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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Revista 22 titrează cât 

este de scandalos faptul 

că TVR Cluj difuzează 

regional şi pe TVR 3 o 

emisiune dedicată „unui 

turnător la Securitate, 

confi rmat într-o sentinţă 

defi nitivă a Tribunalului 

Maramureş: Dialogurile 

lui Andrei Marga“.

„Dialogul nu e gratis, ast-

fel încât Andrei Marga a în-

casat  onorari i  între 

4.500-5.000 lei, cât două sa-

larii de redactor.

Jurnaliştii clujeni pun ruşi-

nea pe seama faptului că di-

rectorul Couţi a fost cooptat 

drept consilier în Ministrul Afa-

cerilor Externe (situaţie evi-

dentă de incompatibilitate in-

dicată de Legea 41/1994 a SRTV 

şi SRR) în scurtul ministeriat 

al lui Marga, iar Karen Sebe-

si, realizatorul penibilei emi-

siuni, fusese nominalizat pen-

tru o funcţie în ICR, în şi mai 

scurtul directorat al aceluiaşi 

Marga. N-a mai apucat.

Pentru emisiunea transmi-

să de la Auschwitz, turnăto-

rul Marga a fost invitat cu ne-

vasta în Polonia, cu cazare 

asigurată de TVR Cluj la Ho-

tel Arena Tychy.

Cheltuirea bugetului auster 

se face, aşadar, discreţionar, ne-

transparent, într-o cooperare 

susceptibilă de interese perso-

nale a directorului şi a redac-

torului-şef. De pildă, TVR Cluj 

n-a mişcat un deget pentru a 

propune primăriei organizarea 

selecţiei Eurovision la Cluj, dar 

conducerea a recurs la minciu-

ni când administraţia locală a 

negat că ar fi  fost contactată“, 

scrie revista22.ro.

Se fac singuri de râs

De asemenea, în textul din 

Revista 22 se mai semnalează 

faptul că oamenii s-au săturat 

de aranjamentele care fac de 

râs un studio teritorial cândva 

remarcabil. Ei „s-au adresat 

conducerii, s-au întâlnit cu 

membri ai Consiliului de Ad-

ministraţie, cu SPUS-TVR, au 

semnalat, au explicat, au aver-

tizat. Sunt decişi să meargă 

până la capăt. Indiferent dacă 

Stelian Tănase, consiliul sau 

tata-moşu’ vor linişte, nu so-

luţii clare şi radicale, deci um-

blă pe vârfuri fi indcă se apro-

pie momentul raportului anu-

al şi se tem că îşi vor pierde 

funcţiile“.

Gafele monument 
ale lui Marga

În urmă cu aproximativ doi 

ani Andrei Marga a fost minis-

tru de Externe şi director al ICR.

Schimbat de la Ministerului 

de Externe, Andrei Marga a pri-

mit, în absenţă, un premiu „de 

consolare“ constând în şefi a 

Institutului Cultural Român.

Marga a fost numit la şe-

fi a ICR fără însă a fi  audiat in 

comisii şi fără a prezenta vre-

un proiect de management.

A fost implicat în numeroa-

se scandaluri şi a făcut gafă du-

pă gafă, fi ind acuzat că îşi duce 

clientela la conducerea fi lialelor 

Institutelor Culturale Române 

din ţară şi din străinătate.

Marga a demisionat de la 

şefi a ICR, înainte de a fi  dat 

afară. Aceasta deoarece comi-

siile de cultură şi externe ale 

Senatului propuseseră oricum 

revocarea sa din funcţie.

Marga a fost schimbat de 

la Ministerul de Externe, du-

pă doar trei luni de mandat. 

Mulţi au acuzat atunci lipsa 

acestuia de pregătire pentru 

un astfel de post. În timpul 

petrecut la Externe, Marga a 

gafat de mai multe ori, iar u-

nele din gafele sale au fost 

chiar monumentale. Mai 

exact, el a debutat furtunos 

în diplomaţie, când, la audi-

erile din Parlament pentru 

avizarea în funcţie, a făcut 

declaraţii care au generat con-

troverse şi un prim incident 

cu preşedintele Traian Băses-

cu. Acesta din urmă a refu-

zat iniţial, la ceremonia de 

învestire a guvernului Ponta, 

să dea mâna cu ministrul de 

externe, reproşându-i o ana-

logie pe care o făcuse între 

el şi Benito Mussolini. O al-

tă gafă diplomatică a minis-

trului de externe a fost pozi-

ţia faţă de retragerea amba-

sadorului român la Damasc. 

Afl at în vizită în Israel, mi-

nistrul a spus că va recoman-

da Guvernului şi Preşedinţi-

ei retragerea ambasadorului, 

ca o măsură de sancţionare 

a regimului sirian. După ce 

preşedintele Traian Băsescu 

a respins propunerea, consi-

derând-o inadecvată şi neo-

portună, ministrul Marga a 

dat înapoi, pentru ca apoi să 

anunţe partenerii europeni 

că România nu va lua o ase-

menea măsură. Marga a fă-

cut, de asemenea, o impre-

sie proastă în plan extern. 

The Economist a scris, în sec-

ţiunea de blog dedicată Eu-

ropei de Est, că ministrul Mar-

ga a fost incapabil să prezin-

te agenda României la o re-

uniune la Bruxelles. Şi în pri-

vinţa Schengen, Marga s-a 

grăbit să facă declaraţii, ca-

re s-au dovedit neinspirate. 

În 20 iulie, ministrul spunea 

că are „sentimentul lăuntric“ 

că România va adera la spa-

ţiul Schengen parţial în aceas-

tă toamnă, existând sprijinul 

Franţei, însă decizia se va lua 

în funcţie de organizarea re-

ferendumului. Ulterior, mi-

nistrul german de interne a 

spus că aderarea României şi 

Bulgariei la Schengen, fi e şi 

parţială, pare imposibilă.

„Colaboratorul“ Marga, 
plătit regeşte la TVR Cluj
Andrei Marga, declarat recent colaborator al fostei Securităţi, este 
plătit regeşte la TVR, cu suma de 4.500-5.000 lei. 

Andrei Marga a fost confi rmat de justiţie că a fost colaborator al securităţii

S-au întors acasă 
cu coada
între picioare

Caricatura publicată de 
Monitorul de Cluj în ziua re-
manierii guvernamentale 
care i-a transformat peste 
noapte pe Andrei Marga și 
Ioan Rus în foști miniștri și 
i-a trimis înapoi la Cluj!
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Din anomaliile noului 
PUG: teren privat 
transformat în parc
Noul PUG a intrat în vigoare la sfârşitul anu-

lui trecut, fi ind votat în şedinţa de Consiliu 

Local din 22 decembrie 2014. Paginile 4-5
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Parlamentul
dă liber la nepotism
În ultimele luni mai mulţi senatori şi deputaţi 

au fost sancţionaţi cu amendă sau câteva luni 

de închisoare cu suspendare pentru că şi-au 

angajat, soţiile, fi ii sau fi icele. Pagina 6
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„Vâlcenii” din Dej
vor cumpăra rovinietă
ca să ajungă acasă
Plăcuţele de pe strada Vâlcele de la intra-

rea şi ieşirea din Dej, din direcţia Gherla, 

au fost mutate fără acordul Comisiei de 

Sistematizare a Circulaţiei, din cadrul Pri-

măriei Dej. Pagina 5
PUBLICITATE
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AU TRECUT DEJA

de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act 

de demisia președintelui CJ Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?

monitorulcj.ro miercuri, 1 aprilie 2015

La Tribunalul Cluj va avea 

loc pe 2 aprilie primul ter-

men al procesului în care 

un condamnat pentru omor 

se va afla faţă în faţă cu 

cel care s-a autodenunţat, 

în cazul unei studente 

ucise în 2001.

După 13 ani de la momen-

tul condamnării la 19 ani de 

închisoare pentru tâlhărie ur-

mată de moartea victimei, Flo-

rin Bodrog, un bărbat în vâr-

stă de 34 de ani, poate spera 

că dosarul său va avea, în fi-

nal, o rezolvare, informează 

evz.ro. Probele crimei vor fi re-

discutate pe 2 aprilie la Tribu-

nalul Cluj, unde vor fi prezenţi 

şi condamnatul, şi un alt clu-

jean care, în ianuarie 2015, a 

spus că el a comis crima.

Bodrog a fost condamnat în 

2002, când avea 21 de ani, pen-

tru o faptă de tâlhărie urmată de 

moartea victimei, o tânără de 21 

ani. Cazul a fost mediatizat de 

presă ca fi ind „crima din lift”. 

Victima, Andreea Demeter, ve-

nea acasă de la discotecă, iar în 

casa scării blocului în care locu-

ia a fost acostată de un necunos-

cut, care a atacat- o.

Tânărul care se afl ă încarce-

rat la Arad a recunoscut crima, 

dar spune că a fost „presat” de 

poliţiştii care se ocupau de caz. 

La începutul lunii ianuarie, 

Adrian Pop a recunoscut în faţa 

unor jurnalişti clujeni că el a co-

mis crima din lift, din data de 10 

martie 2001.

La termenul de joia viitoare, 

în faţa judecătorului vor sta atât 

condamnatul, cât şi cel care s-a 

autodenunţat, după 14 ani, că ar 

fi  comis această faptă penală gra-

vă. La rândul lor, poliţiştii din 

Cluj susţin că Adrian Pop a scris 

şi un autodenunţ, iar cele con-

semnate au o doză foarte mare 

de credibilitate.

Crima din lift, rejudecată 
după 14 ani

Disensiunile din interiorul 

noului PNL nu sunt o noutate, 

iar reprezentanţii celor două 

tabere – liberalii din vechiul 

PNL şi democrat-liberalii din 

PDL – nu reuşesc de 6 luni să 

ajungă la un consens în privin-

ţa desemnării unui preşedinte 

la Consiliul Judeţean Cluj.

Liderii celor două jumătăţi de 

PNL, Buda şi Nicoară, au ajuns la 

concluzia că nu pot ajunge la o 

înţelegere şi – după multe nego-

cieri discrete, în doi, în trei şi în 

alte formule – au căzut la pace. 

Pentru că liberalii nu se împacă 

deloc cu ideea unui preşedinte pe-

delist la CJ, iar democrat-liberalii 

nu ar putea accepta un penelist, 

iar niciunii, nici ceilalţi n-ar înghi-

ţi un PMP-ist, singura soluţie pa-

re să fi e un om din afara partidu-

lui. Iar apetitul pentru trădare al 

UDMR i-a determinat iute să re-

nunţe la susţinerea lui Vakar.

Zilele trecute, la un restaurant 

din afara oraşului, au bătut pal-

ma cu... Ioan Oleleu.

PSD-istul este nemulţumit de lip-

sa de susţinere din partea propriu-

lui partid şi spune că guvernarea 

nu i-a adus decât DNA-ul pe cap. 

Mai mult, colaborarea bună cu PNL 

din perioada USL nu a dat-o uitării 

şi chiar i-a reamintit lui Nicoară cât 

de bine au negociat în repetate rân-

duri pe la spatele democrat-libera-

lilor, spre surpriza lui Buda.

Decizia luată de cei trei va fi  

pusă în aplicare cât de curând. 

Primul pas va fi  demisia lui Ole-

leu din PSD, al doilea îndepărta-

rea lui Vakar din funcţia de vice-

preşedinte cu atribuţiuni de pre-

şedinte interimar, iar al treilea sus-

ţinerea actualului vicepreşedinte 

pentru şefi a CJ. Ulterior, Oleleu 

va fi  susţinut de PNL pentru ale-

gerile anticipate pentru funcţia de 

preşedinte al Consiliului Judeţean 

Cluj, pe care Ponta a şi anunţat 

că le va declanşa imediat ce va 

avea dovada că înţelegerea dintre 

PNL şi Oleleu este funcţională.

Detalii despre acest subiect, 
în pagina 4.

ÎN CEL MAI STRICT SECRET,

Politicienii clujeni NEGOCIAZĂ 
viitorul șef al județului: OLELEU!
Buda și Nicoară au bătut palma cu PSD. Ioan Oleleu va fi noul președinte
al Consiliului Județean Cluj.

Curtea de Apel Cluj urmează 

să judece contestaţia formula-

tă de DNA împotriva deciziei 

Tribunalului Cluj prin care 

este înlocuită măsura arestului 

la domiciliu cu măsura contro-

lului judiciar în cazul fostului 

preşedinte al CJ Cluj Horea 

Uioreanu şi a celorlalţi doi 

inculpaţi în acelaşi dosar.

Laura Baciu, avocatul inculpa-

tului Vasile Pogăcean, a declarat 

ieri, pentru Agerpres, că DNA a ata-

cat decizia pe care Tribunalul Cluj 

a luat-o luni seară, decizie prin ca-

re pentru toţi cei trei inculpaţi din 

dosar a fost schimbat arestul la do-

miciliu cu controlul judiciar.

„Mandatul expira în 2 aprilie şi 

trebuie să fi e verifi cată măsura la 

fi ecare 60 de zile. Ieri a fost un 

termen normal de judecată în ca-

re au fost audiaţi martori şi la un 

moment dat s-a pus în discuţie ve-

rifi carea temeiniciei şi menţinerii 

măsurii arestului la domiciliu, ca-

re a fost înlocuită de judecătorul 

de fond printr-o măsură a contro-

lului judiciar, care presupune ca 

inculpaţii să nu părăsească jude-

ţul Cluj fără încuviinţarea preala-

bilă a instanţei, să nu ia legătura 

cu ceilalţi inculpaţi, cu martorii. 

Măsura a fost atacată de DNA şi 

astăzi a fost înregistrată la Curtea 

de Apel”, a explicat Laura Baciu.

Şedinţa de luni a fost cu uşile 

închise, deoarece instanţa de jude-

cată a motivat că martorii audiaţi 

sunt directori în CJ şi că nu trebu-

ie să fi e supuşi vreunei presiuni în 

privinţa declaraţiilor lor, cu atât mai 

mult cu cât aceste declaraţii ar pu-

tea să apară în presă.

Tribunalul Cluj a înlocuit, luni, 

măsura arestului la domiciliu cu 

măsura controlului judiciar în ca-

zul fostului preşedinte al CJ Cluj 

Horea Uioreanu şi a celor doi oa-

meni de afaceri – Ioan Bene şi Va-

sile Pogăcean –, toţi acuzaţi de fap-

te de corupţie.

Uioreanu, între control 
judiciar sau arest la domiciu
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru 

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

JOI, 2 APRILIE 2015
Între orele 08:30-16:30
1.  Str. Observator numerele: 123; 125; 127; str. Frunzişului – parţial; str. Armoniei; 

str. Melodiei;
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care 

să le acopere necesităţile pe perioada anunţată.
În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare 

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

Mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Comunicare şi Clienţi

31 Martie 2015, Cluj-Napoca
Comunicat de presă

“Dezvoltarea durabilă a microîntreprinderii SC MADD COMPUTER SERVICE 
SRL” prin achiziţionarea unor echipamente şi a soft-urilor adecvate”

SMIS 52644
Madd Computer Service SRL a fi nalizat de implementat proiectul „DEZVOLTAREA 

DURABILĂ A MICROÎNTREPRINDERII SC MADD COMPUTER SERVICE SRL PRIN 
ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ A COMPANIEI REALIZATĂ PRIN 
ACHIZIŢIONAREA UNOR ECHIPAMENTE ŞI A SOFTURILOR ADECVATE”, fi nanţat 
prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 , Axa prioritară 4 „Sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”, program gestionat de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management prin 
Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea toatală a proiectului: 986.559,24 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă: 732.153,18 lei.

Durata de implementare: 9 luni.
Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea capacităţii SC Madd Computer Service SRL de a sprijini dezvoltarea 

mediului de afaceri prin furnizarea de servicii de reparaţii de o calitate crescută şi 
adaptate la cerinţele pieţei.

Obiectivul specifi c al proiectului:
Creşterea cifrei de afaceri: cu minim 60% în primul an de la implementarea investiţiei, 

respectiv o creştere progresivă an de an, ajungând în anul al treilea de la implementarea 
proiectului la o creştere cu minim 82% faţă de anul anterior.

Crearea a 4 noi locuri de muncă permante
Creşterea profi tabilităţii companiei Madd Computer Service SRL
Obţinerea competenţelor şi capabilităţilor tehnologice necesare susţinerii activităţii 

de service autorizate de către companiile DELL şi HP
Date de contact: Madd Computer Service SRL
Str. Mărăşeşti nr. 77, 400147
Tel. 0752190180
e-mail: Eduard.narita@pcmadd.com
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a 

Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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www.inforegio.ro

prin Fondul Eu
onal în Regiunea Nord-

www.nord-vest.ro

MADD COMPUTER 
SERVICE SRL

Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj a primit 

de la Ministerul Sănătăţii 

1.466.000 lei pentru conti-

nuarea lucrărilor de repa-

raţii capitale la clădirea 

în care funcţionează 

Clinica de Oncologie şi 

Laboratorul de Radiologie 

şi Imagistică Medicală.

„Din fondurile alocate de 

Ministerul Sănătăţii din anul 

2011 şi până în prezent s-au 

realizat lucrări de înlocuire 

acoperiş, mansardare, amena-

jare pod, achiziţionare şi mon-

tare centrală termică, achizi-

ţionare şi montare lift trans-

port bolnavi cu targa, achizi-

ţionare grup electrogen, achi-

ziţionare instalaţii avertizare 

şi iluminare de siguranţă, achi-

ziţionare şi montaj instalaţie 

de climatizare”, a precizat 

conducerea Spitalului Jude-

ţean Cluj.

În primul trimestru al a-

cestui an, Spitalul Judeţean 

Cluj a primit de la Ministerul 

Sănătăţii aproape 9,7 milioa-

ne lei pentru reparaţii capita-

le şi cumpărare de aparatură 

performantă. Anul trecut, din 

fondurile Ministerului Sănă-

tăţii au fost alocaţi 1 milion 

lei pentru reparaţii şi 385.000 

lei pentru dotări, iar în 2013 

Spitalul Judeţean a primit 

500.000 lei pentru reparaţii şi 

niciun leu pentru dotări.

Spitalul este multipavilio-

nar, răspândit în tot oraşul. 

Clădirile sunt în proprietatea 

Consiliului Judeţean Cluj şi în 

administrarea spitalului, ma-

joritatea fi ind foarte vechi con-

struite între anii 1897- 1904 şi 

care deşi au fost întreţinute şi 

reparate de-a lungul anilor nu 

corespund cerinţelor pacienţi-

lor şi angajaţilor.  G.D.

1,5 milioane lei pentru modernizarea 
Spitalului Judeţean Cluj

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Noul Plan Urbanistic 

General (PUG) a intrat în 

vigoare la sfârşitul anului 

trecut, dar de atunci au 

apărut o serie de plângeri 

din partea cetăţenilor, 

ceea ce obligă Primăria să 

aducă modifi cări la recent 

aprobatul PUG.

Una dintre plângerile refe-

ritoare la PUG va fi  discutată 

în şedinţa de Consiliu Local 

de mâine. Concret, este vor-

ba despre cazul unui clujean 

care s-a trezit că după apro-

barea noului PUG, prin mij-

locul terenului său urma să 

treacă centura de ocolire a 

municipiului, tronsonul Calea 

Turzii – Borhanci. Proprieta-

rul parcelei, Ioan Andrei Ve-

reşiu a depus plângere prea-

labilă prin care a solicitat să 

îi fi e rezolvată problema. În 

urma solicitării clujeanului, 

noul PUG va fi  modifi cat ast-

fel încât traseul centurii oco-

litoare să nu afecteze terenul 

lui Vereşiu. „Centura ocolitoa-

re va avea secţiunea de 23 de 

metri şi va fi  amplasată pe la-

tura nordică a parcelei deţi-

nute de d-l Vereşiu. Se va de-

limita în coordonate stereo 

traseul propus pentru centu-

ră în vederea parcelării, ur-

mând ca după adoptarea ho-

tărârii să fi e solicitat şi emis 

certifi cat de urbanism pentru 

parcelare conform noilor re-

glementări”, se arată în pro-

iectul de hotărâre.

În plângerea prealabilă, 

Ioan Andrei Vereşiu a solici-

tat un schimb de teren simi-

lar ca întindere, poziţionare 

şi valoare, având indici urba-

nistici care permit construi-

rea, în cazul în care terenul 

va trece în proprietatea Pri-

măriei. De asemenea, a soli-

citat şi despăgubiri. „În sub-

sidiar, solicităm plata despă-

gubirilor pentru repararea pre-

judiciului creat atât prin ocu-

parea suprafeţei cât şi prin di-

minuarea valorii, adusă între-

gului teren”, este precizat în 

proiectul de hotărâre.

Le transformă terenul
în parc

O altă anomalie apărută 

după aprobarea noului PUG 

este transformarea unui te-

ren privat în parc. Gheorghe 

Jakab este unul din cei pa-

tru coproprietari ai terenu-

lui în suprafaţă de peste 

Din anomaliile 
noului PUG: teren 
privat transformat 
în parc public
Noul PUG a intrat în vigoare la sfârşitul anului 
trecut, fiind votat în şedinţa de Consiliu Local 
din 22 decembrie 2014.

Ştirea din pagina anteri-

oară este un PAMFLET şi 

este valabilă doar astăzi, 

1 aprilie, ziua păcălelilor. 

De asemenea, FOTOGRA-

FIA ESTE UN TRUCAJ al re-

dacţiei şi, dacă priviţi cu aten-

ţie colţul din stânga jos, veţi 

observa că personajul se uită 

exact la litera (T), care mar-

chează acest lucru.

Îi asigurăm pe cititori că 

niciunul dintre politicienii din 

fotografi e nu a suferit din ca-

uza acestei glume. Poate doar 

o fractură de orgoliu în cazul 

în care nu au simţul umoru-

lui.

Pentru că nu dorim să indu-

cem pe nimeni în eroare, preci-

zăm că ŞTIREA A FOST ÎN TO-

TALITATE INVENTATĂ PENTRU 

EDIŢIA DIN 1 APRILIE, ZIUA 

PĂCĂLELILOR şi, chiar dacă u-

nele elemente sunt reale, scena-

riul amintit nu există decât în 

mintea pusă pe şotii a autorului.

Politicienii clujeni NEGOCIAZĂ 
viitorul șef al județului: OLELEU !
Buda și Nicoară au bătut palma cu PSD. Ioan Oleleu va fi noul președinte 
al Consiliului Județean Cluj.
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În noaptea care a trecut 

au demarat lucrările de 

modernizare a străzii 

Memorandumului, din 

centrul oraşului.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca anunţă că în a-

ceastă noapte vor începe lu-

crările de modernizare a stră-

zii Memorandumului, lucrări 

ce fac parte din proiectul eu-

ropean „Refacerea infrastruc-

turii Oraşului Comoară, mo-

dernizare căi de acces spre 

centru istoric”.

În prima etapă, execuţia 

se va derula pe prima bandă 

carosabilă, în direcţia de mers 

spre cartierul Mănăştur şi pe 

trotuarul adiacent numerelor 

cu soţ. Pentru pietoni se va 

asigura un culoar protejat 

spre clădiri.

Potrivit reprezentanţilor 

Biroului Mass-Media din ca-

drul Primăriei Cluj-Napoca, 

pe parcursul derulării lucră-

rilor, staţia de transport în 

comun de pe strada Memo-

randumului (pe direcţia de 

mers spre cartierul Mănăş-

tur) se va desfi inţa şi se vor 

asigura alte două staţii pro-

vizorii pentru îmbarcare-de-

barcare călători, astfel: pe Ca-

lea Moţilor, între străzile Emil 

Isac şi Petru Maior, pentru li-

niile 1, 9 şi 25, iar pentru li-

nia 52 staţia va fi  între stră-

zile Petru Maior şi Vasile Alec-

sandri; pe B-dul 21 Decem-

brie 1989, lângă staţia de la 

Sora, spre str. Joliot Curie, se 

va asigura staţie pentru cele-

lalte mijloace de transport în 

comun care opreau pe stra-

da Memorandumului.

Zona de lucrări va fi  sem-

nalizată cu indicatoare rutie-

re şi balize.

Memorandumului 
intră în reparaţii

5.000 mp, de pe strada Ale-

xandru Vaida Voevod care 

urmează să fie transformat 

în parc, potrivit prevederi-

lor noului PUG. Omul este 

disperat şi spune că nu în-

ţelege cum poate Primăria 

să îi ia un teren pentru ca-

re deţine titlu de proprieta-

te şi CF, teren pe care are 

dreptul legal să construias-

că un imobil. „Am făcute 

plângere prealabilă, am so-

licitat şi audienţă la domnul 

primar, sun în fiecare zi la 

Primărie şi degeaba, că nu 

sunt luat în seamă. Cum se 

poate să iei terenul cuiva şi 

să îl faci zonă verde dacă o-

mul are toate actele care ara-

tă că este proprietatea lui?”, 

se întreabă Gheorghe Jakab.

Clujeanul care se plânge 

de această anomalie a noului 

PUG nu este singurul în aceas-

tă situaţie. În total sunt 20 de 

proprietari de teren pe parce-

lele cărora este programată 

construirea viitorului Parc Est. 

O parte din ei au şi fost pre-

zenţi la una din şedinţele de 

Consiliu Local anterioare şi 

au ridicat această problemă, 

fără să primească însă un răs-

puns concret.

Până la ora redactării aces-

tui material, reprezentanţii 

Primăriei Cluj-Napoca nu au 

răspuns solicitării Monitorul 

de Cluj cu privire la situaţia 

acestor terenuri şi ce se va în-

tâmpla cu proprietarii.

Plăcuţele de pe strada Vâl-

cele de la intrarea şi ieşirea 

din Dej, din direcţia Gherla, 

au fost mutate fără acordul 

Comisiei de Sistematizare a 

Circulaţiei, din cadrul Primă-

riei Dej.

Deşi nu pare o problemă 

gravă, acest fapt i-a nemulţu-

mit pe dejenii care locuiesc 

pe respectiva stradă, deoare-

ce acum aceştia sunt nevoiţi 

să cumpere rovinieta pentru 

a putea ajunge acasă. La fel 

este cazul şi celor care lucrea-

ză în Parcul Industrial, infor-

mează Dejeanul.ro.

Până acum doi ani, strada 

Vâlcele făcea parte din Dej, 

iar tăbliţele de intrare şi ieşi-

re din oraş erau amplasate la 

obeliscul de la ieşire din Ni-

ma. Plăcuţele care anunţau 

şoferii că au intrat în Dej au 

fost mutate fără acordul, ba 

chiar fără ca preşedintele Co-

misiei de Sistematizare a Cir-

culaţiei, primarul Costan Mo-

rar, să fi e înştiinţat cu privire 

la acest demers. O astfel de 

hotărâre trebuie luată în mod 

cert în cadrul respectivei co-

misii, deoarece strada Vâlce-

le face parte din intravilanul 

Municipiului Dej.

În acest moment, există la 

Judecătoria Dej şi Cluj-Napo-

ca procese pe rol pe această 

cauză. Dejenii care locuiesc 

pe strada Vâlcele se simt ne-

dreptăţiţi de această „hotărâ-

re” luată peste noapte, cel mai 

probabil, de reprezentanţii 

CNADNR, care nu au făcut 

altceva decât să-şi pregăteas-

că terenul pentru a putea a-

plica amenzi şoferilor care nu 

şi-au plătit rovigneta.

Primarul Costan Morar a 

declarat că a discutat deja cu 

reprezentanţii CNADNR des-

pre problema apărută. În acest 

moment există discuţii tocmai 

pentru a evita plătirea rovi-

nietei de către dejenii care lo-

cuiesc pe strada Vâlcele sau 

care lucrează în ARC Parc In-

dustrial.

„Până în acest moment nu 

cunosc cazuri în care vreun 

dejean de pe Vâlcele să fi  plă-

tit amendă pentru rovinieta. 

Vom purta discuţii cu cei de 

la drumuri naţionale pentru 

a rezolva această problemă. 

I-am sesizat acum două săp-

tămâni, dar încă nu s-a re-

zolvat nimic. Drumul de la 

OMV, unde sunt acum plăcu-

ţele, şi până la obelisc apar-

ţine Municipiului Dej. Deci 

locuitorii din zonă nu trebu-

ie să plătească rovinieta”, a 

declarat Costan Morar.

„Vâlcenii” din Dej trebuie să cumpere 
rovinietă ca să ajungă acasă

Noul Plan Urbanistic General are câteva anomalii care afectează terenurile private ale unor clujeni

Autorităţile încearcă să 

găsească soluţii pentru 

rezolvarea unei probleme 

specifi ce judeţelor din 

Transilvania şi Banat, 

zone de carte funciară 

veche, în care suprafaţa 

înscrisă este de cele mai 

multe ori mult mai mică 

decât cea reală, pe care 

proprietarul, de fapt, o 

deţine, a declarat, la Alba 

Iulia, directorul general al 

Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară (ANCPI), 

Marius Arthur Ursu.

„Este o problemă specifi că 

Transilvaniei şi Banatului, fi -

ind zonă de carte funciară ve-

che. E o problemă faptul că 

în cărţile funciare deschise 

înainte de 1938 suprafaţa în-

scrisă este de cele mai multe 

ori mult mai mică decât cea 

reală, pe care omul o are şi o 

deţine din moşi – strămoşi. 

Legea şi regulamentele fac re-

ferire la faptul că se poate în-

scrie sau se poate actualiza 

suprafaţa pornind de la cea 

înscrisă în cărţi funciare des-

chise conform Decretului le-

ge 115 din 1938. Nu face re-

ferire la ce se întâmplă cu căr-

ţile funciare deschise până în 

1938”, a afi rmat Ursu.

Timp de două zile, luni şi 

ieri, directorul general al ANCPI 

a avut programate în Alba dis-

cuţii cu toate persoanele fi zi-

ce şi juridice autorizate să exe-

cute lucrări de cadastru în ju-

deţ, cu notarii publici şi cu an-

gajaţii Ofi ciului de Cadastru, 

întâlniri asemănătoare urmând 

să aibă loc, zilele următoare, 

şi la Cluj-Napoca şi Zalău, pen-

tru a analiza problemele teh-

nice specifi ce acestei zone, de 

carte funciară veche.

„Am identifi cat anumite si-

tuaţii care pot fi  rezolvate şi, 

de aceea, ne întâlnim pentru 

a discuta şi a pune la punct 

o strategie pe care urmează 

să o derulăm în viitor. (...). 

În ultimele două luni, am stu-

diat şi Codul Civil austriac, 

pe baza căruia s-au deschis 

aceste cărţi funciare, am luat 

tot ce s-a întâmplat din 1849, 

de când au început să se des-

chidă cărţi funciare în aceas-

tă zonă, şi până în prezent şi 

am identifi cat o soluţie cum 

am putea rezolva această pro-

blemă, utilizând documente-

le cadastrale pe care le-au fă-

cut tot austro-ungarii, dar pu-

ţin mai târziu, după 1900 în-

coace", a explicat Marius Art-

hur Ursu.

El a precizat că şi planuri-

le din 1900 atestă că proprie-

tarul, de fapt încă de atunci, 

avea suprafaţă mult mai ma-

re decât era în cartea funcia-

ră, numai că, din păcate, aces-

ta nu poate să şi-o înscrie. 

"Din păcate, legea în această 

zonă e lacunară, adică nu spu-

ne nimic şi vom încerca să o 

reglementăm cât mai repede”, 

a adăugat Ursu.

Directorul general al ANCPI 

a subliniat că scopul princi-

pal al întâlnirilor pe care le a-

re programate săptămâna a-

ceasta în Transilvania este de 

a se stabili câte astfel de situ-

aţii sunt.

„Trebuie ştiut că sunt co-

mune din zona centrală a Tran-

silvaniei unde aceste planuri 

cadastrale au fost operate în 

cartea funciară şi acolo situ-

aţia e corectă, adică ce are o-

mul real în teren are şi înscris 

în cartea funciară. Vreau să 

vedem care este impactul u-

nei astfel de reglementări, adi-

că, dacă este unul major, me-

rită adoptat, dacă nu, o să ve-

dem, poate găsim alte soluţii. 

Dar cred că impactul este des-

tul de mare, pentru că avem 

foarte multe zone necoopera-

tivizate, în special în zona 

montană, unde chiar şi zona 

extravilană este necooperati-

vizată şi pot fi  utilizate astfel 

de măsuri”, a conchis Marius 

Arthur Ursu.

Carte funciară veche, probleme vechi. 
Cazul Transilvaniei și Banatului
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Proiectul de lege care 

prevede modifi carea 

Codului Penal pentru a 

le permite funcţionarilor 

publici să îşi angajeze 

rudele fără să fi e sancţi-

onaţi pentru confl ict de 

interese a fost adoptat, 

zilele trecute, tacit de 

Senat şi a ajuns la 

Camera Deputaţilor.

Adoptat în data de 25 mar-

tie, proiectul a primit aviz 

negativ atat de la Ministerul 

Justiţiei, cât şi de la Comi-

sia Juridică a Senatului.

Cum vor vota deputaţii 
clujeni

Camera Deputaţilor este 

însă for decizional în acest 

caz. Deputaţii clujeni ai opo-

ziţiei susţin că nu vor vota 

aceste modifi cări. „Nu voi 

vota aceste modifi cări, dacă 

legea a funcţionat astfel pâ-

nă acum, de ce să aducem 

modifi cări? Există într-ade-

văr, câteva situaţii în Parla-

ment în care s-a ajuns la ne-

potism. Este interesant fap-

tul că a trecut tacit la Senat, 

dare eu nu voi vota aşa ce-

va“, a spus deputatul PNL 

de Cluj Adrian Oros.

Nepotisme şi de la Cluj

În ultimele luni mai mulţi 

senatori şi deputaţi au fost 

sanctionaţi cu amendă sau câ-

teva luni de închisoare cu sus-

pendare pentru că şi-au an-

gajat, soţiile, fi ii sau fi icele.

Celebru este cazul depu-

tatului clujean Mate Andras, 

condamnat defi nitiv la şase 

luni de închisoare cu sus-

pendare. Prin decizia Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie a 

fost menţinută hotărârea lu-

ată în primă instanţă în ca-

zul deputatului Mate Andras 

Levente, acuzat de confl ict 

de interese.

Judecătorii de la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie 

au dispus ca deputatului să 

îi fi e suspendată pedeapsa 

închisorii pe un termen de 

încercare de doi ani şi şase 

luni. De asemenea, potrivit 

deciziei instanţei, lui Mate 

Andras Levente i-au fost in-

terzise mai multe drepturi, 

printre care dreptul de a fi  

ales în autorităţile publice 

sau în funcţii elective publi-

ce, dreptul de a ocupa o func-

ţie ce implică exerciţiul au-

torităţii de stat şi dreptul de 

a ocupa o funcţie sau de a 

exercita o profesie de natu-

ra aceleia de care s-a folosit 

pentru săvârşirea infracţiu-

nii. În perioada suspendării 

executării pedepsei cu închi-

soarea, se suspendă şi pe-

deapsa accesorie.

În septembrie 2013, depu-

tatul UDMR Mate Andras Le-

vente a fost trimis în jude-

cată de procurorii Parchetu-

lui Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, care l-au acuzat de 

confl ict de interese.

Parlamentul dă liber la nepotism
În ultimele luni mai mulţi senatori şi deputaţi au fost sancţionaţi cu amendă sau câteva 
luni de închisoare cu suspendare pentru că şi-au angajat, soţiile, fiii sau fiicele.

Parlamentarii vor sa îşi angajeze mai uşor rudele în funcţii publice

În prezent, art. 301 din Codul Penal prevede următoarele:

„(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei deci-
zii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, 
pentru sine, pentru soţul sau, pentru o rudă ori pentru un afi n 
până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a 
afl at în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din 
partea căreia a benefi ciat ori benefi ciază de foloase de orice na-
tură, se pedepsește cu inchisoarea de la unu la 5 ani și interzice-
rea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării 
sau adoptării actelor normative“.

Noul proiect de lege, adoptat tacit de Senat, prevede că:

„(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazurile în care actul 
sau decizia se referă la următoarele situaţii:

- emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative

- ocuparea de către o persoană a unei funcţii indiferent în ce 
modalitate și sub ce formă se realizează aceasta

- exercitarea atribuţiilor de serviciu privind acordarea către sub-
alterni a drepturilor legale ale acestora“.

Ce prevede Codul Penal

Preşedintele, 
bilanţ la 100 
de zile, pe Facebook
Președintele Klaus Iohannis a 
postat ieri, pe Facebook, bilan-
ţul, în imagini, a 100 de zile de 
mandat, care cuprinde vizitele 
externe, semnarea acordului 
privind fi nanţarea armatei, dar 
și solicitarea către Parlament 
de a fi naliza în această sesiune 
legi importante, precum cele 
electorale. „Azi se împlinesc 
100 de zile de când sunt 
Președintele României. Această 
perioadă este un prim pas că-
tre România pe care o constru-
im împreună”, se precizează în 
postarea președintelui Iohannis 
de pe Facebook. Postarea este 
însoţită de un fi lm care prezintă 
principalele acţiuni ale șefului 
statului, de la preluarea man-
datului prezidenţial. „La învesti-
tură, mi-am asumat cele trei 
responsabilităţi constituţionale 
de președinte al României: a-
părarea naţională, securitatea 
ţării și politica externă”, se ara-
tă în fi lmul-bilanţ.

Solicitarea
de reconsiderare a 
votului în cazul 
Şova nu a fost 
admisă
PNL a cerut ieri, în plenul 
Senatului, prin președintele co-
misiei de regulament, 
Sebastian Grapă, să se ia în cal-
cul reconsiderarea rezultatului 
votului în cazul lui Dan Șova, 
președintele de ședinţă, Ioan 
Chelaru spunând că nu există 
bază legală, astfel că solicitarea 
nu a fost supusă la vot. 
Președintele comisiei de 
Regulament a Senatului, 
Sebastian Grapa a declarat de 
la tribuna Senatului că solicita-
rea sa nu pleacă dintr-o „dorin-
ţă personală”, ci pentru îndrep-
tarea unei erori la care au fost 
părtași cu toţii”. În replică, pre-
ședintele de ședinţă, Ioan 
Chelaru, a declarat că, din pă-
cate, atribuţiile îi impun respec-
tarea Regulamentului 
Senatului. „Nu pot să accept o 
astfel de propunere”, a adău-
gat Chelaru. Astfel, propunerea 
PNL nu a fost supusă votului 
plenului.

Pe scurt
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Ne afl ăm în expansiune şi dorim să ne consolidăm poziţia pe piaţă. Pentru aceasta 
avem nevoie de angajaţi/manageri dedicaţi, care îşi pot asuma responsabilitatea şi 

pot obţine rezultate.
Pentru consolidarea echipei avem nevoie de oameni:

- care sunt loiali și ambiţioși
- care fac lucrurile cu pasiune
- care sunt dispuși să înveţe
- care vor să ia decizii
- care sunt dispuși să se implice în detalii
- care doresc să conducă și pot să motiveze oamenii
- care caută soluţii simple și efi ciente

- care sunt dornici să înveţe și sunt curioși
- care nu se tem să pună întrebări

- care au o abordare sistematică
- care se concentrează pe rezultate

Doriţi o carieră provocatoare într-o companie internaţională din industria lemnului? Doriţi 
să puneţi în practică experienţa deţinută și să dobândiţi și mai multă experienţă? Sunteţi 

interesat de propria dezvoltare?

OPERATOR CHIMIST
Locaţie: Sebeș

Principalele sarcini şi responsabilităţi:
 Asigură funcţionarea continuă și optimizată a instalaţiilor de producţie;
 Pregătește produsele în vederea livrării;
 Încarcă și descarcă materia primă și materialele;
 Este responsabil de menţinerea stării de curăţenie la instalaţiile de producţie.
Cerinţe: 
 Studii medii;
 Experienţă minim 2 ani în activitatea de producţie industrială, de preferinţă industria 

chimică;
 Cunoștinţe privind procesele tehnologice din industria chimică;
 Disponibilitate pentru munca în echipă și program pe schimburi.

ŞEF MANEVRĂ SAU MANEVRANT
Locaţie: Sebeș

Principalele sarcini şi responsabilităţi:
 conduce, organizează și supraveghează operaţiunile de manevră 
 manevrează vagoanele goale și încărcate în vederea cântăririi lor 
 leagă, dezleagă și asigură vagoanele contra fugirii din loc
 execută proba completă de frână
 verifi că macazele manipulate de mână. 

MECANIC LOCOMOTIVĂ
Locaţie: Sebeș

Principalele sarcini şi responsabilităţi:
 execută lucrările de mentenanţă și verifi că zilnic locomotivele din dotare 
 răspunde de alimentarea locomotivei cu motorină și ulei
 răspunde de încadrarea în norma de consum
 respectă și aplică Ordinul 855 si Decretul 400
Cerinţele posturilor: 
 aviz medical + psihologic
 certifi cat de evaluare profesională emis de CENAFER
 certifi cat de absolvire a cursului de califi care (șef manevră, manevrant sau mecanic 

locomotivă)
 autorizaţie pentru exercitarea funcţiei (șef manevră, manevrant sau mecanic locomotivă)
 autorizaţie pentru efectuarea probei frânei automate (șef manevră sau manevrant)
 permis de conducere LDH (mecanic locomotivă)

Dacă sunteţi interesat de această oportunitate, vă rugăm să ne trimiteţi CV-ul și 
scrisoarea de intenţie până la data de 25.04.2015 la următoarea adresă de e-mail:
hr@kronospansebes.ro, sau la sediul companiei din Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr. 59, 
jud ALBA; tel / fax: 0258801100 / 0258801199

BE A LEADER, NOT A FOLLOWER!

PUBLICITATE

Azi în Parlament

Deputatul Zlati vrea să închidă ANAF
Deputatul PNL de Cluj 

Radu Zlati a susţinut în 

plen o declaraţie politică 

cu titlul „Hai să închidem 

ANAF-ul!“.
„Opinia publică este sidera-
tă – pe bună dreptate zic eu 
– de efectele perverse pe 
care acțiunile ANAF le au 
sau le pot avea în economia 
națională, prin închiderea 
unităților economice con-
trolate și în cazul cărora se 
găsesc diferențe, oricât de 
mici, între monetarul din ca-
să și evidența electronică a 
încasărilor.
As  el afl u, prin intermediul 
presei, că ANAF a dispus în-
chiderea unui magazin ce 
comercializa produsele din 
carne ale fi rmei Killer SRL 
din Horodnic, Suceava. Fir-
ma respec  vă, vânzându-și 
produsele prin intermediul 
a 21 de magazine proprii, nu 
numai că dădea de lucru 
numeroșilor săi angajați dar 
plătea taxe și impozite de 
peste 2 milioane de euro 
anual. Unul dintre magazi-
nele sale a fost închis pen-
tru că vajnicii controlori ai 
ANAF au depistat un minus 
în ges  une de 50 lei – des-
tul pentru ca magazinul să 
fi e închis pentru o lună de 
zile. Într-un alt caz, inspec-
torii ANAF au incriminat o 
diferență de 14 bani (!) Pro-
pun șefului ANAF Sau să fi e 
verifi cate și marile lanțuri 
de magazine,  unde 
prețurile afi șate la ra   și 
insufi ciența monedelor sub-
divizionare de 1 ban și 5 
bani pot să ducă la diferențe 
între monetarul încasat și 
evidența încasărilor cu mult 
superioare aceleia de 14 
bani, precum în cazul maga-
zinului sucevean. 
Cu toții credem că ș  m (in-
clusiv inspectorii ANAF!) în 
care sectoare și cum anume 
are loc marea evaziune fi s-
cală. Și anume comerțul ce-
reale, legume și fructe; cel 
cu derivate petroliere; cel cu 
țigări și alcool. În loc să ia la 

control fi rmele pe aceste 
direcții prioritare, inspecto-
rii ANAF se luptă cu plăcin-
tăriile și shaormeriile. Desi-
gur, în interesul național. În-
trebarea ce se pune, în mod 
fi resc, de ce ANAF a pornit 
această cruciadă sacră îm-
potriva comercianților doar 
în ul  mele zile? Cui 
folosește ea? Voi risca un 
răspuns. Cruciada ANAF cu 
micii comercianți folosește, 
sau este închipuită a folosi, 
domnului VV Ponta; și este 
imaginată, ca spectacol me-
dia  c, de către păpușarii 
relațiilor publice de la Pala-
tul Victoria.
Se imaginează, probabil, că 
în aceste zile (în care agen-
da publică este dominată de 
scandalul șovăielii pesediste 
din Senat, șov-ăială girată, 
aristocra  c, de către dom-
nul Tăriceanu) se poate mu-
ta interesul mass-media de 
la acoperirea potlogăriilor 
prietenului domnului premi-
er, către războiul ANAF îm-
potriva perfi dului kebab și 
evazionistelor urzici. 

Dar dacă pentru un minus în 
ges  une de 50 de lei închi-
dem un magazin pentru o 
lună, ce am putea face pen-
tru a penaliza ANAF pentru 
cele peste 450 de procese 
pierdute în instanță de către 
acesta, pentru amenzi și alte 
acte constatatoare care s-au 
dovedit a fi  neconforme cu 
legea, abuzive și incorecte? 
Eu vă propun să închidem și 
funcționarea ANAF – măcar 
pentru o zi. Nu vom pierde 
nimic, oricum inspectorii 
ANAF par să lucreze în dorul 
lelii, la comandă și doar în 
cazul acelora care nu au cu-
loarea potrivită. Cum care 
culoare? La bască, evident.
PS: Aș putea fi  mult mai bi-
nevoitor dacă șeful ANAF, 
deținător la rândul său, se 
pare, al unui hotel unde nu 
se oferă (desigur!) bon fi s-
cal, ne-ar poves   cum a re-
cuperat prejudiciul făcut sta-
tului de către famiglia Voicu-
lescu. Dar, nu-i așa,
 asta este secret de serviciu“. 
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(3.5)

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere + de-
pendinţe, ultracentral, zona P-ţa 
M Viteazul, în supr. de 54 mp utili 
+ 2 beciuri de 12 mp și 14 mp, 
construcţie de cărămidă, călduroa-
să iarna și răcoroasă vara, gea-
muri termopan, renovat recent, 
centrală termică, contorizat indivi-
dual, ușă metalică la 
intrare,parchet, gresie, faianţă, ex-
cepţional pentru cabinete, birouri 
sau locuit. Aștept oferte la tel. 
0762-258062 (5.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ P.F. vând casă solidă, cu 3 ca-
mere, bucătărie, baie, antreu, 
supr. 78 mp, ușă, geamuri ter-
mopan, gresie, faianţă, pod, piv-
niţă, fi legorie, grădină 1400 mp, 
cu pomi fructifi eri, viţă de vie, la 
13 km de Cluj, zonă frumoasă, 
liniștită, aproape de mijloacele 
de transport, acte în regulă, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii la tel. 
0726-759145. (1.5)

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

¤ Cumpăr casă veche cu 
suprafață mică de teren sau 
spațiu comercial. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (3.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianță, pod, pivniță, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relații 
la tel. 0726-759145. (3.5)

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

¤ Vând casă în zonă 
rezidențială, în cart. Borhanci, 
Aleea Violetelor nr. 1, teren în 
supr. de 607 mp, la parter, li-
ving, bucătărie, baie, WC, căma-
ră, terasă, la etaj 3 camere, bal-

con, terasă, hol, baie, WC. Inf. la 
tel. 0264-550331 sau 0725-
442163. (3.5)

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

¤ Cumpăr casă veche, cu supra-
faţă mică de, sau spaţiu comerci-
al cu vad bun, cu vitrină la stra-
dă, până în 20-25 mp. Aștept 
oferte serioase la tel. 
0762-258062. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

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. 0751760639

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (1.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii, str. Dealul Fânaţelor, la 100 m 
de autobuzul nr. 39, supr. 6200 
mp, front la stradă 180 m, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând teren intavilan în Mărișel, 
supr. 12200 mp, front la drum 
principal 90 m, curent electric, a-
pă, carte funciară, preț 10 euro/
mp. Inf. și relații suplimentare la 
tel. 0744-653097. (3.5)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. 
Aștept oferte la  tel. 0740-
876853. (3.5)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua 
europeană E60, situat la intra-
rea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis de 
Căminul de vârstnici Sfânta Sa-
va, teren compact, curent elec-
tric, carte funciară, poziţie și lo-
caţie foarte bună pentru con-
strucţie de anvergură, preţ 17 

euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (3.5)

¤ 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. (3.5)

¤ 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 
Clujului, surp 500 mp, la dis-
tanţa 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.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând garaj de beton prefabri-
cate, în cart. Mărăști, lângă P-ţa 
Mărăști, supr. 19 mp, cu curent 
electric, contorizat separat, acte 
la zi, în perfectă stare de utiliza-
re. Inf. suplimentare la tel. 
0762-258062. Rog seriozitate 
maximă. Preţ negociabil. (7.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje sub-
terane, în cart. Bună Ziua, str. 
Mircea Zaciu nr. 12-18, cu ușă 
automată, pe termen lung, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ P.F. ofer spre închiriere garaj 
din beton, situat în cart. Grigores-
cu în curtea blocului din str. Fân-
tânele nr. 5, vis-à-vis de Institutul 
de Chimie. Inf. la tel. 
0364-404101, 0771-382360 sau 
0753-102134. (7.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spa-
ţiu comercial, în cart. Zorilor, 
str. Pasteur, 130 mp, cu vitrină 
la stradă, între Panemar și La 
Casa, peste drum de Poștă. Tel. 
0745-515415.

SCHIMBURI

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.

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curăţenie
angajăm

OPERATORI DE 
CURĂŢENIE,

în centrul comercial din 
Cluj - Iulius Mall.
Condiţii salariale 

avantajoase.
Tel. 0728-999.187. (2.6)

¤ CONTRACTE ITALIA: CAME-
RISTE - INFIRMIERE - MENAJE-
RE.Contact 0743-571102; 

0371-324421; 0753.355882; 
www.job-italia.eu. (2.8)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, dețin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 0757-
746700.

¤ Angajăm personal curățenie 
pentru magazin. Salariu minim 
pe economie + bonuri de masă.
Pentru informații sunați la 021-
3110087. (3.10)

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

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

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” deca-
potabil, de 1500 kg, materiale de 
construcţii, molozi, fi er vechi, 
cherestea, la rampa de gunoi Pa-
ta-Rât. Preţ mic, negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ P.F. execut  lucru în grădină cu 
motosăpătoare. Aștept oferte la 
tel. 0742-220187. (2.7)

¤ Prelucrări fotografi ce alb/ne-
gru pe cale clasică (manual). Inf. 
la tel. 0756-953945. (4.7)

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.

¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ 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.

UZ CASNIC

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

ELECTRO

¤ Vând materiale electrice pentru 
instalații de forță, contactori între 
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, preț aceptabil, sau la schimb 
cu materiale lemnos-cărămidă. 
Inf. tel. 0722-886013. (3.7)

¤ Vând Ph termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 0744-
479172 sau 0374-930918. (3.7)

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

CĂRŢI

¤ Vând convenabil colecţia 
”Știinţă și Tehnică și ”Revista 
Tehnium”, din 1950 până la re-
tragerea de pe piaţă. Inf. supli-
mentare la tel. 0723-064864. 
(5.7)

DIVERSE

¤ Vând tanc răcitor lapte inox di-
gital mono 300/1200 litri, stare 
bună 10 lei/l 0736577060

¤ Cumpăr loc de veci în Cimitirul 
Mănăștur nou, Cordos, cu acte în 
regulă, C.F. Aștept variante la tel. 
0722-886013. (3.7)

¤ Vând URGENT trei pardesie de 
damă și trei de bărbaţi, diferite 
culori și mărimi, stare bună, preţ 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53° și vin alb și roșu, preţ 30 
RON, 23 RON, respectiv 8 RON. 
Calitate superioară, la comandă. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (4.7)

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

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, preţ nego-
ciabil. Aţtept telefoane la 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând două pături de Mara-
mureș, noi, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0264-591965. (4.7)

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

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

¤ Vând 15 bucăţi de piese de ar-
tizanat din alamă, candele, servi-
ciu de ţuică, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

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

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

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

¤ Vând două baterii pentru ţigări 
electronice, VAMO V5 de capacita-
te mare cu vaporizatoare perfor-
mante și MVP de 2600 mAh și vol-
taj variabil, foarte performante, 
puţin folosite, se pot verifi ca și pro-
ba. Inf. la tel. 0762-258062. (5.7)

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

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

COLECȚIONARI

¤ Vând colecţie de obiecte deco-
rative din cupru, 12 bucăţi, cara-
fă, candelă, servici de cafea cu ta-
vă și cești, etc. Preţ bun. Inf. la 
tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (6.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe ca-
re se servesc și se pun paharele 
în locale. Tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (5.5)

¤ Cumpăr embleme auto, insig-
ne, insigne fanioane, decoraţii 
medalii vechi românești. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, peste 500 de mo-
dele (sport, faună, etc.), fără cip, 
preţ negociabil la cantitate. Tel. 
0755-920694. (5.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Vând colecţie de brichete, bri-
chete pe gaz și benzină, preţ ne-
gociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând sobe de teracotă antice, 
cu ornamente deosebite, de cu-
loare galbenă, maro și albă, și 
candelabre antice. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (5.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri cir-
culate în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, per-
sonaje, animale, sport, avioa-
ne, etc), preţ 0,30 RON/buc, 
negociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (5.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (5.5)

ANIMALE

¤ Ofertă de Paște! Vând porci pen-
tru tăiat, ţinuţi și crescuţi cumălai și 
cereale, între 100-180 kg, pe ales, 
din 9 bucăţi, preţ 8 RON/kg. Asigur 
loc de sacrifi care. Inf. la tel. 
0751-095924. (1.7)

¤ Vând ouă pentru incubat, găini 
de rasa Rhode Island Red, origina-
ră SUA, foarte frumoase, culoare 
cărămiziu închis, productivitate ma-
re, sănătoase (pot trimite poze pe 
facebook), ouă de raţe albe Pekin 
și gâște albe Toulouse, de 8-10 kg. 
Inf. la tel. 0762-258062. (5.7)

¤ Crescător de păsări de curte, 
vând ouă pentru consum zilnic 
sau pentru incubat, găini, raţe și 
gâște albe de carne, crescute cu 
cereale ecologice, nestresate, 
sunt proaspete și curate. Sunaţi 
la tel. 0762-258062. (5.7)

PIERDERI

¤ PIERDUT certifi catul de înregis-
trare B1432057/25.04.2008, al 
S.C. ECO INFO FORUM SRL, cu nr. 
reg com. J12/2911/06.07.1992, 
CUI 252440, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Dacia, nr. 3, ap. 5/2, 
jud. Cluj. Se declară nul. (1.1)

¤ PASTEL PLUS S.R.L., 
J12/1025/2001, CUI 14049128, 
declar nule anexele la ele două 
puncte de lucru din localitatea Ji-
bou, staţia CF Jibou, jud. Sălaj. 
Se declară hule. (1.1)

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecția me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. UK AUTO & 
TRANS S.R.L. anunță începerea 
demersurilor în vederea obținerii 
autorizației de mediu pentru 
obiectivul 3831 - Demontarea 
(dezasamblarea) maşinilor şi 
echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor 
din sat Florești, comuna Florești, 
str. Cetății, nr. FN, ferma nr. 15, 
hala 1, județul Cluj. Eventualele 
sugestii și reclamații se vor depu-
ne la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, în zilele de 
luni între orele 9.00-16.30, 
marți-vineri între orele 9.00-
14.00. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ S.C. CLAR IMPORT EXPORT 
S.R.L. anunţă publicul interesat a-
supra depunerii solicitării de emi-
tere a acordului de mediu pentru 
proiectul ”Demolare construcţii 
existente şi construire ansamblu 
multifuncţional – locuire, comerţ, 
servicii, împrejmuire proprietate, 
amenajări, racorduri şi branşa-
mente cu operaţiuni notariale 
conform PUZ aprobat cu HCL 
465/03.12.2014“, propus a fi  
amplasat în Cluj-Napoca, str. 
Rodnei, nr. 42, jud. Cluj. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot 
fi  consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, 
Calea Dorobanţilor, nr.99, în zile-
le de luni-vineri între orele 
9:00-14:00. Observaţiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, bl.9B, cod 400609, fax 
0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro. (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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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect!12:30 Eu-
ropa mea (emis. info.) (reluare)
13:00 Fără etichetă (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) - Autostrăzi
15:30 Andografi a zilei
Videocartoon
15:31 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Se zice că... (div.)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) - Autostrăzi
18:40 Capri (it., 2006, s. tv, se-
zonul 3, episodul 19) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (emis. info.)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) - Autostrăzi
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Paranoia (sua-rom.-isl., 
2004, f. relig.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Un socru de coșmar (sua, 
2000, com.)
22:30 Un show păcătos (div.)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (s. dr.) 
15:00 Puterea destinului (s. dr.) 
16:00 La Măruţă (divertisment)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
18:00 Lecţii de viaţă (2015)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)
21:30 Las fi erbinţi (s. com.)
22:30 Știrile Pro TV

23:05 CSI: New York (sua-can., 
2004, s. poliţist, sezonul 9, epi-
sodul 11)

PRIMA TV

12:30 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, episodul 11) 
14:00 Levintza prezintă (mag. li-
fe-style, sezonul 30, episodul 5) 
15:00 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 2, episodul 1)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sezonul 14, episodul 19)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, divertis-
ment, sezonul 10, episodul 5)
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 22) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, episodul 12)
20:30 Cronica cârcotașilor (diver-
tisment, sezonul 31, episodul 5)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 23)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 47)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Tonik Show (2012, div.)
14:00 Minunile Lui Tămaș (div.)
16:00 Celebrity (2012) (reluare)
17:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Un show cu gust
22:00 Tonik Show(AP) (2012, 
divertisment)
23:00 Cenzurat!(12) (2013, di-
vertisment)

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

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

ANUNŢ

La data de 27.02.2015 prin HCL nr. 28, s-au aprobat:

- criteriilor de punctaj (criterii de eligibilitate, selectie si 
de rapartitie) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale 
si locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea acestora 
in regim de inchiriere;

- formularul tip privind solicitarea de inscriere pe lista de 
prioritati la locuintele sociale si locuinte din fondul locativ de 
stat si actele necesare pentru solicitarea unei locuinte sociale 
si locuinte din fondul locativ de stat;

- actele necesare se vor depune pana la data de 31August 
2015, de catre solicitantii care au cereri de locuinte sociale 
si locuinte construite din fondurile statului afl ate in proprietatea 
Consiliului Local Huedin (mai putin locuinte ANL), cereri 
depuse pana la data emiterii prezentei hotarari pentru a fi  
inclusi pe lista de prioritati.

Detalii se pot obtine la sediul Primariei Huedin .

- tel : 0264351548.

ANUNŢ LICITAŢIE

Primaria Orasului Huedin organizeaza licitatie publica 
deschisa, dupa cum urmeaza:

1. La data de 14.04.0115 ora 11.00, Primaria Orasului 
Huedin organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea 
in conditiile legii, a (“HALEI”- depozitului de rumegus-biomasa), 
in suprafata totala de 990 mp. si terenul aferent in suprafata 
de 4442 mp., situate in Huedin, str. Vladeasa, FN, jud. Cluj., 
avand suprafata totala de 5432 mp., in vederea depozitarii 
de Biomasa – (rumegus), potrivit HCL 33 din 27.02.2015.

2. La data de 15.04.2015 ora 11.00, Primaria Orasului 
Huedin organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea 
in conditiile legii, a unor spatii situate in incinta Policlinicii 
Huedin, etajul II, corp B, str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, 
jud Cluj, in suprafata totala 30,88 mp., cu destinatia de 
cabinet medical, potrivit HCL nr. 49/28.03.2015.

3. La data de 15.04.2015 ora 12.00, Primaria Orasului 
Huedin organizeaza licitatie publica deschisa pentru inchirierea 
in conditiile legii, a unor spatii in suprafata totala de 70,65 
mp. situate in Huedin, str. P-ta Victoriei, nr. 6-8, etajul I corp 
B, cu destinatia de cabinet medical, potrivit HCL nr. 50 din 
27.03.2015.

Detalii se pot obtine la sediul Primariei Huedin .

- tel : 0264351548.

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI 
PUBLIC CLUJ-NAPOCA 

– agrement – canotaj Lacul Chios începând cu 

28 martie 2015

PROGRAMUL ZILNIC:
LUNI – DUMINICĂ ÎN INTERVALUL ORAR 11:00 – 19:00

VĂ PUNEM LA DISPOZIŢIE URMĂTOARELE AMBARCAŢIUNI:

• HIDROBICICLETE TIP LEBĂDĂ CU 2 LOCURI – 5 BUCĂŢI;

• HIDROBICICLETE TIP LEBĂDĂ CU 4 LOCURI – 10 BUCĂŢI;

• HIDROBICICLETE CU 3 LOCURI – 10 BUCĂŢI;

• BĂRCI CU VÂSLE – 10 BUCĂŢI.

https://www.facebook.com/radpcluj

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

Ca urmare a demararii lucrarilor de modernizare a strazii 
Memorandumului, care fac parte din proiectul fi nantat din 
fonduri comunitare nerambursabile „Refacerea infrastructurii 
Orasului Comoara, modernizare cai de acces spre centrul 
istoric”, incepand cu data de 1 aprilie 2015 statia de transport 
in comun Memorandumului, sensul spre Manastur, se 
suspenda temporar. Pentru etapa I a lucrarilor, latura 
nordica, vor fi  operate urmatoarele devieri de trasee si 
relocari de statii la transportul public:

• Se infi inteaza o statie provizorie pe str. Motilor, intre 
str. E. Isac si semafor, pe sensul spre Manastur, pentru liniile 
1, 25 de troleibuze respectiv 9,52 de autobuze;

• Deoarece spatiul pentru aceasta statie este redus, 
liniile de autobuze 19, 29 si 42 vor avea traseul deviat din 
P-ta M.Viteazul pe str. J. Curie – 21 Decembrie 1989 – P-ta 
Unirii (traseul de baza este pe str. Regele Ferdinand);

• Se prelungeste alveola statiei „Sora” pana la str. J. 
Curie, astfel incat noua locatie va deservi liniile 3, 4, 5, 6, 
7 de troleibuze, respectiv 19, 24, 24B, 29, 30, 32B, 42 de 
autobuze.

Va multumim pentru intelegere.
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UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Cursuri de YACHTING!

          Cluj - Napoca
    23 Aprilie- 26 Aprilie
              2015

             Telefon: 0744/ 784.808
             Web: www.georgeyachting.ro
          E-mail: office@georgeyachting.ro

Telefon: 0744/784.808
Web: georgeyachting.ro

E-mail: offi ce@georgeyachting.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

FIRMĂ ROMÂNO-GERMANĂ

 ANGAJEAZĂ

 OPERATOR CNC CU EXPERIENȚĂ ÎN 
EXPLOATAREA SISTEMELOR CNC AUTOMATIC ȘI 

MANUAL CU FREZE. 
OBLIGATORIU CUNOȘTINȚE AVANSATE DE 

LIMBA GERMANĂ 

CONTACT 0726100715 

ANUNŢ DE ANGAJARE

AMA MODIANE CU SEDIUL ÎN TIMIȘOARA

ANGAJEAZĂ 

PENTRU MUNCÎ ÎN GERMANIA, PERSONAL CU 
EXPERIENȚĂ IN TRANȘARE VITĂ ȘI PORC. 

SE OFERĂ SALARIU MOTIVANT.

Cunoștinţe de limba germană constituie un 
avantaj

Contact: 0726100715  09.00-16.30

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu H.G. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului Cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor generale de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu 
modifi cările și completările ulterioare, Direcţia Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de şofer I .

Data susţinerii concursului:
- 23 aprilie 2015 – ora 10.00 – proba scrisă
- data susţinerii probei practice/traseu – se va comunica după 

susţinerea probei scrise
Concursul va avea loc la sediul Direcţia Sanitară Veterinară 

și pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, Cluj-Napoca, str. Piaţa 
Mărăști, nr. 1.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituţiei în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicarii anunţului, 
respectiv până la data de 15.04.2015, orele 16.00.

Condiţii de participare la concurs:
Candidaţii care participă la concursul pentru ocuparea postului 

de șofer, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3 
lit. a) – g) din REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

Condiţii specifi ce:
- absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
- permis conducere categoria B si E ;
- vechime cel putin 6 ani .
Dosarul de înscriere:
Dosarul de înscriere va cuprinde în mod obligatoriu documente 

prevăzute la art.6 din REGULAMENT – CADRU privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice .

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii 
legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifi că 
pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei 
de concurs.

Relaţii suplimentare și Bibiografi a se pot obţine la Compartiment 
Juridic și Resurse Umane – tel. 0264 / 447997 sau la adresa 
Cluj-Napoca, str. Piaţa Mărăști nr. 1 .

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii TRISOM BUFTEA 
S.A. având sediul social în Mun. Cluj-Napoca B-dul. Muncii, 
nr.18, jud. Cluj, înmatriculată la Ofi ciul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/4540/2004 având 
CUI RO 17041196, capital social 99.669,20 RON, în temeiul 
art.111 coroborat cu art.113 din Legea nr.31/1990 republicata 
și modifi cată,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A 

ACŢIONARILOR
pentru data de 14 mai 2015 la sediul societăţii, pentru 

toţi acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 04 mai 2015 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se 
vor ţine în data de 15 mai 2015, în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală ordinară se va ţine la ora 11.00, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a situaţiilor 
fi nanciare anuale aferente exerciţiului fi nanciar 2014, a 
contului de profi t și pierderi, notele contabile aferente 
închiderii exerciţiului fi nanciar 2014, pe baza rapoartelor 
prezentate de către Administratorul Unic și al Auditorul 
Financiar;

2. Prezentarea și discutarea raportului de audit fi nanciar 
aferent anului fi nanciar 2014;

3. Discutarea și aprobarea repartizării rezultatului aferent 
anului fi nanciar 2014, pe destinaţiile legale;

4. Discutarea și supunerea spre aprobare a fi xării 
remuneraţiei cuvenite Administratorului Unic pentru exerciţiul 
fi nanciar 2014, precum și a cuantumului maxim al remuneraţiei 
suplimentare cuvenite Administratorului Unic pentru exerciţiul 
fi nanciar 2014;

5. Discutarea și supunerea spre aprobare a raportului de 
gestiune al Administratorului Unic pentru exerciţiul fi nanciar 
2014 și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic 
pentru anul 2014;

6. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de 
venituri și cheltuieli și, după caz, a programul de activitate pentru 

anul 2015-mentinerea activităţii temporar suspendată;
7. Mandatarea Administratorului Unic în vederea redactării 

actelor, să semneze în numele și pe seama acţionarilor 
societăţii, hotărârea A.G.O.A. adoptată și să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea/ridicarea hotărârii 
AGOA la/de la ORC Cluj, publicarea hotărârii în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a și să semneze actului 
constitutiv al societăţii actualizat cu toate modifi cările, în 
condiţiile art. 204 din Legea 31/1990.

Adunarea generală extraordinară se va ţine, în continuarea 
adunării generale ordinare, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a ratifi cării 
contractelor de execuţie lucrări, de prestări-servicii încheiate 
în cursul anului 2014;

2. Discutarea și supunerea spre aprobare a ratifi cării 
contractelor de împrumut/creditare semnate de societate 
în anul 2014;

3. Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii 
administratorului unic în vederea redactării actelor, să semneze 
în numele și pe seama acţionarilor societăţii, hotărârea 
A.G.E.A. adoptată și să îndeplinească toate formalităţile 
privind înregistrarea/ridicarea hotărârii AGEA la/de la ORC 
Cluj, publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al României, 
partea a IV-a și să semneze actului constitutiv al societăţii 
actualizat cu toate modifi cările, în condiţiile art. 204 din 
Legea 31/1990.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate în incinta S.C. Tricotaje 
Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, jud. 
Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul adunărilor 
generale vor fi  depuse în original, la sediul SC Tricotaje 
Someșul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. 
Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore înainte de data ședinţei, 
la prima convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de 
vot în adunare.

Informaţii suplimentare tel. 0264-597.534, int. 207 între 
orele: 08.00-10.00.

Societatea TRISOM BUFTEA S.A. prin administrator unic
Mureşan Octavia Anamaria

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii TRANSILVA CLUJ 
S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr nr.93A, jud. 
Cluj, având J12/875/1994 și CIF RO5506832, convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 04.05.2015 
sau pentru data de 05.05.2015, în cazul neîntrunirii cvorumului 
de prezenţă la prima convocare, ora 11:00, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data 
de referinţă 24.04.2015 și care au dreptul de a participa și de a 
vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: bilanţ, contul de 
profi t și pierdere aferente anului 2014, pe baza rapoartelor 
Consiliului de Administraţie și al Auditorului fi nanciar.

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

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

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

5. Mandatarea unei persoane cu semnarea hotărârii AGOA 
și a unei persoane cu întreprinderea, la ORC Cluj, a demersurile 
de înregistrare și de publicare a hotărârii.

6. Stabilirea datei de 22.05.2015 ca dată de înregistrare și 
a datei de 21.05.2015 ca ex date.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la 
publicarea convocatorului să introducă puncte pe ordinea de zi 

și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse/
propuse a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita 
aceste drepturi numai în scris, documentele fi ind transmise prin 
servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind ordinea de zi a adunării până la data de 01.05.2015 
inclusiv.

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

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, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 
Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte persoane 
decât acţionarii, pe bază de procuri speciale sau generale, care 
se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 
01.05.2015 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă completate și semnate de acţionar se vor depune 
la sediul societăţii personal sau prin poștă recomandat cu 
confi rmare de primire pe care să fi e trecută adresa expeditorului 
(acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
BÂLC LAURENŢIU
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Alpinistul Alex Găvan a 

plecat astăzi într-o nouă 

expediţie în Munţii 

Himalaya, pentru a esca-

lada vârful Lhotse (8.516 

metri), fără oxigen supli-

mentar şi fără porteri de 

altitudine.

Expediţia va dura aproxi-

mativ două luni, iar ascensiu-

nea se va face pe partea nepa-

leză a muntelui. Lhotse este 

al patrulea munte ca înălţime 

din lume, după Everest, K2 şi 

Kangchenjunga, şi este situat 

la graniţa dintre Tibet şi Ne-

pal. Vârful său este legat de 

Everest prin Şaua Sudică, afl a-

tă la peste 8.000 m altitudine.

„Este cea de-a treia întâlni-

re a mea cu Lhotse. Este un 

munte de la care am învăţat 

foarte multe, tocmai pentru că 

nu am reuşit să îl urc încă. 

Lhotse mi-a arătat cum este să 

ajungi la 8.000 m şi să decizi 

să te retragi, fără ca retragerea 

să însemne renunţare la vis. 

Este o lecţie despre cât de onest 

poţi fi  cu tine însuţi şi cu cei-

lalţi, ca alpinist şi ca om, pre-

cum şi despre determinare. De 

aceea mă întorc cu bucurie pe 

Lhotse”, a declarat Alex Găvan.

În 2012, alpinistul a mai 

avut două tentative a urca pe 

Lhotse. Prima dată, în sezo-

nul de primăvară, Alex s-a re-

tras de la altitudinea de 7600m, 

ca urmare a unei infecţii pul-

monare dobândite în tabăra 

de bază. A doua oară, în se-

zonul de toamnă, Alex Găvan 

şi partenerul său Alexey Bo-

lotov (Rusia) s-au retras din 

cauza condiţiilor de pe mun-

te, în noaptea ascensiunii fi -

nale, după ce au atins altitu-

dinea de 8000 de metri.

Alex Găvan a urcat până 

acum şase vârfuri de peste 

8000 de metri din Himala-

ya, fără să utilizeze oxigen 

suplimentar şi porteri de al-

titudine. Alpinistul român 

a escaladat trei dintre cele 

şase vârfuri în premieră pen-

tru România: Shisha Pagma 

(8.027 m) – în 2013; Maka-

lu � (8.463 m) – în 2008; 

Gasherbrum 1 (8.068 m) – 

în 2007. Pe vârfurile Broad 

Peak (8.047 m) – în 2014, 

Manaslu (8.156 m) – în 2011, 

Cho Oyu (8.201 m) – în 

2006, Alex a realizat cea 

de-a doua ascensiune ro-

mânească.

Alex Găvan escaladează un vârf 
de 8.516 m fără oxigen suplimentar

Jucătoarea română de 

tenis Simona Halep a afi r-

mat, după meciul câştigat 

în faţa jucătoarei Flavia 

Pennetta, că a fost mai 

agresivă în fi nalul setului 

al doilea şi a reuşit astfel 

să câştige meciul cu itali-

anca Flavia Pennetta (6-3, 

7-5), în optimile de fi nală 

ale turneului WRA de la 

Miami (Florida).

„A fost un meci foarte di-

fi cil. Este o jucătoare foarte 

bună. În setul al doilea eram 

condusă cu 5-2 şi jucam rău, 

dar am ştiut că trebuie să mă 

calmez şi să încep să joc mai 

agresiv, să lovesc mai lung. 

Am făcut acest lucru, am în-

cercat totul şi în cele din ur-

mă am reuşit să câştig'', a 

declarat Halep, citată de si-

te-ul WTA.

Românca, numărul trei 

mondial, s-a referit şi la par-

tidele jucate în trecut cu 

Pennetta: ''Îmi amintesc un 

meci împotriva ei la US Open, 

când m-a învins în turul al 

patrulea. A fost un meci greu. 

An fost foarte dezamăgită că 

am pierdut. Ea loveşte tare 

mingea şi e greu pentru mine 

să joc împotriva ei. Dar, atunci 

am fost mai mult pe fundul 

terenului, iar acum am fost 

mai agresivă''.

Pennetta (33 ani), care es-

te mai în vârstă cu zece ani 

decât Simona, câştigase toa-

te cele trei meciuri directe 

de până acum, prima oară 

în 2010, în sferturile turneu-

lui de la Marbella, cu 6-4, 

7-6 (4), apoi în optimi la Bas-

tad a profi tat de retragerea 

româncei, la scorul de 4-6, 

7-5, 2-0, şi ultima oară în op-

timi la US Open, în 2013, cu 

6-2, 7-6 (3).

Simona a mai spus că acum 

are mai multă încredere, cre-

de mai mult în şansele sale.

Simona Halep: „Am jucat 
mult mai agresiv”
Românca va juca în sferturi cu americanca Sloane Stephens (45 WTA), 
acesta fiind al cincilea meci între ele. Scorul este egal, 2-2, constănţeanca 
învingând cu 6-4, 6-3 în ultimul joc, anul trecut, în optimi la Roland Garros.

Simona Halep a ajuns la 23 de victorii în 2015, cele mai multe în circuitul WTA în acest an, fi ind la egalitate 
cu Karolina Pliskova (Cehia), califi cată şi ea în sferturi la Miami.
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Volei în scop 
caritabil
Organizaţia Student Sport Cluj 
și Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj organizează un nou meci 
demonstrativ în scop caritabil. 
Confruntarea dintre echipa de 
volei feminin a CS „U” și echi-
pa Student Sport Cluj are loc 
astăzi, de la ora 17:00, la 
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”. La fel ca și partida 
organizaţiei studenţești cu 
„U” Alexandrion, și acest este 
organizat cu scopul de a 
strânge fonduri pentru cei 20 
de copii din cadrul 
Adăpostului de zi și de noapte 
pentru copiii străzii 
„Arlechino”. Biletele se achizi-
ţionează la intrarea în sală, 
iar donaţia minimă recoman-
dată la intrare este 5 lei.

Pe scurt
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CONCURS

Taloanele se depun până în data de 10 aprilie 
la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de 
mica publicitate. Câștigătorii vor fi anunțați în 
data de 15 aprilie

CONCURS

Baschetbalistele din 

cadrul Clubului Sportiv 

Universitatea Cluj au 

încheiat actuala ediţie de 

campionat pe locul 9, 

după ce au câştigat şi 

manşa retur a duelului cu 

CS Nova Vita, scor 76-45 

(20-16, 27-8, 25-7, 4-14).

Un rol important în acest 

succes a avut americanca Bre-

ezy Williams, jucătoare ce a 

terminat partida retur cu un 

total de 32 de puncte, 20 de 

recuperări şi 3 pase decisive. 

Ea a fost urmată de Stepha-

nie Gardner, autoare a 17 

puncte, 4 recuperări şi 4 pa-

se decisive.

Mureşencele au venit doar 

cu primul cinci şi o singură 

rezervă la Cluj, asta deoare-

ce au capitulat de la meciul 

tur în care clujencele au câş-

tigat cu scorul de 76-58.

„Totul a ieşit bine pentru 

noi în play-out. Planul de pre-

gătire a fost efi cient şi datori-

tă muncii depuse de către ju-

cătoare în ultima lună, am re-

uşit să avem un vârf de for-

mă în aceste meciuri din 

play-out şi să obţinem patru 

victorii consecutive din tot 

atâtea meciuri şi să ne înde-

plinim obiectivul de a evita 

retrogradarea şi chiar mai 

mult, locul 9. Vreau să felicit 

aceste fete pentru munca de-

pusă”, a declarat Mihai Col-

dea, antrenorul secund al bas-

chetbalistelor universitare.

Locul 9 la finalul 
Play-Out-ului

Adrian Falub, antrenorul 

echipei oaspete, aşteaptă 

o schimbare de atitudine 

a jucătorilor pentru parti-

da din această seară, care 

să ridice moral jucători-

lor, mai ales că întribune 

va fi  prezent fi nanţatorul 

clubului, Forian Walter.

Tehnicianul echipei oaspe-

te a declarat că această parti-

dă este foarte importantă pen-

tru istoria clubului şi pentru 

tot ce înseamnă „U”.

„Pentru noi este meci foarte 

important, un meci pentru isto-

ria clubului, pentru tot ce în-

seamnă „U” ca şi stare de spi-

rit. Poate schimba foarte multe 

pentru istoria actuală a echipei. 

Nu avem trofee ca şi CFR, dar 

avem o stare de spirit iar acest 

lucru e cel mai important atu al 

nostru. Pentru mine e un retur 

de semifi nală, venim după un 

0-0 acolo. Începem cu şanse e-

gale. Plecăm de la premisa de 

a nu primi gol. Vreau să jucăm 

inteligent şi să câştigăm!”, a de-

clarat Adrian Falub.

Deşi peste 6.000 de bilete 

s-au vândut până ieri, Adi Fa-

lub face apel la fanii Univer-

sităţii să vină în număr cât 

mai mare pentru a susţine 

echipa la cel mai important 

joc din ultimii ani.

„Sper să fi e cât mai mulţi 

spectatori. Avem nevoie de su-

porteri care să ne încurajeze, 

nu suntem cel mai bun mo-

ment al nostru. Chiar dacă ei 

pot face transferuri de ultimă 

oră, nu cred că vor schimba 

multe lucruri. Un meci de cu-

pă nu seamănă cu unul de 

campionat. Ei au jucători ca-

re au câştigat trofee, poate au 

mai multă experienţă faţă de 

noi dar noi avem acest vis de 

a juca fi nala şi ne poate moti-

va”, a afi rmat tehnicianul.

Meciul din returul semifi -

nalei Cupei României „Timi-

şoreana” are loc astăzi, de la 

ora 21:30. Casele de bilete se 

vor închide cu două ore îna-

inte de începerea meciului.

În meciul tur, FC Universi-

tatea şi CFR au remizat pe sta-

dionul din Gruia, meciul din 

retur fi ind cel care va decide 

fi nalista.

Foto: Universitatea Cluj și CFR Cluj 
au reușit o remiză albă în turul 

semifi nalelor Cupei României, la 
începutul lunii martie. 

Învingătoarea va întâlni una 
dintre echipele Petrolul Ploiești 

sau Steaua București în fi nala 
Cupei României

„U” Cluj - CFR, istoria 
se scrie pe Cluj Arena
Fotbaliștii clubului FC Universitatea Cluj așteaptă 
returul semifinalei Cupei României cu rivala 
CFR 1907 Cluj care are loc astăzi pe Cluj Arena.


