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ÎNVĂŢĂMÂNT

Aproape opt din zece elevi s-au înscris pentru ora de religie
Ministrul Educaţiei şi Cerce-

tării Ştiinţifi ce, Sorin Mihai Cîm-

peanu, a declarat joi, la Târgu 

Mureş, că la nivelul orei 12,00 

existau 1.809.000 de cereri de 

înscriere pentru ora de religie în 

şcoli, ceea ce reprezenta 77% 

la nivel naţional din baza de ra-

portare.

„Sunt 1.809.000 de cereri la 

nivelul orei 12,00, ceea ce în-

seamnă 77% baza de raportare. 

Aşteptăm fi nalul raportării, în 

data de 6 martie, după care vom 

vedea câte clase sunt constitui-

te pe baza acestui număr de elevi 

şi dacă într-adevăr sunt şi situa-

ţii în care sunt colegii de religie 

care rămân fără normă. În acest 

context, la nivel naţional aceste 

îngrijorări par să fi e mult dimi-

nuate pentru că procentul îl con-

sider foarte mare, variind, ce-i 

drept, în funcţie de judeţ, între 

54-55% şi 95%, media naţiona-

lă este 77%”, a spus ministrul.

Cîmpeanu a precizat că în ju-

deţele în care există un procent 

de înscriere de 54-55% la aces-

te ore trebuie să se vadă care a 

fost numărul iniţial al elevilor 

înscrişi la începutul anului şco-

lar, pentru a se vedea dacă exis-

tă diferenţe semnifi cative între 

ceea ce s-a solicitat acum şi ce-

ea ce a fost înainte.

„Poate în acele judeţe au fost 

foarte multe cereri de nepartici-

pare şi atunci nu sunt induse di-

ferenţe majore. În sistem dacă 

însă s-a plecat la începutul anu-

lui cu un procent de 90% şi acum 

avem 55%, sigur că în acele ju-

deţe ar putea să fi e astfel de pro-

bleme”, a mai spus ministrul 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifi ce.

El declara săptămâna trecu-

tă că o parte dintre cei aproxi-

mativ 4.200 de profesori de re-

ligie titulari ar putea declanşa 

procese în cazul în care ar ră-

mâne fără norme didactice.
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Declarația săptămânii

„Jucăm ruleta rusească cu singura 
planetă pe care o avem! Nu va 

dispărea omenirea, dar civilizaţia şi 
societatea aşa cum o cunoaştem, da.”

MARIO MOLINA | chimist 
laureat al premiului Nobel

Cum se vor desfășura 
campaniile electorale ?

Unde-s banii alocați 
adevăratei culturi ?

Potrivit propunerilor făcute de Comisia de Cod 
Electoral a Parlamentului, partidele își vor 
promova ofertele doar pe panouri. Pagina 4

Din 8 mil. de lei, universităţile, Opera 
Naţională, Opera Maghiară sau Biblioteca 
Universitară nu primesc nimic ! Pagina 5
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Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

A stat un an de zile în trei lagăre diferite. A fost 
mai întâi la Auschwitz Birkenau, apoi la 

Buchenwald, iar la final în Bochum. Citiți cum a 
supraviețuit tânărul de doar 15 ani unui regim 

diabolic de exterminare, în paginile 6-7

monitorul weekendde

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

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Clujeanul care 
a supraviețuit 
în trei lagăre 
de exterminare

93.000 € s-au adunat pentru paramedicul Florin Benea
Bolnav de leucemie, paramedicul de la SMRD mai are nevoie de donaţii.  Pagina 3
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Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

6 martie

1869: Dimitri Mendeleev pre-
zintă prima varianta a tabelu-
lui periodic al elementelor 
Societății Ruse de Chimie.

1919: Ungariei i se înmânea-
ză hotărârea Consiliului 
Militar interaliat de la Paris 
privind obligativitatea retra-
gerii trupelor maghiare din 
Transilvania.

1945: Instaurarea guvernului 
dr. Petru Groza.

7 martie

1395: Mircea cel Bătrân și re-
gele Sigismund de Luxemburg 
au încheiat la Brașov un tratat 
de cooperare militară antioto-
mană.

1441: Iancu de Hunedoara a 
devenit voievod al 
Transilvaniei. El deținea a-
ceastă funcție pe lângă cea 
de comite al Timișoarei și de 
ban al Severinului.

1876: Alexander Graham Bell 
primește brevetul pentru o 
invenție pe care el o numește 
telefon.

2001: Ariel Sharon devine 
prim-ministru al Statului 
Israel.

2009: NASA a lansat sonda 
spațială Kepler, care are sco-
pul de a descoperi noi exo-
planete asemănătoare 
Pământului care orbitează 
alte stele, cu ajutorul unui 
telescop și al unui fotometru 
speciale.

8 martie

1848: Are loc, la Paris, în 
locuința lui Nicolae Bălcescu, 
o întrunire a revoluționarilor 
români, în care se decide 
declanșarea revoluției în țară 
și se redactează programul 
revoluționar.

1910: Aviatoarea franceză 
Raymonde de Laroche devine 
prima femeie care primește 
licența de pilot.

1968: La Praga, studenții ce-
hoslovaci își declară sprijinul 
față de mișcarea de liberali-
zare cunoscută sub numele 
de Primăvara de la Praga.
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Variabil

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

-3°/4° Ninsoare

0°/5° Variabil

-2°/1° Variabil

0°/5° Variabil
-2°/0° Variabil

-5°/-3° Ninsoare

-3°/-2° Ninsoare

0°/3° Ninsoare

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziția de pictură Grădina 
cu fl ori – Bucuria vieții, 
Dănuț Tonea
Perioada 27 februarie – 15 
aprilie 
Cora

Expoziție: Istoria Românilor 
oglindită în medalistică și 
imagini. Piese din colecția 
Vasile Chiorean
Perioada: 1 februarie – 31 
martie
Casa de Cultură a Studenților
Expoziția este o evocare în 
imagini a satului românesc di-
nainte de 1900, cuprinde 
decorații din timpul lui 
Alexandru Ioan Cuza și din cel 
de-al doilea război mondial, 
decorații din perioada comu-
nistă, cărți de istorie, beletristi-
că, cărți religioase și imagini cu 
IPS Bartolomeu Anania, pre-
cum și obiecte etnografi ce spe-
cifi ce zonei din jurul clujului.

Aurul şi argintul antic 
al României
Perioada: 4 februarie – 22 martie
Ora 18.00
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expoziţia „Aurul şi argintul 
antic al României“ propune o 
impresionantă incursiune is-
torică, ce acoperă o perioadă 
de peste 6000 de ani, situată 
între Eneolitic şi Antichitatea 
Târzie, din mileniul al V-lea 
a.Chr. până în secolul al VII-
lea p.Chr.

History Hackers – Secretele 
Egiptului Antic
Perioada: 30 ianuarie – 30 
martie
The Offi ce Cluj
Proiectul History Hackers – 
Secretele Egiptului Antic pune 
la dispoziția copiilor o parte 
dintre cele mai fascinante 
povești ale istoriei, într-o se-
rie de expoziții interactive.

VINERI

Panglica lui Moebius, de 
Robert Cohen
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca
Panglica lui Moebius: o buclă 
misterioasă, pe care dacă o par-
curgi pornind dintr-un punct, 
ajungi aproape imperceptibil din 
interior în exterior, pentru ca 
mai apoi să revii din punctul în 
care ai plecat. Sau invers, dacă 
decizi să pornești din exterior.

Filarmonica de Stat 
„Transilvania“
Ora 19.00
Colegiul Academic
Din programul serii fac parte în 

primă audiţie absolută, 
Uvertura din Regele moare du-
pă Eugen Ionescu, lucrare sem-
nată de tânărul compozitor Dan 
Variu (membru al Corului 
Filarmonicii), Concertul pentru 
trompetă de Mieczlaw 
Weinberg şi Simfonia a X-a în 
mi minor de Dmitri Şostakovici.

Cameristele, de Jean Genet
Ora 20.00
Casa de Cultură a Studenților 
(sala Studio)

Văduva Karnyó și cei doi 
zburdalnici, de Csokonai 
Vitéz Mihály – Premieră
Ora 20.00
Teatrul Maghiar de Stat
Csokonai a scris Văduva Karnyó 
pentru a fi  jucată de elevi. 
Povestea e stranie. Dacă am 
aborda-o într-o manieră realis-
tă, ne-am îngrozi. Avem o 
doamnă în vârstă, căreia îi fac 
curte doi tineri fl ăcăi, însă doar 
pentru puțina sa avere. Are un 
copil retardat. Soţul este plecat 
în război; toți îl cred mort, dar 

se întoarce. Bătrâna încearcă să 
se sinucidă, dar până la urmă 
nu moare. Există în ea ceva din 
Mutter Curaj. Genul piesei a 
fost indicat de către Csokonai 
drept joc feeric, tocmai pentru 
că în secolul XVIII nu exista cu-
vânt mai potrivit pentru a denu-
mi absurdul.

SÂMBĂTĂ

Ad Libitum Voices
Ora 17.00
Teatrul „Aureliu Manea” Turda
Spectacolul este dedicat Zilei 
Internaționale a Femeii și va fi  
susținut de grupul Ad Libitum 
Voices din Cluj-Napoca. Tenorii 
vor încânta publicul cu arii cele-
bre, canţonete şi tangouri ne-
muritoare. Evenimentul face 
parte din Primavara Culturala 
Turdeana, iar partenerii acestei 
manifestari sunt Teatrul 
„Aureliu Manea“ și Asociația 
Turda Tin.

Apolodor, după Gellu Naum 
– Premieră

Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca
Spectacol-concert de Ada Milea

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
Revând Market este un târg gene-
ral duminical de revânzari. 
Aiciputeţi să vindeţi ce nu utilizaţi şi 
să cumpăraţi ieftin ce vă trebuie.

My Fair Lady
Ora 18.30
Opera Națională Română
Inspirat de faimoasa piesă 
”Pygmalion“, de George 
Bernard Shaw, My Fair Lady este 
cel mai cunoscut şi iubit musical 
realizat vreodată. Încântătoarea 
poveste de dragoste a stângacei 
şi neinstruitei fl orărese Eliza 
Doolittle şi a ilustrului profesor 
Henry Higgins, care îşi propune 
să o transforme într-o veritabilă 
lady, a captivat generaţii întregi 
prin trăirea şi şarmul său brita-
nic al anilor 1900.

Cunoscutul artist român Grigore Leșe va susti-
ne sâmbătă, 7 martie 2015, de la ora 19:30, 
un concert la Casa de Cultură a Studenţilor din 
Cluj-Napoca, în cadrul primului său turneu na-
ţional din acest an, “Hori de primăvară”.

Concertul susţinut de Grigore Leșe face parte 
din programul “Tradiţie. Istorie. Rost” și, pe 
lângă Cluj-Napoca, se va desfășura în alte 11 
orașe din Transilvania și Banat.

Invitaţii maestrului vor fi  Taraful lui Firuţă din 
Islaz și Taraful din Babiciu, care vor încânta pu-
blicul cu muzica tradiţională românescă, au-
tentică: nealterată sau modifi cată.

„Cântecelor li se spun hori: hora în grumaz, în-
turnată, adâncată, moroșeneasca…De ce cântă 

omul?… Pentru că așa îi vine: de pildă, de os-
teneala bătrâneţilor. Când cântă omul?… Când 
îi vine. Muzica românească exprimă un senti-
ment: de dragoste, de dor, de înstrăinare, de 
jale… Ţăranul cânta pentru a-și exprima un 
sentiment, lăutarii o fac pentru a câștiga bani. 
Unii se slujesc de folclor, alţii slujesc folclorul. 
Pe Pământ, avem două șanse: credinţa și arta” 
afi rmă Grigore Leșe.

Biletele se găsesc agenţia de bilete a Casei de 
Cultură a Studenţilor și online, pe vandbilete.
ro, bilete.ro, eventim.ro, myticket.ro. În funcţie 
de categorie, biletele se pot achiziţiona la pre-
ţul de: 100 de lei categoria VIP, 80 de lei cate-
goria I, 60 de lei categoria a II-a.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Grigore Leşe aduce „Hori de primăvară” la Cluj
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Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Autorităţile locale au 

anunţat joi că au început 

demersurile pentru a 

prelua în administrare 

de la CFR Gara Mică 

pentru transformarea ei 

într-un centru de artă 

contemporană.

Directorul Asociaţiei 

Cluj-Napoca 2021, cea care se 

ocupă de candidatura oraşu-

lui la titlul de Capitală Cultu-

rală Europeană, Florin Moro-

şanu, spune că ţine foarte mult 

la transformarea gării mici în 

centru de artă contemporană 

pentru că „face parte din li-

nia de regenerare urbană din 

programul Asociaţiei”.

Prefectul judeţului Cluj 

Gheorghe Vuşcan a declarat 

cu ocazia Adunării Generale 

a Asociaţiei Cluj-Napoca 2021 

că are un răspuns de la SN 

CFR care este dispus să dea 

oraşului în chirie Gara Mică 

pentru amenajarea unui cen-

tru de artă contemporană.

Primarul Emil Boc nu s-a 

arătat prea entuziasmat de va-

rianta închirierii Gării Mici, 

preferând preluarea spaţiului 

în administrarea primăriei sau 

a Consiliului Judeţean.

„Închiriere nu răspunde pla-

nurilor culturale ale oraşului pe 

termen mediu şi lung. M-aş bu-

cura ca acest demers de a obţi-

ne Gara Mică pentru transfor-

marea ei într-un centru de artă 

contemporană să se concretize-

ze (...) Noi suntem pregătiţi să 

o preluăm”, a precizat Boc.

Moroşanu a mai adăugat că 

bugetul Asociaţiei pentru 2015 

este de 430.000 de lei, bani pro-

veniţi din sponsorizări, fi nan-

ţări publice şi cotizaţii.

Gara Mică, un centru 
de artă contemporană ?

O singură voce critică
Marius Tabacu, directorul Filarmonicii Transilvania, a criticat 
prezentarea Asociaţiei, precizând că instituţia pe care o con-
duce nu se regăsește niciunde. „Fără o sală de concerte a 
Filarmonicii, slabe speranţe să fi m capitală culturală. Fără 
instituţii profesioniste, fi larmonica nu se regăsește în pre-
zentarea dumneavoastră, teatrul și opera stau să ne cadă 
în cap, spaţii profesioniste de expoziţii nu avem, haideţi să 
le facem. Eu am susţinut tot timpul că nu vreau să fi u o ca-
pitală culturală numai pentru un an”, a precizat Tabacu.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Oraşul se transformă 

într-un tărâm de poveste 

în care se distrează 

Balaurul cu Trei Capete, 

Harap Alb, Ileana 

Cosânzeana şi 300.000 de 

tineri din toată lumea.

Federaţia Share, organiza-

torul Untold Festival care va 

avea loc în perioada 30 iulie 

– 2 august în Cluj-Napoca, au 

anunţat 17 nume noi de ar-

tişti care vor concerta la fes-

tival. Fedde le Grand, Andy 

C, Tujamo, Pendulum DJ Set, 

DJ Premier, Wilkinson, Bon-

dax, Foreign Beggars, P Mo-

ney, Akua Naru, Crazy P, Je-

ru the Damaja, Onra (live), 

Mr Woodnote & Eva Lazarus, 

Nightmares on Wax (dj set), 

Subcarpaţi, Şuie Paparude sunt 

noii artişti care se alătură lui 

Avicii, David Guetta, ATB, 

John Newman, Tinie Tempah, 

Patrice, Cazzete, Fatman Sco-

op, artişti confi rmaţi anterior. 

Acum este stabilit doar 20% 

din line-up. Vor fi  artişti din 

mai multe genuri.

Festivalul se va desfăşura 

pe 10 scene în tot oraşul, în 

locaţii precum Sala Polivalen-

tă sau Cluj Arena. Practic, Un-

told Festival va cuceri tot ora-

şul, iar zonele obişnuite din 

oraş vor primi nume de poves-

te: Hoia Baciu devine The 

Mountain, Malul Someşului 

devine The River, Parcul Cen-

tral devine The Forest, Piaţa 

Unirii se schimbă în The Cita-

del, iar Cluj Arena devine The 

Arena. Zona River va avea trei 

scene – cea principală, la Cluj 

Arena, şi două scene secunda-

re, în interiorul şi exteriorul 

Sălii Polivalente. Aici, partici-

panţii vor avea posibilitatea să 

savureze preparate din bucă-

tăriile internaţionale, pe toată 

perioada festivalului. Zona The 

Forrest va fi  situată în Parcul 

Central şi va fi  alcătuită din 

două scene, un târg de produ-

se urbane şi o zonă specială 

de chill out, pregătită pentru 

vizitatori. Zona The Citadel va 

avea o scenă situată în Piaţa 

Unirii, special creată pentru a 

da impresia unui castel. Zona 

The Pool va fi  amenajată într-un 

ştrand din Cluj Napoca, în in-

cinta căruia se va amenaja o 

scenă.

Untold Festival va avea şi 

un concept creativ care prezin-

tă o poveste reinventată a ora-

şului, a Transilvaniei, a Româ-

niei. „Vom crea personaje fan-

tastice, autohtone care vor fi  

prezente în festival. Nu am do-

rit să ajungem într-o zonă de-

rizorie şi nu am mers doar spre 

vampire, ci am descoperit per-

sonaje din basme pe care le în-

drăgim cu toţii: Harap Alb, Greu-

ceanu, Prâslea cel Voinic, Ilea-

na Cosânzeana, Balaurul. Ele 

vor fi  redesenate, vor apărea în 

oraş, vor avea elemente urba-

ne, o interpretare care să le adu-

că în lumea de astăzi. Pentru 

patru zile şi patru nopţi se vor 

distra pe tărâmul Untold”, a 

afi rmat Adrian Chereji, market-

ing and communication mana-

ger, Untold Festival.

Balaurul cu trei capete se 

afl ă de altfel deja pe afi şul fes-

tivalului.

Untold Festival Cluj-Napo-

ca este primul Major Festival 

din România şi va aduna un 

public foarte mare întocmai fes-

tivalurilor similare din restul 

Europei. „Până acum, la festi-

valurile din România, cel mai 

ridicat număr de participanţi a 

fost spre 15.000 pe zi, la Pen-

sinsula. Noi ne-am propus să 

avem 50-60.000 pe zi, acesta 

fi ind un număr realist în con-

diţiile în care în câteva zile vom 

depăşi pragul de 25.000 de abo-

namente vândute”, a declarat 

Bogdan Buta, general manager 

Untold Festival.

Doar un sfert din abona-

mente au fost vândute în 

Cluj-Napoca, 3% în străină-

tate şi restul din celelalte zo-

ne din ţară.

Bugetul festivalului este de 

4 milioane euro, din care 

400.000 euro au fost asiguraţi 

din bugetul local, iar restul 

vor fi  acoperiţi din bilete şi 

parteneriate.

17 noi artişti confirmaţi la Untold Festival

Campania de strângere de 

fonduri pentru paramedi-

cul SMURD, Florin Benea, 

diagnosticat cu o formă 

severă de leucemie acută 

a fost un succes.

93.000 euro au fost adu-

naţi pentru paramedicul 

SMURD, Florin Benea în ca-

drul campaniei de strângere 

de fonduri, demarată la înce-

putul lunii februarie. El a fost 

diagnosticat cu o formă seve-

ră de leucemie acută, în 27 

decembrie 2014, singura şan-

să de salvare fi ind o operaţie 

de transplant în străinătate. 

Intervenţia costă 150.000 eu-

ro şi, cel mai probabil, va fi  

efectuată în Milano, Italia.

Ion Moldovan, şeful In-

spectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă Cluj a declarat că 

există promisiuni ca diferen-

ţa de bani până la 150.000 

euro să fi e asigurată de Ra-

ed Arafat prin intermediul 

Fundaţiei SMURD. “Campa-

nia a demarat la începutul 

lunii februarie, a avut un 

apogeu la aproximativ două 

săptămâni de la începere. La 

început toată lumea ne spu-

nea că este o sumă foarte 

mare şi într-adevăr aşa este, 

dar s-au adunat foarte mul-

ţi bani datorită oamenilor ca-

re au donat pentru ajutora-

rea colegului nostru”, a de-

clarat Ion Moldovan.

Luni, 9 martie, la ora 19.00 

va avea loc un concert Iris la 

Casa de Cultură a Studenţilor. 

Invitaţiile se pot cumpăra de 

la CCS şi costă minim 25 lei. 

Va fi  şi o urnă în locaţia re-

spectivă pentru cei care vor 

să facă donaţii.

Boala este ţinută 
sub control

În acest moment, starea 

lui Florin Benea este stabilă, 

boala fi ind ţinută sub control 

cu ajutorul tratamentului. 

“Boala nu mai acţionează 

acum, a ajuns cumva la un 

nivel zero al bolii şi de aici 

se face tratament ca să nu 

mai reapară. În acest timp se 

caută donator, se fac testări 

şi sperăm să ajungem la trans-

plant, în funcţie de cum se 

va găsi donatorul. Iniţial a fă-

cut 7 zile în continuu chimi-

oterapie, următoarea şedinţă 

a fost mai scurtă ca perioa-

dă, dar mai agresivă”, a spus 

Irina Szekernyes, una dintre 

colegele lui Florin, care s-a 

ocupat de campanie.

93.000 € s-au adunat pentru 
paramedicul Florin Benea
Bolnav de leucemie, paramedicul de la SMRD mai are nevoie de donaţii.

Federaţia SHARE, cea 

care se ocupă de derula-

rea proiectului 

Cluj-Napoca 2015 – 

Capitală Europeană de 

Tineret, a lansat joi seară 

melodia care va fi  imnul 

ofi cial al evenimentelor 

din acest an.

Imnul se numeşte 'We are 

the City !' şi a fost compus la 

iniţiativa DJ-ului Cristian-Da-

niel, iar vocea aparţine cân-

tăreţei Aminda.

Imnul Youth Cluj 2015 a 

fost însoţit şi de un clip vi-

deo ce conţine versurile pie-

sei, pe fundalul unor fi lmări 

de la diferite festivaluri inter-

naţionale şi evenimente or-

ganizate în ultimii ani la Cluj. 

În clip apar imagini de la con-

certele lui David Guetta sau 

ale trupei Avicii, organizato-

rii dorind prin aceasta să pre-

zinte atmosfera care ar putea 

cuprinde oraşul în timpul 

'UNTOLD Festival', care va 

avea loc la mijlocul acestei 

veri.

“Proiectele pe care le vom 

face anul acesta vor aduce la 

Cluj mii de tineri din Româ-

nia şi din Europa”, a spus 

Vlad Popa, preşedintele Fede-

raţiei SHARE, care le-a mul-

ţumit tinerilor din sală, peste 

800 la număr, pentru impli-

carea şi susţinerea proiectu-

lui Cluj-Napoca 2015 Capita-

lă Europeană de Tineret.

Refrenul imnului cuprinde 

versurile "I am my city and 

my city is me/ We are the city 

and the city is free" ("Eu sunt 

oraşul meu şi oraşul meu sunt 

eu/Noi suntem oraşul şi ora-

şul este liber").

La lansarea imnului au asis-

tat aproximativ 800 de per-

soane, între care principele 

Nicolae al României, vicepri-

marul Horvath Anna şi sub-

prefectul Dan Codrean.

Organizatorii au lansat şi 

o provocare tinerilor din Cluj 

sau din alte părţi, de a reali-

za cât mai multe clipuri ca-

re să aibă ca fundal sonor 

melodia 'We are the City !'. 

Versurile au fost scrise în lim-

ba engleză, iar mesajul este 

acela că tinerii se identifi că 

cu oraşul în care trăiesc şi la 

care se întorc întotdeauna din 

călătoriile lor prin lume, pen-

tru că aici muzica nu se opreş-

te niciodată.

Federația SHARE 
a lansat imnul oficial 
al Cluj-Napoca 2015

ASCULTĂ IMNUL AICI

Pentru donaţii persoane fi zice este deschis un cont la Banca 
Transilvania – sucursala Dej, titular cont Ramona Benea:
SWIFT: BTRLRO22
Euro – RO 36 BTRL EUR CRT 0152 660 201
Ron – RO 86 BTRL RON CRT 0152 660 201
USD – RO 40 BTRL USD CRT 0152 660 201
Persoanele juridice/societăţile comerciale pot face donaţii 
la Fundaţia pentru SMURD – organizaţie non-guvernamen-
tală, Cod unic de inregistrare (CUI): 20177660, CONT IBAN 
LEI: RO 09 RNCB 0188 0848 0804 0012, deschis la BCR 
Târgu-Mureș.

Donații
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii
LCS IMOBILIAR S.A.

cu sediul social în Romania, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, 
str. Ploiești, nr. 17-19A, ap. 45, număr de ordine în Registrul 
Comerţului: J12/3627/2006, CIF RO19143125, capital 
social: 103.000 RON, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 31/1990 R și cu Actul constitutiv

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 
07.04.2015, ora 10.00, în mun. Cluj-Napoca, str. Ploiești, 
nr. 17-19A, ap. 45, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 27.03.2015, 
stabilită ca dată de referinţă. În caz de neîndeplinire a 
condiţiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se va 
ţine la data de 08.04.2015, la aceeași oră și în același loc, 
cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul economico-fi nanciar pe anul 
2014 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie.

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

3. Aprobarea ca profi tul realizat în anul 2014 să se 
repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi.

4. Aprobarea raportului de audit fi nanciar pentru anul 2014.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie 

la 31.12.2014, conform Regulamentului CNVM 1/2006.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.
7. Aprobarea valorii activelor imobilizate aparţinând 

societăţii LCS IMOBILIAR S.A., cuprinse în raportul de evaluare 
nr. 3387/05.01.2015, întocmit de EUROEVAL S.R.L. și 
înregistrarea acestor valori în contabilitate la 31.12.2014.

8. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului 
de Administraţie pentru o perioadă de 1 an, începând cu 
data de 11.04.2015 și până la data de 11.04.2016.

9. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de 
Administraţie.

10. Aprobarea încheierii contractelor de mandat între 
societate și membrii Consiliului de Administraţie.

11. Împuternicirea unei persoane pentru a negocia și 
semna contractele de mandat.

12. Aprobarea datei de 23.04.2015 ca dată de înregistrare 
și a datei de 22.04.2015 ca ex date.

13. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi  adoptată.

14. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată la ORC Cluj și publicarea acesteia în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel 
putin 5 % din capitalul social au dreptul, în termen de 15 
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial, de 
a introduce puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiectele 
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi  incluse 
pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi 
numai în scris, actele urmând a fi  transmise prin servicii de 
curierat, la sediul societăţii sau prin mijloace electronice, 
la adresa de e-mail: lcs@lcs.ro.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data 
de 04.04.2015.

Documentele care vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor în 
legatură cu punctele de pe ordinea de zi a adunării, precum 
și proiectele de hotărâre vor fi  disponibile și vor putea fi  
obţinute de la sediul societăţii, zilnic între orele 09:00-12:00, 
începând cu data de 06.03.2015, sau pe baza unei cereri 
scrise adresate societăţii (transmisă prin poștă la sediul 
societăţii sau prin e-mail la adresa lcs@lcs.ro), răspunsul 
urmând a fi  transmis la adresa poștală sau la adresa de 
e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de acţionari.

Pe site-ul www.tctrust.ro, secţiunea Informari – Rapoarte 
Obligatorii Adunari Generale vor fi  disponibile, începând 
din data de 06.03.2015, formularele de procură specială 
care urmează să fi e utilizate pentru votul prin reprezentare, 
precum și formularele care urmează să fi e utilizate pentru 
votul prin corespondenţă, proiectele de hotărâri și alte 
documente ce vor fi  prezentate în AGOA.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM 
nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acţionarilor se poate face 
și prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri 
speciale. Un exemplar original din procura specială va fi  
depus la sediul societăţii până cel târziu la data de 04.04.2015, 
ora 12,00. În acelasi termen buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de acţionari, se vor 
depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin 
scrisoare recomandată cu confi rmare de primire, pe care să 
fi e trecută adresa expeditorului/acţionarului).

Relaţii suplimentare la tel. 0264-432432.
Preşedinte Consiliul de Administraţie,

dl. Vasile Leordean

22 Februarie

Clinica Novogyn
15:53 Halasu Raul Andrei
17:11 Ciceo Diana 
Bebeluşul vedetă a fost Ciceo 
Diana (3,5 kg, 56 cm)

23 Februarie

Clinica Novogyn
06:35 Bacociu Adelina

25 Februarie

Clinica Ginecologie 1
03:45 Iustin Mihnea Adrian
05:10 Pocol Alex George
05:13 Laszlo Erik
05:58 Chetrari Andrei
20:51 Măcicășan Raul Alin
22:17 Bîlc Eduard Daniel
Bebeluşul vedetă a fost 
Chetrari Andrei (4 kg, 60 cm)

Clinica Stanca
00:20 Bali Natalia Monica
09:15 Luţai Marisa
09:20 Mesaroșiu Gabriela
11:45 Tomoș Antonia Daiana
15:00 Cobârzan Mihnea Radu
15:20 Rus Dan Nicolas
16:25 Orian Tania
19:15 Rus David Andrei
23:00 Petrovan Marc
Bebeluşul vedetă a fost Rus 
Dan Nicolas (4 kg, 56 cm)

Clinica Novogyn
02:15 Sigmirean Maria

26 Februarie

Clinica Ginecologie 1
05:43 Bria Maia Alexia
08:48 Neciu Dragoș Alin
11:20 Chiraly Norbert
12:30 Rusu – Panciuc Victor 
Mircea
12:42 Hallangos Cristina
Bebeluşul vedetă a fost Rusu 
– Panciuc Victor Mircea 
(3,600 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
10:05 Coșarcă Patric Andrei
10:25 Câmpean Dragoș Ionuţ
10:40 Popescu Luca Ionuţ
13:25 Sătmărean Luca Daniel
19:00 Pălătinean Ștefan
21:10 Cengeri Nicoleta
21:20 Pop Eduard Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Rusu 
– Panciuc Victor Mircea 
(3,700 kg, 53 cm)

Clinica Novogyn
02:22 David Ian

27 Februarie

Clinica Ginecologie 1
00:27 Scheureac Cristiana
02:20 Farca Amalia Ștefania
06:10 Cosma Ballo Greta 
Marta
06:40 Dușa Tudor Mihai
08:58 Ciupei David Emanuel
09:20 Pop Sara Maria
11:17 Vădan Flaviu
21:47 Codreanu Dan Andrei
23:05 Mathe Daniel

23:42 Lukacs Hanna Petra
Bebeluşul vedetă a fost 
Scheureac Cristiana 
(3,900 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
00:50 Hușian Alexandru
10:35 Lăcătuș Andreea
11:20 Budușan Rafael
11:45 Cristuran Mara Ioana
14:55 Ţăgărean Sorin Daniel
15:45 Crișan Mara Ioana
18:00 Marina Darius
Bebeluşul vedetă a fost 
Cristuran Mara Ioana 
(4,250 kg, 58 cm)

Clinica Novogyn
14:55 Chira Ema

28 Februarie

Clinica Ginecologie 1
10:10 Crișan David Emanuel
10:44 Cosma Maria
10:15 Stoica Ștefan Daniel

14:47 Fizeșan Carla Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Fizeşan Carla Maria (3,300 
kg, 53 cm)

Clinica Stanca
02:20 Inceu Corina Maia
05:50 Gâltean Cristian Darius
14:05 Pogăceanu Lucas
14:35 Berchi Ariela Rebeca
20:10 Ţăran Lăcrămioara 
Tabita
20:15 Ţăran Crina Debora
23:20 Fico Vladimir George

Clinica Gynia
18:00 Margauan Noemi Airini

Clinica Novogyn
10:43 Pop-Vaida Ana-Maria
12:55 Henning Sofi a Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Henning Sofi a Maria 
(3, 700 kg, 53 cm)

bun venit pe lume !

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Campaniile electorale s-ar 

putea desfăşura altfel 

decât până acum- adică 

s-ar putea să nu mai 

vedem feţele candidaţilor 

pe stâlpi, găleţi, pixuri şi 

pungi – dacă o propunere 

a PNL din cadrul Comisiei 

de Cod Electoral a 

Parlamentului va primi 

undă verde.

Mai exact, afi şajul electo-

ral ar putea fi  exclusiv pe pa-

notajul public, urmând să fi e 

interzis în orice alt loc: stâl-

pi, pereţi, clădiri.

Care vor fi  sancţiunile

Potrivit senatorului clujean 

PNL Alin Tişe s-a propus dis-

tribuirea doar de tipărituri, fi -

ind exclus orice alt material.

De asemenea, s-a propus 

ca suma de campanie să fi e 

plafonată şi plătită de stat şi 

avansată iniţial de candidat 

iar apoi decontată.

„În adiţional, la modifi ca-

rea modului de fi nanţare a 

campaniilor electorale, respec-

tiv fi nanţarea lor de la buge-

tul de stat şi limitarea/plafo-

narea sumelor, s-a propus mo-

difi carea modului de a face 

campanie electorală.

Se va interzice distribuirea de 

alte materiale decât tipărituri.

Se permit doar modalităţi 

care încurajează dezvolta-

rea dezbaterilor privind pro-

gramele electorale şi cunoaş-

terea candidaţilor: mass-me-

dia (scris, radio-tv), afişaj 

exclusiv pe panotajul pu-

blic, pliante, campanie on-li-

ne şi dezbateri/prezentări/

întâlniri cu publicul.

O altă schimbare vizează 

faptul că partidul (la nivel cen-

tral) şi candidaþii (la nivel lo-

cal) avansează în contul spe-

cial de campanie suma de bani 

prevăzută de lege. La fi nalul 

campaniei, în funcţie de do-

cumentele depuse şi de con-

trolul AEP, aceasta va vira în 

conturi (în maxim 90 de zile) 

valoarea decontată. Mandata-

rul fi nanciar rambursează avan-

surile“, a spus Tişe.

Sancţiunile impuse pentru 

depăşirea plafonului sau în-

călcarea fi nanţării vor merge 

de la confi scarea sumelor (ne-

rambusare) până la invalida-

rea şi pierderea mandatului.

Şefi i de Consilii 
Judeţene, aleşi indirect

În cursul acestei săptămâni 

Comisia de Cod Electoral a mai 

decis că preşedinţii consiilor 

judeţene vor fi  aleşi indirect 

prin vot secret al consilierilor 

judeţeni, cu majoritate simplă.

Membrii comisiei au adop-

tat în principiu acest proiect 

de lege, care modifi că trei legi, 

şi anume legea alegerilor lo-

cale, administraţiei locale şi 

statutul aleşilor locali, urmând 

ca luni să fi e trimis spre dez-

baterea Senatului, iar, apoi, la 

Camera Deputaţilor.

Proiectul prevede ca preşe-

dinţii consiliilor judeţene, dar 

şi vicepreşedinţii şi viceprima-

rii să fi e aleşi în mod indirect, 

prin vot secret de consiliul ju-

deţean, cu majoritate simplă. 

Aceştia pot fi  demişi, însă, la 

iniţiativa a cel puţin o treime 

din numărul consilierilor jude-

ţeni, cu majoritate califi cată, 

adică voturile a două treimi din 

numărul total, şi motivat.

Cum se vor desfăşura 
campaniile electorale
Partidele politice se vor promova în campaniile electorale doar pe panouri.

Panourile vor rămâne metoda privilegiată pentru promovarea ofertei politice ale partidelor
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca a 

defi nitivat repartizarea 

celor 7,9 milioane lei pen-

tru fi nanţarea unor pro-

iecte sociale şi culturale. 

Universităţile, Opera 

Naţională, Opera 

Maghiară, Biblioteca 

Centrală Universitară nu 

primesc nimic.

7,9 milioane lei din buge-

tul local vor fi  împărţiţi de 

Primăria Cluj-Napoca pentru 

118 asociaţii şi fundaţii care 

organizează anul acesta eve-

nimente culturale. Alte 157 

de ONG-uri şi instituţii de stat 

importante din municipiu nu 

primesc niciun leu. Proiectul 

de hotărâre privind alocarea 

acestor fonduri va fi  dezbă-

tut şi votat în şedinţa de Con-

siliu Local de luni.

Transparent nu e sufi cient!

Banii publici trebuie alo-

caţi nu doar transparent, ci 

şi echitabil către proiecte cul-

turale relevante şi sociale cu 

mare impact. Primăria 

Cluj-Napoca a comunicat 

transparent lista proiectelor 

aprobate de comisia de spe-

cialitate, dar, la o lectură aten-

tă, din listele respective sar 

în ochi unele inechităţi care 

ar merita subliniate.

În vreme ce unele institu-

ţii de cultură importante nu 

au primit deloc bani sau au 

primit sume foarte mici, ob-

scure asociaţii sau fundaţii 

cu susţinere „vocală”, ori ca-

re poartă amprenta unor per-

sonaje infl uente din oraş pri-

mesc sume substanţiale pen-

tru evenimente de o calitate 

artistică deplorabilă, ori cu 

un impact social discutabil.

Universităţile, Opera 
şi BCU, zero lei

Universitatea Tehnică, U-

niversitatea Babeş-Bolyai, U-

niversitatea de Arte şi Design 

şi Academia de Muzică Ghe-

orghe Dima au depus mai 

multe dosare pentru diferite 

evenimente, dar toate au fost 

respinse. La fel s-a întâmplat 

şi cu Teatrul de Păpuşi Puck, 

Biblioteca Centrală Universi-

tară Lucian Blaga sau Teatrul 

Naţional.

Printre instituţiile marcan-

te ale căror proiecte au fost 

respinse de la co-fi nanţare se 

numără şi Opera Naţională, 

care a propus municipalităţii 

spectacolul Nabucco.

Opera Maghiară de Stat a 

solicitat bani pentru progra-

mele din anul 2015, dar do-

sarul a fost considerat incom-

plet şi a fost respins. La fel 

s-a întâmplat şi cu Festivalul 

Internaţional de Muzică de 

Cameră SoNoRo, ajuns la edi-

ţia a X-a.

500.000 lei pentru 
tinerii ortodocşi. 
Cât „jumătate de TIFF” !

Cea mai mare sumă, 

1.650.000 lei a fost alocată 

pentru Federaţia Share, care 

se ocupă de proiectul Cluj 

Capitală Europeană a Tine-

retului. Urmează Festivalul 

Internaţional de Film (TIFF) 

cu 1.000.000 lei.

Jumătate de milion de lei 

primeşte Asociaţia Tinerilor 

Creştini Ortodocşi Cluj pen-

tru evenimentul “Tinerii or-

todocşi, împreună pentru vi-

itorul Europei”, 300.000 lei 

merg către Zilele Culturale 

Maghiare şi Fabrica de Pen-

sule şi 280.000 lei pentru fi -

nalizarea candidaturii la Ca-

pitala Culturală 2021.

Tot 280.000 lei primeşte 

însă şi evenimentul Miorit-

mic Alandala Cluj 2015, or-

ganizat de Asociaţia Unusu-

al Suspects Media.

Printre ONG-urile care au 

primit bani din bugetul lo-

cal se afl ă şi Fundaţia Armo-

nia, a celebrului jurnalist şi 

istoric Ion Novăcescu. I-au 

fost alocaţi nu mai puţin de 

120.000 lei ca să organizeze 

Berăria Culturală & Show 

Factory.

150.000 lei au fost alocaţi 

pentru evenimentul „We a-

re rocking the city”, organi-

zat de Fundaţia J.M. Keynes. 

Aceeaşi fundaţie, păstorită 

de Decebal Cotoc organizea-

ză şi evenimentul de mare 

amploare socială şi cultura-

lă „Cluj, Noua Sală Poliva-

lentă”, pentru care s-au alo-

cat 20.000 lei. În total, 

170.000 de lei pentru acelaşi 

inventiv benefi ciar.

Mult mai puţin a fost alo-

cat pentru Festivalul Mozart 

– 25.000 de lei, sau Festiva-

lul Colours of Cluj – 100.000 

de lei. De asemenea, eveni-

mente cunoscute şi care şi-au 

convins deja publicul, cum 

ar fi  TIMAF sau Comedy Cluj, 

au primit sume comparati-

ve: 180.000, respectiv 240.000 

de lei!

Dovadă că, la Primărie, nu 

e nicio diferenţă între a fi  vo-

cal şi a face vocalize!

TIFF sau Mioritmic? TIMAF sau Berăria Culturală ? 
Alocarea banilor Primăriei e un talmeș-balmeș !
Instituţii importante de cultură nu primesc niciun leu de la Primărie. Fundații obscure cu susținere 
„vocală”, sume substanțiale pentru evenimente de o calitate culturală deplorabilă.

Ca în fi ecare an, o mare parte din bugetul pentru cultură se va îndrepta spre festivalul TIFF

Tabăra pentru copiii dependenţi 
de dializă, doar 43.000 lei

Au fost alocaţi bani și pentru ONG-urile care desfășoară 
activităţi sociale. Printre cele care au primit bani se numără 
Asociaţia Claudia Safta care organizează în fi ecare an o tabă-
ră la mare pentru aproximativ 30 de copii și tineri depen-
denţi de dializă, o acţiune, probabil, unică în România. 
Asociaţia Claudia Safta a primit anul acesta doar 43.000 lei. 
Mult mai puțin decât alte organizații, care fac mai mult zgo-
mot și pun mai puțin sufl et! 

Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi 

ale Comunicării (FSPAC) 

din cadrul UBB Cluj pri-

meşte, în aceste zile, mai 

exact joi şi vineri, vizita 

unei delegaţii a Comisiei 

Centrale Electorale (CEC) 

a Republicii Moldova.

Potrivit reprezentanţilor 

FSPAC, delegaţia este forma-

tă din Ştefan Urîtu, vicepre-

şedinte al Comisiei, şi Dumi-

tru Condrea, formator în ca-

drul Centrului de Instruire 

Continuă în Domeniul Elec-

toral.

În cadrul vizitei, Ştefan 

Urîtu a susţinut joi o prelege-

re în faţa studenţilor FSPAC 

pe tema evoluţiilor politice 

din Republica Moldova, în 

contextul procesului de apro-

piere a ţării de Uniunea Eu-

ropeană şi al tensiunilor din 

zonele învecinate. De aseme-

nea, Urîtu, fost şef al Comite-

tului Helsinki din Republica 

Moldova, organizaţie care pro-

movează respectarea dreptu-

rilor omului, a abordat pe larg 

problema Transnistriei. „Vizi-

ta celor doi reprezentanţi ai 

CEC oferă studenţilor noştri 

posibilitatea de a se familia-

riza cu problemele cu care se 

confruntă Republica Moldo-

va, în contextul în care rela-

ţia României cu această ţară 

va constitui un element che-

ie al agendei de politică ex-

ternă pe termen scurt şi me-

diu”, a declarat George Jiglău, 

lector în Ştiinţe Politice la 

FSPAC.

Dumitru Condrea a susţi-

nut un workshop pe tema ma-

nipulării în comunicarea elec-

torală, oferind o serie de teh-

nici prin care astfel de elemen-

te pot fi  identifi cate în discur-

sul public în preajma alegeri-

lor. Condrea a oferit exemple 

de manipulare din contexte 

tensionate, precum fenomenul 

Maidan din Kiev din 2014 sau 

revolta populară de la Chişi-

nău din aprilie 2009.

„Colegii noştri de la CEC 

din Republica Moldova deţin 

o experienţă vastă în obser-

varea discursului electoral şi 

capacitatea de a identifi ca şi 

preveni tehnicile de manipu-

lare din discursul electoral. 

Cred că astfel de experienţe 

ajută studenţii FSPAC să do-

bândească abilităţi practice, 

dar şi să facă mai uşor cone-

xiuni cu alte contexte decât 

cel românesc”, susţine Ioan 

Hosu, conferenţiar şi director 

al Departamentului de Comu-

nicare, Relaţii Publice şi Pu-

blicitate din cadrul FSPAC.

Delegaţia CEC Moldova a 

avut o întrevedere cu Deca-

nul FSPAC, Călin Hinţea, ca-

re a prezentat proiectul de hub 

educaţional pe care faculta-

tea îl dezvoltă alături de uni-

versităţi partenere din SUA, 

dar care urmează a fi  extins 

către Republica Moldova, pre-

cum şi spre alte state din Bal-

cani. „Facultatea noastră se 

afl ă în plin proces de dinami-

zare şi extindere a parteneri-

atelor sale academice în regi-

une, dar şi în zone precum 

Africa sau Orientul Mijlociu. 

Pe lângă parteneriatele cu u-

niversităţi, avem în vedere cu-

prinderea în hub-ul educaţio-

nal a unor instituţii publice 

care pot oferi sprijin pentru 

activităţile practice comune. 

Din această perspectivă, par-

teneriatul cu CEC este bine-ve-

nit”, a afi rmat Hinţea.

Partenerul FSPAC în orga-

nizarea acestui eveniment es-

te Center for Balkan Strate-

gies (CBS). „Susţinem FSPAC 

în demersurile sale de creare 

a unor noi parteneriate regi-

onale, considerăm că o per-

spectivă cât mai vastă a stu-

denţilor şi cadrelor didactice 

asupra evoluţiilor regionale 

contribuie la formarea unei 

generaţii mai bune de actori 

în spaţiul politic”, a afi rmat 

Florin Groza, preşedintele CBS.

Delegație a Comisiei Centrale Electorale (CEC) 
a Republicii Moldova, în vizită la FSPAC
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Despre viaţa clujeanului 

Vasile Szekely se poate 

scrie o carte. Acesta avea 

doar 15 ani când viaţa i 

s-a schimbat dramatic 

după ce părinţii lui au 

fost arestaţi de nazişti şi 

duşi în lagărele din 

Polonia. Cum sângele apă 

nu se face, s-a bazat pe 

fratele lui mai mare, iar 

împreună au reuşit să 

treacă peste toate greută-

ţile ce au urmat.

Vasile Szekely a avut parte de 

momente dramatice în adoles-

cenţă, când toată familia i-a fost 

distrusă de nazişti. El avea doar 

15 ani când pe mama şi tatăl lui 

i-au luat trupele speciale şi i-au 

dus în lagăr în Polonia.

„Într-o zi când mă întor-

ceam din oraş cu fratele meu, 

ajungând în apropierea casei 

unde stăteam în cartierul Ghe-

orgheni, am văzut un cami-

on în care stăteau părinţii mei, 

îmbarcaţi să-i ducă la ghetou. 

Ne-am apropiat de acel cami-

on şi în acel moment mama 

mi-a făcut semn să nu mă duc 

către camion”, rememorează 

Vasile Szekely.

A avut parte de prieteni ade-

văraţi care l-au încurajat să nu 

poarte steaua galbenă şi a stat 

drept în faţa acelui regim. „Am 

umblat împreună cu fratele meu 

prin centrul Clujului fără stea 

şi eram susţinuţi şi încurajaţi 

de prieteni”, spune bărbatul.

„Eu sunt 59.588”

Rămaşi singuri în Cluj fără 

părinţi, dorul de mamă şi ta-

tă i-a făcut pe cei doi să mear-

gă în ghetourile din Baia Ma-

re cu speranţa că o să-i întâl-

nească din nou. Aşa au ajuns 

în scurt timp în cel mai mare 

lagăr din Polonia: Auschwitz.

„Vă daţi seama că, pentru 

un băiat de 15 ani, să te tre-

zeşti să n-ai un pic de liber-

tate, deci ai fost privat de li-

bertate totală, ai fost privat 

de simţământ ca om pentru 

că nu te-a mai chemat Vasile 

Szekely că te-a chemat un nu-

măr: 59.588. Acesta a fost nu-

mărul meu. Cel mai dor mi-a 

fost de părinţii mei despre ca-

re n-am ştiut în primele luni 

ce s-a întâmplat cu ei. Când 

m-am despărţit şi de fratele 

meu. Mi-a fost dor de priete-

nii mei care au stat cu mine, 

de Cluj, mi-a fost dor să mai 

particip încă o dată la eveni-

mentele din liceu din care am 

făcut parte şi având crezul că 

mă voi întoarce în oraşul în 

care m-am născut. Aşa s-a şi 

întâmplat”, a spus emoţionat 

clujeanul care a scăpat din 

mâinile naziştilor.

A stat un an de zile în trei 

lagăre diferite. A fost mai în-

tâi la Auschwitz Birkenau, 

apoi la Buchenwald, iar la 

fi nal în Bochum.

Botezul vieţii de lagăr

Cel mai greu moment prin 

care a trecut a fost „botezul”, 

atunci când a fost tuns şi i s-au 

dat haine de puşcăriaş. „M-au 

tuns, m-au dezbrăcat, mi-au 

făcut baie şi m-au îmbrăcat în 

hainele vărgate (nota red.: ha-

ine de puşcăriaş). Un alt mo-

ment greu a fost atunci când 

mi-am văzut părinţii îmbarcaţi 

în camion şi duşi de lângă mi-

ne, şi nu i-am mai văzut nici-

odată”, a spus Vasile.

Cei doi fraţi au fost repar-

tizaţi în lagăre diferite, dar no-

rocul sau destinul i-a ajutat să 

se revadă tot în lagăr. În câte-

va luni cei doi s-au schimbat 

atât de tare încât abia s-au mai 

recunoscut. Fratele lui i-a spus 

lui Vasile că şi-a văzut mama 

de câteva ori în lagărul în ca-

re a fost, dar la un moment 

mama şi tatăl celor doi băieţi 

pur şi simplu au dispărut.

Voinţa de a supravieţui

Cea mai mare preocupare 

a deportaţilor era supravieţu-

irea. „Dacă te-ai lăsat şi n-ai 

mâncat ce-ţi dădeau mureai. 

Îţi dădeau supă...de exemplu 

numai de iarbă. Dacă n-ai 

mâncat supă de-aia nu mai 

trăieşti. Nu erai cu gândul de 

a muri. Am văzut acolo tineri 

de 20-30 de ani cum nu rezis-

tau. Vedeai pur şi simplu cum 

deveneau piele şi oase şi îi ve-

Clujeanul care a trecut prin 
de exterminare. Povestea 
Bărbatul a fost decorat de Administraţia Prezidenţială cu ordinul naţional 

Vasile Szekely decorat de Administraţia Prezidenţială în grad de cavaler
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TITLUL: „DEZVOLTAREA FIRMEI SC SALSTAR SRL PRIN CREAREA UNUI MEDIU DE LUCRU 

CONFORM STANDARDELOR EUROPENE”

1. Număr referinţă: 26524
2. Data publicării anunţului: 6 martie 2015
3. Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării 

mediului de afaceri regional și local”, Domeniul major de intervenţie 4.3. “Sprijinirea 

dezvoltării microîntreprinderilor”

4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

SC SALSTAR SRL, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Aleea Meseș, Nr. 4, Ap. 27, Jud. Cluj a 

derulat, începând cu data de 08.08.2013 proiectul cu titlul „DEZVOLTAREA FIRMEI SC 

SALSTAR SRL PRIN CREAREA UNUI MEDIU DE LUCRU CONFORM STANDARDELOR EUROPEN”, 

cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de 

fi nanţare încheiat cu cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate 

de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, prin 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru 

Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 2.158.806,04 lei, din care asistenţa fi nanciară 

nerambursabilă este de 851,666.00 lei.

Proiectul se implementează la adresa: Mun. Cluj-Napoca, Str. Plevnei, nr. 42, jud. Cluj. 
Durata de implementare a proiectului a fost de 19 luni, începând cu data de 08.08.2013.

Rezultatele proiectului sunt: crearea a 4 noi locuri de muncă, dezvoltarea durabilă a 

fi rmei, consolidarea avantajelor competitive prin crearea unui mediu de lucru profesional 

conform standardelor eruopene, ca urmare a construirii unui atelier de reparare/întreţinere/

cosmetică autovehicule.

Contact: Dl. SALAK IOSIF- CSABA, Telefon: 0745607993, e-mail: offi ce@folie.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României”.
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trei lagăre
lui Vasile Szekely
„Serviciul Credincios” în grad de cavaler.

deai morţi. Trebuia să te gân-

deşti că o să supravieţuieşti 

şi o să pleci din acel loc”, mai 

spune Szekely.

Deşi a fost foarte greu în la-

găr, a avut norocul de a sta cu 

trei clujeni tineri deştepţi şi ca-

re proveneau din familii înstă-

rite. Cei trei l-au învăţat pe tâ-

nărul de 15 ani ce înseamnă 

muzica de calitate şi l-au aju-

tat să înţeleagă mai bine arta.

Condiţiile de cazare ale de-

ţinuţilor erau foarte proaste, 

deţinuţii fi ind înghesuiţi unii 

peste alţii. „Am stat în Birka-

neu într-o baracă unde erau 

nişte...nu paturi, ci priciuri 

din lemn, unde stăteau zece 

oameni”, a mai spus Vasile.

Insurecţia fi nală

Vasile Szekely povesteşte 

că în lagăr comuniştii s-au 

organizat şi aveau reprezen-

tanţi care-i păzeau pe deţi-

nuţi, însă în momentul în ca-

re au pus mâna pe arme aceş-

tia s-au întors împotriva ofi -

ţerilor SS. După ce comuniş-

tii au organizat o insurecţie, 

la câteva ore, trupele străine 

au ajuns şi ele în lagăr. Ace-

la a fost momentul în care 

au devenit liberi.

Clujeanul Vasile Szekely a 

fost deportat în lagărele na-

ziste la vârsta de 15 ani, ală-

turi de fratele lui mai mare, 

de 22 de ani.

Administraţia prezidenţia-

lă a României i-a înmânat lui 

Vasile Szekely ordinul naţio-

nal „Serviciul Credincios” în 

grad de cavaler. La eveniment 

a luat parte şi preşedintele co-

munităţii evreieşti din Cluj, 

Robert Schwartz.

„Această decoraţie face foar-

te mult pentru mine, mă ono-

rează, înseamnă că a fost recu-

noscută activitatea mea şi după 

Holocaust, activitatea mea în via-

ţa dezvoltării Căii Ferate din Cluj 

unde am muncit din 1954 ca in-

giner stagiar şi până la pensio-

nare. Prin munca mea consider 

că am participat şi la dezvolta-

rea Clujului”, a declarat cu ochii 

în lacrimi clujeanul Vasile Szekely.

După ce s-a întors din la-

gărele naziste s-a căsătorit 

şi şi-a întemeiat o familie. 

Are o fată de 54 de ani şi se 

declară un om fericit. Pen-

tru că sportul l-a ajutat în 

adolescenţă să treacă de cel 

mai greu moment al vieţii, 

Holocaustul, nu a renunţat 

niciodată la el, iar acum nu 

lasă să treacă ziua fără să 

facă o oră de sport.

Imagini cu lagărul şi prizonierii de la Buchenwald
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Finalizarea proiectul de investiţii
„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII LA S.C. EUROTEST S.R.L. PRIN MODERNIZAREA 

LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI“

S.C. EUROTEST S.R.L., cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, C2, 
judeţ Cluj, a derulat în perioada 08.05.2014 – 06.03.2015 proiectul „CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂŢII LA S.C. EUROTEST S.R.L. PRIN MODERNIZAREA LABORATORULUI DE 
ÎNCERCĂRI“, cofi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în baza contractului 
de fi nanţare nr. 3S/600.006/5/07.05.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii 
Economice (POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest în calitate de Organism 
Intermediar pentru POS CCE. Valoarea totală a proiectului este de 326.900,74 RON, din 
care valoarea fi nanţării nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regională și 
Bugetul Naţional) este de 138.407,21 lei.

Proiectul, care a primit fi nanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ (POS CCE) 
2007-2013” Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ și ecoefi cient de producţie”, Domeniul 
de intervenţie 1.1. – Investiţii productive și pregătirea pentru competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea b) Sprijin pentru implementarea standardelor 
internaţionale, a fost implementat în localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, C2, 
judeţ Cluj, și a avut o durată de 10 luni.

Proiectul a fost fi nalizat și a avut ca rezultat creșterea competitivităţii companiei prin 
achiziţionarea unor echipamente noi cu un ridicat nivel de tehnologizare și automatizare, 
care au dus la creșterea numărului de angajaţi, creșterea calităţii serviciilor, reducerea 
timpilor de execuţie.

POS CCE este PO fi nanţat din FEDR care are ca obiectiv creşterea productivităţii întreprinderilor 
româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de 
productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 
2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii a UE. POSCCE a fost 
aprobat de CE in iunie 2007.

Persoana de contact

MIHAELA FLORENTINA CHICINAȘ
Administrator
Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, C2, judeţ Cluj
Tel. 0752 099 201; Fax: 0264 415 566; e-mail: mihaela_chicinas@yahoo.com
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UNTOLD Festival, surpri-

za oraşului Cluj-Napoca 

2015 Capitala Europeană 

a Tineretului, organizat 

în perioada 30 iulie – 2 

august, aşteaptă peste 

300.000 de participanţi 

pasionaţi de muzică EDM, 

rock, pop-rock, reggae, 

dub, drum and bass şi 

funk, din toată ţara şi de 

peste hotare.

Fedde le Grand, Andy C, Tu-

jamo, Pendulum Dj Set, DJ Pre-

mier, Wilkinson, Bondax, Forei-

gn Beggars, P Money, Akua Na-

ru, Crazy P, Jeru the Damaja, 

Onra (live), Mr Woodnote & E-

va Lazarus, Nightmares on Wax 

(dj set), Subcarpaţi, Şuie Papa-

rude sunt noii artişti anunţaţi 

de către organizatori, alături de 

Avicii, David Guetta, ATB, John 

Newman, Tinie Tempah, Patri-

ce, Cazzete, Fatman Scoop, ar-

tişti deja confi rmaţi. UNTOLD, 

cel mai mare festival de muzi-

că din România, cu o investiţie 

de 4,5 milioane euro, se va des-

făşura pe minimum 10 scene şi 

va benefi cia de sprijinul a 1.000 

de voluntari.

„Ne propunem să organi-

zăm unul dintre cele mai ma-

ri evenimente muzicale din Eu-

ropa şi promitem că UNTOLD 

Festival va fi  mai mult decât 

un festival, va fi  o experienţă 

senzorială unică, în România. 

UNTOLD va aduce la un loc 

acţiunea, personajele şi intriga 

unei poveşti de neuitat. Ideea 

noastră a pornit de la nevoia şi 

dorinţa unor astfel de eveni-

mente pe care le-am regăsit la 

pasionaţii de muzică din regi-

une”, a declarat Bogdan Buta, 

Director General UNTOLD.

Povestea UNTOLD 
Festival

Inspirat din festivaluri de ca-

tegoria Major Festivals din Eu-

ropa şi Statele Unite ale Ame-

ricii, UNTOLD Festival promi-

te minimum 80 de ore de party 

incendiar în care Clujul se va 

transforma în destinaţia turis-

tică muzicală a verii. Povestea 

spusă pe ritmul muzicii, înce-

pe în inima Transilvaniei, pe 

tărâmul în care vampirii, iele-

le, lostriţele uriaşe şi alte per-

sonaje fantastice trec graniţa 

înspre lumea reală.

UNTOLD 2015 este doar în-

ceputul unei lumi vizuale pli-

ne de farmec şi mister, în ca-

re Clujul devine tărâmul ma-

gic unde personaje precum 

Prâslea cel Voinic sau Greu-

ceanu prind viaţă. Anii viitori 

vor reprezenta fi ecare câte un 

capitol unic din povestea ne-

spusă, ce va transforma ora-

şul într-o lume specială şi pli-

nă de imaginaţie.

Peste 23.500 
abonamente vândute în 
mai puţin de 2 luni

Peste 23.500 de abonamen-

te au fost vândute până în 

acest moment, doar unul din 

patru abonamente fi ind vân-

dute în Cluj-Napoca, iar re-

stul în principalele oraşe din 

ţară şi din străinătate.

Preţul noului abonament 

Pre-Sale, pentru toate cele pa-

tru zile de desfăşurare ale eve-

nimentului, este de 259 lei şi 

va fi  valabil până la data de 

8 aprilie a.c, în limita a 10.000 

abonamente.

Acestea sunt disponibile în 

reţeaua Eventim şi la parte-

nerii festivalului din Cluj-Na-

poca şi din ţară.

UNTOLD Festival, în 
Arena Clujului

Spaţiul de poveste va fi  

amenajat în cinci zone tema-

tice: Hoia Baciu devine The 

Mountain, Malul Someşului 

devine The River, Parcul Cen-

tral devine The Forest, Piaţa 

Unirii se schimbă în The Ci-

tadel, iar Cluj Arena devine 

The Arena.

• Zona River va avea trei 

scene – cea principală, la 

Cluj Arena, şi două scene se-

cundare, în interiorul şi ex-

teriorul Sălii Polivalente. Aici, 

participanţii vor avea posi-

bilitatea să savureze prepa-

rate din bucătăriile interna-

ţionale, pe toată perioada 

festivalului.

• Zona The Forrest va fi  si-

tuată în Parcul Central şi va 

fi  alcătuită din două scene, 

un târg de produse urbane şi 

o zonă specială de chill out, 

pregătită pentru vizitatori.

• Zona The Citadel va avea 

o scenă situată în Piaţa Uni-

rii, special creată pentru a da 

impresia unui castel.

• Zona The Pool va fi  ame-

najată într-un ştrand din Cluj 

Napoca, în incinta căruia se 

va amenaja o scenă.

Camping UNTOLD Festival

Pentru o experienţă inedi-

tă şi autentică, UNTOLD Fes-

Din 2015, Festival
cucerește Clujul
Avicii, David Guetta, ATB, Fedde Le Grand, John Newman, T
sunt parte dintr-un line up de 150 artiști

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună
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lul UNTOLD 

Tinie Tempah, Patrice, Aronchupa 

tival amenajează zone de cam-

ping şi o parcare pentru vehi-

cule mici. Campingul, accesi-

bil tuturor participanţilor în 

limita locurilor disponibile, va 

fi  îngrădit şi păzit permanent. 

În interiorul acestuia vor exis-

ta duşuri cu apă curentă, to-

alete ecologice şi zone de re-

ciclare. Tot pe teritoriul cam-

pingului vor funcţiona maga-

zine non-stop, terase, precum 

şi o zonă de foodcourt.

Costurile pentru accesul cu 

cortul sau cu rulota în zona 

camping-ului vor fi  de 49 lei 

de persoană, iar costul pen-

tru parcare va fi  de 39 lei de 

maşină. Costurile includ cele 

patru zile de festival. Pentru 

accesul la zona de camping, 

vor fi  puse la dispoziţie mij-

loace de transport în comun.

Ce este UNTOLD Festival

UNTOLD Festival este pro-

iectul major al programului 

Cluj-Napoca 2015 – Capitala 

Europeană a Tineretului, or-

ganizat de Federaţia SHARE 

Cluj-Napoca în parteneriat cu 

organizaţia Student Plus, fon-

dator al Federaţiei SHARE 

Cluj-Napoca.

Banca Transilvania, Banca 

Oamenilor Intreprinzători din 

România, este primul dintre 

partenerii anunţaţi de Festi-

valul UNTOLD, pentru ediţia 

din 2015.

Filarmonica de Stat 

Transilvania oferă iubito-

rilor muzicii clasice din 

Cluj-Napoca un prim măr-

ţişor muzical, în această 

primăvară, sub forma 

unui concert simfonic 

susţinut de Orchestra 

Filarmonicii şi dirijat de 

maestrul olandez Theo 

Wolters. 

Concertul va avea loc vi-

neri începând cu ora 19:00, pe 

scena Colegiului Academic.

Invitatul special al acestui 

concert este trompetistul Frits 

Damrow (foto) din Olanda.

Din programul serii fac 

parte în primă audiţie abso-

lută, Uvertura din Regele moa-

re după Eugen Ionescu, lu-

crare semnată de tânărul com-

pozitor Dan Variu (membru 

al Corului Filarmonicii), Con-

certul pentru trompetă de 

Mieczlaw Weinberg şi Simfo-

nia a X-a în mi minor de D-

mitri Şostakovici.

Concert simfonic în primă audiție, de mărțișor 

Dan Variu – Uvertura din 
Regele moare, după 
Eugen Ionescu, p.a.a.
Mieczslaw Weinberg – 
Concert pentru trompetă, 
op. 94
Dmitri Șostakovici – 
Simfonia a X-a în mi mi-
nor, op. 93

Invitați: Theo Wolters – 
dirijor (Olanda), Frits 
Damrow – trompetă 
(Olanda)

Program
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LICITAŢIE PUBLICĂ

S.C. CORADONE SERVCOM IMPEX S.R.L. prin 
lichidator judiciar CII Dumitrescu Mihaela, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea unui apartament cu 1 
cameră în Mun. Brașov – preţ minim de adjudecare 27.000 
euro.

Licitaţia se va desfășura în data de 12.03.2015, ora 
12,00, în Cluj-Napoca, Piaţa Ștefan cel Mare nr. 4, camera 
11, conform strategiei publicată în BPI 12858/07.07.2014. 
În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în următoarele 
5 saptămâni la aceeași adresă și aceeași oră.

Cei interesaţi vor solicita relaţii la telefon 0745-344.551, 
cu cel puţin două zile anterior datei de desfășurare a licitaţiei.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
modifi cat parţial ca salon de în-
frumuseţare, parter cu două in-
trări + cale de acces + garaj, de-
comandat, C.T., amenajat foarte 
frumos. Inf. la tel. 0736-959162. 
(1.7)

¤ 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. (3.5)

¤ P.F. vand apartament 
excepțional, cu 3 camere, con-
fort, pe str. Tulcea. Inf. la telefon 
0743-996005. (4.7)

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. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (3.5)

¤ 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. (3.5)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, jud 
Cluj, 4 camere, șură cu 2 grajduri, 
bucătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, acces la toate utilită-
ţile, cu sau fără 4 ha teren agricol. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (3.5)

¤ 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. (3.5)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 3 
dormitoare, supr. 72 mp, grădină și 
teren, C.F. actualizat. Inf. suplimen-
tare la tel. 0747-700044. (3.5)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (3.5)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 
14 iulie, Donath, E. Grigorescu, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren 
sau grădină min. 400 mp, front 
minim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (3.5)

¤ 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 di-
ferenţă de preţ, zonă centrală, 
aproape de mijloacele de trans-
port (50 m). Aștept oferte la tel. 
0752-372357. (4.7)

¤ Vând casă cu 1 cameră, bucătă-
rie, baie, 40 mp + 200 mp curte, în 
Cluj-Napoca, str. Bulgarilor 13/A, 
singur în curte. Inf.suplimentare la 
tel. 0748-127960. (4.7)

¤ 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. (4.7)

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. (4.7)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană E60, situat la intrarea 
Turda-Dăbăgău, vis-à-vis de Că-
minul de vârstnici Sfânta Sava, 
teren compact, curent electric, 
carte funciară, poziţie și locaţie 
foarte bună pentru construcţie 
de anvergură, preţ 17 euro/mp. 
Inf. la tel. 0744-653097. (4.7)

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, 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. (4.8)

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 Deuşu, 
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 utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren 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. (4.7)

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. 
(5.7)

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. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Recrutăm 
COORDONATOR ŞI 

ASISTENŢI ÎN BROKERAJ 
ASIGURĂRI.

Intenţiile de colaborare 
se transmit pe adresa 

de mail – 
asiguraribusinessgrup@

yahoo.com. (1.4)

Firmă de curăţenie, angajăm

OPERATORI CURĂŢENIE şi 
RESPONSABIL 

COORDONARE ECHIPĂ 
CURĂŢENIE, în centrul 

comercial din Cluj Iulius 
Mall.

Tel. 0728-999.187. (3.4)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, dețin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer și rog 
seriozitate. 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. (6.7)

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru magazin. Salariu minim 
pe economie + bonuri de masă. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0786-365375. (8.12)

¤ 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 gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer şi ofer seriozitate. Rog su-
naţi 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 se-
riozitate. 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. (7.7)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, în Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi. NON-STOP! în tot judeţul. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (7.7)

¤ Pensionar, execut croitorie de 
lux pentru bărbaţi, ultima modă, 
pentru toate vârstele, costume 
de mire, fracuri, blezere, etc., fac 
și transformări. Execuţie irepro-
șabilă, tarif accesibil. Fost mais-
tru specialist la “Casa de Modă”. 
Inf. la tel. 0364-882575. (6.9)

¤ Fac menaj, ajutor în casă, con-
tra chiriei, pentru o persoană ca-
re necesită acest ajutor. Sunaţi la 
tel. 0758-513864. (7.7)

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.

INVITAŢIE

Firma germană Fitline, îşi 
extinde în premieră 

activitatea în România şi 
caută parteneri!

Vă invităm cu drag la o 
prezentare de afaceri 

inedită, susţinută de Guido 
Buch – director de vânzări 

și Annette Bischoff – EVP al 
FITLINE INTERNATIONAL.

Nu lipsi! Poate fi 
oportunitatea vieţii tale!

Evenimentul va avea loc în 
Cluj-Napoca, sâmbâtă, 7 
martie, la Hotel Opera 

Plaza, din str. Traian 
Moșoiu nr. 10.

Inf. la tel. 0722-788947. 
(2.2)

CURSURI

¤ Participă la curs și câștigă 
BANI! Curs montator tâmplărie 
aluminiu pentru șomeri. Primești 
200 lei la terminarea cursului (2 
săptămâni) + posibilitate angaja-
re. Informaţii la tel. 
0771-705394 / rotraining@edu-
rom.ro. (2.3)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART, 270 cmc, stare 
perfectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (7.9)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, culoare ma-
ro, la opt rânduri, cu ușa metalică. 
Inf. la tel. 0264-593488. (3.5)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând cazan de baie din cupru, 
de 100 l, preţ 500 RON. Inf. la 
tel. 0746-297102. (7.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (7.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lemne, 
cu pânză de rezervă de Ø 375 mm. 
Inf. la tel. 0746-297102. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea cu ladă și două 
fotolii, stare foarte bună. Sunaţi 
la tel. 0264-553327 sau 
0786-603497. (1.7)

¤ Vând canapea ”Madrigal” și 
sufragerie ”Mona”, ambele cu 
sculptură. Inf. suplimentare la 
tel. 0751-271474. (7.7)

¤ 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. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând /donez TV color marca 
”Nipon”, DVD Home Cinema, 
5+1 boxe, nou, ceas cu cuc și ce-
as de buzunar mecanic. Inf. la 
tel. 0745-569336. (1.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 0744-
479172 sau 0374-930918. (3.5)

¤ 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. (3.5)

¤ Vând întrerupătoare de Al-3, 
10, 16, de 63 A. Inf. la tel. 
0746-297102. (7.7)

¤ 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. suplimentare 
la tel. 0723-064864. (3.5)

DIVERSE

¤ Vând 120 kg porumb boabe, 
preţ 1 RON/kg. Sunaţi la tel. 0264-
553327 sau 0786-603497. (1.7)

¤ Vând pardesiu bej, nou, mări-
mea 46-48, covor persan 2/3. Inf. 
la tel. 0264-553327 sau 
0786-603497. (1.7)

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

0264-591965. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Saylor”, 
de 3 persoane, cu accesorii, fund 
“Tego”, 2 beţe de pescuit telescopi-
ce, compozit 3,5 m, putere 80-150 
gr; un băţ de 2,40 m -15-15 gr din 
două părţi “Shimano” și unu de 3 
m – 40-80 gr, din două segmente 
“Silstar”, ambelel composit. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (3.7)

¤ Vând ţuică de prune de calitate, 
pentru consumatori pretenţioși, 
preţ 40 RON. Inf. la tel. 
0744-485224 sau 0264-440637. 
(3.7)

¤ Ieftin! Vând tanc răcitor lapte, din 
inox, digital mono/trifazat, 
300/700 litri, garanţie. Sunaţi la 
tel. 0747-700044. (3.5)

¤ Cumpăr puncte ANRP. Tel. 
0745-897813. (26.28)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi con-
servanţi (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. (3.5)

¤ Cumpăr cărţi tehnice, emble-
me, brelocuri, cu următoarele 
autotursme: Oltcit, Trabant, Da-
cia, ARO sau camioane româ-
nești. Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(3.5)

¤ Vând pentru colecţionari tensi-
ometru cu mercur. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (7.7)

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. (6.7)

PIERDERI

¤ S.C. MOTILOR S.R.L., având 
C.U.I. 2872367 și 
J12/1372/1992, declar nul Certi-
fi catul Constatator aferent punc-
tului de lucru din Cluj-Napoca, 
Str. Fabricii nr. 12, Str. Gradinari-
lor nr. 1. (1.1)

¤ Subscrisa S.C. Evo Vision S.R.L., 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Nă-
săud nr. 4, ap. 59, înregistrată în 
Reg. Com sub nr. J 
12/1411/2011, C.U.I. 28536026, 
declară pierdut Certifi catul Con-
statator sediu social, cu nr. 
25460, emis la data de 
25.05.2011. Se declară nul. (1.1)

¤ I&Deal S.R.L. pierdut certifi cat 
constatator, J12/1943/2005, 
CUI 17621622, 
42394/25.05.2005, 
47908/20.06.2005. Se declară 
nul. (1.1)

¤ LICHTTECH AGENT DE ASIGU-
RARE S.R.L. pierdut certifi cat con-
statator, J12/1943/2005, CUI 
17621622, 42394/25.05.2005, 
47908/20.06.2005. Se declară 
nul. (1.1)

¤ AUTIS S.R.L. cu sediul social în 
sat Suceagu, comuna Baciu, pier-
dut certifi cat constatator pentru 
puncul de lucru din Cluj-Napoca, 
str Oașului nr. 293, cu 
J12/1999/2004, CUI 16469926. 
Se declară nul. (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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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

Cabinet veterinar

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

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 

judiciar al Manilva Est SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Madach Imre, nr. 
20, jud. Cluj, organizează licitaţie publică pentru valorifi carea 
următoarelor bunuri:

• Apartamente 2 camere etaj 2 + Pod, situate în corpurile 
C1 și C3, str. Becaș, nr. 19-21, în suprafaţă utilă de 56 mp, 
compus din: 1 living, 1 camera, 1 bucătarie, 1 baie, 1 
debara, 1 hol, și 2 balcoane – preţ de pornire: 327.614,29 
lei + loc de parcare subsol – preţ de pornire: 20.457,14 lei;

• Spaţiu compus din sală sport, depozit, 2 vestiare, grup 
sanitar și hol, în suprafaţă totală de 63,63 mp, situat în 
corpul C1 – preţ de pornire: 92.314,84 lei;

• Spaţiu compus din birou administrativ cu curte de 
lumină și baie, în suprafaţă totală de 23,72 mp, situat în 
corpul C5 – preţ de pornire: 34.412,90 lei;

• Spaţiu compus din atelier întreţinere, curte de lumină 
și baie, în suprafaţă totală de 23,72 mp, situat în corpul 
C6 – preţ de pornire: 34.412,90 lei;

• Imobil compus din teren în cote părţi indivize cu edifi cate 
în bloc de locuinţe defi nit ca Unitate individuală nr. 8 cu 
Suâ20,14, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Becaș, nr. 
19-21, corpul C5 – preţ de pornire: 26.763,87 lei

• Imobil compus din teren în cote părţi indivize cu edifi cate 
în bloc de locuinţe defi nit ca Unitate individuală U8 cu 
Suâ20,14, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Becaș, nr. 
19-21, Corpul C6 – preţ de pornire: 26.763,87 lei.

• Bunuri mobile constând în mobilier tip hol, bucătărie, 
sufragerie și dormitor – preţ de pornire: 3.551,94 lei;

Preţurile nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 20.03.2015, ora 16:00 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 03.04.2015, ora 16:00 și respectiv 
17.04.2015, ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL , desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societăţii THE PRINCESS OF 
BUTTERFLIES S.R.L. – în faliment, in banckrupcy, en faillite, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea 
următoarelor bunuri mobile:

- Pachet accesorii damă;
- Pachet haine și lenjerie;

Licitaţia va avea loc în data de 13.03.2015, ora 11:30, 
la sediul Phoenix Omega Ipurl din Cluj Napoca, str. Emil 
Racoviţă nr. 38, ap. 1.

Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă, iar caietul 
de sarcini va putea fi  achiziţionat până la ora 11:30, în ziua 
anterioară licitaţiei de la sediul lichidatorului judiciar din 
Cluj Napoca, Str. Emil Racoviţă nr. 38 ap. 1, jud. Cluj. În caz 
de neadjudecare licitaţiile se vor repeta după cum urmează: 
27.03.2015, 10.04.2015, 24.04.2015, 08.05.2015, 
22.05.2015, 05.06.2015, 19.06.2015, 03.07.2015.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0264.432.603.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL , desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al S.C. SCUDAS S.A. – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea bunurilor mobile aparţinând S.C. SCUDAS 
S.A. Paşcani, bunuri constând în principal din obiecte de 
mobilier. Licitaţia va avea loc în data de 13.03.2015, ora 
10:30, la sediul Phoenix Omega Ipurl din Cluj Napoca, str. 
Emil Racoviţă nr. 38, ap. 1.

Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă, iar caietul 
de sarcini va putea fi  achiziţionat până la ora 10:30, în ziua 
anterioară licitaţiei de la sediul lichidatorului judiciar din 
Cluj Napoca, Str. Emil Racoviţă nr. 38 ap. 1, jud. Cluj. În caz 
de neadjudecare licitaţiile se vor repeta după cum urmează: 
27.03.2015, 10.04.2015, 24.04.2015, 08.05.2015, 
22.05.2015, 05.06.2015, 19.06.2015.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0264.432.603.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL , desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al ECOLUTION S.R.L. – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vanzarea bunului imobil afl at în patrimoniul 
debitoarei constând în teren Situat în Cluj Napoca, B-dul. 
Muncii, FN, jud. Cluj;

Licitaţia va avea loc în data de 13.03.2015 ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 38 ap.1. Documentaţia 
de înscriere va putea fi  depusă până la ora 15:00, în ziua 
anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare licitaţia se va 
repeta în datele de 27.03.2015, 10.04.2015, 24.04.2015, 
08.05.2015, 22.05.2015.

Preţul de pronire în cadrul acestor licitaţii este de 450.000 
lei + TVA. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0264.432.603

ANUNŢ PUBLIC

S.C. GEAINV S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, 
B-dul Muncii nr.18, jud. Cluj, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de incadrare, de către APM Cluj, 
de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul „Desfi inţare construcţii 
corpuri C60, C61, C62, C63“, propus a fi  amplasat în mun. 
Cluj-Napoca, str. Maramureșului, nr. 36, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni între orele 9,00-16,30, marţi-vineri între orele 
9,00-14,00, precum și la următoarea adresa de internet 
www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 10.03.2015.

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
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Pr. Bogdan Ivanov

Corupţia a devenit unul din 

cele mai îngrijorătoare feno-

mene din ţara noastră care 

pune sub semnul întrebării 

nu doar încrederea publică în 

oameni şi instituţii, ci şi o în-

treagă ierarhie de valori şi 

principii care dau substanţă 

oricărei democraţii. Termeni 

precum corectitudine, şansă, 

conduită, onestitate, transpa-

renţă sau obiectivitate sunt 

practic anulaţi în faţa acestui 

ferment de descompunere mo-

rală care a cuprins societatea 

românească în profunzimea 

ei. Locul lor este luat de rea-

lităţi precum bun-plac, pute-

re, interes, abuz, mită sau tra-

fi c de infl uenţă care compro-

mit şi întunecă orizontul de 

şanse şi speranţe al unei în-

tregi naţiuni. De aceea o re-

fl ecţie asupra cauzelor pro-

funde ale acestui fenomen se 

impune ca o premisă a înţe-

legerii faptului că de corupţie 

nu este ferit nimeni şi nimic.

Dacă privim etimologic, co-

rupţia este un microb, care 

mai întâi strică natura celui 

în care a intrat şi o degradea-

ză, sfârşind prin a o descom-

pune şi a o nimici. Acest pe-

ricol distructiv individual poa-

te antrena într-un uriaş pro-

ces de descompunere şi alte 

naturi care, prin fi rea lor, sunt 

încă necorupte, iar această re-

gulă este pe deplin confi rma-

tă de biologie. Orice organism 

viu este supus coruperii, adi-

că deturnării sensului primor-

dial pentru care a fost creat, 

fi e în prezenţa unor factori 

externi, fi e sub imperiul pro-

priei alterări produse de timp.

Corupţia arată că înainte 

de a fi  o problemă naturală 

ea este în primul rând o de-

fecţiune morală, pentru că 

aşa cum există o corupţie a 

trupului există şi una a su-

fl etului. În acest context pă-

catul este expresia prin exce-

lenţă a corupţiei, care alte-

rează darurile dumnezeieşti 

din om, lăsând loc vidului 

care se adânceşte tot mai mult 

şi care sfârşeşte prin a arun-

ca fi inţa umană în haos. Îm-

potriva acesteia, dar şi a de-

gradării în timp a naturilor 

create nu putem lupta cu pro-

priile arme şi puteri, iar vic-

toria asupra acestei forme de 

corupţie o punem pe seama 

bunăvoinţei Domnului.

Mai periculoşi rămân în-

să factorii externi, care trans-

formă corupţia într-o mare 

ispită mai ales pentru cei ca-

re deţin o autoritate sau exer-

cită puterea. În acest sens, 

Mitropolitul Bartolomeu Ana-

nia dădea o defi niţie admira-

bilă corupţiei, pe care o ve-

dea ca fi ind viciul omului i-

moral care-şi degradează spi-

ritul prin încălcarea condui-

tei sociale. Exploatarea auto-

rităţii sau a poziţiei sociale a 

celui care deţine o funcţie în 

favoarea unui profi t personal 

este forma cea mai des întâl-

nită a corupţiei în lumea po-

litică şi economică şi are ca 

fundament puterea. Puterea 

dacă nu este bine dozată şi 

supusă cenzurii binelui şi in-

teresului comun, devine dro-

gul care îi răpeşte celui care 

o deţine puterea de a se stă-

pâni. „A sta lângă butoiul cu 

miere şi a nu-ţi băga mână 

în el” nu este doar metafora 

cinstei şi a corectitudinii, ci 

şi conştiinţa că având pute-

rea ai şi răsplata pe măsură, 

în faţa căreia nu merită să îţi 

sacrifi ci libertatea. De aceea, 

pentru a deţine puterea, sunt 

preferaţi oameni care ştiu să 

o gestioneze ca pe o povară 

şi nu ca pe un profi t. La a-

ceasta se mai adaugă graba, 

ispita banului public, dorin-

ţa de îmbogăţire, drumul oco-

lit, care pentru mulţi dintre 

cei care deţin funcţii au fost 

nu mizele prin care doreau 

să îşi schimba viaţa, ci ispi-

tele care au înghiţit atâtea 

destine. Pentru că suntem 

convinşi, corupe puterea, co-

rupe banul, dar mai ales mo-

delul uman corupt.

Puterea exemplului este şi 

ea o realitate care a făcut să 

se perpetueze un sistem mar-

cat de acelaşi viciu al corup-

ţiei. Confi rmarea tacită că es-

te posibil şi aşa, a născut o 

întreagă generaţie clientelară, 

în care corupţia a devenit li-

antul viciat care unea oameni 

şi interese. Pentru că un func-

ţionar corupt generează şi un 

cetăţean dornic să benefi cie-

ze de pe urma aceloraşi favo-

ruri corupte şi excepţii de la 

lege în interes propriu.

Corupţia mai poartă şi am-

prenta genetică a moşteniri 

comuniste, pentru că ea a fost 

nu doar politica întregului 

sistem, ci era percepută şi ca 

o veritabilă formă de rezis-

tenţă şi ca o lovitură subver-

sivă dată unui regim, el în-

suşi corupt şi fals.

Corupţia nu ocoleşte nici 

fi rile ceva mai spiritualizate, 

aşa că ea este prezentă şi în 

Biserică sub numele de simo-

nie. Pe scurt, acest viciu este 

modalitatea prin care cineva 

obţine o slujire sau demnita-

te bisericească prin bani. Acest 

fapt arată prin însăşi exem-

plul biblic al lui Simon Ma-

gul, că, în Biserică, foamea 

de putere este viciul care co-

rupe orice slujire sfântă a oa-

menilor şi a lui Dumnezeu.

Privind complexitatea a-

cestui fenomen, riscăm să 

cădem în pesimism, mai ales 

dacă ţinem cont de efectele 

pe care el le-a produs în cei 

douăzeci şi cinci de ani de 

la Revoluţie. Dacă am încer-

ca să facem un bilanţ al a-

cestui fl agel al corupţiei, am 

putea spune că, în mod sis-

tematic, ea a sacrifi cat me-

ritul în faţa banului, l-a anu-

lat pe omul pregătit şi capa-

bil în favoarea celui inapt, a 

pus viciul în locul valorii şi 

a sacrifi cat şansa unei naţi-

uni de a se însănătoşi, în be-

nefi ciul unor oameni mici, 

marcaţi de interese meschi-

ne. În faţa acestor realităţi, 

corupţia a încetat de mult să 

mai fi e o infracţiune sancţi-

onată de Codul penal, a de-

venit viciu şi a sfârşit ca men-

talitate, care poate afecta pe 

termen lung şansa noastră 

la o viaţă mai bună.

Reinstaurarea unei justiţii 

corecte, care să sancţioneze 

orice derapaj de la lege a u-

nei administraţii transparen-

te şi obiective care să garan-

teze accesul egal al tuturor la 

serviciile statului, sunt pre-

misele unei însănătoşiri insti-

tuţionale mult aşteptate. Ră-

mâne însă viciul corupţiei, 

căruia trebuie să i se aplice o 

vindecare de ordin moral. Iar 

ieşirea din această stare vici-

ată nu poate fi  decât rezulta-

tul unui efort interior al fi e-

căruia, de însănătoşire mora-

lă, care, în mod obligatoriu, 

trebuie să facă apel la religie, 

educaţie şi cultură, pentru că 

altfel orice instrument care 

încearcă să limiteze corupţia 

rămâne inefi cient.

Mai avem vreo şansă în faţa corupţiei?

Asociaţia „Părinţi pentru 

Ora de Religie” (A.P.O.R) s-a 

constituit şi la Cluj-Napoca, 

unde s-au ales reprezentanţii 

şi s-au înscris primii părinţi 

sâmbătă, 28 februarie 2015. 

Şedinţa de constituire a fi lia-

lei Cluj a avut loc în Sala Fes-

tivă a Cercului Militar, în pre-

zenţa vicepreşedintelui asoci-

aţiei, Romeo Moşoiu, consili-

er în cadrul Ministerului Edu-

caţiei Naţionale.

La eveniment a fost prezent 

şi Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei care în deschidere i-a în-

curajat pe părinţi în această 

iniţiativă şi a argumentat scrip-

turistic importanţa orei de re-

ligie în viaţa copiilor: „Eu bi-

necuvântez această lucrare im-

portantă şi o argumentez scrip-

turistic. Sfântul Solomon, în 

Cartea Proverbelor spune un 

lucru care rămâne valabil pâ-

nă la sfârşitul veacurilor: o-

mul ca să fi e om trebuie for-

mat. Deprinde-l pe tânăr cu 

purtarea pe care trebuie să o 

aibă şi nici când va îmbătrâ-

ni nu se va abate de la ea. Eu 

zic că cea mai mare curerire 

după căderea comunismului 

a fost reintroducerea orei de 

religie în şcoală. Socotim că e 

absolut onest ca noţiunile ele-

mentare legate de spiritualita-

tea părinţilor şi a înaintaşilor, 

copilaşii să le ştie. Dacă nu ar 

fi  ora de religie, nu ar avea o 

pregătire completă. Ora de re-

ligie îi face să posede noţiuni-

le elementare legate de cre-

dinţa noastră”.

„Suntem părinţi 
responsabili şi luptăm 
pentru ora de religie”

„Am dorit în rolul nostru de 

părinţi, de părinţi responsabili 

să contribuim cumva în aşa fel 

încât ora de religie rămâne să 

rămână, aşa cum spune şi de-

cizia Curţii Constituţionale, în 

trunchiul comun, să fi e disci-

plină în catalogul unităţilor de 

învăţământ. Din partea mem-

brilor fondatori, 12 la număr, 

a existat o implicare totală, iar 

marea noastră dorinţă este ca 

această asociaţie să se dezvol-

te şi să ajungem la cât mai mul-

te fi liale în ţară. Credem că es-

te un moment important pen-

tru părinţi, pentru ora de reli-

gie, este un moment în care fi -

ecare dintre noi, în rolul nos-

tru de părinte va trebui să de-

punem la secretariatul unităţii 

de învăţământ acea cerere, pâ-

nă în 6 martie. Este important 

ca fi ecare dintre noi să ajutăm 

cu ce putem această asociaţia 

şi în special, ora de religie”, a 

declarat vicepreşedintele 

A.P.O.R, Romeo Moşoiu.

Părinţi clujeni, pentru 
ora de religie!

Parinţii prezenţi în Sala Fes-

tivă a Cercului Militar au fost 

dornici de a face parte din aso-

ciaţie pentru binele copiilor lor, 

pe care nu îşi doresc sub nicio 

formă să îi priveze de spiritu-

alitatea ortodoxă şi tradiţia nea-

mului românesc. Ei au luat cu-

vântul, şi-au exprimat părerea 

cu privire la schimbările ce ţin 

de ora de religie şi şi-au acor-

dat sprijinul în acţiunile între-

prinse de A.P.O.R. Cu ocazia 

şedinţei de la Cluj s-a ales şi 

comitetul fi lialei locale. În ur-

ma votului, preşedinte al Aso-

ciaţiei „Părinţi pentru Ora de 

Religie al fi lialei Cluj-Napoca 

a fost aleasă actriţa Elena Ivan-

ca, de la Teatrul Naţional din 

Cluj-Napoca şi cadru universi-

tar în cadrul Facultăţii de Tea-

tru şi Televiziune. Vicepreşe-

dinţi sunt: Adrian Opre, cadru 

universitar la Facultatea de Psi-

hologie din cadrul Universită-

ţii „Babeş-Bolyai”, Anca Buzo-

ianu, decanul Facultăţii de Me-

dicină din cadrul Universităţii 

de Medicină şi Farmacie „Iu-

liu Haţieganu” din Cluj-Napo-

ca şi doamna avocat Adriana 

Buzgar. Toţi au venit în calita-

te de părinţi, pentru a susţine 

dreptul copiilor lor de a studia 

religia în şcoli.

Fără Dumnezeu, lumea 
se îndreaptă spre iad”. 
Mărturiile unor părinţi

„Am venit aici pentru că eu 

într-adevăr cred că o lume fă-

ră Dumnezeu este o lume ca-

re se îndreaptă spre iad. Cred 

în bine şi cred în rău, dar atunci 

când stă în puterea noastră, 

prin Harul lui Dumnezeu, să 

înfăptuim binele, cred că este 

momentul să-l înfăptuim”, a 

spus Elena Ivanca, actriţă la 

Teatrul Naţional din Cluj-Na-

poca şi cadru universitar la Fa-

cultatea de Teatru şi Televizi-

une din cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai”.

„Cred că este un context 

extrem de favorabil pentru ce 

înseamnă laicat, părinţi şi toa-

te rudeniile copiilor implicaţi 

în educaţie să aducă un act 

de mărturie, să facă o mărtu-

risire sinceră în raport cu cre-

dinţa strămoşească. De aceea 

cred că asemenea contexte e 

bine, periodic, să le întâmpi-

năm. Dacă vreţi, cele mai au-

tentice mărturii au fost în pe-

rioadele de maximă prigoni-

re a creştinismului sau orică-

rei religii”, a declarat Adrian 

Opre, cadru universitar la Fa-

cultatea de Psihologie din ca-

drul Universităţii „Ba-

beş-Bolyai”.

„Cred că este o iniţiativă 

deosebit de lăudabilă pentru 

că este momentul să facem 

ceva pentru reperele morale 

ale copiilor noştri şi să răs-

pundem într-un fel atacurilor 

la adresa religiei care vin din 

alte părţi. Nu cred că pentru 

vreun copil din ţara aceasta, 

ora de religie face rău. Aceas-

ta este părerea mea, ca şi pă-

rinte, ca şi profesor şi ca şi 

creştin”, a spus decanul Fa-

cultăţii de Medicină din ca-

drul Universităţii de Medici-

nă şi Farmacie „Iuliu Haţiega-

nu” din Cluj-Napoca, prof. Dr. 

Anca Buzoianu.

Asociaţia „Părinţi
pentru Ora de Religie” 
pe facebook şi în cât mai 
multe oraşe

Filiale ale Asociaţiei „Pă-

rinţi pentru Ora de Religie” 

vor fi  înfi inţate în cât mai mul-

te oraşe din ţară.

În prezent, părintii îşi pot 

înscrie copiii la ora de religie 

pana în 6 martie, prin com-

pletarea cererii tip emisă de 

Ministerul Educaţiei, care poa-

te fi  procurată de la secreta-

riatele şcolilor sau poate fi  

descărcată de pe site-ul www.

patriarhia.ro.

Tinerii majori îşi vor com-

pleta personal cererea şi o vor 

depune la secretariatele uni-

tăţilor de învăţământ.

Asociaţia „Părinţi pentru 

Ora de Religie” are şi o pagi-

nă de Facebook, pe care o poa-

te accesa orice părinte pentru 

a afl a mai multe informaţii.

Înființarea Asociației „Părinți pentru Ora de Religie”, la Cluj-Napoca
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PIAŢA VALUTARĂ

Dolarul american a deve-

nit cea mai bună investi-

ţie, randamentul pe care 

îl oferă fi ind mai profi ta-

bil decât dobânzile oferi-

te de bănci la depozite.

Cursul bancnotei verzi a 

crescut ieri de la 4,0041 la 

4,0228 lei, mai sus cu 9,1% 

faţă de finalul anului trecut. 

Având în vedere că majori-

tatea analizelor indică atin-

gerea, până la sfârşitul anu-

lui, a parităţii cu euro, apre-

cierea faţă de finalul lui 2014 

ar putea ajunge la circa 21%, 

dacă luăn în calcul un curs 

de 4,45 lei.

Pe piaţa valutară, dolarul 

american a fl uctuat între 

4,0170 şi 4,04 lei, în condiţii-

le în care pe pieţele interna-

ţionale euro a scăzut la mini-

mul ultimilor 11 ani şi jumă-

tate de 1,1026 dolari.

Cursul euro a scăzut de la 

4,4542 lei, maximul ultimelor 

cinci săptămâni, la 4,4454 lei. 

Aprecierea leului s-a datorat 

revenirii la sentimente mai 

bune ale investitorilor faţă de 

activele considerate mai ris-

cante, dar care oferă randa-

mente mai bune, decât cele 

din zona euro.

Piaţa valutară s-a deschis 

la 4,4480 – 4,45 lei, în scăde-

re faţă de închiderea de mier-

curi. Cotaţiile au scăzut până 

la un minim de 4,4430 lei, iar 

tranzacţiile de la ora 14:00 se 

realizau la 4,4430 – 4,4460 lei.

Media monedei elveţiene, 

care fl uctua pe pieţele inter-

naţionale între 1,063 şi 1,075 

franci/euro, a coborât de la 

4,1595 la 4,1532 lei.

Monedele din regiune be-

nefi ciau de suportul plasa-

mentelor în active mai riscan-

te şi se apreciau faţă de euro, 

cea poloneză la 4,134 – 4,153 

zloţi iar cea maghiară la 304,4 

– 306,4 forinţi.

Perechea euro/dolar cobo-

ra de la 1,1185 dolari la 1,1026 

dolari. Scăderea are loc în con-

diţiile în care BCE va începe să 

injecteze lichiditate în piaţă, 

prin cumpărarea lunară de obli-

gaţiuni, de stat sau corporati-

ve, suma lunară ridicându-se 

la 60 miliarde euro. Programul 

european de relaxare cantitati-

vă se va desfăşura până în sep-

tembrie viitor, dar el ar putea 

fi  prelungit. Scopul este de a 

stimula economia din zona eu-

ro dar şi de a impulsiona creş-

terea infl aţiei. R. G.

Euro scade cu ban, 
dolarul sare la 4,04 lei

Weekendul 13 – 15 

Martie 2015 va aduce la 

Polus Center Cluj a doua 

ediţie a Târgului de 

Servicii Medicale şi 

Îngrijire Corporală. 

Printre multitudinea de 

sfaturi despre sănătate, 

îngrijire, frumuseţe şi 

stil, vor avea loc o serie 

de prezentari si seminarii 

menite sa ofere informa-

tii in plus despre anumite 

domenii mai mult sau 

mai putin cunoscute.

Vreme de trei zile, clinici 

private de renume din jude-

ţul Cluj, dar şi din alte jude-

ţe vor prezenta serviciile ofe-

rite şi pachetele promoţio-

nale pregatite cu ocazia a-

cestui eveniment.

Cei care vor vizita Târ-

gul, vor putea găsi clinici 

cu diverse specialităţi: on-

cologie, cardiologie, ortope-

die, genetică şi servicii de 

laborator, histopatologie, 

stomatologie, chirurgie es-

tetică şi reparatorie, orto-

donţie, fizioterapie şi recu-

perare medicală, dar şi ob-

setrică-ginecologie. Cei pre-

zenţi vor oferi, ca şi la pri-

ma ediţie, sfaturi de speci-

alitate gratuite şi consultan-

ţă în probleme de sănătate, 

împreună cu vouchere de 

reduceri substanţiale.

Seminariile organizate în 

cadrul Târgului sunt cu acces 

liber şi au urmatorul program:

Sâmbătă, 14.03.2015, ora 

17:00 – seminar 50 min. Fla-

vius Ţurcanu – „2 paşi pen-

tru îmbunătăţirea vederii. Teh-

nici simple şi naturale”.

Duminică, 15.03.2015, ora 

14:00 – prezentare Clinica 

Medprime – „Tehnica periaju-

lui corect al dinţilor”.

Duminică, 15.03.2015, ora 

15:00 – prezentare Salon Tanya 

– „Radiofrecvenţa facială cu 

acid hialuronic şi colagen pen-

tru ten matur”.

A doua ediţie a Târgului 

de Servicii Medicale şi Îngri-

jire Corporală va avea loc în 

perioada 13 – 15 Martie 2015, 

în incinta Polus Center Cluj. 

Târgul va fi  deschis publicu-

lui între orele 10:00 – 22:00, 

de vineri până duminică.

În Martie, dă-ţi întâlnire 

cu sănătatea la Târgul de 

Servicii Medicale şi Îngriji-

re Corporală!

A doua ediție a Târgului de Servicii 
Medicale și Îngrijire Corporală vine
cu o serie de prezentări de excepție

Şocul la nivel de fi scalita-

te va fi  destul de mare 

după aplicarea măsurilor 

de relaxare fi scală, iar 

efectele pozitive care 

rezultă în urma acestor 

măsuri nu se vor materia-

liza imediat, astfel încât 

veniturile la buget vor 

scădea, a declarat joi pre-

şedintele Consiliului 

Fiscal, Ionuţ Dumitru, în 

cadrul unui eveniment de 

specialitate.

Ionuţ Dumitru a explicat 

că este nevoie de multă pru-

denţă în acest sens „pentru 

că în fi ecare lună se plătesc 

salarii, pensii, şi nu sunt su-

me mici”.

„Suntem cu toţii de acord 

că avem nevoie de o reducere 

a fi scalităţii în România, mai 

ales în zona de TVA şi contri-

buţii la asigurări sociale, dar 

trebuie să gândim foarte bine 

acest parcurs, pentru că nu te 

poţi juca cu cifrele. Trebuie să 

ai studii foarte bine fundamen-

tate de impact. Şi chiar dacă 

sunt foarte bine fundamenta-

te, este vorba despre foarte 

multe incertitudini, de com-

portamente care nu vor fi  u-

şor modelate. Plecând de la 

premisa că de la 1 ianuarie, 

spre exemplu, ar trebui să sca-

dă TVA cu 4 puncte procentu-

ale, accizele la combustibil cu 

20%, impozitul pe dividende 

şi taxa pe stâlp eliminate, ce 

facem pe termen scurt? Putem 

constata că, pe termen scurt, 

până se produc efectele pozi-

tive pe care contăm în econo-

mie, să constatăm că nu sunt 

bani în buget”, a menţionat 

Ionuţ Dumitru.

Acesta a precizat că este 

vorba despre „miliarde de lei, 

care pe termen scurt, cel pu-

ţin, vor fi  cu greu acomodate 

până se produc efectele de 

conformare, de reducere a eva-

ziunii, care oricum sunt esti-

mate extrem de optimist — în 

momentul în care spui că din 

16 miliarde lei impact pe bu-

get reducere de venituri şi se 

reîntorc cu efecte de runda a 

doua aproape două treimi”.

Istoria „nu e de partea 
noastră”

„Nu ne ajută deloc istoria 

de până acum. Până acum nu 

am fost în stare să îmbunătă-

ţim colectarea taxelor de o 

manieră în care să ne ajute a-

tât de mult. Eu cred că trebu-

ie să fi m prudenţi. Evident că 

vrem taxe mai mici, dar tre-

buie să ne gândim şi la ce ne 

aşteptăm noi să ne livreze sta-

tul în schimbul taxelor pe ca-

re le plătim. Am văzut că se 

înteţesc discuţiile cu privire 

la salarizarea din sectorul bu-

getar şi posibilitatea ca sala-

riile din sectorul bugetar să 

fi e regândite, cu o nouă sche-

mă de salarizare, cu şase trep-

te, în funcţie de studii. Pe de 

o parte vrem taxe mici, iar pe 

de altă parte vrem şi un stat 

mare. Trebuie să ne hotărâm 

în ce direcţie ne ducem”, a 

mai spus Ionuţ Dumitru.

Pachet fi scal pentru 
încurajarea natalităţii

Preşedintele Consiliului Fis-

cal a mai spus că, în contex-

tul unor modifi cări fi scale, tre-

buie gândit un pachet de sti-

mulare a natalităţii, „mai ales 

în zona clasei mijlocii unde 

majoritatea persoanelor au un 

credit, au datorii, nu îşi per-

mit să rămână cu un venit mai 

mic decât l-au avut”.

„Vorbim în principal des-

pre persoane care au un venit 

peste medie, din care plătesc 

şi rate şi alte costuri şi apoi 

ajung la un venit de 11 mili-

oane lei sau cât este indem-

nizaţia în prezent. Este un şoc 

mult prea mare pentru a pu-

tea fi  acomodat şi foarte mul-

ţi nu îşi permit acest lux de a 

avea un copil. Eu cred că, în 

acest context, trebuie gândită 

o soluţie prin care acel şoc să 

fi e mai mic. Nu ştiu cum, dar 

cred că soluţii există. Nu cred 

că trebuie să reinventăm roa-

ta. Sunt state europene care 

ne pot oferi consultanţă şi pu-

tem lua din experienţa lor”, a 

mai spus preşedintele Consi-

liului Fiscal.

Relaxarea ar putea începe cu un șoc
Șocul la nivel de fiscalitate este mare, efectele pozitive nu se produc imediat, apreciază specialiștii.

IONUȚ DUMITRU | 
președintele 
Consiliului Fiscal

„Șocul este unul 
destul de mare 
după... și efectele 
pozitive care se vor 
materializa, cum ar fi  
de exemplu mai 
multe locuri de 
muncă, creștere 
economică mai 
mare, nu se produc 
imediat”.
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA
Florin Piersic
Yellowbird
S-D: 11:30

Ispita
L-D: 14:00, 23:00

Chappie
L-D: 17:00, 20:00

Victoria
De ce eu?
V-Ma: 22:30; L,Mi,J,S:20:00; 
D:15:00

Salonul lui Jimmy
V,Ma: 20:00; Mi,S: 15:00; 
D:22:30

Grand Central
V: 15:00

Viktoria: o poveste despre lăco-
mie şi trădare
Ma: 15:15

Teoria întregului
D: 20:00; L: 15:00; Mi:22:30

50 Shades of Grey
S: 22:30; L,J: 22:30

Birdman
J: 15:00

Spongebob
V-D: 13:00

Sub soarele Toscanei
L: 13:00

P.S. Te iubesc
Ma: 13:00

Coco Chanel
Mi: 13:00

Nopţi în Rodanthe
J: 13:00

Cinema City Polus
The Imitation Game 2D
V – J 16:00

The Lazarus Effect 2D
V – J 18:50, 20:00, 21:50

Shaun the Sheep -2D
V, L – J 14:20, 16:10, 18:10; S – D 
11:30, 12:20, 14:20, 16:10, 18:10

Why Me? 2D
V – J 16:40, 19:20, 22:00

The Wedding Ringer 2D
V – J 17:40

Yellow bird – 3D dubbed
V, L – J 13:40; S – D 11:40, 13:40

Jupiter Ascending 3D
V – Ma 13:20, 19:50; Mi – J 13:20

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
V, L – J 14:40, 15:40; S – D 11:20, 
12:40, 14:40, 15:40

The Boy Next Door 2D
V – J 16:50, 20:40, 22:40

Run All Night 2D
Mi – J 20:50

The Woman in Black 2: Angel of 
Death 2D
V – Ma 22:20

Big Hero 6 3D dubbed
V, L – J 14:40; S – D 12:30, 14:40

Chappie 2D
V, L – J 15:10, 17:40, 20:10, 
22:40; S – D 12:40, 15:10, 17:40, 

20:10, 22:40

The Loft 2D
V – J 15:50, 18:00, 20:20, 22:30

The Cobbler 2D
Mi – J 19:45

Fifty Shades of Grey
V – Ma 13:30, 18:20, 20:50; Mi – 
J 13:30, 18:20, 21:50

Focus 2D
V, L – J 14:50, 17:00, 19:10, 
21:30; S – D 12:20, 14:50, 17:00, 
19:10, 21:30

Cinema City Iulius
Big Eyes 2D
V – J 13:20

The Cobbler 2D
Mi – J 21:10

The Lazarus Effect 2D
V – Ma 17:20, 20:50, 22:40; Mi – 
J 17:20, 18:40, 20:00

Shaun the Sheep -2D
V, L – J 13:40, 15:30, 17:20; S – D 
11:40, 13:40, 15:30, 17:20

Why Me? 2D
V, L – Ma 16:20, 18:30, 21:10; S – 
D 11:20, 16:20, 18:30, 21:10; Mi 
– J 16:20, 18:30, 21:20

The Woman in Black 2: Angel of 
Death 2D
V – Ma 21:20; Mi – J 21:40

The Boy Next Door 2D
V – Ma 15:30, 20:00, 22:00; Mi – 
J 15:30, 19:20, 22:00

Run All Night 2D

Mi – J 19:50, 21:40

Big Hero 6 3D dubbed
V, L – J 15:00; S – D 12:40, 15:00

The Wedding Ringer 2D
V, L – Ma 16:20, 18:40; S – D 
11:10, 16:20, 18:40; Mi – J 16:20

The Loft 2D
V – J 14:00, 16:10, 18:20, 20:40, 22:50

Jupiter Ascending 3D
V, L – J 13:50, 19:20, 21:50; S – D 
11:20, 13:50, 19:20, 21:50

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
V, L – J 14:30, 16:30; S – D 12:30, 
14:30, 16:30

Yellow bird – 3D dubbed
V, L – J 14:20; S – D 12:20, 14:20

Chappie 2D
V, L – Ma 14:50, 17:20, 19:50, 
22:20; S – D 12:20, 14:50, 17:20, 
19:50, 22:20; Mi – J 14:50, 17:20, 
20:30, 22:10

The Imitation Game 2D
V – Ma 19:00

Fifty Shades of Grey
V, L – Ma 14:10, 16:40, 19:10, 21:40; 
S – D 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 
21:40; Mi – J 14:10, 16:40, 19:10

Focus 2D
V, L – J 13:50, 16:00, 18:10, 20:20, 
22:30; S – D 11:40, 13:50, 16:00, 
18:10, 20:20, 22:30

Theory of everything 2D
V – Ma 17:30, 19:10, 21:40; Mi – 
J 17:30, 19:10

BERBEC
Se pare că sunteţi confuz și vă lipsește simţul practic. Vă recomandăm 
să evitaţi călătoriile și întâlnirile de afaceri. Relaţiile sentimentale pot 
merge mai bine, dacă vă ocupaţi mai mult de problemele familiei. Nu 
refuzaţi comunicarea cu cei din jur!

TAUR
Sunteţi nervos, pentru că trebuie să renunţaţi la o călătorie în interes 
de familie. Este de preferat să staţi acasă, pentru că sunteţi predispus 
la probleme digestive. Suneti nemulţumit de situaţia fi nanciară, dar re-
laţiile sentimentale nu sunt afectate.

GEMENI
S-ar putea să vă enervaţi din cauza unui partener de afaceri. Se pare că 
nu vă înţelegeţi asupra problemelor fi nanciare. Vă sfătuim să vă tem-
peraţi nervozitatea. Încercaţi să vă destindeţi!

RAC
Vineri, evenimente neprevăzute vă dau programul peste cap. Nu este ca-
zul să vă puneţi mari speranţe în succesul unei afaceri, pentru că s-ar pu-
tea să fi ţi dezamăgit. Păstraţi-vă calmul! Micile probleme sunt trecătoare.

LEU
Simţiţi nevoia să faceţi o investiţie importantă pentru cămin și intenţio-
naţi să cheltuiţi o sumă importantă. Vă sfătuim să fi ţi prudent, pentru 
că nu este o săptămână favorabilă investiţiilor. Intuiţia nu vă ajută prea 
mult. Vă recomandăm să vă consultaţi cu partenerul de viaţă.

FECIOARĂ
Vă sfătuim să fi ţi mai atent la problemele celor apropiaţi. Partenerul 
de viaţă s-ar putea chiar să vă reproșeze că aţi devenit indiferent. Fiţi 
prudent, mai ales în chestiuni fi nanciare!

BALANŢĂ
Nu este momentul să începeţi noi activităţi. Nici călătoriile nu sunt re-
comandate. Vineri aveţi de făcut mai multe drumuri scurte în urma 
unui telefon primit de la un partener de afaceri. Vă sfătuim să evitaţi 
activităţile care necesită o mare putere de concentrare.

SCORPION
Vineri aveţi tendinţa de a fi  irascibil. Nu este exclus să provocaţi o cear-
tă. Vă sfătuim să vă temperaţi, pentru că riscaţi să vă faceţi dușmani. 
Limitaţi-vă la activităţi de rutină și încercaţi să vă odihniţi mai mult! 
Oboseala acumulată vă marchează.

SĂGETĂTOR
Sâmbătă aveţi o neînţelegere cu o rudă mai în vârstă. Este indicat să evi-
taţi întâlnirile cu prietenii și cu rudele. Suneti agitat și s-ar putea să nu vă 
înţelegeţi. Nu încercaţi nici un fel de speculaţii, pentru că riscaţi să pierdeţi!

CAPRICORN
Nu vă convine nimic și simţiţi nevoia să schimbaţi ceva. Este o stare de 
spirit trecătoare. Doriţi să împrumutaţi o sumă de bani, dar nimeni nu 
se oferă să vă ajute. Păstraţi-vă calmul, pentru că riscaţi să declanșaţi o 
ceartă în toată regula!

VĂRSĂTOR
Duminică s-ar putea să vă certaţi cu partenerul de viaţă din cauza unor 
probleme fi nanciare. A venit momentul să înapoiaţi unei rude o sumă 
împrumutată mai demult, dar nu aveţi de unde. Vă sfătuim să apelaţi 
la prieteni. Încercaţi să vă odihniţi!

PEŞTI
Este posibil să aveţi discuţii în familie din cauza banilor. Vă sfătuim să 
ţineţi cont și de necesităţile celorlalţi. Evitaţi călătoriile și nu încercaţi să 
faceţi mai mult decât se poate! Vă sfătuim să vă odihniţi și să evitaţi 
eforturile deosebite.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

O ciocănitoare atacată de o nevăstuică îşi ia zborul cu agresorul în spate.
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WEEKEND la TV
vineri, 6 mar  e

TVR 1
11:30 Capri (s. tv, sezonul 3, episodul 1)
12:20 Discover România (emis. info.)
12:30 Tribuna par  delor parlamentare
13:00 Selec  a națională Eurovision
13:37 M.A.I. aproape de  ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc în Româ-
nia (rep., episodul 1)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.)
16:00 Parlamentul României (2008)
16:50 Opinii fi scale (2014, emis. info.)
17:00 Zon@ (2007)
17:30 Europa mea (emis. info.)
18:00 Mașini, teste și verdicte (mag. auto)
18:30 Andografi a zilei
18:35 Clubul celor care muncesc în Româ-
nia (rep., episodul 1)
18:40 Capri (it., 2006, s. tv, sezonul 3, epi-
sodul 1) (reluare)
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc în Româ-
nia (rep., episodul 1)
21:10 Detec  v cu greutate: Magie neagră 
(ger.-it., 1991, acțiune)
22:55 Nocturne (talk show)
23:55 Mia Farrow: dragoste și trădare (sua, 
1995, f. bio)
1:30 Sport (reluare)

PRIMA TV
11:30 Walker, polițist texan (sua, 1993, s. 
de acț., sezonul 1, episodul 4) (reluare)
12:30 Dosarele DNA (episodul 13)
14:00 Playtech (emis. info., sezonul 2, epi-
sodul 2) (reluare)
15:00 Imagini incredibile din lume (sua, 
1999, s. reality show, episodul 12)
15:30 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, diver  sment, se-
zonul 11, episodul 14)
17:30 Trăsniții (s. com., sez. 24, ep. 8)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality, se-
zonul 14, episodul 6)
20:30 Secretul lui Nemesis (1985, sat.)
23:00 Trăsniții (s. com., sez. 24, ep. 5)
23:30 Trăsniții (s. com., sez. 24, ep. 6) 0:00 
Trăsniții (s. com., sezonul 24, episodul 7) 
0:30 Trăsniții (s. com., sez. 24, ep. 8) 1:00 
Vreau să divorțez (reality show, ep. 5)

PRO TV
12:00 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr.) 
13:00 Ș  rile Pro TV
14:00 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
16:00 Puterea des  nului (tur., 2006, s. dr.) 
17:00 Ș  rile Pro TV
17:30 La Măruță (diver  sment)
19:00 Ș  rile Pro TV
20:30 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
22:30 Justițiarul: Zona de război 
(sua-can.-ger., 2008, acțiune)
0:30 Reggaeton: Ritmuri de foc

ANTENA 1
12:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4

13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (emis. info.) 
20:30 Jaf în s  l italian (2003, thrill. acț.)

Charlie și oamenii lui au de gând să dea o lovitură de 
pomină într-un palat din Veneția. Lyle e geniul în 
computere, Steve face pe "omul din interior", John se 
recomandă prin a fi  veteran spărgător de seifuri.
Și, pentru că socoteala de acasă nu se potrivește 
niciodată cu cea din târg, vor avea surpriza unei foarte 
interesante trădări.

22:30 Doom (2005, acțiune)
0:30 Joe, asasin în  mpul liber (2011, thrill.)

KANAL D
10:30 Teo Show (2013, diver  sment) Cu: 
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (reality show)
16:45 Teo Show (2013, diver  sment)
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Yaman (tur., 2013, s. com.)
22:30 D-Paparazzi (2010, diver  sment)
23:30 Supermodels by Catalin Botezatu 
(2014, emis. con.) (reluare)
1:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

LOOK TV
11:00 Liga 1: Cs Concordia Chiajna - Fc Oțe-
lul Galați (emis. sport) (reluare)
13:00 Tonik Show (2012, diver  sment)
14:00 Casa Poporului (2013, talk show) 
15:00 Argen  na. Din Istorie și din Amin  ri
15:30 Carnavalul de la Venția
16:00 Faci pariu? (emis. info.) 
17:00 Un Show Cu Gust
19:00 Celebrity (2012) (reluare)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport)
20:30 Liga 1: Afc Asa 2013 Tg. Mureș - Fc 
Dinamo 1948 Bucureș   (emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (li-
ve) - Ediție specială
23:00 Cenzurat! (2013, diver  sment)
0:00 Un Show Cu Gust

sâmbătă, 7 mar  e

TVR 1
11:00 Gala umorului (2014, mag. de div.) 
12:10 La braț cu  nerețea
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Selec  a națională Eurovision
15:10 Ora Regelui (program cult., col., a-n)
16:00 Tezaurul României de la Moscova
17:00 Medici de gardă (2014, emis. info.)
18:00 Exclusiv în România (emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Eurovision România (emis. con.)
21:30 Angelica și sultanul (fra.-it.-RFG, 1967)
23:15 Profesioniș  i... (talk show)

0:15 Mia Farrow: dragoste și trădare (sua, 
1995, f. bio)
1:45 Telejurnal (emis. info.) (reluare)

PRIMA TV
11:00 Secretul lui Nemesis (rom., 1985, 
sat.)
13:30 Revendicarea (episodul 8) (reluare)
14:30 Miss fata de la țară (2010, reality 
show, sezonul 3, episodul 9)
16:00 Schimb de mame (reality show, se-
zonul 21, episodul 1) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.)
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality, se-
zonul 14, episodul 7)
20:30 Jurnalul unei mame (sua, 2002, com.)
23:00 Undercover (bulg., 2011, s. de acț., 
sezonul 1, episodul 5)
23:45 Undercover (bulg., 2011, s. de acț., 
sezonul 1, episodul 6)
0:30 Jurnalul unei mame (sua, 2002, com.) 

PRO TV
11:00 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
(2015, diver  sment) (reluare)
13:00 Ș  rile Pro TV
13:05 Șapte sufl ete (sua, 2008, f. dr.)
15:00 Evoluție (sua, 2001, com. SF)
17:00 Excursie cu surprize (engl.-ger.-sua, 
2006, com. de fam.)
19:00 Ș  rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
(2015, diver  sment)
22:30 Distracție cu Dick și Jane (2005, com.)

Viața nu a fost nicicând mai bună pentru Dick Harper 
(Jim Carey) și pentru iubitoarea lui soție, Jane Jane 
(Tea Leoni) - un semn sigur că lucrurile nu se pot decât 
înrăutăți. Dick a așteptat răbdător  mp de 15 ani să 
devină vice-președinte la Globodyne. Acea zi sosește 
în cele din urmă. Șeful său, Jack McCallister (Alec 
Baldwin), în sfârșit îl promovează iar soția sa decide 
să demisioneze din funcția sa de la o agenție de turism.

ANTENA 1
11:00 Jaf în s  l italian (sua-fra.-engl., 2003, 
thrill. acț.) (reluare)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Star News (2015, diver  sment)
20:30 Te cunosc de undeva! (emis. con.)
0:00 Cheia schelet (sua, 2005, thrill.)

KANAL D
10:30 Comoara din Marea Neagră (sua, 
2012, f. dr.)
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diver  sment)
14:45 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia 
iubirii (tur., 2011, s. avent.) (reluare)
17:30 D-Paparazzi (2010, diver  sment)

18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Supermodels by Catalin Botezatu
23:00 Noră pentru Leana
23:30 Toți copiii lui Dumnezeu pot să dan-
seze (sua, 2007, f. dr.)

LOOK TV
11:00 Liga 1: Fc Ceahlăul Piatra Neamț - 
Cs Pandurii Tg. Jiu (emis. sport) (reluare)
13:00 Un Show Cu Gust (reluare)
15:00 Casa Poporului (2013, talk show)
16:00 Celebrity (2012) (reluare)
17:00 Duda săptămanii
17:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) 
18:00 Liga 1: Fc Oțelul Galați - Fc Brașov 
(emis. sport) (live)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
20:30 Liga 1: Afc Astra Giurgiu - Afc Boto-
șani (emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
23:00 Aventuri în bikini (sua, 2010, s. rea-
lity show, sezonul 1, episodul 5)
23:30 Fotbal Look (2012, emis. sport)
0:00 Liga 1: FC Oțelul Galați - FC Brașov

duminică, 8 mar  e

TVR 1
11:50 Minutul de agricultură
12:00 Viața satului (program cult.) (live)
13:00 Foc încrucișat (talk show) (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Memoria fără de sfârșit a românilor 
(s. doc., episodul 5)
15:00 Selec  a națională Eurovision (2015, 
emis. con.)
15:45 Curaj la feminin - Simona Maierean 
16:00 Tezaur folcloric (progr.muz.)
17:00 Gala umorului (2014, mag. de div.)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) (live)
18:30 Discover România (emis. info.)
18:45 Dosar România (2013, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:30 Eurovision România (2015, emis. 
con.) (live)
23:35 Garantat 100% (talk show)
0:30 Andografi a zilei

PRIMA TV
11:00 Levintza prezintă (sez. 30, ep. 2)
11:30 Amin  ri din viitor (episodul 13)
12:30 Playtech (emis. info., sez. 2, ep. 3)
13:00 Mondenii (2006, diver  sment, se-
zonul 12, episodul 2)
14:00 Primăvara bobocilor (1985, com.)
16:00 Cronica cârcotașilor (diver  sment, 
sezonul 31, episodul 1) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.)
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality, se-
zonul 14, episodul 8)
20:30 Schimb de mame (reality show, se-
zonul 21, episodul 2)
22:30 Constan  n 60 (episodul 2)
23:30 Nunți de poveste (sez. 1, ep. 2)
1:30 Schimb de mame (reality show, sezo-
nul 21, episodul 2) (reluare)

PRO TV
11:00 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
(2015, diver  sment) (reluare)

13:00 Ș  rile Pro TV
13:05 Apropo TV (diver  sment)
14:00 Excursie cu surprize (engl.-ger.-sua, 
2006, com. de fam.) (reluare)
16:00 Blonda de la Drept 2 (2003, com.)
18:00 România, te iubesc! (rep.)
19:00 Ș  rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
(2015, diver  sment)
22:30 Cabina telefonică (2002, thrill. acț.)

Stuart este un jurnalist obișnuit să calce pe cadavre. 
În fi ecare zi, la aceeași oră, el se duce la o îndepărtată 
cabină telefonică, de unde își sună amanta. Numai 
că viața lui e dată complet peste cap. După ce intră 
în cabină și încheie convorbirea, brusc sună telefonul. 
Curios, el ridică receptorul. Se trezește cu o rază laser 
îndreptată spre el, iar vocea îi spune că dacă închide 
sau cere ajutor, moare. Cel de la capătul fi rului e un 
fel de jus  țiar care și-a propus să elimine mincinoșii 
și corupții. 

0:00 Apropo TV (diver  sment) (reluare)
0:45 Blonda de la Drept 2 (sua, 2003, com.)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Eu și Prințul 3: Luna de miere (en-
gl., 2008, com. rom.)
16:00 SuperBingo Metropolis (emis. con.) 
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Star News (2015, diver  sment)
20:30 Înfruntarea  tanilor (2010, acțiune)
22:30 Trenul cu bani (sua, 1995, acț. com.)
0:30 Înfruntarea  tanilor (2010, acțiune)

KANAL D
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diver  sment)
14:45 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia 
iubirii (tur., 2011, s. avent.) (reluare)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality show)
21:30 Supermodels by Catalin Botezatu
23:00 Noră pentru Leana
23:30 Fără onoare (2002, dr. răzb.)

LOOK TV
12:00 Celebrity (2012) (reluare)
13:00 Un show cu gust
15:00 Minunile Lui Tămaș (diver  sment)
17:00 Casa Poporului (2013, talk show)
18:00 Liga 1: Fc Viitorul Constanța - Cs U 
Craiova (emis. sport) (live)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (li-
ve) - Ediție specială
20:30 Liga 1: Fc Steaua Bucureș   - Fc Cfr 
1907 Cluj (emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport)
23:00 Aventuri în bikini (sua, 2010, s. rea-
lity show, sezonul 1, episodul 6)
23:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (re-
luare) - Ediție specială
0:00 Liga 1: Fc Viitorul Constanța - Cs U 
Craiova (emis. sport) (reluare)

Spectatorii străini şi expa-

ţii din Cluj-Napoca pot 

viziona fi lmul „De ce eu?”, 

în regia lui Tudor Giurgiu, 

la Cinema Victoria.

Începând de vineri, 6 mar-

tie, pelicula va rula la Victo-

ria cu subtitrare în limba en-

gleză, prima proiecţie fi ind 

programată de la ora 20.00. 

Filmul poate fi  văzut în con-

tinuare şi la Cinema City Iu-

lius Mall şi Cinema City Po-

lus Center din Cluj. Progra-

mul este actualizat permanent 

pe site-ul ofi cial deceeu.ro.

„De ce eu?” a avut un de-

but spectaculos pentru o pro-

ducţie românească, fi ind vă-

zut de 19.924 de spectatori 

în sălile de cinema din pri-

mul weekend, în avanpremi-

ere şi primele proiecţii spe-

ciale. Echipa fi lmului a fost 

aplaudată de câteva sute de 

spectatori la Cinema Florin 

Piersic şi Cinema Victoria 

din Cluj, la proiecţiile de ga-

lă din 25 februarie.

În paralel cu fi lmul a fost 

lansată şi campania „Singur 

împotriva tuturor”, iniţiată 

de echipa De ce eu?, Expert 

Forum (EFOR) şi HotNews.

ro. Este un demers de încu-

rajare a luptei împotriva pre-

siunilor de orice tip, exerci-

tate de către şefi  de institu-

ţii, politicieni sau magistraţi 

împotriva celor mulţi care lu-

crează în sistem, fi e el public 

sau privat. Pe Hotnews.ro, 

dar şi pe deceeu@hotnews.

ro, sunt aşteptate poveşti ale 

unor oameni care au avut cu-

rajul să înfrunte instituţii, să 

demaşte ilegalităţi şi abuzuri, 

să schimbe legi.

Thriller-ul politic este in-

spirat de cazul real al procu-

rorului Cristian Panait, care 

s-a sinucis în 2002, la doar 29 

de ani, în contextul anchetei 

asupra procurorului Alexan-

dru Lele din Oradea şi a pre-

siunilor exercitate asupra sa.

Cristian este un tânăr pro-

curor idealist care încearcă să 

rezolve un complicat caz de 

corupţie în tumultuosul con-

text social-politic din Româ-

nia anilor 2000. El investi-

ghează cazul unui coleg pro-

curor suspectat de luare de 

mită, fals şi uz de fals, sus-

tragere de documente. Anche-

ta are însă implicaţii la nivel 

extrem de înalt şi îi spulberă 

tânărului magistrat încrede-

rea în justiţie. Încercînd să 

descopere adevărul, Cristian 

intră într-o zonă periculoasă 

şi se expune unor revelaţii du-

reroase şi neaşteptate.

Personajul inspirat de Pana-

it este jucat de Emilian Oprea, 

actor la Teatrul „Maria Filotti” 

din Brăila, afl at la debut în rol 

principal într-un lungmetraj de 

cinema. Distribuţia este între-

gită Mihai Constantin, Andre-

ea Vasile, Dan Condurache, Li-

viu Pintileasa, Mihai Smaran-

dache, Alin Florea, Lucreţia 

Mandric, Sore Mihalache, Io-

nuţ Caras, Virgil Ogăşanu.

„De ce eu?” – proiecții în varianta subtitrată la Cinema Victoria
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FRF: Maximum trei 
extracomunitari 
în lot
Comitetul Executiv al FRF a de-
cis, joi, limitarea la trei a nu-
mărului de jucători extracomu-
nitari din loturile grupărilor din 
Liga I, începând cu sezonul ur-
mător, aceștia trebuind să aibă 
totodată câte trei selecţii la 
echipele naţionale, au declarat, 
joi, pentru Mediafax, surse fe-
derale. Începând cu sezonul 
2015-2016, jucătorii extraco-
munitari care se transferă în 
Liga I trebuie să aibă minimum 
trei selecţii la echipa naţională 
a ţării din care provin, în ulti-
mele 12 luni. Contractele în vi-
goare ale jucătorilor extraco-
munitari nu vor fi  anulate, ur-
mând a fi  duse la bun sfârșit. 
Comitetul Executiv a mai votat 
ca grupările din prima divizie 
să aibă în lot șase jucători for-
maţi la nivel naţional și doi la 
nivel de club. Din sezonul 
2016-2017, cluburile din Liga I 
vor fi  obligate să aibă un lot de 
cel mult 25 de jucători, dintre 
care patru formaţi la nivel naţi-
onal și patru la nivel de club. 
De asemenea, în ședinţa de 
joi, Comitetul Executiv a votat 
modifi cările Regulamentului de 
Organizare a Activităţii 
Fotbalistice, privind desfășura-
rea Ligii I în sistem play-off și 
play-out, din sezonul 
2015-2016.

Buget de 220 mii € 
pentru meciul 
România – I. Feroe
Comitetul Executiv al Federaţiei 
Române de Fotbal a aprobat, 
în ședinţa de joi, un buget de 
220.000 de euro, stabilit de 
conducerea FRF pentru partida 
echipei naţionale a României 
cu Insulele Feroe din prelimina-
riile Euro-2016, au declarat 
pentru Mediafax surse federa-
le. Partida România – Insulele 
Feroe, din Grupa F a prelimina-
riilor Campionatului European 
din 2016, se va disputa la 29 
martie, de la ora 19.00, pe 
Stadionul Ilie Oană din Ploiești. 
Bugetul total al partidelor cu 
Ungaria, de pe teren propriu, și 
cu Finlanda, de la Helsinki, dis-
putate în toamna anului trecut 
în preliminariile pentru 
Campionatul European 2016, a 
fost de 200.000 de euro.

Manea, dorit 
de Chelsea Londra
Gruparea Chelsea Londra a 
ajuns la un acord cu clubul FC 
Viitorul pentru transferul fun-
dașului Cristian Manea, în vâr-
stă de 17 ani, informează si-
te-ul insidefootbal.com, care ci-
tează postul italian de televiziu-
ne Sky. Presa a mai scris despre 
interesul grupării engleze pen-
tru Manea. La 15 septembrie 
2014, patronul FC Viitorul, 
Gheorghe Hagi, declarat că 
fundașul Cristian Manea este 
unul dintre cei mai curtaţi jucă-
tori din lotul său, dar a dezmin-
ţit atunci că fotbalistul ar fi  
semnat un precontract cu 
Chelsea Londra. Manea este cel 
mai tânăr debutant la echipa 
naţională, la vârsta de 16 ani și 
zece luni, într-un amical cu 
Albania.

Pe scurt Prima manşă a derby-ului 

din Cupa României dintre 

CFR şi Universitatea Cluj 

s-a terminat cu un rezul-

tat de egalitate, astfel că 

decizia pentru fi nală va fi  

luată în partida de pe 1 

aprilie.

Cu două echipe care acum 

caută rezolvări, CFR ducând 

lipsă de jucători iar Universi-

tatea intrând pe teren la doar 

două zile după schimbare an-

trenorului, meci de miercuri 

seara a fost unul destul de 

spectaculos. Derby-ul insol-

venţei, aşa cum l-am putea 

numi, va rămâne să decidă, 

pe 1 aprilie, meci care se va 

disputa pe Cluj Arena, cine 

va merge în fi nala cupei, ală-

turi de Steaua sau Petrolul.

Doar puţin peste 1100 de 

bilete au fost vândute la acest 

meci, suporterii echipei din 

vale fi ind numeric superiori 

faţă de totalul suporterilor 

echipei gazde.

Universitatea a arătat mari 

probleme în acest meci, mai ales 

în atac, unde nici una dintre ac-

ţiunile lansate de Viveiros nu 

au fost fi nalizate de Lemnaru, 

şi apoi de Castillion. Lemnaru 

a fost şi cel care a ratat penalty-ul 

din minutul 8, acesta şutând 

prea încet spre colţul porţii apă-

rate de Mihai Mîncă.

CFR a arătat tărie de carac-

ter şi după eliminarea lui Cor-

nel Ene, „feroviarii” ţinând la 

distanţă de poartă jucătorii oas-

peţi. În partea a doua a me-

ciului, jucătorii echipei gazde 

au reuşit, mai ales după intra-

rea lui Alexandru Paun pe te-

ren, să se apropie periculos de 

poartă, în ultimele minute a-

vând chiar şansa de a termi-

na meciul cu o victorie.

„Am nişte gladiatori”

Antrenorul echipei din 

Gruia s-a arătat mulţumit de 

prestaţia jucătorilor, despre 

care a spus că sunt nişte „gla-

diatori”. „Acest rezultat este 

ca şi o victorie. Dacă la Pia-

tra Neamţ am jucat din mi-

nutul 19 (n.r. în 10 oameni), 

cum trec etapele pare că la 

meciul următor ar trebui să 

jucăm direct în 10 oameni. 

Oricum, aţi văzut că băieţii 

se descurcă. Dacă la meciul 

anterior i-am criticat pentru 

atitudine, la acest meci mi-au 

demonstrat că m-am înşelat. 

Am nişte luptători, nişte gla-

diatori. Au demonstrat că au 

un grup unit, frumos, şi for-

mează o familie. Şansele de 

califi care sunt de 50/50”, a 

declarat după meci antreno-

rul echipei CFR Cluj, Eugen 

Trică.

„Nu suntem ca Barcelona 
sau Real Madrid”

Tehnicianul echipei oas-

pete, Adrian Falub spune că 

îşi doreşte de la jucătorii echi-

pei Universitatea Cluj un alt 

stil de joc, mult mai pragma-

tic. „Filozofi a mea ca antre-

nor nu este să fac posesie, 15 

pase la mine în teren şi să nu 

trec de mijlocul terenului. Mă 

interesează să joc simplu, efi -

cient şi repede în faţă. Cât 

mai simplu şi cât mai repe-

de să ajungem la poartă. Bar-

celona, Real Madrid poate ju-

ca frumos, estetic, nu sun-

tem noi acolo. Noi trebuie să 

fi m realişti, pragmatici”, a 

specifi cat Falub.

Gladiatorii vs. Pragmaticii: 0 – 0
Finalista clujeană se decide chiar de ziua păcălelilor, pe Cluj Arena.
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Preşedintele CA al FC 

Steaua, Valeriu Argăseală, 

a declarat, joi, la fi nalul 

şedinţei Comitetului 

Executiv al FRF, că forma-

ţia condusă de Constantin 

Gâlcă nu a câştigat în pri-

mele două etape ale retu-

rului din cauza greşelilor 

de arbitraj şi a terenului 

prost din partida cu CS 

Universitatea Craiova.

„Dacă nu o să câştigăm la 

Ploieşti o să fi e foarte bine. 

Chiar am avut o discuţie pe 

tema asta, că în primele do-

uă etape, poate şi din punc-

tul de vedere al terenului de 

la Craiova, poate şi din punct 

de vedere al greşelilor de ar-

bitraj care au avut loc în ce-

le două meciuri, s-a întâm-

plat să nu câştigăm (n.r. – în 

primele două etape ale retu-

rului Ligii I). Eu zic însă că 

Steaua are puterea să câşti-

ge meciul din seara asta (n.r. 

– cu Petrolul Ploieşti din pri-

ma manşă a semifi nalelor Cu-

pei României) şi celelalte me-

ciuri din campionat”, a afi r-

mat Argăseală.

Formaţia Steaua a pierdut 

meciul de pe teren propriu cu 

Rapid, scor 0-1, din etapa a 

XIX-a, şi a încheiat la egalita-

te, scor 0-0, în deplasare, cu 

CS Universitatea Craiova.

De ce nu a câștigat Steaua 
în primele două etape


