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ACTUALITATE

Controversatul Hellvig 
este noul şef al SRI
Liberalul propus de preşedinte a fost votat 
cu doar 15 voturi „împotrivă”. Pagina 6

ADMINISTRAŢIE

Va prelua Primăria 
Parcul Feroviarilor ?
Autorităţile locale au solicitat, de aseme-
nea, trecerea în proprietatea Primăriei a 
străzii Triajului. Pagina 2

ECONOMIE

Eliberarea bonului fiscal 
va fi literă de lege
Inspectorii fi scali vor penaliza comerci-
anţii care dau clienţilor alt document de-
cât bonul fi scal. Pagina 5

SOCIAL

Simulare Bac. Ieri 
a fost Limba Română
Care au fost subiectele şi baremul de co-
rectare la disciplina Limba şi literatura ro-
mână, clasa a XI-a. Pagina 7

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

După Centrul de Deşeuri, proiectul privind transportul intermodal este cel de-al doilea eşec 
major al Consiliului Judeţean Cluj, având în vedere că administraţia judeţeană a decis ieri 
să nu depună cererea de finanţare pentru implementarea acestui proiect. Pagina 3

Consiliul Judeţean a reuşit să îngroape un proiect de 76 mil. €

Cronica unui 
dezastru anunţat

ADMINISTRAŢIE

Preşedintele şi vicepreşedinţii ANRP 
au demisionat. Îi pasc amenzi uriaşe

JUSTIŢIE

Mariana Raţiu, adevăratul şef al CJ 
Cluj. Uioreanu nu ieşea din vorba ei !

Preşedintele Autorităţii Naţi-
onale pentru Restituirea Propri-
etăţilor (ANRP), George Băeşu, 
i-a înaintat premierului Victor 
Ponta un memoriu în care re-
clamă că instituţia este obliga-
tă la amenzi pentru neplata în 
termen a titlurilor de despăgu-
bire, însoţit de demisia sa şi a 
celor doi vicepreşedinţi.

Băeşu a declarat, agenţiei 
Mediafax, că în memoriu este 
precizat că împotriva ANRP 
există mii de procese în care es-
te solicitată amendarea condu-
cerii instituţiei cu zeci de mii 
de euro pentru neemiterea sau 
neplata în termenul legal de 30 
zile a titlurilor de despăgubire, 
pentru dosare din urmă cu mai 

mulţi ani, existând deja decizii 
ale instanţei în acest sens.

Memoriul este însoţit de de-
misia sa şi a celor doi vicepre-
şedinţi ai ANRP.

El a arătat astfel că membrii 
conducerea ANRP se afl ă în si-
tuaţia de a plăti amenzi de zeci 
de mii de euro pentru că nu au 
ştiut să fi e „Supermeni”.

„Ajungem să plătim individu-
al, cei care ne-am asumat să spu-
nem adevărul despre ce s-a în-
tâmplat în România în acest do-
meniu. Noi suntem plimbaţi prin 
toată ţara pentru astfel de pro-
cese, iar legea astăzi, aşa cum e 
scrisă, este interpretată de unii 
în sensul că putem fi  amendaţi 
şi în trecut”, a spus Băeşu.

La primul termen de judeca-
tă în dosarul în care fostul pre-
şedinte al Consiliului Judeţean 
Cluj, Horea Uioreanu, este acu-
zat de luare de mită, singurul 
care a vorbit în faţa judecători-
lor a fost Gabriel Davidescu, di-
rector dezvoltare în cadrul Uti 
Grup, care a susţinut că nu a dat 
mită acuzatului.

De asemenea, Davidescu a dez-
văluit că preţurile la parcarea pe 
care UTI o administrează la Aero-
port nu au scăzut aşa cum se ce-
ruse de conducerea Consiliului Ju-
deţean din cauza directorului de 
investiţii Mariana Raţiu. Acesta a 
precizat că Uioreanu şi Petran i-au 
solicitat reducerea tarifelor la par-
carea de la Aeroport. „Petran şi 

Uioreanu ne solicitau să reducem 
tarifele. Să fi e 5-10 minute gratu-
it şi o parcare de lungă durată cu 
tarife reduse. UTI a trimis in no-
iembrie 2013 solicitarea privind 
organizarea parcării long term”, 
a precizat Gabriel Davidescu, po-
trivit clujust.ro.

Davidescu spune că cel care a 
iniţiat solicitarea din partea Con-
siliului Judeţean a fost Ştefan Ili-
escu, iar persoana care a respins 
acea solicitare este Mariana Ra-
tiu, director de investiţii la CJ.

”Solicitarea avea avize de la 
comisii, fi ind retrasă de pe ordi-
nea de zi a Consiliului Judeţean 
la solicitarea expresă a doamnei 
Raţiu, în 26 noiembrie 2013”, a 
spus Davidescu.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vuşcan a luat act de 

demisia preşedintelui Consiliului Judeţean Horea Uioreanu.

CÂND ORGANIZAŢI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEŢEAN ?

Potrivit Legii administraţiei publice locale, termenul pentru alegerea noului preşedinte al Consiliului Judeţean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Vor avea câinii acces în autobuz și în parc ?
Noul regulament pentru plimbarea câinilor este finalizat, la realizarea lui contribuind 
și reprezentanţi ai asociaţiilor de protecţie a animalelor. Pagina 4

Reprezentanţii aeroportului au cerut asocierea cu CJ Cluj în vederea depunerii unui proiect pentru atragerea de fonduri europene pentru implementarea transportului 
intermodal, încă de pe vremea fostului preşedinte Horea Uioreanu.
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18 Februarie

Clinica Ginecologie
02:31 Gherman Emanuel 
Darius
08:09 Rozor Patricia Ioana
Bebeluşul vedetă a fost 
Gherman Emanuel Darius 
(4 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
05:10 Matiș Titus
09:25 Filimon alexandru Luca
11:25 Gruiţă Emanuel
Bebeluşul vedetă a fost Matiş 
Titus (3.200 cm, 55 cm)

Clinica Gynia
09:30 Viman Ioana Teodora

19 Februarie

Clinica Ginecologie
08:42 Benko Sofi a Maria
11:08 Blazsi Armin
11:35 Chindriș Maria
Bebeluşul vedetă a fost Blazsi 
Armin (3,800 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
01:30 Boieru Laurenţiu
06:00 Fărcaș Antonia Lavinia
12:35 Etves Zara Ștefania
15:00 Onișor Lucia Maia
16:25 Zsoldos Daniel
18:05 Cucuruzan Filip Ștefan
18:50 Duduc Alexandru
19:15 Pokacs Francisc 
Constantin
19:35 Berindean Ștefan Daniel
Bebeluşul vedetă a fost Boieru 
Laurenţiu (4,100 kg, 48 cm)

Clinica Gynia
08:30 Deac Șerban Emil
13:47 Daraban Sofi a Clara

20 Februarie

Clinica Ginecologie
02:24 Păcurar Amalia
04:28 Moldovan Emma 
Teodora
09:38 Mateuţ Carla Andreea
10:40 Coldea Iacob
17:35 Ilieș Ana Camelia
19:25 Lath Aron Matei
Bebeluşul vedetă a fost Ilieş 
Ana Camelia (3,400 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
01:50 Aldea Matei Marcu
16:05 Domșa Natalia
20:35 Lonincz Bence
Bebeluşul vedetă a fost Aldea 
Matei Marcu (3,200 kg, 55 cm)

Clinica Gynia
19:26 Mitea Mara

21 Februarie

Clinica Ginecologie
07:10 Joia Ștefan Fabian
19:45 Naș Tudor Lucian
23:10 Mihăilescu Giorgia Ada
Bebeluşul vedetă a fost Joia 
Ştefan Fabian (3,700 kg, 51 cm)

Clinica Stanca
03:05 Muza Alexio
06:35 Lingurar Markus
07:25 Olah Emma
11:45 Lăcătuș Antonio Romo
14:20 Moldovan Irina Maria

17:55 Marinca Mihai Alexandu
21:15 Babici Ștefan Andrei
Bebeluşul vedetă a fost 
Moldovan Irina Maria (3,5 kg, 
55 cm)

Clinica Gynia
05:43 Vincze Andrei George
23:05 Pop Andrin

22 Februarie

Clinica Ginecologie
02:07 Ursa Petru
05:04 Tuhuţ Teodora
10:09 Lingurar Corina
10:53 Tomoș Adrian Ionuţ
12:18 Berszan Matyas
13:05 Putaru Daniel
15:16 Buzan Tudor Noah
16:17 Stanciu Diana 
Alexandra
Bebeluşul vedetă a fost 
Stanciu Diana Alexandra 
(3,400 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
02:00 Nica Matei
03:00 Măhălean Efrem
10:00 Mureșan Luca
11:30 Fejer Mihnea
13:25 Moldovan Izabela Maria
13:40 Vaida Ioana Alexandra
16:15 Demian Ionuţ David
19:15 Dudaș Carla
20:45 Copriș Antonia Irina
Bebeluşul vedetă a fost Demian 
Ionuţ David (4,200 kg, 59 cm)

23 Februarie

Clinica Ginecologie
03:04 Santa Ruben

09:45 Vicsacsan Tamas
09:49 Ispas Raul Patrik
22:41 Schiotis Mihnea
Bebeluşul vedetă a fost 
Vicsacsan Tamas (3,900 kg, 
57 cm)

Clinica Stanca
09:00 Laszlo Oana
11:55 Dobocan Daria Rada
12:05 Marchișiu Leon
15:45 Lorincz Sebastian Codruţ
17:10 Mureșan Elisabeta Maria
18:50 Croitoru Rareș Matei
21:55 Măluţean Estera
Bebeluşul vedetă a fost Croitoru 
Rareş Matei (3,800 kg, 55 cm)

24 Februarie

Clinica Ginecologie
03:32 Salanţa Sara Ioana
07:47 Leiti Heinrich
09:00 Miclea Ștefan Tudor
09:52 Pop Iustin Alexandru
11:28 Derta Sofi a Maria
17:02 Matiș Tudor Călin
Bebeluşul vedetă a fost Derta 
Sofi a Maria (4 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
00:50 Filip Maria Iulia
06:30 Suciu Marius Daniel
07:10 Sucina Teodora
09:20 Kiss Patrcia Rebeca
09:35 Blaga Tudor Andrei
15:35 Jisa Alessia Adriana
18:50 Pop Timotei
20:15 Ungurean David Patrick
21:35 Kiss Robert Csaba
Bebeluşul vedetă a fost 
Ungurean David Patrick 
(4,200 kg, 56 cm)

bun venit pe lume !

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Clinica Novogyn
1 februarie 
17:10 Cifor Eduard Oliver

6 februarie 
10:30 Chiciudean Mihnea

7 februarie 
19:00 Vultur Miriam Alice

8 februarie 
22:45 Ungurusan Arya Maria

9 februarie 
17:25 Banea Elisa Ilinca

10 februarie 
15:30 Chetianu Natalia 
Carina 3,380 kg, 55 cm
17:10 Rus Iulia Maria

11 februarie 
04:43 Sipetean Tudor Cristian

12 februarie 
01:40 Miscisina Daciana

13 februarie 
02:20 Borbei Vlad
17:45 Cotia Damian 3,460 
kg, 52 cm
19:10 Toma Ana Celina

14 februarie 
02:50 Pop Delia Patricia

15 februarie 
11:30 Ignat Vlad Ivan

16. februarie 
21:25 Maerean Tudor

22:20 Maier Petru Gabriel 
3,900 kg, 56 cm
17 februarie 
00:45 Bontea Carla Daria

18 februarie 
14:57 Goia Tudor Ioan

19 februarie 
10:45 Gyulai Andrei Catalin

20 februarie 
03:03 Rus Lara Diana

Mulţumim Asist. Molnar Brigitta și Medic rezident Bogdan Gomotîrceanu. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca a 

solicitat Companiei 

Naţionale de Căi Ferate 

CFR SA, Regionala CF 

Cluj transferul dreptului 

de proprietate, cu titlu 

gratuit, terenului aferent 

Parcului Feroviarilor, al 

doilea ca suprafaţă din 

Cluj-Napoca.

Totodată, Primăria a soli-

citat şi trecerea în proprieta-

tea a străzii Triajului. Dacă va 

fi  acceptată cererea Primări-

ei, autorităţile locale vor pu-

tea moderniza parcul care 

acum este o ruină.

„Parcul Feroviarilor, care es-

te al doilea ca suprafaţă din 

oraş, întinzându-se pe 5,4 ha, 

a ajuns o ruină. Investitorul ca-

re s-a asociat cu CFR şi a pro-

mis acum 8 ani de zile că va 

face investiţii uriaşe, a renun-

ţat la proiect, iar acum parcul 

se reîntoarce în proprietatea 

Companiei Naţionale de Căi Fe-

rate, a cărei activitate principa-

lă o constituie organizarea tra-

fi cului feroviar, nu amenajarea 

de parcuri publice. În conse-

cinţă, ar fi  fi rească preluarea a-

cestui parc de către primărie, 

în a cărei proprietate s-a afl at 

până în 1989, după care a fost 

predat Companiei CFR, şi mo-

dernizarea lui pentru a fi  pus 

la dispoziţia clujenilor”, decla-

ra, anul trecut, consilierul lo-

cal, Ioan Bîldea, cel care a şi 

formulat mai multe solicitări 

către conducerea Primăriei pri-

vind modernizarea Parcului Fe-

roviarilor.

Strada Triajului se afl ă 

într-o stare deplorabilă, cu no-

roiul până la glezne după fi -

ecare ploaie. Nu poate fi  rea-

bilitată din cauză că nu se afl ă 

în proprietatea Primăriei. În 

aceeaşi situaţie mai sunt alte 

două străzi din aceeaşi zonă, 

Badea Cârţan şi Depoului.

Primăria ar putea prelua 
Parcul Feroviarilor
Autorităţile locale au solicitat, de asemenea, trecerea în proprietatea 
Primăriei a străzii Triajului.

Parcul Feroviarilor este al doilea ca suprafaţă din Cluj-Napoca
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ARS OPINIÆ

Averea corupţiei

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

De la intrarea României în 
UE, a devenit subiect frecvent 
de presă poziţia ocupată de 
ţara noastră în diferitele cla-
samente unionale. Cu alte cu-
vinte, ni se arată mereu ce loc 
ocupăm în aceste ierarhii, hai 
să acceptăm, corect întocmi-
te. În general, acest fapt n-a 
încetat și nu încetează să fie 
un lung șir de umilinţe la 
adresa românilor, care, în cel 
mai bun caz, par a depăși doar pe bulgari, în rest părând a 
avea rezervat, implacabil, ultimul și penultimul loc. Această 
realitate aparentă este viciată nu de una, ci chiar de două 
erori: una ce ţine de adevăr și alta ce ţine de nedreptate.

Adevărul la care fac referire nu e cel absolut, nici cel din su-
fletul nostru, ci de adevărul statisticilor. Anul trecut, cel mai 
bun ziar financiar din România a făcut un demers jurnalistic 
provocator, descoperind nu mai puţin de 100 de indicatori 
care arată poziţia României faţă de alte state din UE. Nu e 
loc pentru o analiză amănunţită a acestui material, (cine 
dorește poată să o facă aici – http://www.zf.ro/
zf-24/100-de-indicatori-care-arata-pozitia-romaniei-fata-
de-celelalte-state-din-ue-la-multi-ani-europa-12614980), dar 
câteva lucruri pot fi reţinute cu titlu de efigie. Scurt, 
România s-a aflat pe locul I în UE la trei criterii: viteza inter-
netului, rata de creștere a producţiei de mașini și producţia 
de floarea-soarelui. E „codașă” însă la reţeaua de autostrăzi 
și la costul/km (23 milioane euro), la ponderea alimentelor 
în totalul cheltuielilor unei gospodării (o treime) și la cei 
mai grei indicatori cum sunt PIB per capita (6.800 euro, de-
pășind doar pe bulgari) și la nivelul salariilor, 190 salariul 
minim brut (între timp a ajuns la 218 euro). Dincolo de a-
ceste extreme, găsim zeci de situaţii în care România ocupă 
locuri între 1 și 10, între 10 și 20 și, e drept, între 20 și 30. 
Concluziile, ce pot fi aprofundate, sunt că nu ne situăm nici-
decum pe ultimul și penultimul loc la toate capitolele, dar 
suntem totuși cel mai prost plasaţi la indicatori fundamen-
tali, precum PIB-ul și veniturile, ceea ce arată deficienţe de 
conducere, organizare, strategie, administrare.

Iar dacă adevărul descris este un fel de Ianus, o realitate de 
tip schizoid, nedreptatea este un soi de monstru pe care nu 
avem curajul să-l privim în faţă. De ce e România pe ultimele 
locuri la 25 de ani de la căderea comunismului? De ce e ţara 
mereu arătată cu degetul? De ce trăiesc prost românii într-o 
ţară bogată? De ce își iau ei lumea în cap? E România a doua 
cea mai săracă ţară din UE ca resurse, potenţial, creativitate 
sau chef de muncă? Eu cred că răspunsul este inclus și orice 
discuţie serioasă în România pornește de la corupţie și de la 
efectele ei devastatoare din ultimii 25 de ani. Acest fenomen 
a afectat cam tot ce a fost important în tot acest timp: căde-
rea comunismului, tranziţia politică și cea economică, proce-
sul politic, cel legislativ și justiţia, transformarea socială și a 
mentalităţilor, educaţia culturală și cea spirituală etc. 
Corupţia a fost fenomenul care s-a dezvoltat aproape nestin-
gherit, a devenit un reper social important, calea cea mai si-
gură de escaladare politică, economică și socială. S-a furat a-
tât de mult în România și ţara totuși nu este epuizată, iar as-
ta o știu și politicienii (cei care vor să mai fure), o știu și par-
tenerii noștri europeni și neeuropeni (ce vor să profi te), o 
știu și organismele fi nanciare internaţionale (care vor alte 
acorduri cu o ţară nu doar solvabilă, ci chiar atrăgătoare). 
Cineva spunea că nici romanii, nici avarii, tătarii, fanarioţii, 
turcii, nemţii, rușii și comuniștii la un loc n-au furat atât. 
Poate că e prea mult. Dar România n-a fost și nu este o ţară 
săracă, ci doar o ţară risipită în toate felurile posibile și care a 
pus pentru ea doar din întâmplare și din ce-a rămas după 
ce-a furat fi ecare cât a putut. În acești ani, „avere” cu adevă-
rat în ţara noastră a făcut doar „corupţia”.

Cum și cât se poate recupera din tot ce s-a furat? Nimic, ar 
spune cei mai mulţi. „Recuperarea prejudiciilor este obliga-
torie, nu opţională. Reflectă eficienţa luptei anticorupţie și 
descurajează fenomenul. Procentul de acum, de 10%, este 
inacceptabil. Solicit să fie luată în serios această problema”, 
a spus președintele Klaus Iohannis într-al doisprezecelea ce-
as, la bilanţul DNA pe 2014. Trei sute de milioane euro spu-
ne Codruţa Kovesi că s-ar fi marcat pentru a fi recuperate în 
2014. Dacă asta e 10%, atunci totalul anual ar fi fost de 3 
miliarde de euro prejudiciu, ceea ce e peste 5% din bugetul 
naţional. Or, eu cred că și asta e mai puţin de jumătate din 
cât s-a furat în România doar anul trecut. Înmulţiţi cu 10, cu 
20 cu 25 de ani ca să vedem unde ar putea/trebui să fie 
România de azi.

În evanghelia din duminica ce a străjuit intrarea în post se 
spune frumos și profund că „unde este comoara ta, acolo 
este inima ta”. Acolo este!

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiin-
ţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 
de ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 
10 ani. A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi 
Clujeanul.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

După Centrul de Deşeuri, 

proiectul privind trans-

portul intermodal este cel 

de-al doilea eşec major al 

Consiliului Judeţean Cluj, 

având în vedere că admi-

nistraţia judeţeană a decis 

ieri să nu depună cererea 

de fi nanţare pentru imple-

mentarea acestui proiect.

Astfel, Conducerea Consi-

liului Judeţean Cluj nu va de-

pune cererea de fi nanţare pen-

tru atragerea de fonduri euro-

pene în vederea implementă-

rii transportului intermodal la 

Aeroportul Internaţional Cluj.

Potrivit unor surse, vice-

preşedintele CJ Cluj, Ioan Ole-

leu, a refuzat să semneze ce-

rerea de fi nanţare din cauză 

că nu s-au obţinut toate avi-

zele necesare. Pe de altă par-

te, există voci care susţin că 

lucrurile nu trebuiau lăsate 

până în ultimul moment, mai 

ales că Aeroportul a propus 

constituirea asocierii pentru 

depunerea proiectului de mai 

bine de un an, dar s-a lovit 

de nepăsarea celor din CJ Cluj.

„Depunerea cererii de fi nan-

ţare la termenul de 3 martie 

2015 nu este posibilă datorită 

unor factori de natură obiecti-

vă, respectiv neobţinerea acor-

durilor tuturor partenerilor. În 

acest context, Consiliul Jude-

ţean Cluj şi Aeroportul Interna-

ţional Avram Iancu Cluj îşi re-

afi rmă intenţia fermă de a de-

pune acest proiect cu ocazia 

lansării unui nou apel de pro-

iecte pe fonduri europene refe-

ritor la acest domeniu, într-o 

variantă care să presupună abor-

darea într-o formă modulară a 

obiectivelor de investiţii. Toto-

dată, se apreciază oportun în 

acest context ca lider al viito-

rului proiect să fi e Aeroportul 

Internaţional Avram Iancu 

Cluj”, au precizat reprezentan-

ţii Consiliului Judeţean Cluj.

Proiectul de transport in-

termodal este în valoare de 

76 de milioane de euro, din 

care 60 de milioane este fi -

nanţare europeană.

CJ Cluj: Proiectul poate fi  
implementat şi ulterior

În stilu-i caracteristic, con-

ducerea Consiliului Judeţean 

Cluj spune că acest proiect 

poate fi  implementat şi mai 

târziu.

„Având în vedere faptul că 

proiectul de dezvoltare a in-

frastructurii de transport in-

termodal de pasageri şi mar-

fă poate fi  derulat pe mai mul-

te module succesive, neobţi-

nerea în această etapă a tutu-

ror acordurilor şi, implicit, ne-

depunerea cererii de fi nanţa-

re la acest termen, nu sunt de 

natură a împiedica depunerea 

şi, respectiv, implementarea 

ulterioară a acestui proiect, 

într-o manieră optimă. Rea-

mintim în acest context fap-

tul că Guvernul a aprobat săp-

tămâna trecută Master Planul 

General de Transport al Ro-

mâniei în cadrul căruia, pen-

tru sectorul aerian, au fost 

prevăzute investiţii totale în 

sumă de 1,327 miliarde de eu-

ro din care Aeroportului In-

ternaţional Avram Iancu Cluj 

îi revin 131,143 milioane de 

euro iar proiectului de trans-

port intermodal de la Cluj 34 

de milioane de euro”, mai pre-

cizează CJ Cluj.

Cui îi este frică de DNA ?

De frica DNA, Ioan Oleleu 

a refuzat încă de săptămâna 

trecută să semneze investiţia 

de 76 de milioane de euro de 

la aeroport, fugind la Bucu-

reşti împreună cu aparatul de 

specialitate din CJ Cluj (Mari-

ana Raţiu, Claudiu Salanţă, Si-

mona Gaci, Ştefan Iliescu) pen-

tru a cere lămuriri suplimen-

tare în ceea ce priveşte trans-

portul intermodal. Atunci, mai 

mulţi consilieri judeţeni i-au 

cerut demisia, având în vede-

re că într-o şedinţă extraordi-

nară desfăşurată cu o zi îna-

inte s-a decis ca CJ Cluj să se 

asocieze cu Aeroportul pentru 

depunerea cererii de fi nanţa-

re, iar Oleleu a fost mandatat 

să semneze această cerere. Du-

pă arestarea preşedintelui CJ 

Cluj, Horea Uioreanu pentru 

fapte de corupţie, ofi cialii Con-

siliul Judeţean Cluj au făcut 

tot ce au putut pentru a fugi 

de aceasta asociere pentru con-

struirea intermodalului. Rea-

mintim faptul că numele lui 

Oleleu a fost pomenit într-un 

dosar DNA, fi ind de altfel in-

terceptat mai bine de patru 

luni în dosarul de corupţie al 

lui Horea Uioreanu.

Consilierul judeţean Mihai 

Seplecan cere constituirea u-

nei comisii pentru a stabili ci-

ne se face vinovat de faptul 

că acest proiect nu a fost de-

pus în termenul legal.

„De peste un an de zile, Ae-

roportul a cerut asocierea cu 

Consiliul Judeţean, care nu l-a 

băgat în seamă. În ultimul mo-

ment, când au văzut că se în-

groaşă gluma, au încercat 

(n.red.: reprezentanţii CJ Cluj) 

să arunce pisica în curtea ae-

roportului. Şi în ultimul ceas 

au fost «hoţi» încercând să im-

pună Aeroportul ca lider al pro-

iectului. Ei sunt responsabili că 

proiectul nu a fost depus în 

timp util. Cer să se facă o co-

misie de analiză, ca la groapa 

de gunoi, care să stabilească 

cine sunt vinovaţii pentru că 

nu s-a depus acest proiect în 

timp util”, a precizat Seplecan.

Foto: Consiliul Județean Cluj 
a reușit să îngroape un proiect 

de 76 de milioane de euro

Intermodalul, cronica 
unui dezastru anunţat
Încă de pe vremea fostului preşedinte Horea Uioreanu, reprezentanţii 
aeroportului au cerut asocierea cu Consiliul Judeţean Cluj în vederea 
depunerii unui proiect pentru atragerea de fonduri europene în 
vederea implementării transportului intermodal.

Avem studii, n-avem proiect

Pe când licitaţia la Centrul de Deşeuri ?

Aeroportul Internaţional Cluj a derulat proiectul "Studii 
pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal 
pentru pasageri și marfă", proiect cofi nanţat de U.E. prin 
programul TEN-T, valoarea lui fi ind de aproape 1,7 milioa-
ne euro. “E non sens să avem studiile și să nu se pună în 
practică ce s-a realizat”, preciza Iuliu Pop, manager de pro-
iect. În vederea construirii terminalului intermodal ar fi  ur-
mat să fi e implementate un terminal CARGO la aeroport, 
un pasaj pasageri între staţie CFR pasageri și aeroport, o le-
gătură între Terminal CARGO CFR și Terminal CARGO 
Aeroport, o sistematizare a circulaţiei auto în interiorul ae-
roportului, un Terminal CARGO CFR și un parc fotovoltaic. 

„Nici până la ora actuală nu s-au făcut licitaţiile pentru lu-
crările de închidere a vechilor gropi de gunoi – deși terme-
nele legale au cam trecut, lucrările la noul depozit și opera-
torul acestuia. Nimeni nu este vinovat de nimic, toată lu-
mea și-a încasat salariile și este fericită – nimeni nu se gră-
bește să stabilească dacă există vinovaţi pentru toate aceste 
neajunsuri și pentru toate minciunile despre cât de bine 
mergea investiţia și cum nu erau probleme. Cineva trebuie 
să își asume toată această zgomotoasă inactivitate și să își 
dea demisia”, spune Seplecan.
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CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru 

care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someş 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

MIERCURI, 4 MARTIE 2015
Între orele 10:00-13:00
1. Str. Eugen Ionesco; str. Lunii nr. 1-12; str. Pablo Picasso; str. Nichita Stănescu; 

str. Mircea Eliade; str. Panait Istrati; str. G.V. Bibescu; str. Nicolae Labiş; str. Vasile 
Stoica; str. Aurel Gurghianu; str. Iuliu Merca; Aleea Muzicii; str. Sergiu Celibidache; 
str. Miko Imre; str. Grigore Moisil; str. Ana Aslan; str. G. Bacovia; str. G. Călinescu; 
str. N. Steinhart; str. Alecu Russo; str. Liviu Matiş; str. Janos Zsigmond; Aleea Călin 
Alex. Nemeş; str. Bathory Istvan; str. Luminii; str. Carierei; str. Ficusului;

2. Calea Turzii între W.A. Mozart şi str. Kos Karoly; str. Bună Ziua între Calea Turzii 
şi Aleea Zaharia Stancu; str. Kelemen Lajos; Aleea Marin Preda; Aleea Zaharia Stancu;

3. Str. Mihai Românul; str. Măceşului între str. Măceşului nr. 21 şi str. Mihai Românul 
str. Rakoczi Ferenc II; str. Eta Boieriu; str. Tudor Muşatescu; str. Nicolae Corcheş; 
str. Ovidiu I. Moldovan; str. Rakel Lajos;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care 
să le acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare 
cu apă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă 
întreruperea furnizării serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În 
cazul avariilor de o urgenţă şi/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o 
intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului 
sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se 
anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Comunicare şi Clienţi

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

NOTIFICARE

Administratorul judiciar 
notifi că toţi creditorii că, 
prin Sentinţa civilă 486 
din 24.02.2015, 
Tribunalul Specializat Cluj, 
în dosarul nr. 
48/1285/2015, a dispus 
deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei 
împotriva S.C. SIMRO 
IMPORT EXPORT S.R.L., 
C.U.I.: 231714, 
J12/4263/1991.
Termen depunere cerere 
admitere creanţe: 
07.04.2015. Termen 
întocmirea tabelului 
preliminar al creanţelor: 
24.04.2015, termen 
depunerea contestatiilor 
la tabelul preliminar: 7 
zile de la publicarea în 
BPI. Termen soluţionarea 
contestaţiilor și 
defi nitivarea tabelului 
creanţelor: 19.05.2015. 
Termen examinarea 
stadiului procedurii: 
31.03.2015, sala 249, 
ora 08:00 Tribunalul 
Specializat Cluj.
Informaţii: 0726-166144.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Timp de câteva luni, 

reprezentanţi ai asociaţii-

lor de protecţie a animale-

lor şi angajaţi ai Primăriei 

Cluj-Napoca au muncit 

pentru noul regulament 

prin circulaţia şi accesul 

animalelor de companie 

pe domeniul public.

În primăvara anului tre-

cut, Primăria Cluj-Napoca a 

întocmit un regulament nou 

pentru plimbarea şi accesul 

câinilor pe domeniul public, 

dar în urma unei dezbateri 

aprinse s-a decis că este ne-

voie de un alt regulament. 

Primul conţinea o serie de 

aberaţii precum amendarea 

stăpânului dacă îşi cheamă 

câinele pe un ton ridicat sau 

interzicerea accesului în par-

curi chiar dacă animalul es-

te purtat în lesă.

După câteva luni de mun-

că, a fost realizat un nou re-

gulament care este gata de 

câteva zile şi mai trebuie să 

ajungă în Consiliul Local pen-

tru a fi  supus votului consi-

lierilor. “Draftul noului re-

gulament este gata. Acum se 

afl ă pe masa primarului şi 

aşteaptă să fi e pus pe ordi-

nea de zi a uneia din viitoa-

rele şedinţe de Consiliu Lo-

cal”, a declarat consilierul 

local Csoma Botond, care a 

făcut parte din grupul de lu-

cru pentru întocmirea nou-

lui regulament.

Ping pong cu accesul
 în autobuz

Cu toate că în noul regu-

lament este prevăzut faptul 

că animalele de companie pot 

circula cu mijloacele de trans-

port în comun dacă sunt pur-

tate cu botniţă sau lesă, aceas-

tă chestiune este încă sub sem-

nul întrebării. “O problemă 

foarte mare a fost transportul 

câinilor cu autobuzele Com-

paniei de Transport Public 

(CTP). Opinia majoritară a 

fost să acceptăm transportul 

câinilor cu mijloacele de trans-

port în comun, cu lesă şi bot-

niţă. S-a şi făcut un test, să 

vedem dacă oamenii au obiec-

ţii, iar opinia publică a fost 

bună, oamenii nu au avut ni-

mic împotrivă. În regulament 

scrie că animalele de compa-

nie au acces în autobuz, cu 

lesă şi botniţă, dar am înţeles 

că în ultima perioadă CTP a 

avut nişte obiecţii astfel că 

există încă nişte dubii în a-

ceastă privinţă. Totuşi, se con-

turează ideea că va fi  lăsat 

Consiliul Local să decidă a-

ceastă problemă”, a explicat 

Csoma Botond.

Zone de plimbare 
a câinilor tot nu s-au găsit

O altă chestiune îndelung 

discutată au fost locurile pen-

tru plimbarea câinilor fără le-

să. Până acum s-au găsit foar-

te puţine locuri, Direcţia de 

Patrimoniu având această sar-

cină în lucru. Unul dintre lo-

curile amenajate corespunză-

tor (îngrădite, cu coşuri de gu-

noi şi bănci) se afl ă la capă-

tul liniei de troleibuz 3, în car-

tierul Gheorgheni.

Va fi  voie cu câinele
în Parcul Central

Potrivit consilierului lo-

cal, una dintre cele mai abe-

rante prevederi din regula-

mentul iniţial a fost elimina-

tă: interzicerea câinilor, plim-

baţi în lesă în Parcul Cen-

tral. “Câinii vor putea fi  plim-

baţi, în lesă în Parcul Cen-

tral. Era o propunere ca să 

fi e aprobat accesul şi în Par-

cul Babeş al Universităţii Ba-

beş Bolyai”,a precizat Cso-

ma Botond.

O altă prevedere din regu-

lamentul care aşteaptă să in-

tre spre aprobare în Consiliul 

Local vizează accesul câini-

lor pe zonele verzi din jurul 

blocurilor. S-a stabilit ca aso-

ciaţiile de proprietari să sta-

bilească dacă este sau nu vo-

ie cu câinele pe zona verde 

din jurul blocului.

În Cluj-Napoca nu a mai 

fost emis un regulament re-

feritor la câinii cu stăpân 

din anul 1996.

Vor avea acces câinii 
în autobuz?
Noul regulament pentru plimbarea câinilor este finalizat, la realizarea 
lui contribuind și , reprezentanţi ai asociaţiilor de protecţie a animalelor.

Asociaţiile de proprietari vor decide dacă este voie cu câinii în zonele verzi
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Ieşirile investitorilor de 

pe pieţele emergente, ei 

mizând pe creşterea 

dobânzilor în SUA, prefe-

rând astfel plasamentele 

în dolari, au provocat 

deprecierea leului.

Cursul euro, a crescut în a 

treia şedinţă consecutivă, de 

la 4,4381 la 4,4424 lei, după 

ce miercurea trecută el cobo-

râse la 4,4216 lei, minimul ul-

timelor patru săptămâni.

Piaţa valutară s-a deschis 

la 4,4390 lei, în uşoară creş-

tere faţă de închiderea de vi-

neri. Tranzacţiile s-au realizat 

între un minim de 4,4370 şi 

un maxim de 4,4440 lei, iar 

cotaţiile de la ora 14:00 erau 

de 4,44 – 4,4430 lei.

Media dolarului american 

a crescut de la 3,9515 la 3,9599 

lei. Reamintim că moneda ame-

ricană a atins în 23 ianuarie 

un maxim istoric de 3,9980 lei.

Moneda helvetă a scăzut de 

la 4,1664 la 4,1413 lei, în con-

diţiile în care ea se deprecia fa-

ţă de euro la 1,08 franci/euro.

Investitorii nu au fost infl u-

enţaţi de decizia Fitch Ratings 

de a confi rma ratingul Româ-

niei pentru datoriile pe termen 

lung în valută la nivelul BBB-, 

iar cel pentru datoriile în mo-

nedă locală la BBB. Cei de la 

Fitch au precizat, într-un co-

municat de presă, că anticipea-

ză pentru acest an şi cel viitor 

că ţara noastră „va înregistra o 

creştere economică apropiată 

de potenţial, de 2,7%, respec-

tiv 2,8%”, care este susţinută 

de „politica monetară relaxată 

a Băncii Naţionale. Cu o do-

bândă de politică monetară de 

2,25%, există spaţiu ca BNR să 

ajusteze dobânzile pentru a 

susţine stabilitatea preţurilor”.

Monedele din regiune 

aveau o evoluţie asemănătoa-

re faţă de euro, de uşoară de-

preciere. Cea poloneză se tran-

zacţiona între 4,146 şi 4,158 

zloţi iar cea maghiară între 

302,8 şi 303,8 forinţi.

Perechea euro/dolar con-

tinua să se deprecieze, tran-

zacţiile de pe pieţele interna-

ţionale realizându-se între 

1,1160 şi 1,1237 dolari.

Scăderea euro se datorează 

menţinerii preţurilor pe o pan-

tă descendentă cât şi faptului 

că din această lună BCE va în-

cepe programul său de injecta-

re de lichidităţi („Quantitative 

Easing”). Acesta are o valoare 

lunară de 60 miliarde euro şi 

se va derula cel puţin până în 

septembrie 2016. R. G.

Leul s-a depreciat faţă de dolar şi euro

Farmec, cel mai important 

producător român de cos-

metice, a încheiat anul 

2014 cu o cifră de afaceri 

de 152 de milioane de lei 

(34 milioane de euro), în 

creştere cu peste 10% faţă 

de 2013, când a înregistrat 

138 de milioane de lei.

„Investiţii totale în valoa-

re de peste 10 milioane de lei 

în modernizarea laboratoare-

lor companiei şi retehnologi-

zarea unor linii de producţie 

ne-au ajutat să ne extindem 

portofoliul cu produse moder-

ne, dar şi să efi cientizăm sub-

stanţial procesul de fabricaţie 

”, a spus Mircea Turdean, di-

rector general al Farmec 

Cluj-Napoca. „După încă un 

an de evoluţie continuă, da-

torat în exclusivitate consu-

matorilor noştri dedicaţi şi pa-

siunii lor pentru produsele ro-

mâneşti, suntem bucuroşi să 

ne confi rmăm poziţia de lider 

pe piaţa românească de cos-

metice” a completat acesta.

Anul 2014 a însemnat 

pentru compania clujeană 

şi primirea titlului de Super-

Brand la categoria „Îngriji-

re personală” pentru Gero-

vital, un premiu conferit în 

urma unei evaluări comple-

xe de către SuperBrands Ro-

mânia şi care certifică per-

formanţa excepţională a măr-

cii atât la nivel national, cât 

şi internaţional.

De asemenea, Farmec a in-

augurat în anul 2014 două ma-

gazine de brand în oraşele Sa-

lonic şi Katerini din Grecia, 

unde cei care apreciază cos-

meticele Farmec pot regăsi o 

gamă variată de produse şi 

pot benefi cia de consiliere din 

partea specialiştilor.

La cifra de afaceri în creş-

tere a contribuit şi lansarea 

unor noi game de produse în 

anul precedent, care valorifi -

că ingrediente active perfor-

mante: Gerovital Happiness 

(gamă de produse moderne 

pentru faţă şi corp dedicate 

mai ales tinerelor), Gerovital 

H3 Evolution Perfect Look (ga-

mă de produse specializate în 

estomparea imperfecţiunilor 

tenului), Gerovital H3 Derma+ 

( gamă exclusivă de produse 

dermatocosmetice), Gerovital 

H3 Men şi ArganPlus (gamă 

de produse pentru păr pe ba-

ză de ulei nobil de argan).

Pentru anul 2015, Farmec 

îşi propune mentinerea ace-

luiasi trend de crestere a vân-

zărilor ca in ultimii ani, îm-

bogăţirea portofoliului de 

produse cu noi game şi ex-

tinderea unor linii de produ-

se deja existente.

Cifră de afacere în creștere pentru Farmec în 2014

Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală aver-

tizează comercianţii care 

au obligaţia să utilizeze 

case de marcat electronice 

fi scale că le este interzis 

să înmâneze clienţilor 

alte documente care ates-

tă plata pentru bunurile 

sau serviciile achiziţiona-

te decât bonurile fi scale, 

riscând penalităţi.

Inspectorii Fiscului vor a-

plica penalizări în cazul în ca-

re un client nu va primi bonul 

fi scal sau dacă acesta este în-

locuit cu alt document, pre-

cum notă proformă, notă de 

consum sau bonuri nefi scale.

Măsuri drestice 
antifraudă

ANAF a comunicat vineri 

că inspectorii Direcţiei An-

tifraudă vor sigila, de la 1 

martie, punctul de lucru al 

comercianţilor prinşi că nu 

utilizează casele de marcat 

fiscale sau nu emit bon fis-

cal pentru toate bunurile li-

vrate sau serviciile presta-

te, pe durata suspendării ac-

tivităţii, cu amenzi între 

10.000 şi 15.000 lei.

Fiscul va dispune suspen-

darea activităţii operatorului 

economic în punctul de lu-

cru pentru o perioadă cu-

prinsă între o lună şi trei 

luni, dacă constată încălca-

rea uneia dintre obligaţiile 

de dotare cu aparate de mar-

cat electronice fi scale, achi-

ziţionate doar de la distribu-

itori autorizaţi sau unităţi 

acreditate, utilizarea apara-

telor de marcat electronice 

fi scale, emiterea bonului fi s-

cal pentru toate bunurile li-

vrate sau serviciile prestate, 

respectiv emiterea de bonuri 

cu o valoare care corespun-

de realităţii, precum şi întoc-

mirea de documente justifi -

cative pentru sumele de bani 

introduse/extrase în/din ser-

tarul casei de marcat.

Astfel, de la 1 martie 2015 

a intrat în vigoare procedura 

de sigilare a punctului de lu-

cru al comerciantului dacă ac-

tivitatea sa este suspendată 

de către Fisc.

Amenzi uriaşe 
pentru încălcarea legii

Pentru încălcarea obliga-

ţiilor menţionate, inspectorii 

vor aplica amenzi cuprinse 

între 10.000 de lei şi 15.000 

de lei, însă dacă la punctele 

de vânzare a bunurilor sau 

de prestare a serviciilor exis-

tă sume deţinute fără a pu-

tea fi  justifi cate prin datele 

înscrise în documentele emi-

se cu aparate de marcat elec-

tronice fi scale, în registrul 

special sau prin chitanţe, ba-

nii se confi scă, caz în care 

amenzile se situează între 

2.000 lei şi 4.000 lei.

La data suspendării, uni-

tatea este sigilată de echipa 

de control şi se afi şează la loc 

vizibil un anunţ cu textul „Ac-

tivitate suspendată de Anti-

fraudă – ANAF pentru neemi-

terea bonurilor fi scale”, iar pe 

durata măsurii respectiva lo-

caţie rămâne sigilată.

Bonul fiscal va fi literă de lege
Fiscul va penaliza comercianţii care dau clienţilor alt document decât bonul fiscal.

ANAF | comunicat de 
presă

„Le atragem atenţia 
operatorilor 
economici că ţinerea 
unei evidenţe duble, 
inclusiv prin mijloace 
informatice, a 
activităţii prestate 
este sanctionată 
drastic de legislaţia 
în vigoare, prin 
Agenţia Natională de 
Administrare Fiscală, 
sancţiunea putând 
ajunge până la 
suspendarea 
activităţii în punctul 
de lucru şi sigilarea 
acestuia pentru o 
perioada cuprinsă 
între o lună şi 3 luni”.
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La următoarele alegeri, 

românii ar vota cu PNL, 

dar susţin că actualul 

Guvern ar trebui să rămâ-

nă în funcţie. Totodată, 

încrederea românilor în 

anchetele DNA depăşeşte 

încrederea în feţele biseri-

ceşti, relevă ultimul son-

daj Avangarde.

Astfel, sondajul arată că 

40% dintre români ar vota cu 

PNL la următoarele alegeri 

parlamentare, iar 37% ar vo-

ta PSD-UNPR-PC.

Pe de altă parte, acelaşi 

sondaj arată că 41% dintre ro-

mâni consideră că actualul 

Guvern trebuie să rămână în 

funcţie, deşi la alegeri ar vo-

ta să îl schimbe.

În ceea ce priveşte încre-

derea în instituţiile statului, 

Guvernul (38%), Parlamen-

tul (20%) şi partidele politi-

ce (19%) se afl ă în continua-

re pe ultimele locuri.

Totodată, încrederea româ-

nilor în anchetele DNA depă-

şeşte încrederea în feţele bi-

sericeşti, potrivit aceluiaşi son-

daj, Codruţa Kovesi depăşin-

du-l pe Preafericitul Daniel în 

topul încrederii.

Românii sunt de acord cu 

anchetele DNA în proporţie 

de 89%, iar încrederea în Ko-

vesi a ajuns la 51%, fi ind în-

trecută doar de preşedintele 

Klaus Iohannis cu 75% şi Ra-

ed Arafat 71%.

În acelaşi timp încrede-

rea în DNA este de 69%. Ca-

pul Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, Patriarhul Daniel, a-

re doar 50% procentaj de 

încredere.

Totodată 71% dintre ro-

mâni consideră că Elena Udrea 

este vinovată de faptele de ca-

re este acuzată. A.M.C.

În cine mai au încredere românii
Eduard Hellvig a fost votat 

ieri, de plenul reunit al 

celor două Camere ale 

Parlamentului, la şefi a 

Serviciului Român de 

Informaţii (SRI), cu 498 de 

voturi „pentru” şi 15 voturi 

„împotrivă”, din totalul de 

513 parlamentari care şi-au 

exprimat votul.

Eduard Hellvig a declarat, 

ieri, în plenul Parlamentului, 

după validarea sa în funcţia 

de director al SRI, că, în con-

tinuare, corupţia reprezintă 

un factor de risc pentru sigu-

ranţa naţională, afectând eco-

nomia şi subminând funcţio-

narea instituţiilor.

„Consider esenţiale două co-

ordonate de acţiune: combate-

rea corupţiei şi dezvoltarea ca-

pacităţii de apărare a siguranţei 

naţionale. Cu toate că s-au în-

registrat progrese majore în ul-

timii ani, corupţia reprezintă în 

continuare un factor de risc pen-

tru siguranţa naţională, afectând 

economia şi subminând funcţi-

onarea instituţiilor”, a arătat el.

Hellvig a menţionat nece-

sitatea unui stat puternic.

„Când istoria s-ar putea să 

nu mai aibă vreodată răbdare 

cu noi, dacă vrem ca Româ-

nia să rămână în picioare, va 

trebui să avem un stat puter-

nic, clădit pe un parteneriat 

democratic, cu propriii cetă-

ţeni şi pe piloni instituţionali 

solizi”, a explicat Hellvig.

El a arătat că doreşte apro-

fundarea cooperării operaţi-

onale şi a schimbului de in-

formaţii cu partenerii eu-

ro-atlantici, în special cu SUA, 

în contextul escaladării ten-

siunilor în regiunea noastră 

şi a deciziilor de repivotare 

militar-strategică a NATO în 

estul Europei.

Directorul SRI a menţio-

nat că instituţia pe care o va 

conduce a cunoscut în ulti-

mii ani un proces amplu de 

reorganizare şi modernizare, 

devenind un vector de stabi-

litate naţională.

Secretarul Camerei Nicu-

lae Mircovici a anunţat, de la 

tribuna Parlamentului că, din 

totalul de 564 de parlamen-

tari, şi-au exprimat votul 513 

senatori şi deputaţi.

Pentru numirea lui Eduard 

Hellvig au votat 498 de par-

lamentari şi s-au înregistrat 

doar 15 voturi împotrivă.

Comisia de control al activită-

ţii SRI a avizat, săptămâna trecu-

tă, favorabil nominalizarea aces-

tuia la şefi a Serviciului, la propu-

nerea preşedintelui Klaus Iohan-

nis, fi ind înregistrate 7 voturi „pen-

tru” şi unul „împotrivă”.

Eduard Hellvig este noul şef al SRI

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Potrivit Agenţiei 

Naţionale de Integritate 

(ANI), primarul localităţii 

Baciu Ioan Florin 

Mureşan „s-a afl at în 

stare de incompatibilitate 

în perioada 15 iunie 2012 

– 18 octombrie 2013, 

întrucât a deţinut, simul-

tan cu funcţia de primar, 

diferite funcţii de condu-

cere ori de execuţie la 

diferite societăţi comerci-

ale, încălcând, astfel, dis-

poziţiile art. 87, alin. (1), 

lit. d) din Legea nr. 

161/2003“.

Primarul a fost informat 

despre declanşarea procedu-

rii de evaluare, elementele 

identifi cate, precum şi drep-

turile de care benefi ciază. Po-

trivit ANI, persoanele evalu-

ate au depus la dosarul de 

evaluare un punct de vedere, 

în exercitarea dreptului la a-

părare. „Am rămas angajat la 

fi rma la care eram adminis-

trator, ca inginer, iar noua con-

ducere nu a desfăcut contrac-

tul de muncă. Eu ştiu că du-

pă trei zile dacă nu te prezinţi 

la locul de muncă, ţi se des-

face contractul. Nu am fost 

retribuit. Sigur, vom ataca în 

instanţă această decizie“, a 

spus Mureşan.

Incompatibilii Clujului

Mai mulţi politicieni clu-

jeni, din administraţie sau din 

Parlament, s-au afl at în vizo-

rul ANI, de la preluarea man-

datelor. Unii dintre aceştia au 

pierdut procesele cu ANI, al-

ţii le-au câştigat.

Astfel, fosta liberală Stelu-

ţa Cătăniciu, deputat, a fost 

declarată incompatibilă de că-

tre ANI privind integritatea în 

exercitarea funcţiilor de dem-

nitate publică încă din 2013. 

Decizia a fost contestată de 

Cătăniciu la Curtea de Apel 

Cluj, care în 30 decembrie anul 

trecut a respins acţiunea. Sen-

tinţa nu este defi nitivă şi a fost 

contestată de Steluţa Cătăni-

ciu la instanţa supremă.

Deputatul liberal Adrian 

Oros a fost declarat incompa-

tibil de către Agenţia Naţio-

nală de Integritate (ANI) pen-

tru că, în perioada 20 decem-

brie 2012- 8 aprilie 2013, a de-

ţinut simultan funcţia de ad-

ministrator al unei societăţi 

cu cea de parlamentar. El a 

fost cercetat şi pentru faptul 

că a deţinut concomitent func-

ţia de deputat şi cea de pro-

rector în cadrul Universităţii 

de Ştiinţe Agricole şi Medici-

nă Veterinară (USAMV). Ulte-

rior, Oros a câştigat procesul 

cu ANI.

Deputatul Mate Andras Le-

vente (UDMR) a fost acuzat 

şi condamnat la şase luni de 

închisoare cu suspendare pen-

tru că şi-a angajat rudele, pe 

soţia sa, în Parlamentul Ro-

mâniei.

Ioan Moldovan, deputatul 

Partidului Conservator din co-

legiul 7 Câmpia Turzii, s-a 

afl at în vizorul ANI când a 

fost declarat incompatibil de 

către ANI pentru că a deţinut 

simultan funcţia de deputat 

şi calitatea de administrator 

al societăţii Elian Restaurant 

SRL din municipiul Câmpia 

Turzii.

Viceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca, Gheorghe Şuru-

baru, a fost declarat de către 

ANI incompatibil cu funcţia 

deţinută în Primăria Cluj-Na-

poca pe motiv că era conco-

mitent administrator al fi rmei 

Euro Divers SRL.

De asemenea, în luna iu-

lie a anului trecut, Agenţia 

Naţională de Integritate a con-

statat existenţa stării de in-

compatibilitate în cazul con-

silierului judeţean Steluţa Ra-

colţa (PDL) ca urmare a exer-

citării simultane de funcţii şi 

calităţi, „încălcând, astfel, le-

gea“. Ulterior, consilierul ju-

deţean PNL Steluţa Racolţa a 

fost declarată în incompatibi-

litate de magistraţii de la Cur-

tea de Apel Cluj, decizie care 

nu este însă irevocabilă.

Încă un politician din județul Cluj 
a fost declarat incompatibil
Primarul localităţii Baciu, social-democratul Ioan Florin Mureşan s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a 
deţinut simultan cu funcţia de primar diferite funcţii de conducere ori de execuţie la diferite societăţi comerciale.

Ioan Florin Mureșan, primarul comunei Baciu

Cine este Eduard Hellvig
Șeful SRI este un om cu puternice legături în „sistem”: ancorat 
în lumea combinatorilor politici, prieten la cataramă cu afaceriști 
dubioși. Dintre persoanele controversate care gravitează în jurul 
șefului SRI amintim pe Călin Mitică și Viorel Hrebenciuc. Pe de 
altă parte, salariul pe care Hellvig îl va primi din această funcţie 
îi nemulţumește pe membrii familiei sale. Săptămâna trecută, 
Eduard Hellvig a confi rmat că soţia sa nu este „foarte încântată” 
de schimbarea fi nanciară presupusă de trecerea de la salariul de 
europarlamentar la cel de șef al SRI, el arătând că a „avut discu-
ţii acasă”. De altfel, din „motive fi nanciare“, în urmă cu câţiva 
ani, Eduard Hellvig s-a afl at în vizorul ANI.
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Administraţia Naţională 

de Meteorologie (ANM) a 

emis o informare meteo 

valabilă pentru toate 

judeţele din Transilvania.

ANM a emis o informare 

meteo valabilă în intervalul 2 

martie, ora 18.00 – 3 martie, 

ora 18.00, perioadă când va 

ploua moderat cantitativ şi 

vor avea loc intensifi cări ale 

vântului şi precipitaţii mixte. 

“Din seara zilei de luni, 2 mar-

tie, aria precipitaţiilor se va 

extinde dinspre vest şi va cu-

prinde toată ţara. Vor fi  ploi, 

ce vor avea şi caracter de aver-

să, iar în vest şi nord-vest can-

tităţile de apă vor depăşi pe 

arii restrânse 15 – 20 l/mp. 

În Maramureş, nordul Moldo-

vei şi estul Transilvaniei vor 

fi  precipitaţii mixte, iar în zo-

na montană vor predomina 

ninsorile, care pe creste vor 

fi  temporar viscolite”, se ara-

tă în informarea meteo.

În cursul zilei de marţi 3 

martie, vântul se va intensifi -

ca temporar în majoritatea zo-

nelor, la rafală vitezele vor de-

păşi local 50 km/h, iar la mun-

te, în special în Munţii Bana-

tului şi pe va crestele Carpa-

ţilor Meridionali sufl a tare, cu 

peste 70 km/h.

Ploi şi vânt în 
toată TransilvaniaSamsung a prezentat două 

noi modele de smartphone, 

S6 şi S6 Edge, cu carcasă 

metalică şi ecran extensibil 

şi pe lateralele echipamen-

tului, disponibile începând 

cu luna aprilie, precum şi 

un nou sistem de plăţi 

numit Samsung Pay, pen-

tru a ţine pasul cu compe-

titorul Apple, relatează 

Bloomberg.

Noile echipamente au ecra-

ne frontale de 5,1 inci, pre-

cum modelul S5, şi cameră 

foto de 16 megapixeli, cu o 

lentilă specială care îmbună-

tăţeşte calitatea fotografi ilor 

făcute noaptea.

Ecranul modelului Galaxy 

6 Edge se extinde şi pe mar-

gini, uşurând accesarea apli-

caţiilor şi permiţând părţilor 

laterale să lumineze, chiar şi 

atunci când este cu faţă în 

jos, atunci când utilizatorul 

primeşte mesaje sau este su-

nat. Modelul S6 este dotat 

doar cu ecran frontal.

„Dacă te uiţi la aceste te-

lefoane, este vorba despre o 

evoluţie completă. Totul, de 

la ecran, culori, fi nisarea, me-

tal – este o cu totul nouă di-

recţie pe care o abordăm”, a 

declarat David Kang, vicepre-

şedinte al departamentului de 

marketing al Samsung.

De asemenea, smartpho-

ne-urile includ un sistem de 

recunoaştere a amprentei, 

pentru sporirea securităţii 

echipamentelor.

Încărcarea bateriei
se face wireless

Telefoanele pot fi  încărca-

te wireless şi, după zece mi-

nute de alimentare a bateriei, 

utilizatorii pot folosi echipa-

mentele pentru a vedea cli-

puri video timp de două ore.

Modelele S6 şi S6 Edge lan-

sate de Samsung la Mobile 

World Congress în Spania vor 

rula sistemul de operare An-

droid Lollipop de la Google.

Ambele smartphone-uri 

sunt disponibile cu carcasă 

aurie, albă şi neagră, în timp 

ce S6 poate avea şi culoarea 

albastru, iar Edge poate avea 

culoarea verde.

Noile modele includ siste-

me de plată compatibile cu 

aproximativ 90% dintre citi-

toarele de carduri. Sistemul 

Samsung Pay va fi  disponibil 

începând cu al treilea trimes-

tru al acestui an în Statele U-

nite şi Coreea de Sud, înain-

te ca sistemul să poată fi  fo-

losit la nivel global.

În acest sens, compania 

sud-coreeană a încheiat deja 

parteneriate cu MasterCard şi 

Visa şi se afl ă în discuţii cu 

bănci mari precum Citigroup, 

JP Morgan, American Expre-

ss şi Bank of America.

Modelele S6 şi Edge vor fi  

disponibile în peste 20 de ţări 

începând cu data de 10 aprilie.

Compania sud-coreeană în-

cearcă să ţină pasul cu com-

petitorul Apple, care a lansat 

în luna septembrie a anului 

trecut modelele 6 şi 6 Plus cu 

ecrane mai mari.

Acţiunile Samsung au ur-

cat cu 4,9% luni pe bursa din 

Seul, în urma prezentării no-

ilor modele de smartphone.

Samsung a pierdut la limi-

tă, în trimestrul trecut, pozi-

ţia de lider pe piaţa globală a 

aparatelor smartphone, fi ind 

egalat de Apple. Ambele com-

panii au livrat în trimestrul 

încheiat în decembrie 74,5 mi-

lioane de smartphone-uri, 

echivalente cu o cotă de pia-

ţă de 19,6%, potrivit estimă-

rilor Strategy Analytics.

Samsung a lansat două modele S6

Analiza unui fragment din 

nuvela „O viaţă pierdută”, 

de Ioan Slavici, un text 

argumentativ despre 

importanţa vizionării ecra-

nizărilor după opere lite-

rare şi un eseu despre par-

ticularităţile de construc-

ţie a unui personaj dintr-o 

nuvelă au fost subiectele 

la simularea bacalaureatu-

lui, la clasa a XI-a.

Elevii de clasa a XI-a şi a 

XII-a au susţinut ieri proba 

scrisă la Limba şi literatura 

română de la simularea exa-

menului de bacalaureat.

La simularea pentru elevii 

de clasa a XI-a, profi lul real, 

fi liera tehnologică, au fost trei 

subiecte cu mai multe cerin-

ţe, notate cu câte 30 de punc-

te, zece puncte fi ind acorda-

te din ofi ciu.

„O viaţă pierdută”

La primul subiect, pe un 

fragment din nuvela „O viaţă 

pierdută”, de Ioan Slavici, ele-

vii au avut de rezolvat nouă 

cerinţe vizând cunoştinţe de 

vocabular, limbă română şi gra-

matică, respectiv: sinonime 

pentru cuvintele „mâhnire” şi 

„apucă”; explicarea rolului cra-

timei din secvenţa „care-i 

schimbă toată fi rea”; constru-

irea unui enunţ în care să fi e 

folosită o locuţiune sau o ex-

presie care să conţină substan-

tivul „sufl et”; prezentarea a 

două motive literare din textul 

dat; menţionarea tipului de per-

spectivă narativă din text; se-

lectarea a două secvenţe din 

text care conturează dimensi-

unea temporară; prezentarea 

rolului verbelor la timpul per-

fect simplu; ilustrarea cu câte 

un exemplu din text a două 

trăsături ale genului epic; co-

mentarea în 60-100 de cuvin-

te a secvenţei: „Îndelung au 

stat şi îndeplin s-au înţeles unul 

pe altul. Dar acest bătrân nu 

mai era căruţaşul ce sta nepă-

sător şi senin la faţă în mijlo-

cul crivăţului, era părintele ca-

re într-o singur-o clipă vede şi 

jăleşte o întreagă viaţă, jăleşte 

comoara risipită a vieţii sale. 

El apucă mâna fi icei sale”.

Ecranizări şi construcţii 
de personaje

La subiectul al doilea, ele-

vii au avut de scris un text de 

tip argumentativ de 150-300 

de cuvinte despre importan-

ţa vizionării ecranizărilor du-

pă opere literare, iar la subiec-

tul al III-lea au avut de redac-

tat un eseu de 600-900 de cu-

vinte despre particularităţile 

de construcţie a unui perso-

naj dintr-o nuvelă studiată.

Simularea probelor scrise 

ale examenului de bacalaure-

at va continua azi cu proba la 

Limba şi literatura maternă, 

miercuri cu proba obligatorie 

a profi lului şi vineri cu proba 

la alegere a profi lului şi speci-

alizării, pe care o vor susţine 

doar elevii claselor a XII-a. Re-

zultatele de la simularea exa-

menului de bacalaureat vor fi  

afi şate în 12 martie.

Simulare Bac. Ieri a fost rândul 
Limbii și Literaturii Române
Care au fost subiectele şi baremul de corectare la Limba şi literatura română, clasa a XI-a.

Elevii de clasa a XI-a şi a XII-a au susţinut ieri simularea de bacalaureat a probei scrise la Limba română Foaia cu subiectele de la simularea de ieri
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 
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„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vand apartament 
excepțional, cu 3 camere, con-
fort, pe str. Tulcea. Inf. la telefon 
0743-996005. (1.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, etaj 1, în 
vilă cu 8 apartamente, înalt, spaţi-
os, luminos, C.T. nouă, fi nisat, 
vis-à-vis de Medicala III, str. Croito-
rilor, cu grădină și parcare, excepţi-
onal pentru cabinet medical, notar, 
avocatură, birouri, dar și pentru lo-
cuit preţ, preţ 78000 euro. Inf. la 
tel. 0745-429546. (5.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Someșeni, 3 ca-
mere, bucătărie, C.T., demisol, 
deshidere 22 m, preţ 140000 eu-
ro. Accept schimb cu ap. cu 2 ca-
mere sau construcţia unei vile 
sau mansardare, variante cu dife-
renţă de preţ, zonă centrală, 
aproape de mijloacele de trans-
port (50 m). Aștept oferte la tel. 
0752-372357. (1.7)

¤ Vând casă cu 1 cameră, bucă-
tărie, baie, 40 mp + 200 mp cur-
te, în Cluj-Napoca, str. Bulgarilor 
13/A, singur în curte. Inf.supli-
mentare la tel. 0748-127960. 
(1.7)

¤ Vând casă + teren de 6,8 ari, 3 
camere, bucătărie, demisol, gaz, 
apă, cu C.T., canalizare, preţ 
140000 euro sau schimb cu ap cu 
2 camere în Mărăști. Inf. și relaţii 
suplimentare la 0752-372357. 
(1.7)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (7.7)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, 
jud Cluj, 4 camere, șură cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, co-
teţe și anexe, curte, grădină, 
acces la toate utilităţile, cu sau 
fără 4 ha teren agricol. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (7.7)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (7.7)

¤ 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, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (7.7)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(7.7)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren sau grădină 
min. 400 mp, front minim de 16 
m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în Mări-
șel, supr. 12200 mp, front la 
drum principal 90 m, curent elec-
tric, apă, carte funciară, preţ 10 
euro/mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (1.7)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua euro-
peană E60, situat la intrarea Tur-
da-Dăbăgău, vis-à-vis de Căminul 
de vârstnici Sfânta Sava, teren 
compact, curent electric, carte 
funciară, poziţie și locaţie foarte 
bună pentru construcţie de anver-
gură, preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ 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, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (1.8)

¤ P.F. vînd teren arabil în supr. 
de 5700 mp, în hotarul comunei 
Mihai Viteazul, jud. Cluj. Inf. su-
plimenatre la tel. 0720-041143, 
după ora 16.00. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, cart. A. Mure-
șanu, str. Becaș nr. 34, supr. 
3900 mp, cu front de 19,5 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Braduţului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp, extras C.F., utilităţi, ca-
dastru. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0744-636473. (5.7)

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

¤ Vând URGENT teren intravilan, 
supr. 3200 mp, în comuna Mo-
ciu, sat Roșieni, preţ 20000 RON, 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-183181. (6.7)

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

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

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

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SCHIMBURI

¤ Familie tânără, schimbă gasoni-
eră Mănăștur-zona Billa, aproape 
de mijloacele de transport, proas-
păt renovat, utilat, mobilat cu a-
partament, zona Billa-Mănăștur, 
Grigorescu, Plopilor. Fără agenţii! 
Sunaţi la tel. 0740-092288 sau 
0746-279924. (2.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 4 camere, 3 
dormitoare, sufragerie, bucătă-
rie, 2 băi, 2 balcoane, fi nisat, 
C.T., mașină de spălat, mobilat, 
termopane, parchet, loc de par-
care, et. ¾, str. Gh. Lazăr nr. 9, 
preţ 500 euro. Inf. și relaţii supli-
menatare la tel. 0752-238860. 
(2.7)

SPAŢII

¤ Ofer pentru închiriere garaj din 
beton, afl at în curtea blocului din 
str. Fântânele nr. 5, vis-à-vis de 
Institutul de Chimie, cart. Grigo-
rescu. Inf. la tel. 0364-404101 
sau 0771-382360. (4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, dețin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 0757-
746700.
¤ Caut loc de muncă ca și inspec-
tor SSM sau lucru în domeniul bi-
roticii sau a secretariatului. Rog 
să mă contacţi prin sms 
0748-945449. (3.7)

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru magazin. Salariu minim 
pe economie + bonuri de masă. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0786-365375. (5.12)

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

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

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

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinţă în 
Cluj-Napoca Sunaţi la tel. 
0740-876853. (4.7)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitrine 
frigorifi ce, în Cluj-Napoca, redu-
ceri pentru pensionari și studenţi. 
NON-STOP! în tot judeţul. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (4.7)

¤ Pensionar, execut croitorie de 
lux pentru bărbaţi, ultima modă, 
pentru toate vârstele, costume 
de mire, fracuri, blezere, etc., fac 
și transformări. Execuţie ireproșa-
bilă, tarif accesibil. Fost maistru 
specialist la “Casa de Modă”. Inf. 
la tel. 0364-882575. (3.9)

¤ Instalator cu experienţă și cali-
fi care, doresc un loc de muncă în 
Cluj, întreţinere sau în construcţii. 
Tel. 0741-139011. (5.5)

¤ Fac menaj, ajutor în casă, con-
tra chiriei, pentru o persoană ca-
re necesită acest ajutor. Sunaţi la 
tel. 0758-513864. (4.7)

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.
¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART, 270 cmc, stare per-
fectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (4.9)

¤ Vine primăvara! Ofer spre vân-
zare moped cu motor de 50 cmc, 
în patru timpi, patru viteze și pu-
ţin rulat, ideal pentru tineret. Inf. 
la tel. 0723-064864. (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 făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator modern, mic, 
ROMBAT, cu consum de energie 
elecrică scăzută, preș 80 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-945449 sau prin e-mail la 
zselenszki@yahoo.com. (3.7)

¤ Vând cazan de baie din cupru, 
de 100 l, preţ 500 RON. Inf. la 
tel. 0746-297102. (4.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (4.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lemne, 

cu pânză de rezervă de Ø 375 mm. 
Inf. la tel. 0746-297102. (4.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea ”Madrigal” și su-
fragerie ”Mona”, ambele cu 
sculptură. Inf. suplimentare la tel. 
0751-271474. (4.7)

¤ Vând masă ovală extensibilă 
de 12 persoane, culoare albă, pi-
cioare sculptate, dulap cu trei uși 
cu furnir, canapea extensibilă, 
nouă, tapiţată. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (4.7)

¤ Vând dulap cu trei uși, corp 
deasupra, tot cu trei uși, și un col-
ţar de bucătărie. Preţ negociabil. 
Informaţii suplimenatre la tel. 
0741-028813 sau 0364-418678, 
după ora 17. (5.7)

¤ Vând canapea de două per-
soane + două fotolii pe rotile, 
ambele din burete. Sunaţi la tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0741-028813. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând întrerupătoare de Al-3, 
10, 16, de 63 A. Inf. la tel. 
0746-297102. (4.7)

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

DIVERSE

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 5 
ani, ghete negre din piele nr. 40, 
noi. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproape 
nouă. Relaţii suplimentare la tel. 
0740-240238. (4.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de arti-
zanat din alamă, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând tanc răcire lapte cu bazin 
din inox, digital monofazic/trifa-
zic, 50 l, ieftin. Tel. 0747-700044. 
(2.9)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53°, din stoc, preţ 30 RON, respec-
tiv 25 RON. Calitate superioară. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând moară de grâu cu valţuri, 
ţărănească, 450 kg/oră. Inf. supli-
mentare la tel. 0740-876853. (4.7)

¤ Vând două paltoane de damă și 
un cojoc Alain Delon, talia 52-54, 
preţ minim și la înţelegere. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, peste 120 l. Sunaţi la la tel. 
0740-876853. (4.7)

¤ Vând două covoare, covor ”Deli-
na”, cu dim. 3 x 2,5 m, carpetă și 
covor lucrat manual din lână cu 
dim. 3 x 2,50 m, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din do-
uă bucăţi, nouă, cu înălţime 192 și 
lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (4.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton și 
42 plopi pentru gard. Inf. la tel. 
0746-297102. (4.7)

¤ Cumpăr puncte ANRP. Tel. 
0745-897813. (23.28)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari tensi-
ometru cu mercur. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (4.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc o persoană 
din zodia berbec. Eu, din 1971, 
aspect fi zic plăcut. Aștept detalii, 
oră și loc de întâlnire la nr. tel. 
0748-945449. (3.7)

DONAŢII

¤ Primesc mașină de spălat auto-
mată, chiar dacă este defectă. Tel. 
0740-876853. (7.7)

LICITAȚII

PRIMĂRIA 
COMUNEI MĂRGĂU

cu sediul în localitatea 
Mărgău, nr. 204, jud. Cluj

telefon/fax 
0264/276191

organizează la sediul 
acesteia în data de 

13.03.2015, ora 10, 
licitaţie de prestări 

servicii exploatare masă 
lemnoasă cu ofertă 

scrisă în plic pentru un 
volum de 862 mc. și 
masă lemnoasă pe 

picior cu strigare pentru 
un volum de 442 mc.

Preselecţia va fi în data 
de 10.03.2015.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007 DEAK ATTILA MIHAI 
P.F.A. anunţă începerea demer-
surilor în vederea obţinerii autori-
zaţiei de mediu privind obiectivul 
de “întreţinerea şi repararea, 
vopsirea autovehiculelor“, din 
Florești, comuna Florești, Str.Cuza 
Vodă nr. 68, jud. Cluj. Eventuale-
le sugestii și reclamaţii se vor de-
pune la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de 
luni: 9.00 – 16.30; marţi, mier-
curi, joi: 9.00 – 14.00, vineri: 
9.00-12.00. (1.1)

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

Panglica lui Moebius, de Răzvan Mureşan
Vineri, 6 martie, ora 19.00

My Fair Lady, de Frederick Loewe
Duminică, 8 martie, ora 18.30

Concert simfonic
Vineri, 6 martie, ora 19.00

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Colegiul Academic

Teatrul Maghiar de Stat

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:50 Opinii fi scale (emis. info.)
17:00 Selectia naţională Eurovision
17:45 Români în Ucraina
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:45 Bărbatul de la Hotelul 
Ritz (sua,mini-s., episodul 2)
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Umbra unui necunoscut 
(ger., 2007, f. dr.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live)
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special
20:30 Cursă mortală 2 (sud 
afr.-ger., 2010, acţiune)
22:30 Un show păcătos (div.)
23:00 Un show păcătos (div.)

PRO TV

12:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Sunt celebru, scoate-mă 
de aici! (2015, divertisment)
16:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Sunt celebru, scoate-mă 
de aici! (2015, divertisment)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 CSI: New York (sua-can., 

2004, s. poliţist, sezonul 8, epi-
sodul 12)

PRIMA TV

12:30 Salvaţi iubirea (s. dr., epi-
sodul 2)
14:00 Secrete de Stil (2011, 
mag. life-style, episodul 9)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Imagini incredibile din lu-
me (s. reality show, episodul 10)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sezonul 14, episodul 2)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, divertis-
ment, sezonul 11, episodul 17)
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 5) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Salvaţi iubirea (s. dr., ep. 3)
20:30 Nunţi de poveste (reality 
show, sezonul 1, episodul 2)
22:30 Trăsniţii (s. com.)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 30)
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 34)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:45 Teo Show (2013, div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
23:00 WOWbiz (2012, div.)

LOOK TV

13:00 Un show cu gust (reluare)
15:00 Minunile Lui Tămaș (div.)
17:00 Fotbal Look
18:30 Celebrity (2012) (reluare)
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Liga Magazin (emis. mag.)
21:00 Escobar – Baronul rău-
lui(12) (mini-s., episodul 14)
22:00 Tonik Show(AP) (2012, 
divertisment)
23:00 Cenzurat!(12) (2013, di-
vertisment)

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

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

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL JUDEŢULUI CLUJ 
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante și temporar vacante:

Durată nedeterminată în data de 24.03.2015:
- 1 post vacant de muncitor califi cat I – electrician auto
Condiţii de participare la concurs:
- posesor al unei diplome sau certifi cat care să ateste 

califi carea în profi lul electrician auto
- 9 ani vechime în meserie

Durată determinată în data de 17.03.2015:
- 1 post temporar vacant de asistent medical generalist 

studii PL
Condiţii de participare la concurs:
- diploma de bacalaureat și diploma de școală postliceală 

sanitară
 – vechime minimă în specialitate de 6 luni

Concursul se organizează la sediul SAJ Cluj situat în Cluj- 
Napoca str. Horea nr. 55 jud. Cluj.

Înscrierile se vor face până la data de 09.03.2015 ora 
15,00 pentru asistent medical și până la data de 16.03.2015 
ora 15,00 pentru muncitor califi cat I – electrician auto.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la 
concurs, actele necesare înscrierii, se pot obţine la sediul 
SAJ Cluj, Biroul RUNOS, telefon 0264-407.009 .

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

Cel care închide noaptea, de Nona Ciobanu
Marţi, 3 martie, ora 20.00

LICITAŢIE PUBLICĂ

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 
6, jud. Cluj, lichidator a S.C. TRINOMUS DISTRIBUTION 
S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en failitte, Cluj Napoca, 
str. Marasesti, nr.66,  jud. Cluj, CUI 14077098, organizea-
ză licitaţie publică competitivă cu strigare cu preţ în urcare 
pentru vânzarea unor bunuri mobile (auto și utilaje). Preţ 
de strigare 8.840 euro plus TVA.

Licitaţia va avea loc în 10.03.2015, ora 14:00, la sediul 
CITR SPRL Cluj-Napoca. În cazul nevalorifi cării, licitaţia se 
va relua în data de 17.03.2015, 24.03.2015, 31.03.2015 
la același preţ, locaţie și oră. 

Preţurile nu includ TVA. 
Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul lichi-

datorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va 
trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data licita-
ţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0737 
888997 sau pe www.citr.ro, cod anunt CIT1674.
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
SOCIETĂŢII SERVAGROMEC CLUJ S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 
59, jud. Cluj, având număr de ordine în Registrul Comerţului 
J12/1106/1991, CIF RO202271, CONVOACĂ ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
pentru data de 03.04.2015, ora 10:00, respectiv ora 12:00, 
sau pentru data de 04.04.2015, la aceeași oră, în cazul 
neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la data de referinţă 23.03.2015 care au dreptul 
de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu 
următoarea ordine de zi: 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
1. Discutarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: 

bilanţ, contul de profi t și pierdere aferente anului 2014, pe 
baza rapoartelor Consiliului de Administraţie și al Comisiei 
de Cenzori.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2014.

3. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
și a programului de activitate pentru anul 2015.

4. Aprobarea raportului anual întocmit conform 
Regulamentului CNVM nr. 1/2006, aferent exerciţiului 
fi nanciar 2014.

5. Realegerea Consiliului de Administraţie pentru un 
mandat de 2 ani începând cu data AGOA și stabilirea 
remuneraţiei. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și califi carea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se 
afl ă la locaţia indicată ca loc pentru ţinerea ședinţei AGOA, 
putând fi  consultată și completată de acţionari până la data 
de 23.03.2015 inclusiv.

6. Mandatarea unei persoane care să semneze contractele 
de mandat, în numele și pe seama societăţii.

7. Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGOA 
precum și a persoanei care să întreprindă demersurile de 
înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Cluj.

8. Stabilirea datei de 20.04.2015 ca dată de înregistrare.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
1. Aprobarea divizării de principiu a societăţii.
2. Aprobarea de principiu a divizării SOCIETĂŢII 

SERVAGROMEC CLUJ S.A. prin desprinderea și transmiterea 
unor părţi din patrimoniu către 1 (o) societate comercială 
pe acţiuni nou creată.

3. Aprobarea bilanţului de divizare la data de 31.12.2014.
4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie 

pentru întocmirea proiectului de divizare.
5. Mandatarea persoanei care să semneze hotărârea AGEA 

precum și a persoanei care să întreprindă demersurile de 
înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Cluj.

6. Stabilirea datei de 20.04.2015 ca dată de înregistrare.

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

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data 
de 31.03.2015 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin 
corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri 
pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii sau de 
pe site-ul www.tctrust.ro, începând cu data de 03.03.2015. 

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM 
nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acţionarilor se poate face 
și prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri 
speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii 
până la data de 31.03.2015 inclusiv. În același termen 
buletinele de vot prin corespondenţă completate și semnate 
de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau 
prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe care să 
fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului). 

Preşedintele Consiliului de Administraţie

FĂRĂGĂU IONEL

PUBLICITATE

Cabinet veterinar

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

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Un bărbat fără adăpost a 

fost împuşcat mortal de 

poliţie, duminică, la Los 

Angeles, în cadrul unui 

incident care a fost înre-

gistrat video de un trecă-

tor şi postat pe reţelele 

de socializare.

Înregistrarea video începe 

cu un bărbat ce îşi agită bra-

ţele la poliţie în faţa unui adă-

post pentru oamenii străzii 

din Los Angeles, relatează 

CNN. Un ofi ţer îl doboară la 

pământ la pământ, iar alţi 

trei încearcă să îl imobilize-

ze. Cel puţin unul dintre ei 

scoate un pistol Taser şi în-

cearcă să îl împuşte, infor-

mează Mediafax.

„Aruncă arma!”, strigă o 

voce. După câteva secunde 

însă, se aud cinci focuri de 

armă, urmate de ţipetele tre-

cătorilor. „De ce l-aţi împuş-

cat?”, strigă unul dintre mar-

torii oculari.

Incidentul de duminică din 

faţa Skid Row din Los Ange-

les a reaprins nemulţumirea 

pe platformele online cu pri-

vire la folosirea abuzivă a for-

ţei letale de către poliţişti.

Comandantul poliţiei din 

Los Angeles, Andrew Smith, 

a declarat că bărbatul era 

suspectat de furt. Când ofi -

ţerii au încercat să îl areste-

ze, el a început să se lupte 

cu ei. Smith a precizat că po-

liţia a încercat să îl imobili-

zeze cu un pistol Taser, dar 

fără rezultate. După ce băr-

batul a luat arma unui ofi -

ţer, alţi trei au tras asupra 

lui, a declarat Smith.

Tonya Edwards, care a asis-

tat la acest incident, a decla-

rat pentru postul de televizi-

une KTLA afi liat CNN că îl 

cunoştea pe bărbatul împuş-

cat, pe care l-a descris drept 

o persoană fără adăpost ca-

re avea „o groază de proble-

me mintale”.

Un alt martor ocular, Yo-

landa Young, a declarat pen-

tru KTLA că bărbatul a fost 

împuşcat de trei ori cu pistoa-

le Taser. „A fost doborât, du-

pă care s-a ridicat, ca şi cum 

l-ar fi  înviorat, apoi a început 

să se agite la poliţie, iar ei au 

ripostat... L-au împuşcat de 

cinci ori”, a declarat Young.

Bărbat fără adăpost, împuşcat mortal de poliţia SUA

Mihai CISTELICAN
Redacti@monitorulcj.ro

Sistemele antirachetă care 

urmează să fi e instalate 

în România şi Polonia 

reprezintă încălcări ale 

prevederilor Tratatului 

forţelor nucleare interme-

diare (INF), acuză Serghei 

Riabkov, adjunctul minis-

trului rus de Externe.

„Toată lumea care este in-

teresată – nu doar experţii, ci 

şi oamenii de rând care urmă-

resc ştirile de politică externă 

– este la curent cu recentele 

acuzaţii reciproce, inclusiv ce-

le făcute publice. În principal, 

avem preocupări în legătură 

cu o serie de aspecte din com-

portamentul Statelor Unite pri-

vind situaţia Tratatului forţe-

lor nucleare intermediare 

(INF)”, afi rmă Riabkov, infor-

mează Mediafax.

Statele Unite intenţionea-

ză să construiască sisteme an-

tirachetă în România şi Polo-

nia, a amintit Riabkov, subli-

niind că aceste instalaţii uti-

lizează echipamente pentru 

lansări verticale de tip MK-41. 

Aceste sisteme sunt utilizate 

pentru rachete cu rază medie 

şi lungă de acţiune – sisteme 

interzise prin Tratatul forţelor 

nucleare intermediare, a acu-

zat ofi cialul rus.

Washingtonul a exprimat 

propriile nemulţumiri privind 

presupuse încălcări ale Tra-

tatului de către Rusia, dar nu 

au fost formulate acuzaţii spe-

cifi ce, a adăugat Riabkov, 

dând asigurări că Moscova 

este disponibilă dialogului cu 

ofi ciali americani.

În octombrie 2014, un alt 

ofi cial rus afi rma că instalarea 

elementelor antirachetă în Eu-

ropa reprezintă „o încălcare 

gravă” a Tratatului forţelor nu-

cleare intermediare (INF). „Tra-

tatul Forţelor Nucleare Inter-

mediare din anul 1987, care a-

re o durată nedeterminată, ră-

mâne valabil. Din păcate, par-

tenerii noştri americani inter-

pretează într-un mod foarte li-

ber obligaţiile pe care le au în 

cadrul Tratatului INF şi comit 

încălcări grave şi masive care 

deja au devenit o practică re-

curentă. Încălcările includ tes-

te cu sisteme antirachetă şi cu 

drone interzise prin Tratat”, 

acuza Mihail Ulianov, directo-

rul Departamentului pentru 

Neproliferare şi Controlul Ar-

mamentului din Ministerul rus 

de Externe. „Există motive să 

credem că instalarea progra-

mată a sistemelor MK-41 în 

Europa ar deveni o nouă în-

călcare fl agrantă a Tratatului. 

Sperăm că dialogul iniţiat pe 

aceste teme va avea ca rezul-

tat o revenire a Statelor Uni-

te la respectarea deplină a an-

gajamentelor asumate prin 

acest acord important”, pre-

ciza ofi cialul rus.

În iulie 2014, Rusia averti-

za că are „numeroase nemul-

ţumiri” faţă de Statele Unite 

privind Tratatul INF.

Ruşii sunt supăraţi pe noi
Vecinii noștri sunt tot mai nemulţumiţi de sistemele antirachetă care 
urmează să fie instalate în estul Europei.

Rusia pretinde că ţara noastră a încălcat o înţelegere militară
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare joi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS
Vinde un imobil situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. George Enescu, nr. 2, 
judeţul Cluj.
Proprietatea este compusă din:

•  Construcţie cu suprafaţa construită la sol de 493.55 mp, cu regim de 
înălţime S+P+3, având o suprafaţă utilă de 1712.59 mp

•  Teren în proprietate cu suprafaţa din acte şi măsurată de 880 mp
Imobilul se afl ă în cartierul Grigorescu, în zona semicentrală (nord-vest) a oraşului 
Cluj-Napoca la aproximativ 3 km de Piaţa Unirii.
Clădirea a fost construită în anul 1982 având structura de cadre de beton armat, 
tâmplarie exterioară metalică şi acoperiş de tip terasă.
Pentru vânzarea acestui imobil, Telekom organizează licitaţie electronică.
Data limita de depunere documente de eligibilitate este 17 martie 2015, iar 
licitatia are loc in data de 30 martie 2015.
Preţul de pornire la licitaţie este: 585.537 Euro (Scutit TVA)
Pentru mai multe detalii despre imobil şi regulamentul licitaţiei vizitează-ne pe 
www.realestate.telekom.ro sau ne puteţi contacta la telefon 0766.678.230 sau 
021.400.4195.
Persoanele interesate sa participe la licitaţie pot solicita Caietul de Sarcini şi pe 
adresa de e-mail imobiliare@telekom.ro.

BIO CULTURE S.R.L.
Cod unic de înregistrare: 26145382
Sediu: Cluj-Napoca, Str. Edgar Quinet, nr. 2, ap. 74, jud. Cluj
Telefon: 0760 787 767

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Selecţia de oferte pentru achiziţia de bunuri – generator, 

în cadrul proiectului „Înfi inţarea şi dotarea unei sere de 
legume şi a unei anexe tehnice demontabile“

BIO CULTURE S.R.L., vă invită să prezentaţi oferta 
dumneavoastră pentru achiziţia de bunuri – generator, 
pentru realizarea unui proiect de investiţii fi nanţat prin 
PNDR, măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole“, 
cu denumirea „Înfi inţarea şi dotarea unei sere de legume 
şi a unei anexe tehnice demontabile”.

- Criteriul de selecţie – preţul cel mai scăzut.
- Codul CAEN principal să fi e din grupa 466: „Comerţ cu 

ridicată a altor mașini, echipamente și furnituri” sau echivalent
- Obiectul contractului va consta în achiziţia de bunuri – 

generator, pentru realizarea și implementarea proiectului 
„Înfi inţarea şi dotarea unei sere de legume şi a unei anexe 
tehnice demontabile”.

- Tip contract: contract achiziţie bunuri.
- Termenul limită de depunere a ofertelor: 16.03.2015, 

ora 10:00.
- Adresa la care se depun ofertele: Cluj-Napoca, Str. 

Edgar Quinet, nr. 2, ap. 74, Jud. Cluj.
- Data și ora deschiderii ofertelor: 16.03.2015, ora 12:00.
- Valoarea supusă licitaţiei: 51.360,00 lei, la care se 

adaugă 12.326,40 lei TVA.
Instrucţiunile pentru ofertanţi, listele de cantităţi/

specifi caţiile tehnice/termenii de referinţă se regăsesc în 
dosarul cererii de ofertă, care se afl ă la sediul benefi ciarului.

Așteptăm oferta dumneavoastră până la termenul limită 
menţionat anterior, la adresa menţionată anterior.

BIO CULTURE S.R.L.
Administrator

Nedeluş Maria-Alina

BIO CULTURE S.R.L.
Cod unic de înregistrare: 26145382
Sediu: Cluj-Napoca, Str. Edgar Quinet, nr. 2, ap. 74, jud. Cluj
Telefon: 0760 787 767

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Selecţie de oferte pentru achiziţia de servicii de consul-

tanţă în domeniul managementului investiţiei sau admi-
nistrarea contractului de execuţie, în cadrul proiectului „În-
fi inţarea şi dotarea unei sere de legume şi a unei anexe teh-
nice demontabile“

BIO CULTURE S.R.L., vă invită să prezentaţi oferta dum-
neavoastră pentru achiziţia de servicii de consultanţă în do-
meniul managementului investiţiei sau administrarea con-
tractului de execuţie, pentru realizarea unui proiect de in-
vestiţii fi nanţat prin PNDR, măsura 121 „Modernizarea ex-
ploataţiilor agricole“, cu denumirea „Înfi inţarea şi dotarea 
unei sere de legume şi a unei anexe tehnice demontabile“.

- Criteriul de selecţie – preţul cel mai scăzut
- Codul CAEN necesar desfășurării activităţii ofertantu-

lui: – „Activităţi de consultanţă pentru Afaceri şi manage-
ment“ conform codului CAEN 7022 sau similar pentru ofer-
tanţii străini

- Obiectul contractului va consta în prestarea de servicii 
de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau 
administrarea contractului de execuţie, pentru realizarea 
și implementarea proiectului „Înfi inţarea şi dotarea unei 
sere de legume şi a unei anexe tehnice demontabile“

- Tip contract: contract de servicii
- Termenul limită de depunere a ofertelor: 16.03.2015, 

ora 10:00
- Adresa la care se depun ofertele: Cluj-Napoca, Str. 

Edgar Quinet, nr. 2, ap. 74, Jud. Cluj.
- Data și ora deschiderii ofertelor: 16.03.2015, ora 13:00
- Valoarea supusă licitaţiei: 68.300,00 lei, la care se 

adaugă 16.392 lei TVA.
Instrucţiunile pentru ofertanţi se regăsesc în dosarul ce-

rerii de ofertă, care se afl ă la sediul benefi ciarului.
Așteptăm oferta dumneavoastră până la termenul limi-

tă menţionat anterior, la adresa menţionată anterior.

BIO CULTURE S.R.L.
Administrator

Nedeluş Maria-Alina

Preşedintele LPF, Gino 

Iorgulescu (foto), a decla-

rat, ieri, că forul pe care 

îl conduce a trimis o 

adresă la UEFA, pentru a 

afl a dacă grupări afl ate 

în insolvenţă pot partici-

pa în sezonul viitor al 

cupelor europene, în con-

diţiile în care şase clu-

buri din Liga I sunt în 

reorganizare.

„Numai UEFA poate deci-

de dacă o echipă în insolven-

ţă poate juca în Liga Campi-

onilor. Noi am făcut o adresă 

la UEFA şi aşteptăm un răs-

puns, pentru că au fost situ-

aţii, cu ani în urmă, au fost 

echipe care au jucat în cupe-

le europene, dar nu mai sunt 

aceleaşi condiţii, au schimbat 

puţin regulamentul. În acest 

sens am făcut adresa şi să ne 

răspundă”, a spus Iorgulescu.

Gino Iorgulescu a afi rmat 

că se va analiza în cadrul Co-

mitetului Executiv al FRF si-

tuaţia cluburilor afl ate în in-

solvenţă, dar care ar avea drep-

tul din punct de vedere spor-

tiv să participe în cupele eu-

ropene. „Trebuie să luăm lu-

crurile bune din această in-

solvenţă, pentru că toate clu-

burile ar trebui să se limiteze 

la banii pe care îi pot da ju-

cătorilor şi să susţină activi-

tatea respectivă. Sperăm să 

nu ajungem în situaţia ca fi -

nala să fi e între două echipe 

afl ate în insolvenţă, dar se va 

lua o hotărâre în Comitetul 

Executiv sau în Adunarea Ge-

nerală cine va merge în Liga 

Europa din Cupa României”, 

a completat Iorgulescu.

În semifi nalele Cupei Ro-

mâniei – Timişoreana sunt ca-

lifi cate trei echipe afl ate în in-

solvenţă, CFR Cluj, Universi-

tatea Cluj şi Petrolul Ploieşti. 

Dacă una dintre acestea va 

obţine trofeul, atunci câştigă-

toarea nu va avea dreptul să 

evolueze în preliminariile Li-

gii Europa, din cauza situaţi-

ei juridice în care se afl ă. Sin-

gura condiţie pentru ca o echi-

pă să evolueze în Liga Euro-

pa, în sezonul viitor, din Cu-

pa României este ca Steaua 

să câştige trofeul, iar titlul de 

campioană să fi e obţinut de 

o altă formaţie care nu se afl ă 

în insolvenţă.

Şeful LPF a precizat că re-

prezentanţii cluburilor ar tre-

bui să fi e mai atenţi atunci 

când angajează un tehnician, 

pentru a nu fi  nevoiţi să îi 

schimbe des.

„Să fi e mai atenţi când 

aleg antrenorii, iar antreno-

rii să fi e mai atenţi când an-

trenează echipele şi să aibă 

rezultate, pentru că rezulta-

tele te ţin în viaţă. Altfel, o 

să fi e tot timpul această pro-

blemă a schimbării antreno-

rilor”, a comentat Iorgules-

cu, după ce Oleg Protasov 

(Astra), George Ogăraru (U-

niversitatea Cluj) şi Tibor 

Selymes (Oţelul Galaţi) şi-au 

încheiat relaţiile contractua-

le după meciurile din 

week-end-ul trecut.

Întrebat ce părere are des-

pre intenţia antrenorului echi-

pei CFR Cluj, Eugen Trică, de 

a juca din nou pentru grupa-

rea ardeleană, la vârsta de 39 

de ani, Iorgulescu a răspuns: 

„Dacă e o legitimare corectă, 

atunci pot să joc şi eu. Nu ştiu 

dacă e cea mai bună soluţie 

ca Trică să rămână pe teren. 

Am mai auzit că şi Gică (n.r. 

– Hagi) ar vrea să intre. Cred 

că au o vârstă şi nu cred că 

sunt la nivelul la care ar pu-

tea duce 90 de minute sau 

chiar o repriză în condiţiile în 

care se joacă destul de tare. 

Am mai auzit un zvon că Hagi 

s-ar antrena şi ar vrea să in-

tre, dar întrebaţi-l pe el.”

Cluburile în insolvenţă 
vor fi primite în UEFA ?
Gino Iorgulescu a trimis o adresă o adresă la UEFA pentru a verifica 
dacă cluburile în insolvenţă pot juca în cupele europene.

GINO IORGULESCU | președinte LPF

„Numai UEFA poate decide dacă o echipă în 
insolvenţă poate juca în Liga Campionilor
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Rugby de 8 martie
O dată cu venirea primăverii, 
echipa de rugby masculin „U” 
Prodvinalco începe pregătirea 
pentru noul sezon al Super Ligii 
CEC Bank cu trei meciuri amica-
le disputate pe teren propriu. 
Înainte de a da piept cu coloșii 
din superligă, „alb-negrii” și-au 
arătat latura sensibilă oferind 
de 1 martie, mărţișoare doam-
nelor și domnișoarelor prezen-
te într-un supermarket din Cluj. 
Rugbyștii antrenaţi și manage-
riaţi de Bogdan Cantor au pre-
gătit un calendar surpriză pen-
tru data de 8 martie. Primul 
meci de verifi care este progra-
mat pentru astăzi, de la ora 
14:00, în Parcul Sportiv „Iuliu 
Haţieganu”, în compania for-
maţiei Poli Iași. Sâmbătă, 7 
martie, rugbyștii vor primi vizi-
ta celor de la CSM Baia Mare, 
de la ora 11:00, iar pe data de 
14 martie vor întâlni echipa 
RCMUV Timișoara.

Au schimbat faza
Voleibaliștii Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj au obţinut, 
sâmbătă, califi carea în cea de-a 
doua fază a play-off-ului 
Diviziei A2 Vest. Elevii lui 
Romeo Lotei au reușit această 
performanţă după ce au trecut, 
cu scorul general de 2-0, de 
formaţia ProVolei Arad. 
Victoria decisivă a fost obţinută 
chiar pe terenul arădenilor, 
acolo unde clujenii s-au impus 
cu scorul de 3-0. Meciurile din 
faza a II-a a play-off-ului se vor 
juca în perioada 27-29 martie, 
locaţia nefi ind stabilită încă.

Pe scurt
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Insolvența este 
primită în UEFA?
Gino Iorgulescu a trimis o adre-

să o adresă la UEFA pentru a ve-

rifica dacă cluburile în 

insolvență pot juca în cupele 

europene. Pagina 11
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Olimpia UT Cluj-Napoca a 

bifat prima victorie din 

2015 într-un meci ofi cial.

Clujencele s-au impus sâm-

bătă, pe teren propriu, în faţa 

echipei de pe ultimul loc în 

Superligă, Fair Play Bucureşti, 

cu scorul de 6-0, partida con-

tând pentru etapa a XI-a din 

returul sezonului 2014-2015.

Pentru acest meci, antreno-

rul echipei oaspete, Mirel Al-

bon, a ales sa menajeze o ma-

re parte din titularele primei 

echipe, aliniind un prim 11 foar-

te tânăr, cu şase jucătoare ju-

nioare de la echipa a doua. Din 

cele 16 jucătoare care au evo-

luat în această partidă, cinci au 

fost debuturi pentru prima echi-

pă a Olimpiei (într-un meci ofi -

cial) – Meluţă Teodora şi Gan-

gal Rahela – transferuri efectu-

ate în această pauză competi-

ţională şi Dârle Georgiana, 

Zăhan Sorina şi Negrea Oana 

– de la Olimpia II.

Au marcat: Voicu (3,21,38), 

Popa (65,75), Ciolacu (70).

Olimpia va disputa urmă-

torul meci din Superligă în 22 

Martie împotriva leopardelor 

de la CFR Timişoara, întrucât 

campionatul va fi  întrerupt 

din cauza acţiunilor Echipe-

lor Naţionale.

Alte rezultate din etapa a 

XI-a: ASA Târgu Mureş – CFR 

1933 Timişoara 3-0, Real Cra-

iova – CS Brazi 3-0, Universi-

tatea Alexandria – ACS Heniu 

Prundu Bârgăului 0-4.

Prima victorie 
pe teren propriu

Handbalistele conduse de 

Carmen Amariei au câşti-

gat, sâmbătă, cu scorul de 

29-26, meciul jucat pe 

terenul formaţiei de pe 

locul 4 în clasament, 

SCMU Craiova, în etapa a 

XXI-a a Ligii Naţionale.

Clujencele au făcut un joc 

foarte bun şi s-au afl at la con-

ducere în marea majoritate a 

timpului. Florina Chintoan, 

cu 7 goluri, a fost cea mai bu-

nă marcatoare din echipa noas-

tră, ea fi ind urmată de Cristi-

na Laslo şi Andreea Tetean, 

ambele cu câte 5 goluri. De 

asemenea, „U” Alexandrion 

a înscris 5 aruncări de la 7 m 

din totalul de 7 şi a fost sanc-

ţionată de 5 ori cu eliminări 

de câte 2 minute.

„Fetele au făcut un meci 

excelent pe terenul unei echi-

pe foarte bune. Această vic-

torie ne dă speranţe pentru 

viitor şi ne arată că suntem 

pe drumul cel bun. Acum ne 

gândim deja la partida cu CSM 

Ploieşti, o confruntare din ca-

re ne dorim toate cele trei 

puncte”, a declarat directorul 

sportiv al echipei clujene Cos-

min Sălăjan.

În urma succesului înregis-

trat la Drobeta-Turnu Severin, 

„U” Alexandrion a acumulat 

20 de puncte şi a urcat până 

pe locul 10 în clasamentul Li-

gii Naţionale.

Elevele lui Carmen Ama-

riei vor primi, în runda vii-

toare, vizita formaţiei CSM 

Ploieşti. Meciul dintre cele 

două echipe va avea loc vi-

neri, 6 martie, de la ora 15:00, 

în Sala Sporturilor „Horia De-

mian”.

„U” Alexandrion revine în top 10 Clasament LNHF
1. HCM Baia Mare 60
2. CSM București 56
3. ASC Corona 2010 Brașov 48
4. SCM Craiova 39
5. HCM Roman 38
6. HC Dunărea Brăila 34
7. HC Zalău 34
8. CSM Ploiești 27
9. HCM Râmnicu Vâlcea 23
10. U Alexandrion Cluj 20
11. CSM Cetate Devatrans 18
12. CSM Unirea Slobozia 18
13.  Universitatea Neptun 

Constanţa 17
14. SC Mureșul Târgu Mureș 0

Administratorul special al 

echipei Universitatea 

Cluj, Vlad Munteanu, 

spune despre noul antre-

nor al „şepcilor roşii” că 

are profi lul ideal pentru a 

scoate echipa din situaţia 

creată şi aşteaptă un răs-

puns din partea jucători-

lor la această schimbare 

de pe banca tehnică a 

echipei.

„Am ajuns astăzi la un 

acord de reziliere cu George 

Ogăraru şi cu directorul teh-

nic. Aducem un staff care sunt 

pe profi lul antrenorilor care 

sunt căutaţi pentru a aduce 

rezultate. Aşteptăm să vedem 

o reacţie din partea vestiaru-

lui în primul meci. Vom avea 

o partidă foarte grea având în 

vedere rezultatele din ultima 

perioadă şi timpul scurt pen-

tru noul staff să se acomode-

ze cu lotul. Cred că în primul 

rând se va lucra la profi lul psi-

hologic. Adrian Falub este pro-

fi lul antrenorului pe care l-am 

căutat, îndeplineşte toate con-

diţiile necesare să scoată echi-

pa din această situaţie şi be-

nefi ciază de încredere tuturor 

pentru a da rezultatele dorite 

de toată lumea”, a declarat 

Vlad Munteanu.

În ceea ce priveşte meciul 

de miercuri din Cupa Româ-

niei, disputat pe stadionul Dr. 

Constantin Rădulescu, din 

Gruia, acesta spune că şi-ar 

dori ca suporterii să umple 

peluza cu peste 3.000 de clu-

jeni.

„Ne-am interesat astăzi şi 

acea peluză are 3.000 de lo-

curi. Dacă putem să o um-

plem am fi  fericiţi. Am înţe-

les că vânzarea a început cu 

un anumit sector, dar şi jan-

darmeria a cerut, astăzi, ca 

să fi e deschise toate sectoare-

le şi să reuşim să populăm 

acea peluză aşa cum ne do-

rim”, a precizat administrato-

rul echipei.

În urma rezultatelor slabe 

din ultima perioadă a echipei 

Universitatea Cluj antrenată 

de George Ogăraru, fi nanţa-

torul clubului, Florian Walter, 

a luat decizia de a rezilia de 

comun acord contractul cu 

acesta. În locul antrenorului 

venit de la Ajax a fost adus 

un fost jucător al Universită-

ţii Cluj, care a şi antrenat a-

ceastă echipă în perioada 2006 

– 2007, Walter luând această 

decizie şi la presiunea supor-

terilor.

Potrivit unui comunicat 

postat pe site-ul clubului, pa-

tru foşti jucători a Universită-

ţii fac parte din staff-ul gru-

pării. Aceştia sunt: Adrian Fa-

lub, Cristi Pojar, Marius Sul-

ler şi Marius Popescu, ultimul 

rămânând în continuare ma-

nager la Centrului de Copii şi 

Juniori. Alin Dincă va ocupa 

funcţia de antrenor cu porta-

rii, în timp ce Cristian Freghi-

eri se va ocupa de pregătirea 

fi zică a „studenţilor”.

Vezi video de la primul 
antrenament a lui Adrian Falub

Clujenii se reîntorc la „U”
Adrian Falub este soluția pentru revenirea echipei la victorii și a suporterilor pe stadion, 
spune administratorul clubului, Vlad Munteanu.

Adrian Falub (stânga) și Cristi Pojar (dreapta), antrenorii „U” Cluj, la Baza Sportivă „Dan Anca”


