 2000, s) (reluare)

PRIMA TV

7:00 Totul despre mame 
(2012, emisiune life style)

8:00 Viceversa (reality show) 
(reluare) Redifuzare

9:00 Teleshopping (recl.)

9:30 Întâlnirea inimilor 
(ind., 2007, s) (reluare)

10:30 Medium (sua, 2005, s. 
poliţist, sezonul 5, episodul 15)

11:30 Teleshopping (recl.)

12:00 Nimeni nu i perfect 
(rom., s. com., episodul 32)

12:30 Nimeni nu i perfect 
(rom., s. com., episodul 33)

13:00 Teleshopping (recl.)

13:30 Camera de râs Popcorn

13:45 Teleshopping (recl.)

14:15 Întâlnirea inimilor 
(ind., 2007, s, episodul 626)

14:35 Întâlnirea inimilor 
(ind., 2007, s, episodul 627)

15:00 Totul despre mame 
(2012, emisiune life style) (r)

16:00 Cireașa de pe tort 
(2008, reality show) (reluare)

17:00 Trăsniţii (s. com.) 
(reluare)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Iubiri secrete 
(telenov., episodul 17)

20:30 Invizibil 
(sua, 2007, polit.)

22:15 Trăsniţii (s. com., 
episodul 18) Proba de căsnicie

23:15 Focus Monden 
(2009, divertisment)

23:45 Semnul celor patru 
(can., 2001, avent.)

1:30 Focus (reluare)

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 
S.C. MECHEL CÂMPIA TURZII S.A.
(număr înregistrare la ORC Cluj J12/67/1991, CUI RO199710 ),

în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modifi cările 
ulterioare,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc în 
data de 27.04.2012, orele 16:00, la sediul societăţii, din Mun. 
Câmpia Turzii str. Laminoristilor nr. 145, jud. Cluj, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 17.04.2012, cu următoarea ordine de zi:

1) Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie, raportului 
auditorului fi nanciar și a situaţiilor fi nanciare ale societăţii aferente 
exerciţiului încheiat la 31.12.2011 care se compun din bilanţ, 
cont de profi t și pierdere, situaţia modifi cărilor capitalului propriu, 
situaţia fl uxurilor de trezorerie, note explicative la situaţiile 
fi nanciare anuale, și propunerea de acoperire a pierderilor 
contabile înregistrate la 31.12.2011.

a. Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie ;
b. Aprobarea situaţiilor fi nanciare pentru anul 2011: bilanţul 

contabil, contul de profi t și pierdere, situaţia modifi cării capitalului 
propriu, situaţia fl uxurilor de trezorerie și notele explicative, și 
a propunerii de acoperire a pierderilor contabile înregistrate 
la 31.12.2011;

2) Prezentarea si aprobarea BVC pentru 2012;
3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 

pentru activitatea desfășurată în exerciţiul fi nanciar 2011, în 
baza rapoartelor prezentate;

4) Aprobarea încetării mandatului de membră a Consiliului 
de Administraţie al doamnei Damian Raluca, în considerarea 
cererii acesteia, și alegerea unui nou membru al Consiliului de 
Administraţie.

5) Aprobarea datei de 16.05.2012 ca „Dată de Înregistrare”, 
conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, 
respectiv data de identifi care a acţionarilor asupra cărora se 
vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a 
acţionarilor;

6) Mandatarea domnului Matei Marius Gabriel consilier juridic 
în cadrul societăţii, pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute 
de lege pentru înregistrarea, publicarea și raportarea către 
autorităţile competente a Hotărârilor adoptate.

Capitalul social al S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A. este format 
din 41.424.228 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale 
și dematerializate, fi ecare acţiune dând dreptul la un vot în 
cadrul adunării generale a acţionarilor.

La adunarea generală a acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe și să voteze doar acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2012, stabilită ca dată de 
referinţă.

Acţionarii, care deţin individual sau împreună cel puţin 5 % 
din capitalul social au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, 
cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care sau de 
un proiect de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea 
generală și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi  exercitate numai în scris, până la da-
ta de 10.04.2012, ora 16:00, ora de închidere a programului 
societăţii, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar și cu majuscu-
le: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN DATA DE 27/28.04.2012.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea 
de zi a adunării generale și proiectele de hotărâre pentru punctele 
incluse pe ordinea de zi sau propuse a fi  incluse pe ordinea de 
zi trebuie să fi e însoţite de copiile actelor de identitate ale 
acţionarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor 
fi zice, respectiv certifi catul de înregistrare în cazul persoanelor 
juridice). Propunerile privind candidaţii pentru postul de 
administrator se pot face și depune până la data de 10.04.2012, 
orele 16,00 la secretariatul societăţii din din Mun. Câmpia Turzii, 
str. Laminoriștilor, nr. 145, însoţite de informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și califi carea profesională ale 

persoanelor propuse pentru funcţiile respective. Lista cu informaţii 
referitoare la candidaţii pentru funcţia de administrator se va 
pune la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, precum si pe 
website-ul societăţii (www.mechelcampiaturzii.ro), pe măsură 
ce acestea sunt transmise societăţii, putând fi  consultată si 
completată de acţionari conform celor mai sus indicate.

Acţionarii societatii, indiferent de nivelul participaţiei la capitalul 
social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării generale, însoţite de copiile actelor de identitate 
(buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fi zice, respectiv 
certifi catul de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul 
S.C. Mechel Câmpia Turzii S.A., din Mun. Câmpia Turzii, str. 
Laminoriştilor, nr. 145, până la data de 25.04.2012, ora 16:00 
– ora de închidere a programului societăţii, în plic inchis, cu 
menţiunea scrisă clar și cu majuscule: PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 
27/28.04.2012. Acţionarii pot adresa întrebări și prin poșta 
electronică până la data de 25.04.2012, ora 1600, însoţite de 
copia scanată a actului de identitate (buletin/carte de identitate 
în cazul persoanelor fi zice, respectiv certifi cat de înregistrare în 
cazul persoanelor juridice) la adresa: actionariat@mechel-ct.ro 
cu menţiunea la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2012“. Se consideră că 
un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă 
pe pagina de internet a societăţii www.mechelcampiaturzii.ro, 
în format întrebare – răspuns, sau se formulează un răspuns 
general pentru întrebările cu același conţinut.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea 
generală a acţionarilor este permis direct prin simpla probă a 
identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fi zice 
cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și 
acţionarilor persoane fi zice reprezentate pe bază de procură 
specială.

Formularele de procură specială se obţin de la sediul 
societăţii sau descărcate de pe website-ul societăţii 
www.mechelcampiaturzii.ro începând cu data de 27.03.2012, 
și se vor întocmi în trei exemplare originale (unul pentru 
acţionar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate). 
Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a 
certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, vor 
fi depuse în original la sediul societăţii sau transmise prin 
poșta electronică la adresa actionariat@mechel-ct.ro, având 
încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică 
extinsă bazată pe certificate calificate și generate prin 
dispozitive securizate, pana la data de 25.04.2012, ora 
16:00.

Acţionarii pot vota și prin corespondenţă, formularele se obţin 
și se depun/transmit în termenul prevăzut pentru procurile speciale, 
de la sediul societăţii sau descărcate de pe website-ul societăţii 
www.mechelcampiaturzii.ro și pot fi  transmise la sediul societăţii 
prin curierat, în acest caz, semnătura persoanei care semnează 
buletinul de vot prin corespondenţă trebuie legalizată la notar, 
sau prin poșta electronică la adresa: actionariat@mechel-ct.ro, 
având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică 
extinsă bazată pe certifi cate califi cate și generate prin dispozitive 
securizate.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea 
de zi precum și proiectele de hotărâri, pot fi  consultate în orice 
zi lucătoare, de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00 de la 
sediul societăţii precum și pe website-ul societăţii www.
mechelcampiaturzii.ro, începând cu data de 27.03.2012.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru 
prima convocare, a doua convocare va avea loc în același loc și 
cu aceeași ordine de zi pe data de 28.04.2012, orele 16,00.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, în orice zi 
lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00, la Directia Relatii Juridice 
telefon 0264-305.305, int. 1263 sau 1261, email: actionariat@
mechel-ct.ro.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

S.C. MECHEL EAST EUROPE METALLURGICAL DIVISION S.R.L.
PRIN REPREZENTANT PERMANENT,

YURY GUSHCHIN



Potrivit site-ului instituţi-

ei, sub deviza „O perspec-

tivă asupra culturii – 

Biblioteca Naţională a 

României”, timp de cinci 

zile, din 23 şi până în 27 

aprilie, conducerea biblio-

tecii propune un program 

inaugural care va încerca 

să prezinte publicului 

larg activităţile şi misiu-

nea unei biblioteci naţio-

nale, atât zonele de inter-

ferenţă între biblioteca 

naţională şi celelalte 

tipuri de biblioteci.

Astfel, pe 23 aprilie, de Zi-

ua Internaţională a Cărţii şi a 

Dreptului de Autor şi Ziua Na-

ţională a Bibliotecarului, dis-

cuţiile se vor concentra pe de-

fi nirea conceptului de biblio-

tecă naţională şi pe biografi a 

şi specifi cul Bibliotecii Naţio-

nale a României în cadrul fa-

miliei europene de biblioteci 

naţionale.

La evenimentul inaugural 

au fost invitaţi să participe, 

alături de conf. dr. Elena Tîr-

ziman, director general, Kele-

men Hunor, ministrul Culturii 

şi Patrimoniului Naţional, acad. 

Ioan Haiduc, preşedintele Aca-

demiei Române, Alexe Rău, di-

rector general al Bibliotecii Na-

ţionale a Moldovei, Nicolae 

Manolescu, ambasador UNES-

CO, preşedintele Uniunii Scri-

itorilor din România, prof. univ. 

dr. Mircea Regneală, preşedin-

tele Asociaţiei Bibliotecarilor 

din România, Doina Popa, pre-

şedintele Asociaţiei Biblioteca-

rilor din Bibliotecile Publice 

din România.

În aceeaşi zi, Biblioteca Na-

ţională a României va celebra 

Ziua Naţională a Bibliotecaru-

lui prin expoziţia „Cartea: ope-

ra deschisă, propusă de Uniu-

nea Artiştilor Plastici din Ro-

mânia, expoziţie care va de-

scrie plastic (pictură, car-

te-obiect, grafi că etc.) univer-

sul cărţii şi al bibliotecilor, fi e 

ele reale sau imaginare, tradi-

ţionale sau electronice”.

Ziua de 24 aprilie va fi  de-

dicată bibliotecilor publice şi 

statutului lor de Agora, de spa-

ţiu formativ şi informativ în 

societatea secolului XXI, iar 25 

aprilie – bibliotecilor de învă-

ţământ şi rolului lor în educa-

ţia formală şi non-formală.

De asemenea, data de 26 

aprilie va fi  consacrată biblio-

tecilor specializate şi impor-

tanţei pe care o are cercetarea 

documentară în orice demers 

ştiinţifi c pertinent, urmând ca 

ultima zi, 27 aprilie, să fi e de-

dicată statutului şi importan-

ţei colecţiilor patrimoniale din 

biblioteci, arhive, muzee etc.

Prin serviciile pe care le pu-

ne la dispoziţie, ce traduc func-

ţiile şi misiunea sa, Biblioteca 

Naţională a României este com-

plementară tuturor celorlalte 

tipuri de biblioteci care for-

mează Sistemul Naţional de 

Biblioteci, complinind rolul 

acestora de spaţiu info-docu-

mentar dedicat publicului larg 

ori şcolar, universitar, acade-

mic, ca şi cel de spaţiu cultu-

ral, dedicat petrecerii timpului 

liber şi manifestării relaţiilor 

societale, în general.
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Radu F. Alexandru 
îl va înlocui pe 
Dan Grigore, la CNA
Comisiile de cultură, artă și mij-
loace de informare în masă ale 
Senatului și Camerei Deputaţilor 
l-au audiat ieri pe Radu F.
Alexandru, propus de Guvern, 
pentru a fi  membru titular în 
Consiliul Naţional al 
Audiovizualului (CNA) și a lui 
Mircea Deacă (supleant). După 
validarea sa în ședinţa comună a 
Senatului și Camerei Deputaţilor, 
senatorul PDL Radu F.Alexandru 
îl va înlocui în CNA pe Dan 
Grigore care a demisionat pe 8 
martie. Mandatul lui Radu F.
Alexandru va expira pe 19 de-
cembrie 2012, atunci când ar fi  
expirat mandatul demisionarului.

Înscrieri la Salonul 
„Eurofotoart” 2012
Asociaţia Artiștilor Fotografi  din 
România invită artiști fotografi  
amatori și profesioniști din 
Europa și din toate celelalte zone 
ale lumii să participe cu fotografi i 
realizate în Europa, tematică libe-
ră, la Salonul Internaţional de 
Artă Fotografi că „Eurofotoart”, 
ediţia a IV-a. Potrivit comunicatu-
lui, singurul salon internaţional 
cu acest profi l din Europa, organi-
zat sub înaltul patronaj al 
Federaţiei Internaţionale de Artă 
Fotografi că și al Asociaţiei 
Artiștilor Fotografi  din România, 
„Eurofotoart” 2012 se va derula 
în perioada 8 mai – 15 iunie, în 
cadrul primei ediţii a Festivalul 
European de Fotografi e – 
România 2012 și este dedicat 
sărbătoririi Zilei Europei (9 mai). 
Fiecare autor va putea participa 
la salon cu câte patru fotografi i 
realizate în Europa, la cele două 
secţiuni: imagini alb-negru și co-
lor. Lucrările vor fi  trimise, în for-
mat digital, pe CD, până la data 
de 5 aprilie.

Pe scurt
PUBLICITATE

PUBLICITATE

Facilităţi şi costuri
- 15 camere cu 2/3 locuri, tarife 80-150 RON/noapte
* toate camerele au baie proprie
* cost pat suplimentar – 30 RON
- restaurant / pizzerie – 50 de locuri
- sală de conferinţe
- sală de fi tness GRATUITĂ
- internet wireless GRATUIT
- parcare în incinta complexului GRATUITĂ
- loc de joacă pentru copii GRATUIT
- acces la teren de fotbal (la cerere)

Activităţi
- Team building-uri, seminarii, conferinţe 
pentru companii
- Evenimente festive (aniversări, onomastici, 
botezuri, ceremonii, kids party)
* Oferim reduceri pentru o şedere mai lungă 
sau pentru grupuri organizate

Pensiunea Armonia 

Nădăşełu, nr.50, 407297, CJ
www.pensiunea-armonia.ro

www.facebook.com/pensiunea.armonia
0264.271.325

fi nd us on facebook 

CONCURS

Depuneþi taloanele pânã în 12 aprilie 2012
la centrele de micã publicitate monitorul

Biblioteca Naţională a României
se va deschide oficial pe 23 aprilie
Biblioteca Naţională se va deschide treptat, începând din data de 23 aprilie, 
în noul său sediu din B-dul Unirii nr. 22 din Bucureşti.

PUBLICITATE


