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Autorităţile au decis 
să… se hotărască
Investitorul chinez pentru construcția ba-
rajului de la Tarniţa-Lăpuşteşti ar putea fi  
selectat până la fi nele anului. Pagina 2

POLITICĂ

Câtă încredere mai 
au românii în partide
Ultimele scandaluri de pe scena politică 
au zdruncinat încrederea românilor în in-
stituţiile politice, unele dintre acestea 
atingând minime istorice. Pagina 4

ECONOMIE

Lupta pentru cartof 
se duce la TVA
Producătorii cer includerea cartofului pe lis-
ta alimentelor cu TVA redus la 9%. Pagina 5

EVENIMENT

A fost descoperită casa 
din Nazareth a lui Iisus ?
Un arheolog britanic spune că a descoperit 
casa în care a copilărit Iisus. Paginile 6-7

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

O trecere în revistă realizată de Monitorul de Cluj arată că prezenţa pe internet 
a spitalelor locale nu ţine pasul cu vremurile. Mai mult, unităţile medicale nu au reuşit 
să îşi facă site-uri cu informaţii realmente utile pentru pacienţi. Pagina 3
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Președintele Iohannis, după CSAT: 
Lângă noi sunt ucişi oameni

JUSTIŢIE

Primarul din Ploieşti, reţinut 
în dosarul finanţării „Petrolului”

Preşedintele Klaus Iohannis 
a scris, ieri, pe Facebook, că în 
CSAT s-a evaluat confl ictul din 
Ucraina, arătând că după mai 
bine de o jumătate de secol de 
pace, în apropierea graniţelor 
noastre sunt ucişi oameni iar 
România are tot interesul ca 
acest confl ict să se rezolve în 
mod paşnic.

„După mai bine de o jumă-
tate de secol de pace, în apro-
pierea graniţelor noastre sunt 
ucişi oameni. Alţii îşi părăsesc 
satele în căutarea unui refugiu. 
România se afl ă la aproximativ 
300 de km de Crimeea, locul 
unde a început anul trecut mo-
difi carea graniţelor stabilite du-
pă cel de-al Doilea Război Mon-

dial”, a scris şeful statului pe 
pagina de socializare.

Potrivit lui Klaus Iohannis, 
„avem tot interesul ca orice con-
fl ict din această parte a Europei 
să se rezolve pe cale paşnică”.

Preşedintele Iohannis menţio-
nează faptul că în şedinţa Consi-
liului Suprem de Apărare a Ţării 
s-a evaluat confl ictul din Ucrai-
na şi efectele lui în regiune.

„Am reconfi rmat angajamen-
tele asumate de România în ca-
drul parteneriatelor noastre 
strategice”, a mai afi rmat Kla-
us Iohannis pe Facebook.

Consiliul Suprem de Apărare 
a Ţării a făcut, ieri, o analiză a 
stării de securitate din Ucraina 
şi implicaţiile pentru România.

Procurorii DNA au efectuat, ieri 
dimineaţă, mai multe percheziţii 
la Ploieşti, între care una la sediul 
Primăriei şi alta la locuinţa edilu-
lui Iulian Bădescu (PSD), într-un 
dosar vizând modul în care Con-
siliul Local a fi nanţat echipa de 
fotbal Petrolul Ploieşti, afi rmă sur-
se judiciare. Primarul Iulian Bă-
descu a fost reţinut de procurori 
după şapte ore de audieri.

Primarul din Ploieşti, Iulian 
Bădescu, a fost scos cu cătuşe de 
la DNA Ploieşti, după aproxima-
tiv şapte ore de audieri, şi dus în 
arestul Poliţiei Prahova, la ieşirea 
din DNA el negând orice impli-
care şi toate acuzaţiile legate de 
o mită pe care ar fi  luat-o din ba-
nii alocaţi echipei Petrolul.

La ieşirea de la DNA, prima-
rul Iulian Bădescu a spus că es-
te nevinovat şi a respins toate 
acuzaţiile care i se aduc de că-
tre procurori.

„Zice că am negociat cu el (cu 
Daniel Capră – n.r) atunci când 
nici nu era în Consiliul de Admi-
nistraţie. Acum nu înţeleg de ce 
DNA nu priveşte lucrurile în an-
samblu. Nu e nicio dovadă, ci nu-
mai un denunţ al domniei sale, 
corelat cu o pretinsă acuzaţie de 
abuz în serviciu. În luna august, 
nu ştiu când, a zis (Daniel Capră 
– n.r.) că mi-a dat ceva, după ce 
a negociat în ianuarie şi februarie 
cu mine, lucru total fals. Sper ca 
instanţa să-şi spună cuvântul”, a 
declarat Iulian Bădescu.
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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.

Omul de afaceri Ştefan Dimitriu, sub control judiciar
Dacă nu respectă obligaţiile impuse de procurorii anticorupţie, preşedintele Camerei 
de Comerţ Cluj riscă sancţiuni mai mari. Pagina 3
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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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239 de amenzi, în valoare 

de 47.300 lei au dat poli-

ţiştii locali în urmei unei 

acţiuni de control în cen-

trul oraşului, care a avut 

loc ieri.

Pe lângă amenzi, inspec-

torii Primăriei Cluj-Napoca au 

ridicat 5 autovehicule parca-

te neregulamentar.

„Verifi cările au vizat iden-

tifi carea celor care au parcat 

neregulamentar în zonele pi-

etonale, pe pistele de bicicle-

te, trotuare, celor care au blo-

cat o bandă de circulaţie, pre-

cum şi parcarea fără achita-

rea taxei aferente şi activita-

tea de taximetrie”, au decla-

rat reprezentanţii Biroului 

Mass-Media din cadrul Pri-

măriei.

De asemenea, prin acţiu-

nea de ieri, poliţiştii locali 

au urmărit menţinerea cură-

ţeniei stradale, respectarea 

măsurilor de protecţie şi sem-

nalizare a lucrărilor de repa-

raţii a imobilelor şi interven-

ţiilor la trama stradală sau 

trotuar şi a panotajului pu-

blicitar.

Sute de amenzi pentru parcări neregulamentare

Primăria Cluj-Napoca va 

începe de astăzi, redistri-

buirea alimentelor furni-

zate în cadrul programu-

lui de ajutorare a persoa-

nelor defavorizate.

11.825 de clujeni din cei 

13.839 benefi ciari ai acestui 

program guvernamental şi-au 

ridicat pachetele cu alimente 

(un procentaj de 85%), din 12 

ianuarie 2015, de când a înce-

put distribuirea lor şi până în 

prezent, iar din cele 31.544 de 

cutii depuse în depozitele pri-

măriei au fost atribuite până 

acum 23.650 cutii.

Potrivit reprezentanţilor 

Biroului Mass-Media din ca-

drul Primăriei Cluj-Napoca, 

au dreptul să ridice supli-

mentele alimentare, în pe-

rioada de redistribuire, din 

stocul de ajutoare alimen-

tare rămas din cadrul POAD 

2014, doar persoanele care 

au ridicat cutiile cu alimen-

te în perioada 12.01.2015 – 

20.02.2015. Redistribuirea 

se va face pe baza actului 

de identitate, iar pentru pen-

sionari şi şomeri este nece-

sar şi cuponul de pe luna 

ianuarie/februarie, respec-

tiv carnetul de şomaj în co-

pie, la cele două puncte de 

distribuţie: strada Calea Ba-

ciului nr. 18 (pentru locui-

torii din cartierele: Zorilor, 

Mănăştur, Grigorescu, Dâm-

bu Rotund şi centru până la 

delimitarea sectoarelor de 

salubritate); B-dul Muncii 

nr. 8 (pentru cartierele: Ghe-

orgheni, Mărăşti, Someşeni, 

Iris-Bulgaria şi centru până 

la delimitarea sectoarelor de 

salubritate).

Orarul de funcţionare este 

următorul: luni, marţi, mier-

curi: 8,30 -15,00; joi: 8,30 – 

16,30; vineri: 8,30 – 13,00.

Reîncepe distribuirea alimentelor de la UE

România ar putea selecta, 

până la fi nele acestui an, 

un investitor chinez care 

să dezvolte proiectul 

hidrocentralei cu acumu-

lare prin pompaj 

Tarniţa-Lăpuşteşti în 

valoare de un miliard de 

euro şi care a fost amânat 

trei decenii, a declarat 

pentru Bloomberg directo-

rul general al companiei 

de proiect Hidro Tarniţa, 

Ovidiu Demetrescu, citat 

de Agerpres.

Cinci companii chineze, in-

clusiv China Gezhouba Group, 

Hanergy Holding Group Ltd. 

şi Guizhou Wujiang Hydro-

power Development Co. Ltd., 

au depus oferte preliminare 

şi neangajante în cadrul eta-

pei de precalifi care pentru dez-

voltarea proiectului hidrocen-

tralei cu acumulare prin pom-

paj Tarniţa-Lăpuşteşti (CHEAP 

Tarniţa-Lapuşteşti).

Ovidiu Demetrescu a decla-

rat că o listă scurtă cu potenţi-

alii investitori ar putea fi  dată 

publicităţii în următoarele do-

uă săptămâni. „Vom demara 

negocierile cu investitorii selec-

taţi şi de asemenea vom avea 

discuţii cu o serie de instituţii 

fi nanciare internaţionale”, a 

spus Ovidiu Demetrescu, fără 

a preciza care sunt aceste in-

stituţii. „Sperăm să fi nalizăm 

procesul de selectare a investi-

torului până la fi nele anului”, 

a adăugat Demetrescu.

România încearcă să con-

struiască o hidrocentrală de 

1.000 de megawaţi la Tarni-

ţa-Lăpuşteşti încă din 1980. În 

prezent, ţara intenţionează să 

construiască noi facilităţi eco-

logice de producţie a energiei 

electrice înaintea închiderii mi-

nelor de cărbune în 2018.

Proiectul CHEAP Tarni-

ţa-Lăpuşteşti este gestionat de 

compania de proiect Hidro 

Tarniţa. Construcţia centralei 

de la Tarniţa-Lăpuşteşti pre-

supune o investiţie greenfi eld 

estimată la aproximativ un 

miliard de euro, ceea ce va 

contribui semnifi cativ la dez-

voltarea economică a ţării, dar 

şi a zonei situate în apropie-

rea oraşului Cluj-Napoca. Du-

rata estimată a construcţiei 

este între cinci şi şapte ani, 

proiectul presupunând crea-

rea a peste 4.000 de locuri de 

muncă.

Autoritățile au decis 
să… se hotărască
Investitorul chinez pentru barajul de la Tarniţa-Lăpuşteşti ar putea 
fi selectat până la finele anului.
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Procurorii anticorupţie au 

dispus punerea în mişcare 

a acţiunii penale şi luarea 

măsurii controlului judici-

ar pe o durată de 60 de 

zile, începând de la data de 

3 martie 2015, a preşedin-

telui Camerei de Comerţ 

Cluj, Ştefan Dimitriu, 

administrator al SC de 

Construcţii Napoca SA.

Procurorii DNA îl cercetea-

ză pe Dimitriu pentru tenta-

tivă la săvârşirea infracţiunii 

de folosire sau prezentare cu 

rea-credinţă de documente ori 

declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept 

de fonduri din bugetul gene-

ral al Uniunii Europene şi pen-

tru tentativă la săvârşirea in-

fracţiunii de înşelăciune.

Potrivit unui comunicat al 

DNA, pe timpul cât se afl ă sub 

control judiciar, Ştefan Dimitriu 

trebuie să respecte mai multe 

obligaţii, printre care, să se pre-

zinte la organul de urmărire, la 

judecătorul de cameră prelimi-

nară sau la instanţa de judeca-

tă ori de câte ori este chemat, 

să se prezinte la organul de po-

liţie desemnat cu supraveghe-

rea sa, conform programului de 

supraveghere întocmit de orga-

nul de poliţie sau ori de câte ori 

este chemat sau să nu părăseas-

că municipiul Cluj-Napoca, de-

cât cu încuviinţarea prealabilă 

a organelor judiciare.

„Inculpatului i s-a atras 

atenţia că, în caz de încălca-

re cu rea-credinţă a obligaţii-

lor care îi revin, măsura con-

trolului judiciar se poate în-

locui cu măsura arestului la 

domiciliu sau măsura arestă-

rii preventive”, spun procuro-

rii anticorupţie.

Ajutor din Liban

În ordonanţa procurorilor 

se arată faptul că la data de 

6 aprilie 2011, între Ministe-

rul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, în calitate de auto-

ritate contractată şi SC Apa 

Canal SA Sibiu, în calitate de 

benefi ciar, a fost încheiat un 

contract pentru extinderea şi 

modernizarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în jude-

ţele Sibiu şi Braşov, în valoa-

re totală de 421.453.177 lei fă-

ră TVA, din care 322.483.325,81 

lei fi nanţare nerambursabilă.

În cadrul acestui contract, 

SC Apă Canal SA Sibiu a înche-

iat un număr de 11 contracte 

de lucrări şi patru contracte de 

servicii. În ceea ce priveşte un 

contract având ca obiect con-

strucţia unei staţii de epurare 

în Ocna Sibiului, s-a publicat 

un anunţ pe SEAP, contractul 

fi ind fi nanţat în proporţie de 

76,54% fonduri europene.

Pentru califi care, în ceea 

ce priveşte procedura licitaţi-

ei, agenţii economici trebuiau 

să demonstreze, sub sancţiu-

nea excluderii, faptul că au o 

„experienţă similară”, respec-

tiv că: „în ultimii 5 ani au dus 

la bun sfârşit lucrări de exe-

cuţie a cel puţin unei staţii de 

epurare a apei uzate cu o ca-

pacitate de minim 2000 PE”, 

în cadrul unor contracte de 

proiectare şi execuţie.

La licitaţia organizată în 

data de 4 decembrie 2012, s-a 

prezentat şi SC de Construc-

ţii Napoca SA care a şi câşti-

gat licitaţia, dovedind „expe-

rienţa similară” prin susţine-

rea acordată de către un terţ 

susţinător, societate comerci-

ală înregistrată în Liban.

„Despre documentele de-

puse în cadrul procedurii a 

luat cunoştinţă inculpatul Di-

mitriu Ştefan Florea, în cali-

tate de administrator al SC de 

Construcţii Napoca SA, care 

le-a contrasemnat, inclusiv pe 

cele falsifi cate. Întrucât, pe 

parcursul executării contrac-

tului, s-au înregistrat nereguli 

şi întârzieri, SC Apă Canal SA 

s-a adresat societăţii susţină-

toare, în vederea implicării a-

cesteia în executarea contrac-

tului, conform prevederilor le-

gale. La acea solicitare, fi rma 

respectivă a răspuns că pro-

cura de reprezentare este fal-

să şi că ei înţeleg să nu-şi în-

deplinească obligaţiile din con-

tract. La data de 31 decembrie 

2013, SC Apă Canal SA Sibiu 

a reziliat contractul respec-

tiv”, spun procurorii DNA.

Ştefan Dimitriu a fost pus sub control judiciar
Dacă nu respectă obligaţiile impuse de procurorii anticorupţie, preşedintele Camerei de Comerţ Cluj riscă sancţiuni mai mari.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Institutul de Transplant 

Renal nu oferă nicio 

informaţie cu adevărat 

utilă pacienţilor, Spitalul 

de Recuperare le spune să 

nu mănânce pe ziar, 

Spitalul Municipal are 

informaţii vechi din 2012, 

Institutul de 

Gastroenterologie are o 

secţiune pentru pacienţi 

goală.

Clujul este un centru me-

dical renumit, cu spitale pli-

ne de pacienţi din toată ţara. 

Dacă unui pacient îi trece 

prin minte să se informeze 

despre medici, servicii, apa-

ratură, condiţii de cazare şi 

alte detalii importante trebu-

ie să se gândească de două 

ori dacă să folosească site-uri-

le spitalelor clujene. Deşi sun-

tem în secolul XXI când aproa-

pe toată lumea caută infor-

maţii pe internet, spitalele 

din Cluj nu ţin pasul cu vre-

murile actuale. Majoritatea 

site-urilor nu sunt deloc pri-

etenoase, conţin informaţii 

puţine şi inutile pentru paci-

enţi, toate scrise într-un lim-

baj de lemn, iar unii mana-

geri de spitale nu şi-au mai 

pus pe site declaraţiile de a-

vere de trei ani.

Institutul Clinic de Urolo-

gie şi Transplant Renal, unul 

dintre cele mai renumite spi-

tale din ţară nici măcar nu a-

re o secţiune specială dedica-

tă pacienţilor. Toate informa-

ţiile de pe site, puţine de al-

tfel, sunt despre operaţii în 

premieră, prezentarea institu-

tului, participări la congrese 

internaţionale şi alte eveni-

mente organizate de profeso-

rul Mihai Lucan, cum ar fi  Zi-

ua Recunoştinţei în Transplant.

Institutul Regional de Gas-

troenterologie şi Hepatologie 

prof. dr. Octavian Fodor are o 

secţiune „Pentru Pacienţi”, 

dar este complet goală. Sin-

gurele informaţii disponibile 

pe site sunt despre istoricul 

spitalului, conducere şi decla-

raţiile de avere şi de interese.

Nici Spitalul Clinic Jude-

ţean de Urgenţă Cluj nu se poa-

te lăuda cu foarte multe infor-

maţii pentru pacienţi, site-ul 

fi ind incomplet. Afl ăm câteva 

date despre internare, despre 

drepturile legale ale pacienţi-

lor, este postată o hartă gene-

rală a spitalului şi o listă a me-

dicilor.

Site-ul Spitalului Clinic Mu-

nicipal Cluj-Napoca nu este 

deloc la zi, cele mai recente 

date despre veniturile şi chel-

tuielile unităţii sanitare fi ind 

din 2012. La secţiunea “Pen-

tru Pacienţi” apare doar pro-

gramul ambulatoriului şi cinci 

numere de telefon ale medi-

cilor de gardă. Declaraţiile de 

avere ale conducerii nu au 

mai fost actualizate din 2012, 

iar veniturile salariale ale an-

gajaţilor din 2013.

Să vă aduceţi hârtia 
igienică de acasă

Spitalul Clinic de Recupera-

re ne întâmpină cu sloganul 

„Speranţa pentru o viaţă nor-

mală” şi cu o cârjă legată cu o 

fundiţă de un copac ca logo. 

Pe prima pagină scrie, într-un 

limbaj de lemn, că „activitatea 

complexă multidisciplinară des-

făşurată în spital defi neşte ofer-

ta de servicii medicale de recu-

perare, având ca obiectiv pre-

venirea sau reducerea la minim 

a consecinţelor fi zice / funcţi-

onale / psihice / socioprofesi-

onale rezultate din apariţia u-

nei boli, procesul de recupera-

re desfăşurându-se de la debu-

tul afecţiunii şi până la epuiza-

rea restantului funcţional 

bio-psiho-social”.

Tot pe site-ul Spitalului de 

Recuperare există un „regula-

ment de salon” prin care li se 

spune pacienţilor ce au voie 

şi ce nu au voie să facă în sa-

lon. Bolnavul trebuie să îşi 

aducă de acasă prosop, să-

pun, hârtie igienică, nu are 

voie să mănânce pe ziar şi 

nici să tapeteze noptiera cu 

ziar, uşa salonului trebuie să 

stea tot timpul închisă. De a-

semenea, bolnavii nu au vo-

ie să poarte discuţii neplăcu-

te cu vizitatorii.

Spitalul Clinic de Pneumof-

tiziologie Leon Daniello 

Cluj-Napoca nici măcar nu 

mai are site, ci doar o pagină 

de Facebook.

Printre site-urile mai prie-

tenoase şi cu informaţii utile 

pentru pacienţi se numără In-

stitutul Inimii şi Spitalul Cli-

nic de Urgenţă pentru Copii.

Site-urile spitalelor din Cluj, 
inutile pentru pacienţi
Spitalele din Cluj nu ţin pasul cu vremurile actuale şi nu au reuşit să îşi facă site-uri cu informaţii utile pentru pacienţi.

Pe unele site-uri ale spitalelor clujene, anumite informații importante pentru pacienți lipsesc cu desăvârșire
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CONVOCATOR

Administratorul Unic al Societăţii LCS INVEST S.A, 
cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Ploiești, nr. 17-19/A, 
Ap. 45, judeţul Cluj, înregistrată la Ofi ciul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/2733/2004, 

CUI RO 16631202

CONVOACĂ

Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ şi Adunarea 
Generală ORDINARĂ a Acţionarilor

La data de 06.04.2015, orele 9:00, respectiv orele 10:00, 
la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 17-19/
A, ap. 45, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 26.03.2015, stabilită ca dată 
de referinţă. În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, 
AGEA și AGOA se vor ţine la data de 07.04.2015, în același 
loc și la aceleași ore, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor:

1. Aprobarea prelungirii perioadelor înscrise în actul 
adiţional la Antecontractul de vânzare–cumparare încheiat 
sub nr. 1871/17.09.2012 și atestat sub nr. 29/17.09.2012 
de avocat Somlea Radu.

2. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea în 
numele și pentru toţi acţionarii a Hotărârii AGEA ce va fi  
adoptată.

3. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea cererilor 
la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
și pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind 
înregistrarea Hotărârii AGEA la Ofi ciul Registrului Comerţului 
Cluj și publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Ofi cial al 
Romaniei, partea a IV-a.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
ORDINARĂ a Acţionarilor:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului 
unic pentru exerciţiul economico-fi nanciar pe anul 2014 și 
descărcarea de gestiune a Administratorului Unic.

2. Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profi t și 
pierdere și a anexelor la bilanţ pentru anul 2014.

3. Aprobarea raportului de audit fi nanciar pentru anul 
2014.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2015.

5. Aprobarea repartizarii profi tului.
6. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea în 

numele și pentru toţi acţionarii a Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată.

7. Împuternicirea unei persoane pentru semnarea cererilor 
la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
și pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind 
înregistrarea Hotărârii AGOA la Ofi ciul Registrului Comerţului 
Cluj și publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Ofi cial al 
Romaniei, partea a IV-a.

În sală vor avea acces toţi acţionarii / mandatarii lor 
împuterniciţi cu procuri speciale, în condiţiile legii și vor 
avea asupra lor cărţile de identitate.

Documentele și materialele informative, precum și 
procurile speciale pentru reprezentarea în Adunarea Generală 
Extraordinară și Ordinară, pot fi  procurate din Cluj-Napoca, 
str. Ploiești, nr. 17-19/A, ap. 45, jud. Cluj, începând cu data 
de 04.03.2015.

Un exemplar original din procura specială va fi  depus la 
sediul societăţii până la data de 03.04.2015, ora 12:00.

Relaţii suplimentare la tel. 0264432432.

Administrator Unic,
Dna. Cristea Viorica 

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

De la alegerile prezidenţi-

ale, pe scena politică au 

mai apărut partide, însă 

încrederea românilor în 

acestea este în trend des-

cendent.

Un sondaj INSCOP eviden-

ţiază trendul crescător al în-

crederii populaţiei în DNA, 

dar şi o scădere a imaginii 

SRI după acuzaţiile Elenei 

Udrea. În continuare, Preşe-

dinţia îşi păstrează prima po-

ziţie în clasamentul încrede-

rii în instituţiile publice, cu-

mulând 51,4% încredere mul-

tă şi foarte multă (într-o creş-

tere consistentă faţă de 43,9% 

în decembrie 2014 şi 17,8% 

în octombrie 2014). Locul se-

cund revine Primăriei cu 

38,1% (37,9% în decembrie 

2014), urmată de Curtea Con-

stituţională, cu 36,5% încre-

dere multă şi foarte multă 

(36,4% în decembrie 2014), 

Consiliul judeţean, cu 25,5% 

(26% în decembrie 2014) şi 

Guvern cu 23,4% (25,5% în 

decembrie 2014). Clasamen-

tul este încheiat de Parlament 

cu 17,5% (19,7% în decem-

brie 2014) şi partide politice 

care ajung la un minim isto-

ric de 9,9% (12% în decem-

brie 2014). În ceea ce priveş-

te instituţiile sociale, Biseri-

ca se situează şi în sondajul 

din februarie 2015 în fruntea 

clasamentului încrederii în 

instituţiile sociale/private, cu 

64% (60,6% în decembrie 

2014), urmată de universităţi 

cu 41,4% (43,8% în decem-

brie 2014) şi presă cu 37% 

(într-o creştere importantă fa-

ţă 32,5% în decembrie 2014).

Încrederea în instituţiile 
internaţionale

NATO se bucură de cel 

mai ridicat nivel de încrede-

re dintre instituţiile interna-

ţionale măsurate cu 55% 

(54,6% în decembrie 2014). 

Credibilitatea ridicată a NA-

TO trebuie analizată şi în 

contextul crizei de securita-

te din Ucrana. Pe locul se-

cund se situează ONU, cu 

51,9% încredere multă şi 

foarte multă (51,6% în de-

cembrie 2014), iar locul al 

treilea este ocupat de UE, cu 

51,7% încredere multă şi 

foarte multă (56,6% în de-

cembrie 2014). Comisia Eu-

ropeană se situează pe locul 

al patrulea (47,9% în februa-

rie 2015, 50,8% în decem-

brie 2014), urmată de Parla-

mentul European (46,2% în 

februarie 2015, 50,8% în de-

cembrie 2014), Banca Mon-

dială (37,5% în februarie 

2015, 39,8% în decembrie 

2014) şi FMI (29,5% în fe-

bruarie 2015, 30% în decem-

brie 2014).

Sondajul a fost realizat în 

perioada 5-10 februarie 2015.

Volumul eşantionului a 

fost de 1065 persoane şi es-

te reprezentativ pentru po-

pulaţia României de 18 ani 

şi peste 18 ani.

Câtă încredere mai au 
românii în partidele politice
Ultimele scandaluri de pe scena politică au zdruncinat încrederea românilor 
în instituţiile politice, unele dintre acestea atingând minime istorice.

Azi în Parlament

Alin Tişe: „Cel mai laş guvern din istoria 
postdecembristă falimentează România“

Senatorul Cordoş îi cere explicaţii ministrului 
Mediului în privinţa Centrului de Deşeuri

Senatorul PNL de Cluj Alin Tișe a 
susținut în plen o declarație poli  că 
referitoare la noile proiecte de cod 
fi scal și cod de procedură fi scal.
„Miercuri, Comisia Europeană a decis 
demararea procedurilor de dezechilibru 
macroeconomic pentru România! Nu 
doar că ni se atrage atenția că cel puțin 
din noiembrie 2014 aceste dezechilibre 
economice au fost scăpate totalmente 
de sub control de către guvernul Ponta, 
dar subliniază un fapt pe care noi înșine 
l-am semnalat de extrem de multe ori! 
Acum acest lucru este vizibil inclusiv 
pentru partenerii noștri externi, dar și 
mai grav, odată demarată această 
procedură, ea transmite un semnal și 
pentru inves  tori!
Este deja clar și cert pentru toată 
lumea, exceptând guvernul Ponta, că în 
cei trei ani de guvernare, a subminat 
orice progres făcut de România prin 
măsurile economice dure și stricte din 

perioada de vârf a crizei, și că a condus, 
prin poli  ci populiste și de permanentă 
campanie electorală, prin tot felul de 
pomeni electorale nesustenabile, țara 
către „dezechilibre macroeconomice, 
care necesită acțiuni la nivel de poli  ci 
și monitorizare”.
Noi, opoziția, subliniem necesitatea 
acestor poli  ci și decizii dezbătute și 
nu hei-rupiste, acum le subliniază și 
partenerii noștri externi!
(...)
Sunt luni de zile de când solicităm 
guvernului să pună în dezbatere publică 
reală codurile, să dea posibilitatea 
tuturor factorilor implicați – mediu 
economic, patronate, sindicate, consiliu 
economic și fi scal etc., să se exprime și să 
contribuie la aceste coduri, as  el încât 
legislația fi scală să fi e clară, predic  bilă, 
ușor de înțeles și de transpus în prac  că 
dar mai ales să fi e un real instrument 
fi scal pentru relansare economică.

Dar nu! Guvernului Ponta îi este frică! 
Frică de opoziție, de vocea analiș  lor 
per  nenți, de vocea străzii!
Cel mai laș guvern din istoria 
postdecembristă a României, nu a 
respectat nici măcar termenul legal 
de 30 de zile pentru dezbateri 
publice. Sub presiunea opiniei 
publice le-a „dezbătut”, și permiteți-
mi să evidențiez ghilimelele, timp de 
10 zile!  Mai mult, a amenințat că 
orice propunere venită din partea 
opoziției se consideră o încercare de 
stopare a codurilor și atunci le va 
impune cu forța, asumându-și 
răspunderea și controlându-și 
parlamentarii la sânge!
Domnilor miniștri, vă reamintesc, chiar 
dacă dumneavoastră sunteți trecători 
prin acele ministere, codurile rămân! Și 
de aceea, nu aveți voie, moral și legal, 
să îngropați România după bunul 
plac!“.

Senatorul PSD de Cluj Alexandru 
Cordoș i-a adresat o întrebare 
ministrului Mediului, Apelor și 
Pădurilor Grațiela Gavrilescu 
referitoare la fi nalizarea proiectului 
Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor la Pata Rât în anul 2015.
„În nenumărate rânduri am atras 
atenția asupra pericolului contaminării 

mediului din jurul municipiului Cluj-
Napoca cu deșeuri menajere și 
nemenajere. Construirea unui Centru 
de Management Integrat al Deșeurilor 
la Pata Rât ar reprezenta o soluție 
viabilă de lungă durată care ar fi  
rezolvat această problemă.
În prezent, prin depășirea capacității 
de stocare a deșeurilor, această locație 

s-a închis, obligând autoritățile la 
adoptarea unei soluții prin 
deschiderea unor rampe temporare.
S  mată doamnă Ministru, vă rog să-mi 
răspundeți cum va sprijini Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor 
fi nalizarea proiectului Centrului de 
Management Integrat al Deșeurilor la 
Pata Rât în anul 2015?“. 
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Consiliul de Administraţie al societăţii AGROMEC CLUJ 
S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod, nr. 
59, judeţul Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J12/1156/1991, având CIF RO 201764, în conformitate cu 
legea și actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 
06.04.2015, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la data de referinţă 26.03.2015, cu următoarea 
ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de 

Administraţie pe anul 2014 și aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorilor.

2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind 
bilanţul contabil și execuţia bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2014.

3. Aprobarea bilanţului contabil la 31.12.2014 și a 
contului de profi t și pierderi.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a 
planului de investiţii pe anul 2015.

5. Aprobarea realegerii membrilor consiliului de 
administraţie al societăţii, aprobarea duratei mandatului 
și a remuneraţiei acestora. 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 sediul societăţii, putând fi  consultată 
și completată de acţionari, până la data de 16.03.2015.

6. Mandatarea Președintelui C.A. să semneze hotărârea 
AGOA ce se va adopata, în numele și pentru acţionari și 
mandatarea unei persoane să întreprindă demersurile de 
înregistrare a hotărârii AGOA în registrul comerţului și de 
publicare a acesteia în Monitorul Ofi cial, în numele și pe 
seama societăţii.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
1. Aprobarea modifi cării Art. 11 din Statutul societății, 

care va avea următorul conținut: ”Acţiunile sunt indivizibile 
cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar 
pentru fi ecare acţiune. Acţiunile se vor putea cesiona între 
acţionarii societăţii sau către terți, conform legislației în 
vigoare. Cesiunea acţiunilor se va realiza prin contracte de 
cesiune semnate de cedent și cesionar și care vor fi  vizate 
de președintele C.A. și se vor înregistra în registrul 
acţionarilor.”

2. Aprobarea Statutului actualizat.
3. Mandatarea Președintelui C.A. să semneze hotărârea 

AGEA ce se va adopta și Statutul actualizat, în numele și 
pentru acţionari și mandatarea unei persoane să întreprindă 
demersurile de înregistrare a hotărârii AGEA în registrul 
comerţului și de publicare a acesteia în Monitorul Ofi cial, 
în numele și pe seama societăţii.

Începând cu data convocării, procurile speciale și 
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi se pot consulta sau procura de la sediul societăţii. 
Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate 
face pe bază de procuri speciale care se vor depune la sediul 
societăţii până la data de 03.04.2015.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege, 
a doua convocare pentru ambele ședinţe se face pentru 
data de 07.04.2015, în același loc și la aceleași ore, cu 
aceeași ordine de zi.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. Mărgineanu Adrian Ioan

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cursul dolarului ameri-

can a crescut ieri de la 

3,9599 la 3,9892 lei, la 

circa un ban de maximul 

istoric de 3,9980 lei, atins 

în data de 23 ianuarie.

În cazul în care media eu-

ro va urca peste 4,46 lei iar 

raportul euro/dolar îşi men-

ţine ritmul de scădere, putând 

ajunge la minimul ultimilor 

11 ani de 1,1098, atins în 26 

ianuarie, este de aşteptat ca 

moneda americană să depă-

şească, în cursul acestei luni, 

pragul istoric de 4 lei.

O astfel de evoluţie este 

posibilă având în vedere că 

BCE va lansa luna aceasta pro-

gramul său de relaxare canti-

tativă, după modelul folosit 

până la sfârşitul anului trecut 

de Rezerva Federală america-

nă. În cadrul acesteia BCE va 

injecta lunar 60 miliarde de 

euro, cu scopul de a stimula 

economia din zonă dar şi de 

a evita intrarea în defl aţie.

Această măsură are darul 

de a ieftini euro dar şi de în-

mulţi plasamentele în dolari 

americani, investitorii mizând 

pe faptul că Fed va majora, 

de la jumătatea acestui an, 

dobânda sa cheie, care se afl ă 

din 2008 aproape de 0%.

Ieşirile de valută au provo-

cat creşterea cursului euro, ca-

re a urcat de la 4,4426 la 4,4551 

lei, medie care reprezintă ma-

ximul ultimelor cinci săptămâni.

A fost a a patra şedinţă 

consecutivă de apreciere pen-

tru euro, piaţa deschizându-se 

la 4,4450 lei, peste votaţiile 

de la închiderea de luni.Tran-

zacţiile s-au realizat între un 

minim de 4,4420 şi un maxim 

de 4,4590 lei, iar cotaţiile de 

la ora 14:00 erau cuprinse în-

tre 4,4540 şi 4,4570 lei.

Moneda helvetă, care fl uc-

tua ieri în jurul valorii de 1,07 

franci/euro, a crescut de la 

4,1413 la 4,1501 lei.

Monedele din regiune se 

depreciau faţă de euro, cea 

poloneză tranzacţionându-se 

între 4,153 şi 4,163 zloţi iar 

cea maghiară între 304,2 şi 

305,4 forinţi.

Perechea euro/dolar co-

bora la 1,1155 – 1,1213 do-

lari. Investitorii aşteptau în-

tâlnirea de mâine, a doua 

din acest an, a consiliului 

guvernatorilor BCE dar şi da-

tele pe piaţa muncii din SUA, 

care vor fi  publicate la fi na-

lul săptămânii.

De la întâlnirea de joi se 

aşteptate detalii privind pro-

gramul de cumpărare de obli-

gaţiuni din zona euro, care 

are o valoare totală de 1.140 

euro.  R. G.

Dolarul se apropie de 4 lei
PIAŢA VALUTARĂ

Fermierii mari şi mici din 

România cultivatori de car-

tofi  fac lobby ca acest pro-

dus să fi e inclus pe lista 

alimentelor la care TVA să 

fi e redus cu 9%, cartoful 

fi ind considerat a doua 

pâine a ţării şi un aliment 

care va intra în sistemul de 

asigurare a siguranţei ali-

mentare în România.

„Cea mai mare problemă 

a fermierilor care produc car-

tofi  este cea economică. Pre-

ţul cartofului este sub cel de 

producţie, fermierul fi ind obli-

gat să vândă cu 0,35-0,40 de 

bani un kg, iar preţul de pro-

ducţie este de 0,55 de bani. 

Trebuie un sprijin substanţi-

al, şi când spun sprijin sub-

stanţial mă refer la decizia ca-

re este acum în discuţie pu-

blică pentru noul Cod Fiscal 

privind reducerea cu 9% a 

TVA la o serie de alimente, iar 

noi dorim ca şi cartoful să fi e 

inclus pe această listă. Am fă-

cut demersuri la Ministerul 

de Finanţe şi la Ministerul 

Agriculturii şi sperăm ca din 

anul 2016 acest lucru să se în-

tâmple. Dorim imperios acest 

lucru şi în felul acesta evazi-

unea fi scală care se întâmplă 

şi este vizibilă va fi  descura-

jată. TVA de 24% ca în pre-

zent este copleşitor şi impo-

sibil de suportat”, a declarat 

ieri, pentru Agerpres, dr. Ghe-

orghe Boţoman, preşedintele 

Federaţiei Naţionale a Carto-

fului din România (FNCR), 

prezent la Convenţia Naţio-

nală a Cartofului care se des-

făşoară la Poiana Braşov, în 

perioada 3-4 martie.

Cartofi  tot mai bolnavi, 
tratamente tot mai 
costisitoare

Printre alte probleme cu 

care se confruntă cultivato-

rii din România se numără 

şi cele legate de bolile şi dă-

unătorii acestei plante care, 

odată cu schimbările clima-

tice, s-au înmulţit, iar trata-

mentele sunt foarte costisi-

toare. Pe lângă specialişti 

din România, la întâlnirea 

de la Poiana Braşov partici-

pă şi invitaţi din Olanda şi 

Germania, tocmai pentru a 

prezenta soluţii noi în legă-

tură cu tratarea bolilor şi a 

dăunătorilor la cartofi.

Cartofi  de... contrabandă

Importurile foarte mari de 

cartofi  care intră în România 

„pe căi mai puţin legale”, dar 

şi embargoul impus Rusiei, 

fac ca o mare parte din pro-

ducţia de cartofi  de anul tre-

cut din ţara noastră, de 3,5 

milioane de tone, să nu poa-

tă fi  absorbită de piaţa inter-

nă, iar activităţile de procesa-

re ale cartofului nu sunt sem-

nifi cative, susţine preşedinte-

le Federaţiei Naţionale a Car-

tofului din România.

Ofi cial, în România se cul-

tivă o suprafaţă de 208.000 de 

ha cu cartofi , faţă de 300.000 

în anul 1990.

„În realitate, Federaţia 

Naţională a Cartofului cre-

de că suprafaţa cultivată cu 

cartofi este mult mai mică, 

pentru că la APIA sunt în-

registrate în jur de 50.000 

de ha. Diferenţa este totuşi 

cam mare pentru că unii fer-

mieri nu declară la APIA 

toate suprafeţele. Este deci-

zia lor. România este prin-

tre primele trei ţări din Eu-

ropa unde se consumă car-

tofi în cantităţi rezonabile, 

media pe cap de locuitor fi-

ind de 95 de kg pe an, sco-

ţienii şi britanicii fiind îna-

intea noastră”, a afirmat dr. 

Gheorghe Boţoman.

Lupta pentru cartof se 
duce la procentele din TVA
Producătorii cer includerea cartofului pe lista alimentelor cu TVA redus la 9%.

DR. GHEORGHE BOȚOMAN | președintele FNCR

 „Sunt fermieri care vor să renunțe la această 
cultură sau să-și reducă substanțial suprafețele și 
ar fi  păcat să se întâmple acest lucru având în 
vedere că a doua pâine a țării este cartoful și 
până la urmă este o problemă socială“
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INSPECTORATUL PENTRU

“AVRAM IANCU”

SPITALUL CLINIC

CLUJ

CINE 
SALVEAZĂ 
O VIAŢĂ, 
SALVEAZĂ 
O LUME 
ÎNTREAGĂ.

DONAŢII PERSOANE FIZICE
Cont deschis la Banca Transilvania,
Titular cont: Ramona Benea
Deschis la sucursala Banca Transilvania Dej, 
SWIFT: BTRLRO22.

EURO - RO 36 BTRL EUR CRT 0152 660 201
RON - RO 86 BTRL RON CRT 0152 660 201
USD - USD 40 BTRL USD CRT 0152 660 201

DONAŢII PERSOANE JURIDICE/
SOCIETĂŢI COMERCIALE
Fundaţia pentru SMURD 
- organizaţie non-guvernamentală
Cod unic de inregistrare (CUI): 20177660
CONT IBAN LEI: RO09RNCB0188084808040012
deschis la BCR Târgu-Mureş.

Pentru detalii suplimentare, 
vă stăm la dispoziţie cu informaţii la numerele de telefon:
0748 - 451 - 098 (Eugenia Mureşan)
0742 - 632 - 777 (Irina Szekernyes).

Florin Benea, paramedic SMURD Cluj a fost diagnosticat în 
preajma Crăciunului cu o formă severă de leucemie acută, 
la o zi dupa ce s-a întors din ultima misiune, ajutase la 
salvarea a doi copii, victime ale unui accident de tren. 
Alături de echipajul SMURD Colina, Florin, "omul pentru 
oameni" a fost la peste 1000 de intervenţii. Acum, omul 
are nevoie de oameni, de ajutorul nostru al tuturor.

Salvatorii 
merită

şi ei salvaţi.

SINGURA ȘANSĂ LA VINDECAREA 
LUI FLORIN SUNTEM NOI.

Să-l ajutăm să adune suma de 150 000 € 
necesară efectuării transplantului de măduvă 

într-o clinică din străinătate! 

O structură modestă din 

piatră şi mortar, amplasa-

tă la mijlocul pantei unui 

deal, ar putea fi  casa în 

care Iisus şi-a petrecut 

primii ani din viaţă.

Potrivit unui arheolog bri-

tanic, acea casă datează din 

secolul I e.n. şi a fost desco-

perită pe baza unui text stră-

vechi care vorbeşte despre o 

clădire din Nazaret în care 

fecioara Maria şi Iosif l-au 

crescut pe Iisus, informează 

dailymail.co.uk.

Profesorul Ken Dark spu-

ne că acel text – „De Locis 

Sanctis” –, scris în anul 670 

e.n. de călugărul irlandez 

Adomnan, precizează faptul 

că Iisus a crescut într-o casă 

afl ată între două morminte şi 

lângă o biserică.

Textul respectiv, care are 

la bază relatările făcute în 

timpul unui pelerinaj la Na-

zaret de episcopul francis-

can Arculf, vorbeşte despre 

o biserică „în care, odată, 

se afla căminul în care Iisus 

a fost crescut în primii lui 

ani de viaţă”.

În epoca bizantină şi, din 

nou, în secolul al XII-lea, pe 

vremea cruciadelor, ruinele 

casei au fost încorporate în 

structura unei biserici – suge-

rând că acea locuinţă are o 

mare importanţă şi că trebu-

ia să fi e protejată, afi rmă ace-

laşi arheolog britanic, profe-

sor la Universitatea Reading.

Casa era amplasată la mij-

locul pantei unui deal calca-

ros, avea mai multe camere 

şi o scară din lemn. Una din-

tre uşile originale de la in-

trare a supravieţuit până în 

zilele noastre, ca şi o porţi-

une din pavajul din calcar al 

camerei principale.

În articolul său, publicat în 

Biblical Archaeological Review, 

profesorul Ken Dark spune că, 

deşi nu deţine nicio dovadă 

concretă, „nu există niciun mo-

tiv întemeiat” care să îl deter-

mine să creadă că acea struc-

tură nu a fost casa lui Iisus.

Cercetătorul britanic a stu-

diat ruinele, care se afl ă în 

partea nordică a Israelului, 

din anul 2006.

A fost descoperit
din Nazareth a lu
Un arheolog britanic spune că a descoperit, pe baza unui t
petrecut primii ani din viaţă.

Trafi cul înregistrat de 

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” a crescut cu 

31% faţă de anul trecut.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” a înregistrat 

în luna februarie 2015 o creş-

tere cu 31% a traficului ae-

rian faţă de luna februarie 

2014, în paralel cu o creşte-

re cu 19% a numărului de 

aterizări şi decolări.

„Această creştere a trafi cu-

lui aerian continuă trendul as-

cendent înregistrat pe aero-

port de la începutul anului 

2015 cu privire la numărul de 

pasageri şi mişcări aeronave. 

Astfel, şi în luna ianuarie 2015 

s-a înregistrat o creştere cu 

peste 30% a numărului de pa-

sageri, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut. Tot-

odată, Aeroportul Internaţio-

nal «Avram Iancu» Cluj a în-

registrat în anul 2014 creşteri 

semnifi cative de trafi c, atât 

Trafic aerian în creștere la Clu
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tă casa
ui Iisus Christos?
text străvechi, scris în anul 670 e.n., casa în care Iisus şi-a 

Casa a fost descoperită din 

întâmplare de un grup de că-

lugăriţe dintr-o veche mănăs-

tire, în anii 1880. Importanţa 

descoperirii a fost imediat re-

cunoscută, iar autorităţile au 

ordonat efectuarea unor să-

pături. Preotul iezuit Henri 

Senes a efectuat o nouă serie 

de săpături în 1936.

Din 2006, arheologii coor-

donaţi de profesorul Ken Dark 

au descoperit în acel perime-

tru fragmente de vase de gătit, 

un fus şi artefacte din calcar.

Obiectele din calcar suge-

rează faptul că în acea casă a 

locuit o familie evreiască, în-

trucât evreii considerau că pia-

tra de var nu poate fi  impură.

Profesorul britanic, spe-

cialist în arheologia creştină 

din secolul I e.n., spune că 

acea construcţie, despre ca-

re el crede că ar fi  casa în 

care a crescut Iisus, cores-

punde însemnărilor făcute 

de călugărul Adomnan.

Casa se afl ă mai jos de mă-

năstirea Surorile din Nazaret, 

care se afl ă peste drum de Bi-

serica Buna Vestire.

Textul scris de călugărul 

Adomnan descrie două bi-

serci din Nazaret, iar una 

dintre ele este chiar Biseri-

ca Buna Vestire.

„Cealaltă (biserică, n.r.) se 

afl a în apropiere şi a fost con-

struită lângă o grotă în care 

se afl au un izvor şi rămăşiţe-

le a două morminte”, spune 

arheologul britanic.

Mănăstirea Surorile din Na-

zaret se potriveşte acelei de-

scrieri, deoarece arheologii au 

găsit dovezi care atestă pre-

zenţa în acel perimetru a u-

nei biserici bizantine, care 

avea o cişmea şi două mor-

minte în cripta sa principală.

În 2009, arheologii de la 

Autoritatea israeliană pentru 

antichităţi au descoperit o al-

tă casă din secolul I e.n. afl a-

tă în apropiere, în care se cre-

de că ar fi  trăit o familie de 

evrei. Totuşi, ei au afi rmat 

doar faptul că Iisus ar fi  pu-

tut să locuiască în acel sit, fă-

ră să poată însă să certifi ce a-

ceastă ipoteză.

j-Napoca

Consiliul Concurenţei (CC) 

consideră că actualul 

mecanim de tarifare a 

transportului şi distribuţie 

de energie electrică, dife-

renţiat pe zone geografi ce, 

afectează concurenţa, fără 

a aduce benefi cii consu-

matorilor sau să fi e justifi -

cat de siguranţa sistemu-

lui energetic naţional.

La nivelul României, cele 

două componente ale tarifu-

lui de transport, respectiv ta-

riful de introducere a energi-

ei electrice în reţea şi tariful 

de extragere a energiei elec-

trice din reţea, sunt reglemen-

tate diferenţiat pe zone geo-

grafi ce distincte. Astfel, exis-

tă 7 zone geografi ce pentru 

care tariful componentei de 

introducere în reţea este di-

ferit, iar pentru componenta 

de extragere există un număr 

de 8 zone pentru care se per-

cep tarife diferite.

„Un astfel de mecanism ar 

putea fi  justifi cat în condiţiile 

în care operatorul de transport, 

Transelectrica, doreşte să în-

curajeze investiţiile în una din-

tre zonele prestabilite, cu sco-

pul de a menţine siguranţa şi 

efi cienţa reţelei pe termen lung. 

Analiza Consiliului Concuren-

ţei arată, însă, că în aceste zo-

ne geografi ce nu au fost reali-

zate investiţii în noi unităţi de 

producere/consum. Consiliul 

Concurenţei recomandă reali-

zarea unor analize în vederea 

schimbării modelului de tari-

fare a activităţii de transport a 

energiei electrice”, se arată 

într-un comunicat al autorită-

ţii de concurenţă, care a fi na-

lizat o achetă sectorială deru-

lată pe piaţa energiei electrice 

din România.

În urma anchetei, Consiliul 

Concurenţei recomandă intro-

ducerea unor instrumente fi nan-

ciare specifi ce acestor pieţe (ex. 

contracte pentru diferenţă, con-

tracte cu opţiune) care să ajute 

operatorii să îşi gestioneze ris-

curile fi nanciare generate de 

eventualele neconcordanţe ce 

pot aparea la un moment dat 

între cerere şi ofertă.

De asemenea, Consiliul 

Concurenţei consideră că o 

mai mare fl exibilitate în func-

ţionare (mix de surse de pro-

ducere/tehnologii) ar avan-

taja producătorii interni în 

faţa concurenţilor europeni, 

în perspectiva unei pieţe re-

gionale şi ulterior a unei pie-

ţe unice comunitare.

„În România, companiile 

folosesc preponderent câte o 

singură sursă primară pentru 

producerea energiei electrice 

(apa, cărbunele, combustibi-

lul nuclear, păcura, gazul na-

tural, vântul, biomasa), în 

timp ce alte companii euro-

pene folosesc un mix de teh-

nologii ceea ce le asigură o 

funcţionare optimă. Ca urma-

re, autoritatea de concurenţă 

recomandă companiilor din 

domeniu să investească în di-

versifi carea tehnologiilor de 

producere a energiei electrice 

pentru a deveni mai fl exibile 

în livrarea energiei şi, impli-

cit, mai competitive”, se men-

ţionează în comunicat.

Consiliul Concurenţei sub-

liniază importanţa asigurării in-

dependenţei companiilor pro-

prietatea statului şi consideră 

că este necesară realizarea u-

nei delimitări între rolul de ac-

ţionar şi cel de administrator 

al Ministerului Energiei, Între-

prinderilor Mici şi Mijlocii şi 

Mediului de Afaceri cu privire 

la companiile din sectorul de 

producere a energiei electrice.

Comparativ cu celelalte sta-

te europene, în anul 2012, pro-

ducţia netă de energie electri-

că a poziţionat România pe 

locul 14, alături de Grecia. 

Producţia netă de energie elec-

trică înregistrată la nivel na-

ţional a reprezentat aproxima-

tiv 1,7% din producţia de ener-

gie electrică înregistrată la ni-

velul Europei. Totodată, a re-

prezentat 9,06% din cantita-

tea de energie electrică pro-

dusă la nivelul Germaniei, 

9,95% din cea produsă la ni-

velul Franţei, respectiv 15,52% 

din producţia de energie elec-

trică a Marii Britanii şi 18,65% 

din cea a Italiei.

În acest context, sunt rele-

vante poziţiile deţinute de ma-

rile grupuri producătoare de 

energie electrică la nivel euro-

pean în previzionata implemen-

tare a pieţei unice de enegie 

electrică la nivelul Europei.

Astfel, potrivit informaţii-

lor disponibile pe adresele 

web ale companiilor, grupul 

E.On are o capacitate instala-

tă de circa 61.090 MW, gru-

pul RWE de circa 51.977 MW, 

grupul EDF de 140.400 MW, 

grupul GDF de 113.700 MW, 

grupul CEZ de 15.199 MW, 

grupul Enel de circa 69.000 

MW, în timp ce capacitatea 

instalată totală înregistrată la 

nivelul României în 2014 era 

de 24.073,91 MW.

La nivel naţional consu-

mul de energie electrică a 

înregistrat în intervalul 

2011-2014 o scădere conti-

nuă, iar pentru perioada ime-

diat următoare se apreciază 

că acest trend descrescător 

se va stabiliza.

Sistemul de tarifare
a transportului de energie 
electrică afectează concurența

Directorul FBI, James 

Comey, a subliniat, ieri, 

la Bucureşti, după întâl-

nirea cu noul director al 

SRI, importanţa colabo-

rării dintre România şi 

SUA în lupta împotriva 

terorismului şi infracţio-

nalităţii, precizând că 

până în prezent 32 de 

ofiţeri români au absol-

vit Academia Naţională 

a Biroului.

Afl at la prima vizită la Bu-

cureşti de la preluarea func-

ţiei de director FBI, în toam-

na anului 2013, James Comey 

a subliniat importanţa cola-

borării dintre România şi SUA 

în lupta împotriva terorismu-

lui şi infracţionalităţii.

Directorul FBI a subliniat 

că Biroul Federal de Investi-

gaţii şi Serviciul Român de 

Informaţii colaborează nu 

doar în privinţa infracţiona-

lităţii cibernetice, ci şi "în an-

chete contrainformative" şi 

împărtăşesc constant infor-

maţii "pentru a lupta împo-

triva ameninţărilor reprezen-

tate de terorism, corupţie şi 

infracţionalitatea organizată 

transfrontalieră".

El a dat ca exemplu faptul 

că, în 2013, eforturile comu-

ne ale celor două servicii au 

dus la arestarea şi extrădarea 

a doi români (soţii Nemeş – 

n.r.) din SUA în România, sub 

acuzaţii de evaziune fi scală şi 

spălare de bani.

În ceea ce priveşte pregă-

tirea specialiştilor, Comey a 

precizat că românii şi ameri-

canii se învaţă reciproc în ve-

derea perfecţionării, sublini-

ind că, din 2013 până în pre-

zent, FBI a oferit omologilor 

români pregătire „în negoci-

erea în situaţii de criză, apli-

carea legii în contexte multi-

culturale, dispozitive explozi-

ve improvizate şi interzicerea 

trafi cului ilicit de materiale 

nucleare şi radiologice”.

Totodată, el a spus că, lu-

na aceasta, FBI pregăteşte doi 

ofi ţeri români în contracara-

rea de activităţi teroriste.

32 de ofiţeri români
 au absolvit Academia FBI

ale numărului de pasageri, 

care a ajuns la un record de 

1.180.000, cu 14% mai mult 

decât în anul 2013, cât şi ale 

numărului total de mişcări ca-

re a crescut cu 8% în compa-

raţie cu anul 2013. Această 

evoluţie a numărului de pa-

sageri pe aeroportul clujean 

devansează tendinţa genera-

lă de creştere înregistrată pe 

anul 2014 la nivel european. 

Astfel, conform statisticilor 

publicate de ACI Europe (Con-

siliul Internaţional al Aeropor-

turilor – Europa), trafi cul ae-

rian european a crescut în me-

die cu 5,4% în 2014, compa-

rativ cu 2013”, se menţionea-

ză într-o informare transmi-

să, marţi, Agerpres, de aero-

portul clujean.

Totodată, aeroportul clu-

jean anunţă că, începând cu 

14 martie 2015, reţeaua sa 

de rute aeriene se extinde 

cu destinaţia Bari (Italia).

De pe aeroportul clujean 

sunt operate 22 destinaţii 

regulate, spre 11 ţări din Eu-

ropa şi Orientul Mijlociu.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând URGENT apartament 
în Mănăștur, str. Mehedinţi nr. 
66-68, D2, sc. 1, et. 3, ap. 13, 4 
camere decomandate, geamuri 
termopan, parchet melaminat, 2 
băi, gresie, faianţă, ușă metalică 
la intrare, beci. Preţ negociabil. 
Inf. și relaţii sulimentare la tel. 
0748-089138. (1.5)

¤ P.F. vand apartament 
excepțional, cu 3 camere, con-
fort, pe str. Tulcea. Inf. la telefon 
0743-996005. (2.7)

¤ 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. (6.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(1.5)

¤ 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. (1.5)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, jud 
Cluj, 4 camere, șură cu 2 grajduri, 
bucătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, acces la toate utili-
tăţile, cu sau fără 4 ha teren agri-
col. Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (1.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (1.5)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 3 
dormitoare, supr. 72 mp, grădină 
și teren, C.F. actualizat. Inf. supli-
mentare la tel. 0747-700044. (1.5)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (1.5)

¤ 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. (1.5)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând casă cu 1 cameră, bucătă-
rie, baie, 40 mp + 200 mp curte, 
în Cluj-Napoca, str. Bulgarilor 
13/A, singur în curte. Inf.suplimen-
tare la tel. 0748-127960. (2.7)

¤ Vând casă + teren de 6,8 ari, 3 
camere, bucătărie, demisol, gaz, a-
pă, cu C.T., canalizare, preţ 140000 
euro sau schimb cu ap cu 2 camere 
în Mărăști. Inf. și relaţii suplimenta-
re la 0752-372357. (2.7)

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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (2.8)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (7.7)

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. (3.7)

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. 
(3.7)

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. (5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curăţenie, angajăm

OPERATORI CURĂŢENIE şi 
RESPONSABIL 

COORDONARE ECHIPĂ 
CURĂŢENIE, în centrul 

comercial din Cluj Iulius 
Mall.

Tel. 0728-999.187. (1.4)

¤ 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. (4.7)

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru magazin. Salariu minim 
pe economie + bonuri de masă. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0786-365375. (6.12)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (4.9)

¤ Fac menaj, ajutor în casă, con-
tra chiriei, pentru o persoană ca-
re necesită acest ajutor. Sunaţi la 
tel. 0758-513864. (5.7)

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. (5.9)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, culoare ma-
ro, la opt rânduri, cu ușa metalică. 
Inf. la tel. 0264-593488. (1.5)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând cazan de baie din cupru, 
de 100 l, preţ 500 RON. Inf. la 
tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lemne, 
cu pânză de rezervă de Ø 375 mm. 
Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând canapea de două per-
soane + două fotolii pe rotile, 
ambele din burete. Sunaţi la tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0741-028813. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând Ph α termperature me-
tru digital portabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(1.5)

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Inf. tel. 
0722-886013. (1.5)

¤ Vând întrerupătoare de Al-3, 
10, 16, de 63 A. Inf. la tel. 
0746-297102. (5.7)

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

MEDICALE

¤ Vând aparat de făcut bule de 
aer, în cadă de baie, pentru hidro-
masaj terapeutic. Inf. suplimenta-
re la tel. 0723-064864. (1.5)

DIVERSE

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, preţ nego-
ciabil. Aţtept telefoane la 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu accesorii, 
fund “Tego”, 2 beţe de pescuit te-
lescopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m 
-15-15 gr din două părţi “Shima-
no” și unu de 3 m – 40-80 gr, din 
două segmente “Silstar”, ambelel 
composit. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (1.7)

¤ Vând ţuică de prune de calitate, 
pentru consumatori pretenţioși, 
preţ 40 RON. Inf. la tel. 
0744-485224 sau 0264-440637. 
(1.7)

¤ Ieftin! Vând tanc răcitor lapte, 
din inox, digital mono/trifazat, 
300/700 litri, garanţie. Sunaţi la 
tel. 0747-700044. (1.5)

¤ Vând două pereche patine ghete 
nr. 36 și 38 și două role aproape 
noi, preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproape 
nouă. Relaţii suplimentare la tel. 
0740-240238. (5.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de arti-
zanat din alamă, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând tanc răcire lapte cu bazin 
din inox, digital monofazic/trifa-
zic, 50 l, ieftin. Tel. 0747-700044. 
(3.9)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53°, din stoc, preţ 30 RON, respec-
tiv 25 RON. Calitate superioară. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând moară de grâu cu valţuri, 
ţărănească, 450 kg/oră. Inf. supli-
mentare la tel. 0740-876853. (5.7)

¤ Vând două paltoane de damă și 
un cojoc Alain Delon, talia 52-54, 
preţ minim și la înţelegere. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, peste 120 l. Sunaţi la la tel. 
0740-876853. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din do-
uă bucăţi, nouă, cu înălţime 192 și 
lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton și 
42 plopi pentru gard. Inf. la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ Cumpăr puncte ANRP. Tel. 
0745-897813. (24.28)

¤ 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

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (1.5)

¤ Cumpăr cărţi tehnice, emble-
me, brelocuri, cu următoarele au-
totursme: Oltcit, Trabant, Dacia, 
ARO sau camioane românești. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. (1.5)

¤ Vând pentru colecţionari tensi-
ometru cu mercur. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (5.7)

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. (4.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

PRIMĂRIA COMUNEI 
POIENI

organizează la sediul 
acesteia, în data de 

13.03.2015, ora 12, licitaţie 
publică deschisă pentru 

vânzarea masei lemnoase 
din partidă:

436 Pârâul Peşterii cu un 
volum brut de 453 mc (105 

mo+ br și 348 fa) preţul 
pornire a licitaţiei: 120 lei/
mc. Treapta de licitare 5 lei.

Actele necesare și condiţiile 
de participare sunt trecute în 

caietul de sarcini.

Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Poieni.

Tel. 0264-255010. (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 Europa mea (emis. info.)
13:00 Fără etichetă (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:50 Opinii fi scale (emis. info.)
17:00 România văzută altfel
17:35 Cursa de cai din Siena 
(it., 2009, doc.)
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:45 Bărbatul de la Hotelul 
Ritz (mini-s., episodul 3)
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 Îmbrăţișări frânte (f. dr.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
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 (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Te pui cu blondele? 
(emis. con.)
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, sez. 8, episo-
dul 13)

PRIMA TV

12:30 Salvaţi iubirea (s. dr., epi-
sodul 3) (reluare)
14:00 Levintza prezintă (mag. li-
fe-style, sezonul 30, episodul 1) 
15:00 Imagini incredibile din lu-
me (s. reality show, episodul 11)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sezonul 14, episodul 3)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, div.)
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 6) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Salvaţi iubirea (s. dr., epi-
sodul 4)
20:30 Cronica cârcotașilor (div., 
sezonul 31, episodul 1)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 7)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 31)
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 35)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
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 Tonik Show (2012, div.)
14:00 Minunile Lui Tămaș (di-
vertisment)
16:00 Celebrity (2012) (reluare)
17:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Un show cu gust
22:00 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
23:00 Cenzurat! (2013, divertis-
ment)

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

Văduva Karnyó și cei doi zburdalnici, de Csokonai 
Vitéz Mihály

Vineri, 6 martie, ora 20.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE 
CLUJ-NAPOCA

B-dul 21 Decembrie 1989, nr: 79

Organizează concurs în vederea recrutării de personal 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

-  1 post inginer automatizări/instalaţii/
electrotehnic/energetic

-  1 post instalator
Condiţii de participare:

-  pentru postul de inginer: studii superioare cu diplomă 
de licenţă, autorizatie ISCIR-RVT și cu experienţă în 
domeniu de min. 3 ani

-  pentru postul de instalator: diplomă de certifi care a 
competenţei profesionale și vechime în meserie de 
min. 3 ani. Constituie un avantaj competenţa 
profesională și experienţa în meseria de sudor.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la 
secretariatul unităţii până la data de 09.03.2015 
următoarele:
- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
-  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor/

califi care;
-  copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă 

care să ateste vechimea în muncă, în meserie și în 
specialitatea studiilor;

- curriculum vitae.

Concursul va avea loc la sediul unităţii în data de 
10.03.2015, începând cu ora 10.00 .
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, 
birou resurse umane, telefon 503720 sau 503703.

NOTIFICARE

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap. 1, jud. Cluj, CIF 26619141, 

Nr. Matricol 2A0444, în calitate de lichidator judiciar

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii falimentului în formă simplifi cată 
împotriva debitoarei ERSIM IMPEX S.R.L. prin încheierea 
civilă nr. 536 pronunţată la data de 25.02.2015 de către 
Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul cu nr172/1285/2015.

Termenul limită pentru înregistrarea eventualelor opoziţii 
la deschiderea procedurii: 10 zile de la primirea prezentei 
notifi cari. Termenul limită pentru depunerea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 13 
aprilie 2015. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, 
întocmirea, afi șarea și comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor este 24 aprile 2015. Data limită pentru 
depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele și drepturile 
de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar în tabelul 
preliminar este de 7 zile de la publicarea în BPI a Tabelului 
Preliminar. Termenul pentru soluţionarea eventualelor 
opozitii sau contestatii și pentru defi nitivarea tabelului 
creanţelor este 20 mai 2015. Prima adunare a creditorilor 
va avea loc la data 28 aprilie, ora 12:00, în Cluj-Napoca, 
str. Emil Racoviţă nr. 38, ap. 1, jud. Cluj.
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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

Reţeaua de socializare 

Twitter anchetează cu 

autorităţile americane 

ameninţări pe care le-ar fi  

lansat gruparea jihadistă 

Statul Islamic (SI) împo-

triva acestei reţele, a 

anunţat un purtător de 

cuvânt.

„Echipa noastră de securi-

tate anchetează veridicitatea 

acestor ameninţări cu autori-

tăţile abilitate”, a declarat pur-

tătorul de cuvânt al Twitter. 

Această declaraţie survine în 

urma unor informaţii apăru-

te în presă potrivit cărora re-

ţeaua Twitter şi co-fondatorul 

său, Jack Dorsey, au făcut 

obiectul ameninţărilor SI.

Aceste ameninţări ar fi  ca-

uzate de retragerea a nume-

roase mesaje şi de suspenda-

rea unor conturi de Twitter ale 

mişcării jihadiste şi ale altor 

grupări islamiste, precum Boko 

Haram, informează Agerpres.

„Vă spunem de la început 

că nu este războiul vostru, dar 

nu înţelegeţi şi continuaţi să 

ne închideţi conturile de 

Twitter. Reuşim să revenim şi 

asta foarte rapid”, se arată 

într-un mesaj difuzat pe 

Twitter de gruparea jihadistă.

Mişcările jihadiste utilizea-

ză deseori reţeaua online 

Twitter şi alte reţele de soci-

alizare pentru a comunica, a 

difuza înregistrări video sau 

chiar a coordona operaţiuni, 

potrivit experţilor.

Ca şi concurenţii săi, 

Twitter se confruntă cu pro-

vocarea reprezentată de res-

pectarea libertăţii de exprima-

re evitând în acelaşi timp sa 

fi e un instrument indirect pen-

tru violenţe de orice fel. Poli-

tica de utilizare a platformei 

online interzice în mod spe-

cial astfel de ameninţări între 

utilizatori.

Twitter şi poliţia 
au semnat un pact

Parlamentarii ungari au 

votat marţi, 3 martie, pen-

tru secretizarea timp de 

30 de ani a unor date din 

acordul încheiat cu Rusia 

privind modernizarea şi 

extinderea centralei 

nucleare Paks.

Parlamentul de la Budapes-

ta a aprobat cu 130 de voturi 

pentru şi 62 împotrivă moţi-

unea care prevede clasifi ca-

rea anumitor date din contrac-

tele privind modernizarea cen-

tralei nucleare Paks pentru o 

perioadă de 30 de ani, în loc 

de 15, informează Mediafax.

Ungaria va lua un împru-

mut de zece miliarde de euro 

de la Rusia pentru moderni-

zarea singurei sale centrale 

nucleare, operaţiune care va 

fi  efectuată de compania ru-

să de stat Rosatom.

Clasifi carea, criticată aspru 

de opoziţie, vizează date teh-

nice şi comerciale din contrac-

tele semnate de partenerii ruşi 

şi ungari, acordurile de im-

plementare şi datele care au 

stat la baza deciziilor din pre-

gătirea acordului.

Partidul de guvernământ 

Fidesz a afi rmat că moderni-

zarea şi extinderea centralei 

de la Paks va asigura securi-

tatea energetică, va determi-

na o scădere a preţurilor la 

electricitate şi va spori com-

petitivitatea Ungariei.  M.C.

Acord nuclear Ungaria-Rusia, secretizat pentru 30 de ani

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

O ceremonie publică prin 

care i s-a adus un ultim 

omagiu fostului vicepre-

mier rus Boris Nemţov, un 

politician din opoziţie 

asasinat vineri noaptea în 

apropiere de Kremlin, a 

avut loc marţi dimineaţa 

la Centrul pentru dreptu-

rile omului Andrei 

Saharov din Moscova.

Mii de persoane au stat la 

coadă la un centru pentru drep-

turile omului din Moscova pen-

tru a-i aduce un ultim omagiu 

opozantului rus Boris Nemţov, 

asasinat vineri noaptea în apro-

piere de Kremlin, informează 

Mediafax.

Sicriul cu trupul neînsufl e-

ţit al lui Nemţov a fost expus 

într-o mică sală din Centrul 

Saharov, iar numeroase per-

soane au depus fl ori şi lumâ-

nări. Fostul lider al opoziţiei 

a fost înmormântat după-amia-

ză, într-un cimitir situat la pe-

riferia capitalei ruse.

La serviciul funerar au par-

ticipat şi demnitari străini, prin-

tre care fostul premier britanic 

John Major, ambasadorul ame-

rican John Tefft, ministrul litu-

anian de Externe, Linas Linke-

vicius, şi comisarul german 

pentru Rusia, Gernot Erler.

Cel puţin doi parlamentari 

europeni au afi rmat că Rusia 

i-a împiedicat să participe la 

funeraliile lui Boris Nemţov. 

Fostul ministru leton de Exter-

ne Sandra Kalniete, în prezent 

europarlamentar, a declarat că 

poliţiştii de frontieră au oprit-o 

pe aeroportul Şeremetievo din 

Moscova, luni seara.

Bogdan Borusewicz, pre-

şedintele Senatului polonez, 

a declarat anterior la Varşo-

via că autorităţile ruse au re-

fuzat să-i acorde viză. El a 

apreciat că preşedintele rus 

Vladimir Putin conduce Ru-

sia spre dictatură.

Purtătorul de cuvânt al lui 

Putin, Dmitri Peskov, a preci-

zat că preşedintele nu va par-

ticipa la funeralii, dar îl va tri-

mite pe reprezentantul său în 

Parlament, Garry Minh.

Familia lui Nemţov, inclu-

siv mama şi copiii defunctului, 

stăteau în faţa coşciugului, la 

Centrul care poartă numele la-

ureatului rus al Premiului No-

bel pentru pace Andrei Saharov.

O jerbă din partea preşe-

dintelui rus Vladimir Putin a 

fost adusă la Centrul Saharov, 

iar vicepremierul Arkadi 

Dvorkovici a venit să-i aducă 

opozantului un ultim omagiu, 

a declarat Olga Şorina din ca-

drul partidului RPR-Parnas 

pentru agenţia rusă de stat.

Nemţov, copreşedinte al R-

PR-Parnas şi deputat în Du-

ma din Iaroslavl, a fost asasi-

nat vineri noaptea în timp ce 

traversa Podul Moskvoreţki, 

în apropiere de Kremlin. Ni-

ciun suspect nu a fost arestat 

până în prezent. Asasinatul a 

zguduit puternic fi rava şi mar-

ginalizata mişcare de opoziţie 

din Rusia.

Numeroşi susţinători ai 

opoziţiei suspectează Kremli-

nul că se afl ă în spatele asa-

sinatului, pe care l-ar fi  ordo-

nat ca răzbunare faţă de cri-

ticile dure pe care Nemţov i 

le-a adresat preşedintelui rus 

Vladimir Putin, în timp ce au-

torităţile sugerează o serie de 

mobile posibile, inclusiv o pro-

vocare al cărei scop este să 

păteze imaginea liderului rus.

Activistul Aleksei Navalnîi 

a cerut unui tribunal să-i sus-

pende arestul la domiciliu timp 

de o zi, pentru a participa la 

înmormântare, dar solicitarea 

i-a fost respinsă.

Moscova i-a adus un ultim 
omagiu lui Boris Nemţov
Liderul opoziţiei din Rusia a fost înmormântat într-un cimitir la marginea Moscovei.

Boris Nemțov a fost însoțit de mii de persoane pe ultimul drum
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Consiliul de administraţie

Al S.C. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
Cu sediul în Cluj-Napoca str. Onisifor Ghibu nr. 20A

CONVOACĂ

În conformitate cu prevederile art. 119 alin. 1 din Legea 
nr. 31/1990, la solicitarea acţionarilor S.C. Spot Capital S.A. 
și NaȘ Sorin – Valeriu, reprezentând împreună 8,1968% din 
capitalul social, Adunarea Generală Extraordinară şi Ordinară 
a Acţionarilor care va avea loc în data de 08 aprilie 2015, 
ora 14,00, pentru ședinţa extraordinară și ora 15,00 pentru 
ședinţa ordinară, care se va desfășura la sediul societăţii 
“Interdealer Capital Invest” S.A. din Cluj-Napoca str. Onisifor 
Ghibu nr. 20A, la care sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 03 
aprilie 2015, care este și data de referinţă, cu următoarea 
ordine de zi solicitată de acţionari:

I. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor 
va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea majorării capitalului social de 
la 2.650.005,00 lei la 5.300.010,00 lei prin emisiunea unui 
număr de 10.600.020 acţiuni nominative noi, cu valoare 
nominală de 0,25 lei și valoare de emisiune de 0,25 lei, în 
schimbul aporturilor în numerar subscrise și vărsate de 
acţionari în valoare de 2.650.005,00 lei aferent acţiunilor 
oferite spre subscriere acţionarilor, proporţional cu cota de 
capital deţinută la data de referinţă.

2. Discutarea și aprobarea următoarelor detalii privind 
majorarea capitalului social:

Majorarea capitalului social se va desfășura în 3 etape:
- Etapa I – exercitarea dreptului de preferinţă pentru 

acţionarii existenţi la data de referinţă. Deţinătorii dreptului 
de preferinţă sunt acţionarii persoane fi zice și juridice 
înregistrate în Registrul Acţionarilor ţinut de Societatea 
Interdealer Capital Invest S.A. la data de referinţă. Perioada 
de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar este de 31 
zile calendaristice care începe să curgă din ziua următoare 
datei de publicare în Monitorul Ofi cial al României a hotărârii 
adunării generale extraordinare a acţionarilor de aprobare 
a majorării capitalului social. Aporturile în numerar vor fi  
virate într-un cont bancar colector deschis pentru prezenţa 
majorare de capital social, care va fi  evidenţiat pe formularul 
de subscriere ce va fi  pus la dispoziţia acţionarilor începând 
cu prima zi a perioadei de subscriere și exercitare a dreptului 
de preferinţă. Se consideră subscriere și vărsare valabilă a 
aporturilor în numerar la majorarea capitalului social numai 
sumele primite și înregistrate în contul bancar colector al 
societăţii în intervalul perioadei de subscriere până cel târziu 

în ultima zi de subscriere inclusiv. Acţionarii înscriși în Registrul 
Acţionarilor ţinut de Societatea Interdealer Capital Invest S.A. 
la data de referinţă vor putea subscrie un număr de acţiuni 
proporţional cu cota drepturilor de preferinţă, respectiv cota 
de acţiuni deţinută la data respectivă. Pentru fi ecare acţiune 
deţinută la data de referinţă fi ecare acţionar va putea subscrie 
1 (una) acţiune nouă cu o valoare nominală de 0,25 lei 
fi ecare. Subscrierea se poate face la sediul societăţii în toată 
perioada de subscriere, de luni până vineri, între orele 09,00 
– 17,00, iar vărsarea contravalorii acţiunilor subscrise se va 
face în contul bancar colector al societăţii evidenţiat pe 
formularul de subscriere cu specifi caţia expresă “subscriere 
majorare capital social conform AGEA din zz. Ll.2015 – nume 
titular”. Subscrierea va fi  luată în considerare numai după 
ce sumă subscrisă și vărsata a intrat efectiv și a fost evidenţiata 
ca atare în contul bancar colector. Subscrierea valabil efectuată 
este irevocabilă. Nu se pot subscrie un număr de acţiuni mai 
mare decât cel care revine fi ecărui acţionar în baza drepturilor 
de preferinţă deţinute la data de înregistrare. Plăţile primite 
pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi  restituite 
subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate sufi ciente 
detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar în 
acest sens. În caz contrar, sumele disponibile vor fi  virate de 
societate în contul bancar indicat de titular în baza unei cereri 
scrise și înregistrate la societate. Acţiunile rămase nesubscrise 
și acţiunile subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  
oferite spre subscriere și vărsare în etapa a II-a.

- Etapa a II-a – acţiunile rămase nesubscrise și acţiunile 
subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre 
subscriere și vărsare acţionarilor care și-au exercitat integral 
dreptul de preferinţă în etapa I, respectiv acţionarilor care 
au subscris și vărsat contravaloarea tuturor acţiunilor care li 
se cuveneau în baza exercitării dreptului de preferinţă, 
proporţional cu cota deţinută la data de referinţă. Perioada 
de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar în etapa a 
II-a este de 15 zile calendaristice începând cu prima zi lucrătoare 
ce urmează după încheierea primei etape de subscriere și 
vărsare. Modalitatea de subscriere și vărsare a contravalorii 
acţiunilor subscrise se va face similar cu procedura descrisă 
pentru etapa I. Acţiunile rămase nesubscrise și acţiunile 
subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre 
subscriere și vărsare în etapa a III-a.

- Etapa a III-a – acţiunile rămase nesubscrise la sfârșitul 
etapei a II-a și acţiunile subscrise neconform procedurii de 
mai sus vor fi  oferite spre subscriere și vărsare acţionarilor 
care și-au exercitat integral dreptul de preferinţă și cel de 
subscriere și vărsare atât în etapa I cât și în etapa a II-a. 
Perioada de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar în 
etapa a III-a este de 15 zile calendaristice începând cu prima 
zi lucrătoare ce urmează după încheierea etapei a II-a de 

subscriere și vărsare. Subscrierea se va face prin aplicarea 
metodei “primul venit, primul servit” până la epuizarea 
acţiunilor rămase nesubscrise, iar vărsarea contravalorii 
acestora vă fi  efectuată până cel mai târziu în ultima zi a 
etapei a III-a.

Acţiunile rămase nesubscrise la sfârșitul etapei a III-a și 
acţiunile subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  
anulate.

3. Discutarea și aprobarea delegării de competenta către 
Consiliul de administraţie cu privire la constatarea rezultatelor 
subscrierii și a varsaminelor efectuate, aprobarea defi nitivă 
a majorării capitalului social, ulterior perioadei de exercitare 
a dreptului de preferinţă și a fi nalizării celor trei etape ale 
majorării precum și delegarea de competenţă către Consiliul 
de administraţie cu privire la efectuarea modifi cărilor actelor 
constitutive ale societăţii în mod corespunzător.

4. Discutarea și aprobarea delegării de competenta către 
Consiliul de administraţie cu privire la adecvarea obiectului 
de activitate detaliat al societăţii cu noul capital social rezultat, 
în sensul completării acestuia cu activităţile ce pot fi  autorizate 
conform legislaţiei pieţei de capital și efectuarea modifi cărilor 
actelor constitutive ale societăţii în mod corespunzător.

5. Împuternicirea persoanei privind îndeplinirea 
formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

II. Adunarea generală ordinară a acţionarilor va avea 
următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și analizarea raportului auditorului fi nanciar 
și al auditorului intern privind administrarea societăţii și 
activitatea consiliului de administraţie în anul 2014.

2. Revocarea membrilor consiliului de administraţie.
3. Alegerea noilor membri ai Consiliului de administraţie.
4. Aprobarea actualizării și efectuării modifi cărilor actelor 

constitutive ale societăţii în mod corespunzător hotărârilor 
adoptate în prezenţa adunare generală.

5. Împuternicirea persoanei privind îndeplinirea 
formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Acţionarii pot participa la adunarea generală direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în adunările generale precum și materialele de 
ședinţa se pot obţine de la sediul societăţii menţionat mai 
sus, începând cu data de 06.03.2015.

În cazul în care pe data de 08 aprilie 2015 ora 14,00 
pentru A.G.E.A. și respectiv ora 15,00 pentru A.G.O.A. nu se 
întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunările generale se 
vor desfășura pe data de 09 aprilie 2015, în același loc, la 
aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Preşedinte CA
Pitica Maria Elisabeta

CONVOCATOR

Conform proiectului buge-

tului de venituri şi cheltu-

ieli pe anul 2015, care 

urmează a fi  prezentat şi 

votat în cadrul Adunării 

Generale a FRF din 30 

martie, defi citul fi nanciar 

prognozat se ridică la 

2.144.000 de lei (484.000 

de euro).

La capitolul venituri, care 

însumează 65.622.000 de lei 

(14.813.000 euro), federaţia 

ar urma să încaseze cea mai 

mare sumă în 2015 din ceda-

rea drepturilor TV, 4.724.000 

de euro, cu peste un milion 

mai mult decât fusese previ-

zionat pentru anul trecut, 3,6 

milioane.

În 2015, capitolul de veni-

turi obţinute din publicitate 

ocupă poziţia a doua, cu 

3.050.000 de euro, faţă de 

doar 1.740.000 de euro cât 

fusese prognosticat pentru 

anul anterior la capitolele 

sponsorizare şi publicitate. 

Federaţia a deschis însă o ru-

brică specială la cheltuieli, 

pentru departamentul de mar-

keting, alocând suma de 

550.000 de euro, după ce la 

începutul anului a decis în-

treruperea contractului cu fi r-

ma SEG, care percepea un 

comision de 10-15 la sută din 

contractele încheiate. Astfel, 

în cazul în care FRF ar atra-

ge fonduri de peste 3 milioa-

ne de euro în 2015, procen-

tul care îi este alocat depar-

tamentului „comercial/mar-

keting/dezvoltare proiecte” 

ar creşte la 18 la sută din su-

ma obţinută.

Conform tabelului cu obiec-

tivele stabilite pe 2015, depar-

tamentul de marketing are în 

atribuţii obţinerea de noi con-

tracte de sponsorizare pentru 

echipa naţională, dar şi pen-

tru toate competiţiile organi-

zate de FRF, elaborarea unei 

noi strategii comerciale pen-

tru CN Mogoşoaia, relansarea 

reţelei proprii de retail FRF şi 

derularea proiectelor de mar-

keting pentru FRF şi partene-

rii federaţiei.

Din fi nanţări nerambursa-

bile de la FIFA şi UEFA, fede-

raţia ar urma să încaseze 2.4 

milioane de euro.

De asemenea, conducerea 

forului de la Casa Fotbalului 

previzionează că va încasa 

1.484.000 de euro din vânza-

rea biletelor la meciuri. În 

2015, echipa naţională de fot-

bal a României urmează să 

întâlnească pe teren propriu 

în meciuri ofi ciale din cadrul 

preliminariilor CE 2016 selec-

ţionatele Insulelor Feroe (29 

martie, la Ploieşti), Greciei (7 

septembrie) şi Finlandei (8 

octombrie).

Federaţia Română de Fot-

bal apreciază că în acest an 

va atrage fonduri publice eu-

ropene în sumă de 490.000 

de euro.

Pentru „cheltuieli materia-

le, servicii şi alte cheltuieli”, 

a fost alocată suma de 

2.804.000 de euro.

Cheltuielile sportive, în va-

loare de 8,788 milioane de eu-

ro, sunt repartizate astfel: lo-

tul echipei naţionale de seni-

ori – 2.570.000 de euro; lotul 

under 21 – 461.000 de euro; 

Loturi juniori – 611.000 de eu-

ro; loturi feminine – 610.000 

de euro; loturi fotbal în sală 

– 236.000 de euro; operare 

centre regionale – 150.000 de 

euro; selecţionată regională 

amatori – 20.000 de euro; echi-

pe de club în cupele europe-

ne – 70.000 de euro; Cupa şi 

Supercupa României – 550.000 

de euro; licenţiere cluburi – 

150.000 de euro; sprijin fi nan-

ciar pentru membri – 1.135.000 

de euro; Comisia Centrală a 

Arbitrilor – 1.282.000 de eu-

ro; Fotbal de bază, plajă – 

223.000 de euro; dezvoltare 

competiţii tineret (cupa gim-

naziilor, a liceelor, a univer-

sităţilor) – 180.000 de euro; 

şcoala de antrenori – 40.000 

de euro; cheltuieli proiecte din 

fonduri europene – 500.000 

de euro.

Federaţia Română de Fot-

bal a raportat că la 1 ianua-

rie 2015 avea un sold de 6,564 

milioane de euro în conturi, 

faţă de 9,4 milioane de euro 

la începutul anului 2014.

Bugetul FRF pe 2015: De unde 
vin şi unde se duc banii în fotbal
Federaţia Română de Fotbal îşi propune pentru anul 2015 să atragă venituri de 14,8 milioane de euro, 
dintre care 4,724 milioane din drepturi TV, cheltuielile ridicându-se la 15,297 milioane de euro, din care 
salariile reprezintă 3,155 milioane de euro.

Echipele de fotbal feminin vor primi 610 mii de euro de la FRF
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Ploaie de medalii
La fi nalul săptămânii trecute a 
avut loc, la Oradea, Finala 
Campionatului Naţional de 
Judo U23, unde Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj a fost repre-
zentat de 24 de sportivi, 17 la 
feminin și 7 la masculin. În ur-
ma acestei competiţii, sportivii 
clujeni s-au întors acasă cu trei 
medalii de aur, două de argint 
și patru de bronz. Pentru spor-
tivii legitimaţi la secţia de judo 
a Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj urmează, în perioada 6-8 
martie, Divizia A pe echipe din 
cadrul Campionatului Naţional. 
Competiţia va avea loc la Satu 
Mare, iar „U” Cluj va alinia la 
start două echipe.

Două medalii 
în Cupa României
Sportiva Narcisa Mureșan a câș-
tigat medalia de bronz la cate-
goria 54 kg (seniori) la Cupa 
României, întrecere ce a avut 
loc la Buzău. De asemenea, tot 
la Cupa României, dar în com-
petiţia rezervată juniorilor, 
Gianina Topan (57 kg) s-a clasat 
pe ultima treaptă a podiumului, 
după o evoluţie destul de bună. 
Competiţiile vor continua pentru 
sportivii clujeni în perioada ur-
mătoare. În data de 8 martie va 
avea loc, la Buzău, Campionatul 
Naţional rezervat juniorilor. 
Clubul Sportiv Universitatea va 
fi  reprezentat la această întrece-
re de Dorin Doghi, Alin Lingurar, 
Alin Bodea și de Antonio Șanta.

Pe scurt
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Adrian Falub, noul antre-

nor al echipei 

Universitatea Cluj, a fost 

primit pe imn ofi cial al 

Universităţii Cluj, din 

anul 1943, în semn de 

onoare.

Noul antrenor al Universi-

tăţii Cluj, venit după debar-

carea lui George Ogăraru, a 

declarat că ar fi  util ca toată 

lumea şi mai ales jucătorii să 

treacă cât mai uşor peste mo-

mentul înlocuirii lui George 

Ogăraru pentru a se concen-

tra la meciul de miercuri cu 

CFR, care este unul foarte im-

portant. El a mai spus, în pri-

ma sa conferinţă de presă de 

când a ocupat postul de an-

trenor al „U” Cluj, că se bu-

cură foarte mult pentru că a 

avut această ocazie.

„Mă bucur că am posibili-

tatea de a antrena această echi-

pă. Am mai avut o dată posi-

bilitatea să vin aici şi nu am 

venit, dar acum am conside-

rat că este un climat bun, în 

care pot să mă desfăşor. Sper 

să nu fi  făcut o alegerea rea. 

Am avut multe alte tatonari, 

dar eram la altă echipă şi mi-e-

ra greu să las ce am făcut aco-

lo ca să continui aici. Chiar şi 

atunci când nu am antrenat la 

U am spus că sunt cel mai ma-

re suporter al acestei echipe”, 

a spus Adrian Falub.

În ceea ce priveşte meciul 

din Cupa României, împotri-

va echipei CFR Cluj, acesta 

a declarat că nu va schimba 

tactica dar că jucătorii vor 

trebui să arate mai multă dă-

ruire pe teren.

„Cred că a trecut timpul 

vorbelor, avem nevoie de fap-

te, suntem într-o situaţie grea. 

Ne aşteaptă un meci greu mâi-

ne. Ar trebui să trecem un pic 

mai repede astăzi peste ceea 

ce înseamnă îFalub, antreno-

rul Falubî şi să ne gândim mai 

mult la ce înseamnă Univer-

sitatea şi la situaţia din clasa-

ment, la situaţia din Cupa Ro-

mâniei, este o şansă foarte 

mare pentru acest club. Ne 

gândim să ieşim din zona a-

ceasta pentru „U” Cluj este 

un club care trebuie să rămâ-

nă în Liga I cu orice preţ”, a 

spus Falub.

Acesta a precizat, ca răs-

puns la întrebările jurnalişti-

lor, că nu se grăbeşte să schim-

be stilul de joc al fotbaliştilor 

săi până nu va reuşi să îi cu-

noască pe fi ecare în parte. De 

asemenea, el a mai spus că 

nu contează că unii jucători 

au fost aduşi la echipă de foşti 

antrenori, deoarece ei sunt 

acum jucători ai U Cluj şi tre-

buie folosiţi.

Tehnicianul în vârstă de 43 

de ani a mai antrenat „U” Cluj 

în perioada 2006-2007, când 

echipa a promovat în Liga I. El 

a spus că atunci erau alte vre-

muri, el afl ându-se în primul 

său an ca antrenor şi că de 

atunci a făcut multe greşeli pe 

care între timp şi le-a corectat.

„Cu siguranţă am mai mul-

tă experienţă ca şi atunci. E-

ra primul meu an de antreno-

rat, veneam într-o situaţia la 

U care după zece ani în divi-

zia B şi C nu era aşa de uşor, 

ca organizare, ca stare de spi-

rit. E o mare diferenţă între 

ce era „U” atunci şi ce este 

astăzi. Am făcut şi greşeli 

atunci, pe parcurs mi-am dat 

seama de ele”, spus Falub. 

Alături de el vor mai fi  în staff 

„U” cluj şi Cristi Pojar şi Ma-

rius Popescu.

Administratorul clubului, 

Vlad Munteanu, a declarat că 

are foarte mare încredere în 

noul antrenor şi în staff-ul lui.

„Am încredere că prin 

schimbarea taff-ului tehnic o 

să arătăm, chiar de la primul 

meci, cel contra CFR, mult 

mai bine decât am arătat pâ-

nă acum. Ceea ce ne dorim 

toţi este să avem rezultate. 

Cred că Adi, împreună cu Cris-

ti Pojar, Marius Popescu şi 

Marius Suller au toate atuu-

rie necesar pentru a face acest 

lucru”, a spus Munteanu.

Adrian Falub, primit ca un rege la Universitatea 
Vezi aici cum a fost reprimit la 
echipă „cel mai mare suporter” 
al Universității Cluj

Tehnicianul echipei din 

Gruia a dorit să sublinie-

ze, la începutul conferin-

ţei de presă premergătoa-

re meciului cu „U” Cluj 

din Cupa României, că 

avut o şedinţă cu jucăto-

rii săi după înfrângerea 

„usturătoare” cu Pandurii 

Târgu Jiu şi că după ce 

au analizat împreună 

jocul, le-a spus celor din 

echipă că acest eşec tre-

buie depăşit pentru că 

urmează un meci foarte 

important, cel cu 

Universitatea.

„Ceea ce am văzut nu mi-a 

plăcut deloc. Eu împreună cu 

jucătorii suntem vinovaţi de 

acel eşec usturător de la me-

ciul cu Pandurii. Am avut o 

discuţie bărbătească cu ei ieri, 

înainte de antrenament, am 

văzut ce am făcut rău, pen-

tru că v-am spus, lucruri bu-

ne nu am văzut deloc în acea 

partidă. Am trecut peste ele. 

Urmează un meci foarte im-

portant miercuri în semifi na-

la Cupei României. Cu sigu-

ranţă o să vedeţi un alt CFR 

faţă de ce aţi văzut în campi-

onat cu Pandurii”, a spus Eu-

gen Trică.

Antrenorul a precizat că 

jucătorii sunt conştienţi că nu 

au dat totul, că nu au avut 

atitudine, dar este convins că 

de azi, pe teren, va evolua un 

CFR total schimbat.

„Le-am spus să uite acea 

partidă de duminică, pentru 

că vine alta, poate cea mai 

importantă din punctul meu 

de vedere. Este o semifi nală 

de cupă, este un derby. În-

că de la meciul de mâine să 

ne luăm o opţiune serioasă 

pentru a ne califi ca în fi na-

lă. Să atacăm, să marcăm go-

luri, să fi m agresivi. Lucru-

rile astea trebuie să le văd 

mâine la jucătorii mei”, a 

spus Trică, care a precizat 

că după Steaua – Dinamo, 

„U” Cluj – CFR Cluj este al 

doilea cel mai important der-

by al României.

Eugen Trică a subliniat şi 

că o participare în Cupa Ro-

mâniei fără un trofeu obţinut 

nu înseamnă nimic. El a fă-

cut apel şi la suporteri să-şi 

susţină echipa ca la meciul de 

duminică.

„Cine nu şi-ar dori să joa-

ce fi nala şi să câştige un tro-

feu. Pentru asta suntem aici, 

să câştigăm trofee. Eu cred că 

nimeni nu se gândeşte, nu-

mai de dragul de a intra să 

intre să joace o semifi nală. 

Asta nu înseamnă nimic. Nu 

înseamnă nimic nici dacă ai 

jucat fi nala. Înseamnă ceva 

dacă ai câştigat Cupa Româ-

niei. Vă aduceţi aminte şi acum 

doi ani am jucat fi nala şi s-a 

uitat. A rămas doar câştigă-

toarea cupei, Petrolul. Deci 

locul doi nu contează. Avem 

nevoie de aceşti suporteri mi-

nunaţi. Aţi văzut şi la meciul 

cu Pandurii, ne-au susţinut 

până la ultimul minut. Aşa 

trebuie să fi e suporterii”, a 

explicat Trică.

În meciul astăzi Camora 

nu va evolua, el fi ind acciden-

tat, însă staff-ul CFR speră a 

el să se poată recupera rapid 

pentru a participa la meciuri-

le care urmează. Trică a mai 

spus că se aşteaptă la un U 

Cluj schimbat, cu o tehnică 

nouă de joc, datorată faptu-

lui că echipa are un nou an-

trenor.

„U Cluj, cu siguranţă şi la 

ei va fi  altceva, s-a schimbat 

antrenorul, toţi vor să joace, 

să evolueze cât mai bine pen-

tru a intra în vederile noului 

antrenor. Cu siguranţă se va 

schimba şi sistemul de joc. Nu 

va fi  acel sistem pe care îl ştiţi 

cu toţii, îl ştiam şi eu, cu cei 

patru la mijlocul trenului, cei 

doi atacanţi. Sută la sută va fi  

altceva”, a spus Eugen Trică.

Partida U Cluj – CFR Cluj 

are loc astăzi, de la 21:30, pe 

stadionul „Dr. Constantin Ră-

dulescu” din Gruia.

Trică: „Veţi vedea o altă echipă, 
una mult mai agresivă”
Antrenorul CFR Cluj, Eugen Trică, promite un meci mult mai agresiv, mai concentrat şi mai atent la joc.

Antrenorul CFR, Eugen Trică, caută soluții pentru a ieși din criza de jucători


