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ACTUALITATE

Astăzi este Ziua Maghiarilor
Reprezentanţii UDMR se aşteaptă ca la 
manifestările de la Cluj să participe 
2.000 de persoane  Pagina 4

EDUCAŢIE

UBB lansează bursa 
„David Prodan”
O bursă dedicată cercetătorilor din în-
treaga lume interesaţi de istoria Româ-
niei şi a Transilvaniei a fost lansată zi-
lele trecute la Cluj.  Pagina 2

ACTUALITATE

Bicicliştii, din nou în stradă.
Care este traseul?
O nouă ediţie a Marşului Bicicliştilor 
Clujeni se va desfăşura sâmbătă, 17 
martie.  Pagina 3

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

Garajele din cartiere vor fi îndepărtate

METEO

Vremea joacă feste. Sâmbătă, temperaturi 
de vară, iar duminică ninsoare

ACTUALITATE

Accident demn de filme, aproape de Gherla

Administraţia Naţională de 
Meteorologie (ANM) a anun-
ţat, miercuri, că vremea în ţa-
ră va fi  caldă în următoarele 
zile, cu temperaturi între 18 şi 
20 de grade Celsius, însă, de 
duminică se preconizează o 
răcire cu precipitaţii sub for-
mă de ninsoare.

„Se preconizează o răcire ca-
re începe duminică şi care con-
tinuă şi la începutul săptămâ-
nii viitoare. Într-adevăr, inclu-
siv sâmbătă vor fi  temperaturi 
foarte ridicate. Martie este o lu-
nă capricioasă, mai sunt inter-
vale calde, reci. Vor fi  şi preci-
pitaţii sub formă de ninsoare, 
dar nu mai devreme de dumi-
nică, unele care pot fi  şi în cur-
sul zilei", a declarat, meteoro-
logul de serviciu al ANM, po-
trivit Mediafax.

Între 18 şi 20 martie vremea 
se va răci, însă ulterior valorile 
termice vor creşte uşor de la o 
zi la alta, astfel încât, la sfârşi-
tul celei de a doua săptămâni, 
se va atinge o medie regională 
de 13 grade. Temperaturile mi-
nime se vor situa între 3 şi 7 
grade, în medie, în prima săp-
tămână, cu cele mai scăzute va-
lori pe 15 martie, iar în interva-
lul 18 – 20 martie vor deveni u-
şor negative, pentru ca apoi să 
crească din nou, spre 3 grade 
pe 24, 25 martie, potrivit ANM.

În Transilvania, la începutul 
săptămânii, se va resimţi o ră-
cire a vremii, iar minimele noc-
turne vor deveni negative, însă 
apoi regimul termic va marca o 
creştere treptată, spre aproxi-
mativ 10 grade ziua şi 0 grade 
noaptea, pe data de 25 martie.

Un accident rutier a avut loc 
pe centura municipiului Gherla. 

Din ultimele informaţii în 
accident au fost implicate do-
uă maşini, una înmatriculată 
în judeţul Cluj, iar una în 
Hundeoara. Se pare că una 
dintre maşini, care circula 
spre municipiului Dej, trac-
tând o platformă cu un alt au-

tovehicul, ar fi intrat în ba-
lans şi s-a răsturnat. În acest 
mod a acroşat o altă maşină 
care circula din sens opus, in-
formează someseanul.ro

Au intervenit echipajul 
SMURD Dej şi echipajul de 
Ambulanţă Gherla. O persoa-
nă a fost rănită uşor şi a pri-
mit îngrijiri la faţa locului.
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• operator date

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Anca Buzoianu, decan al Facultății de Medicină, este prima femeie din Cluj 
care a primit Ordinul Naţional de Merit al Republicii Franceze.  

MAREA DEMOLARE!

Primele garaje se demolează în cartierul Mănăștur, după mai bine de 10 ani de promisiuni. 
Vizate au fost cele fără autorizație de construire de pe Aleea Brateș. După ani și ani, reprezentanții 
administrației locale au demarat proiectul de demolare a dărăpănăturilor roase de rugină. Pagina 4 
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

 Cele mai bune 
prețuri și servicii 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro
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Tânăr din Mănăştur, 
condamnat definitiv 
la închisoare
Adrian Dragoș Costa, tânărul de 23 de 
ani care își teroriza vecinii de pe Aleea 
Gârbău din Mănăștur a fost condamnat 
definitiv la închisoare.
Adrian Dragoș Costa a fost condamnat la 
2 ani și 7 luni de închisoare cu executa-
re. Sentinţa este definitivă, după ce 
Curtea de Apel Cluj a respins recursul in-
tentat de „teroristul” din Mănăștur îm-
potriva deciziei Judecătoriei Cluj-Napoca 
din 2017, scrie Clujust.ro
Locuitorii cartierului Mănăștur au sesizat 
de nenumărate ori Poliţia, după ce tână-
rul ar fi tulburat ordinea și liniștea publi-
că pe Aleea Gârbău, manifestând agresi-
vitate verbală și fizică faţă de mai multe 
persoane.
Adrian Dragoș Costa este cunoscut pen-
tru ieșirile sale agresive și suferă de tul-
burări mintale. Acesta are 21 de sancţi-
uni contravenţionale pe numele său, dar 
și 11 internări la psihiatrie.
În 2016, acesta ar fi ieșit pe stradă cu o 
sabie ninja și un topor și era să rănească 
o femeie de 32 de ani, care a depus 

plângere la secţia IV de poliţie din Cluj.
Bărbatul de 23 de ani este cunoscut în 
evidenţele Poliţiei Municipiului 
Cluj-Napoca, fiind cercetat în cadrul mai 
multor dosare penale pentru săvârșirea 
unor infracţiuni de lovire sau alte violen-
ţe, furt calificat, conducere a unui vehicul 
fără permis de conducere, distrugere, vi-
olenţă în familie, ameninţare, tulburare 
a ordinii și liniștii publice.

La volan fără permis, pe 
Bulevardul 21 Decembrie
Poliţiștii clujeni au prins un șofer care 
circula fără permis pe Bulevardul 21 de-
cembrie. „La data de 13 martie a.c., în 
jurul orei ora 00:30, poliţiștii din cadrul 
Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul 
Rutier au depistat un bărbat, de 24 de 
ani, din Cluj-Napoca, în timp ce condu-
cea un autoturism pe Bulevardul 21 
Decembrie 1989, având suspendat drep-
tul de a conduce vehicule pe drumurile 
publice”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.
Bărbatul este cercetat sub aspectul să-
vârșirii infracţiunii de conducerea pe 
drumurile publice a unui autovehicul de 
către o persoană căreia exercitarea 
dreptului de a conduce i-a fost suspen-

dată, faptă prevăzută și pedepsită de 
Codul penal.

Tânăr reţinut, după ce a 
intrat fără drept în locuinţa 
fostei iubite
Poliţiștii au reţinut pentru 24 de ore un 
tânăr care a încălcat ordinul de protec-
ţie, intrând fără drept în locuinţa femeii 
cu care avusese în trecut o relaţie.
De asemenea, cel în cauză este cercetat 
pentru comiterea infracţiunilor de violare 
de domiciliu și lovire sau alte violenţe.
„Conform probatoriului administrat, la 
data de 13 martie a.c., în jurul orei 
09:00, tânărul în vârstă de 28 de ani, 
din Cluj-Napoca, ar fi pătruns fără drept 
în locuinţa unei femei cu care avusese în 
trecut o relaţie și ar fi agresat-o.
Cel în cauză avea obligaţia de a păstra o 
distanţă minimă de 100 de metri faţă de 
femeie și locuinţa acesteia, în baza unui 
ordin de protecţie obţinut de aceasta”, 
spun reprezentanţii IPJ Cluj.
Având în vedere cele constatate, poliţiștii 
au dispus prin ordonanţă reţinerea tână-
rului pentru 24 de ore. 

Pe scurt

O bursă dedicată cercetă-

torilor din întreaga lume 

interesaţi de istoria 

României şi a 

Transilvaniei a fost lansa-

tă de reprezentanţii 

Facultăţii de Istorie şi 

Filosofi e a Universităţii 

Babeş-Bolyai, care au 

inaugurat marţi casa 

memorială David Prodan.

Casa în care şi-a petrecut 

ultimii ani din viaţă cunos-

cutul istoric român David 

Prodan a fost transformată 

în spaţiu dedicat cercetării, 

în care vor avea loc work-

shop-uri şi evenimente, însă 

o parte a casei va putea fi  

pusă, pentru găzduire, la dis-

poziţia cercetătorilor intere-

saţi de istoria ţării noastre.

Prin bursa „David Pro-

dan”, UBB acordă susţinere 

persoanelor interesate de o 

cercetare în acele domenii 

pe care cunoscutul istoric 

clujean le-a studiat de-a lun-

gul vieţii – istoria românilor 

în secolele XVII-XIX, respec-

tiv istoria Transilvaniei.

„Dincolo de faptul că es-

te o casă memorială unde 

oamenii vor putea să vină, 

studenţii, cercetătorii, să ia 

contact direct cu o parte din 

ceea ce a însemnat viaţa lui 

David Prodan în acest spa-

ţiu şi cu câteva lucruri ră-

mase de la el, va fi  un spa-

ţiu viu, pentru că aici în a-

ceste săli vom desfăşura 

workshopuri, lansări de car-

te, discuţii cu bursieri”, a 

spus prorectorul UBB, Ioan 

Bolovan, la inaugurarea ca-

sei memoriale.

Acesta a menţionat că cer-

cetătorilor care aplică la a-

ceastă bursă li se va acorda 

şi sprijin pentru publicarea 

lucrărilor, în publicaţiile co-

ordonate de Centrul de Stu-

dii Transilvane.

La rândul său, rectorul 

UBB, Ioan-Aurel Pop, care 

l-a cunoscut personal pe 

David Prodan, a evocat per-

sonalitatea istoricului ro-

mân, care la rândul său a 

fost profesor al universită-

ţii clujene.

„În anul 1962 într-o împre-

jurare ciudată pe care o po-

vesteşte în memorii a trebuit 

să renunţe la munca de pro-

fesor şi a predat carnetul de 

partid şi nu a mai colaborat 

cu universitatea. Au urmat 30 

de ani, din '62 până în '92, 

când a scris zeci de mii de pa-

gini şi a publicat, după calcu-

lele mele, vreo 20.000 de pa-

gini de istorie”, a spus Ioan-Au-

rel Pop, potrivit Agerpres.

Casa în care a trăit isto-

ricul clujean aparţine mu-

nicipalităţii şi a rămas mul-

ţi ani într-o stare avansată 

de degradare, iar anul tre-

cut, în urma unei discuţii 

între primarul Emil Boc şi 

rectorul universităţii, a fost 

demarat un proiect de rea-

bilitare a acesteia, cu sco-

pul de a oferi un spaţiu cer-

cetătorilor.

Potrivit specialiştilor în 

istorie de la UBB, academi-

cianul David Prodan 

(1902-1992) a marcat funda-

mental scrisul istoric româ-

nesc, „impunând standarde 

de excelenţă în acest dome-

niu, care a însemnat, în ca-

zul său, mai mult decât o 

profesie, un adevărat refu-

giu existenţial”.

David Prodan a urmat li-

ceul la Orăştie, iar apoi Fa-

cultatea de Istorie şi Geo-

grafie din Cluj în 1924. A 

obţinut titlul de doctor în 

istorie în anul 1938. În pe-

rioada 1924-1938 a lucrat la 

Arhivele Statului din Cluj, 

iar în următorii zece ani la 

Biblioteca Centrală Univer-

sitară din Cluj. A fost pro-

fesor universitar în perioa-

da 1948-1962 şi şef de sec-

ţie la Institutul de Istorie şi 

Arheologie din 1948 până 

în 1972. În 1948 a devenit 

membru corespondent, iar 

în 1955 membru titular al 

Academiei Române. La moar-

tea lui Fernand Braudel, 

David Prodan a fost ales 

membru al Asociaţiei Isto-

ricilor Americani.

Universitatea Babeş-Bolyai 
lansează bursa „David Prodan” 
Casa în care şi-a petrecut ultimii ani din viaţă cunoscutul istoric român 
David Prodan a fost transformată în spaţiu dedicat cercetării.

IOAN BOLOVAN | Procectorul UBB

 „Dincolo de faptul că este o casă memorială unde oamenii vor putea să vină, 
studenţii, cercetătorii, să ia contact direct cu o parte din ceea ce a însemnat 
viaţa lui David Prodan în acest spaţiu şi cu câteva lucruri rămase de la el, 
va fi  un spaţiu viu, pentru că aici în aceste săli vom desfăşura workshopuri, 
lansări de carte, discuţii cu bursieri.“
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Senatorul clujean Marius 

Nicoară rămâne condamnat 

defi nitiv la 1 an de închi-

soare cu suspendare, pen-

tru accidentul provocat în 

timp ce era sub infl uenţa 

băuturilor alcoolice.

Parlamentarul clujean a 

făcut apel la sentinţă şi a 

cerut să fie achitat.

Luna aceasta, magistraţii În-

altei Curţi de Casatie şi Justitie 

au respins demersul şi au dis-

pus menţinerea primei decizii, 

scrie ziardecluj.ro.

„(...)condamnă pe incul-

patul Nicoară Marius Petre la 

pedeapsa de 1 an închisoare 

pentru săvârşirea infracţiunii 

de „conducerea pe drumuri-

le publice a unui vehicul pen-

tru care legea prevede obli-

gativitatea deţinerii permisu-

lui de conducere de către o 

persoană care are o îmbiba-

ţie alcoolică de peste 0,80 g/l 

alcool pur în sânge”.

În temeiul disp. art. 91 al. 1 

din C.p. suspendă executarea 

pedepsei de 1 an închisoare, sub 

supraveghere, pe durata unui 

termen de încercare de 2 ani 

stabilit în condiţiile prevăzute 

de art. 92 alin. 1 C. pen. În ba-

za art. 93 C. pen., pe durata ter-

menului de supraveghere incul-

patul trebuie să respecte urmă-

toarele măsuri de supraveghe-

re: – să se prezinte la Serviciul 

de Probaţiune de pe lângă Tri-

bunalul Cluj, la datele fi xate de 

acesta; -să primească vizitele 

consilierului de probaţiune de-

semnat cu supravegherea sa; -să 

anunţe, în prealabil, schimba-

rea locuinţei şi orice deplasare 

care depăşeşte 5 zile; -să comu-

nice schimbarea locului de mun-

că; -să comunice informaţii şi 

documente de natură a permi-

te controlul mijloacelor sale de 

existenţă; În baza art. 93 alin. 

3 C.pen, pe parcursul termenu-

lui de supraveghere, inculpatul 

va presta o muncă neremune-

rată în folosul comunităţii pe o 

perioadă de 60 de zile, în cadrul 

Asociaţiei Filantropică Medi-

cal-Creştină Cluj-Napoca sau 

Primăriei Municipiului Cluj – 

Napoca, afară de cazul în care, 

din cauza stării de sănătate, nu 

poate presta această muncă”, 

se arată în sentinţa de fond.

Senatorul a fost trimis în ju-

decată de procurorii Parchetu-

lui General după ce în noiem-

brie 2014 a produs un accident, 

urcându-se beat la volan.

Sentință definitivă în dosarul 
senatorului Marius Nicoară. 
Parlamentarul scapă de închisoare

Institutul Naţional 

de Sănătate Publică 

a confi rmat decesul 

cu numărul 100 cauzat 

de virusul gripal, 

din acest sezon, fi ind vorba 

despre o femeie 

de 78 de ani, nevaccinată şi 

care suferea şi de alte afec-

ţiuni. Numărul total de 

cazuri de gripă înregistrate 

se ridică la peste 1100.

Potrivit INSP victima este o 

femeie în vârstă de 78 de ani, 

din judeţul Alba, care a fost 

confi rmată cu virusul gripal de 

tip B, nefi ind imunizată anti-

gripal şi având şi alte proble-

me de sănătate.Numărul total 

de decese, în sezonul 2017-2018, 

se ridică la 100.

La nivel naţional, au fost în-

registrate peste 1100 de cazuri 

de gripă, cele mai multe fi ind 

raportate în Bucureşti şi în ju-

deţele Constanţa şi Iaşi.

Conform sursei citate, la ni-

vel naţional, numărul total de 

cazuri de infecţii respiratorii 

acute, respectiv gripă clinic, in-

fecţii acute respiratorii şi pne-

umonii, a fost de 141.069, cu 

67% mai mare comparativ cu 

cel înregistrat în aceeaşi săptă-

mână a sezonului precedent 

(84.452) şi cu 4.5% mai faţă 

de cel înregistrat în săptămâna 

precedentă (134.922).

S-au înregistrat la nivel naţi-

onal 1.529 cazuri de gripă, faţă 

de 78 cazuri înregistrate în ace-

eaşi săptămână a sezonului pre-

cedent şi faţă de 1.727 cazuri 

înregistrate în săptămâna pre-

cedentă. Totodată, s-au înregis-

trat 44 cazuri de Infecţii Respi-

ratorii Acute Severe, cu nouă 

mai puţine faţă de săptămâna 

anterioară şi cu 36 mai multe 

faţă de aceeaşi perioadă a sezo-

nului precedent.

Până pe 4 martie 2018, au 

fost vaccinate antigripal 

988.817 persoane din grupele 

la risc, cu vaccin distribuit de 

Ministerul Sănătăţii.

Gripa a făcut mai multe vic-

time decât în alţi ani, numărul 

deceselor fi ind, potrivit specia-

liştilor, îngrijorător.

Cu toate acestea, autorităţi-

le liniştesc populaţia precizând 

că în ciuda numărului mare de 

decese, nu se poate vorbi de o 

epidemie. La Cluj, din cauza gri-

pei au murit 5 persoane, înre-

gistrându-se astfel mai multe 

decese decât anul trecut, au pre-

cizat reprezentanţii Direcţiei de 

Sănătate Publică (DSP) Cluj.

Încă un deces, 
aproape de Cluj, 
din cauza virusului gripal

Întâlnirea participanţi-

lor la Marşul 

Bicicliştilor va fi în 

Piaţa Unirii, la ora 

11:00. Marşul va dura 

circa o oră şi jumătate şi 

va străbate zona centra-

lă şi pericentrala a 

Clujului şi cartierele 

Mărăşti şi Grigorescu.

Marşul este organizat de 

Clubul de Cicloturism Napo-

ca (CCN), sub egida Federa-

tiei Biciclistilor din Romania 

(FBR). Aceasta este a 126-a 

din seria lunara începută în 

septembrie 2007 în continua-

rea celei anuale începute de 

CCN in 1998).

Traseul concret este: Pia-

ţa Unirii – Bulevardul Eroilor 

– Calea Dorobanţilor – stra-

da.Al.Vaida-Voevod – Bule-

vardul .21 Decembrie 1989 – 

Piaţa Unirii – Bulevardul Fer-

dinand – Piaţa M.Viteazu – 

strada Horea – strada Dacia 

– strada.Gen.Dragalina – Bu-

levardul 1 Decembrie 1918 – 

pasarela peste Someş – pista 

biciclete mal Someş – strada 

Uzinei Electrice – strada Sta-

dion – Parcul Central S.Băr-

nuţiu – strada E.Isac – stra-

da P.Maior – Piaţa L.Blaga – 

strada Napoca – Piaţa Unirii.

Nemulţumirile 
bicicliştilor clujeni

Potrivit organizatorilor, 

marşul este o nouă ocazie de 

a reaminti autorităţilor loca-

le, publicului şi presei de ne-

voia promovării utilizării bi-

cicletei ca o componentă esen-

ţială a mobilităţii urbane du-

rabile şi alternativă viabilă la 

transportul automobilistic, ală-

turi de transportul în comun 

şi deplasarea pietonală.

„Marşul este legat şi de fap-

tul că ediţia trecută a marşu-

lui a fost blocată de autori-

tăţi, prin cerinţe abuzive ca-

re echivalau practic cu o in-

terzicere, precum şi de faptul 

că Primăria clujeană a reacti-

vat serviciul de biciclete co-

munitare Clujbike dar cu ma-

joritatea bicicletelor având se-

rioase defi cienţe, de exemplu 

lipsa soneriilor şi luminilor. 

În plus, Primăria continuă să 

nu rezolve gravele carente de 

semnalizare rutieră a infra-

structurilor pentru biciclete 

(de exemplu banda comună 

cu transportul public de la Pri-

mărie spre cart.Mărăşti, pe 

str.Memorandumului şi bd.21 

Decembrie), insista să facă 

benzi comune pentru bicicle-

te şi transportul public mult 

prea înguste ca să fi e fezabi-

le, nu renunţă la politica de 

îngustare a trotuarelor, nu re-

face pistele degradate şi mul-

te promisiuni probiciclistice 

au rămas în continuare doar 

pe hârtie şi unele dintre cele 

realizate sunt în stare preca-

ră ca marcaje, plus de calita-

te redusă prin lipsa de conti-

nuitate şi de lăţime inadecva-

te etc”, spun organizatorii eve-

nimentului.

Marşul, un prilej 
de a cunoaşte

Totodată, marşul este, ca 

de obicei, şi un prilej de con-

tact, cunoaştere şi pedalare 

împreună a bicicliştilor clu-

jeni, o ocazie de împărtăşi-

re de opinii, de găsit colegi 

de excursii sau surse de echi-

pament specifi c, de schimb 

de experienţă pe tema ma-

gazinelor şi service-urilor de 

biciclete şi alte teme de in-

teres şi de cunoaştere de noi 

trasee urbane.

Bicicliştii clujeni ies din nou 
în stradă. Care este traseul?
O nouă ediţie a Marşului Bicicliştilor Clujeni se va desfăşura sâmbătă, la Cluj.

Aceasta este a 126-a din seria lunară începută în septembrie 2007

85% din oamenii de afaceri 

și antreprenorii declară că 

revoluţia fi scală din ultimul 

an a avut un impact nega-

tiv asupra planurilor de 

investiţii pe care le au pen-

tru anul în curs. 92% din 

respondenţi nu susţin 

modelul economic bazat pe 

creşterea consumului, reie-

se dintr-un sondaj prezen-

tat miercuri de o companie.

Principalele trei obstacole cu 

care se confruntă liderii de or-

ganizaţii în încercarea de a-şi 

creşte capitalul în 2018 sunt lip-

sa stabilităţii politice şi de vizi-

une a politicilor publice (69%), 

incertitudinile fi scale şi legisla-

tive (80%) şi birocraţia (46%).

De asemenea, 9 din 10 res-

pondenţi nu susţin modelul eco-

nomic bazat pe creşterea con-

sumului, iar 45% dintre ei sunt 

neîncrezători sau foarte neîn-

crezători în privinţa evoluţiei 

economiei româneşti în urmă-

toarele 12 luni.

Creşterea economică esti-

mată de Institutul Naţional de 

Statistică din 2017 a fost de 

7%, avansul fi ind bazat pe 

creşterea consumului, acesta 

contribuind cu 6,4% la creş-

terea PIB, în timp ce formarea 

brută de capital fi x a avut o 

contribuţie de 1,2%.

Acest ritm de creştere este 

difi cil de susţinut în 2018, ce-

le mai multe prognoze de creş-

tere economică se situează sub 

5%. Pentru anul în curs Ox-

ford Economics se aşteaptă la 

o urcare de 4,8%, Comisia Eu-

ropeană estimează o creştere 

de 4,5%, Fondul Monetar In-

ternaţional (FMI) 4,4% şi Ban-

ca Europeană pentru Recon-

strucţie şi Dezvoltare (BERD) 

4,2%, se arată în raport.

În acest context, 45% din 

respondenţi sunt neîncrezători 

sau sau foarte neîncrezători în 

privinţa evoluţiei economiei 

româneşti în următoarele 12 

luni. Doar 31% dintre compa-

nii şi 38% dintre companiile 

cu cifră de afaceri mai mare 

de 10 milioane de euro au în-

credere în direcţia economică 

actuală românească, procen-

tul fi ind în scădere faţă de anii 

anteriori, se arată în raport.

La nivelul economiei loca-

le, fi rmele autohtone sunt mai 

puţin încrezătoare în privinţa 

tuturor indicatorilor măsuraţi 

în raport: cererea de produse 

şi servicii 42%, profi tabilitate 

20%, stabilitatea pieţelor 15%, 

accesul la creditare 24%, evo-

luţia evaluării companiilor 18% 

şi investiţiile private 22%.

Revoluţia fiscală dă peste cap 
planurile de investiții ale firmelor
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Primarul Clujului, 

Emil Boc, susţine că 

este necesară o reformă 

în domeniul administra-

ţiei, care să fie susţinu-

tă de toate partidele 

din România, precum şi 

o reducere a numărului 

de primării, pentru o 

mai bună administrare 

locală.

Emil Boc a vorbit mier-

curi, în cadrul Întâlnirilor 

Europene din Transilvania, 

eveniment organizat de Uni-

versitatea Tehnică Cluj-Na-

poca, despre faptul că sun-

tem singura ţară din Uniu-

nea Europeană care trăieşte 

încă după o lege comunistă.

„Avem nevoie clar, mai 

mult ca niciodată, de fina-

lizarea reformei administra-

tive a ţării. Suntem singura 

ţară din UE care trăieşte du-

pă o lege comunistă, din 

1968. Adică avem o lege de 

dinainte de 89. Nu mai exis-

tă o altă ţară în UE din fos-

tul bloc comunist care să 

mai aibă legi administrati-

ve din timpul regimului co-

munist. Au fost mai multe 

încercări de reformă admi-

nistrativă, n-au reuşit din 

nefericire şi plătim costuri-

le acestei lipse de reformă”, 

a spus Emil Boc, care con-

sideră că acest lucru afec-

tează România şi în ceea ce 

priveşte atragerea de fon-

duri europene.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca este de părere 

că această reformă ar trebui 

sprijinită de toate partidele 

politice, având ăn vedere că 

legislaţia din domeniul ad-

ministraţiei are un impact 

mare asupra vieţii români-

lor şi afectează toate guver-

nările, indiferent de cine 

sunt conduse.

„Trebuie o asumare con-

sensuală a clasei politice cu 

privire la reforma adminis-

trativ-teritorială, un pact 

transpartinic care să vizeze 

reducerea numărului unită-

ţilor administrativ-teritoria-

le. Să fie o reformă durabi-

lă pentru că actualul sistem 

îi afectează şi pe social-de-

mocraţi şi pe liberali şi pe 

cei din ALDE şi pe cei din 

UDMR. Pactul ar trebui să 

vizeze atât regionalizarea, 

care trebuie să ducă la co-

masarea unor judeţe până 

la revizuirea Constituţiei, ca 

să se ajungă la regiuni de 

800.000 de locuitori, cât şi 

reducerea numărului de pri-

mării, de la 3.000 câte sunt, 

să dispară 1.000 prin com-

primare, pentru a deveni 

mai eficiente”, a spus Boc, 

potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte redu-

cerea numărului de primă-

rii, Emil Boc, care a fost pre-

mier al României în perioa-

da 2009-2011, consideră că 

această măsură este extrem 

de necesară.

„Nu se mai poate guver-

na ţara cu 3.000 de unităţi 

administrativ-teritoriale şi 

cu o treime din primării ca-

re nu au bani pentru acope-

rirea cheltuielilor edilitare, 

de salarii şi de funcţionare. 

Nu se poate guverna pe ter-

men lung într-o asemenea 

manieră”, a spus primarul 

clujean.

Emil Boc: Avem nevoie de o reformă 
administrativă a ţării, susţinută 
de toate partidele

În fiecare an, în 15 mar-

tie se sărbătoreşte Ziua 

Maghiarilor de 

Pretutindeni.

Reprezentanţii UDMR de-

clarau săptămâna trecută că 

se aşteaptă ca la manifestă-

rile de la Cluj dedicate Zi-

lei de 15 martie să partici-

pe circa 1.500 – 2.000 de 

persoane şi totodată, că spe-

ră ca în acest an activităţi-

le să se desfăşoare în bune 

condiţii, fără să se repete 

incidentele de anul trecut.

Preşedintele UDMR Cluj, 

deputatul Csoma Botond, a 

precizat atunci, că speră ca 

autorităţile „să nu caute nod 

în papură”.

„Ca în fiecare an, în mod 

tradiţional organizăm aceas-

tă comemorare. Ne dorim 

ca această comemorare să 

se desfăşoare în condiţii bu-

ne, ne dorim ca incidente-

le de anul trecut, legate de 

steagul Transilvaniei să nu 

mai aibă loc. Sper că auto-

rităţile vor aborda această 

comemorare într-o manie-

ră responsabilă şi nu vor 

căuta nod în papură. (...) 

M-am şi întâlnit anul aces-

ta cu reprezentanţii Jandar-

meriei Române şi i-am ru-

gat să nu caute nod în pa-

pură. Noi nu dorim să avem 

tensiuni legate de această 

comemorare”, a spus Cso-

ma Botond.

El a mai spus că, anul 

trecut, jandarmii au aplicat 

patru amenzi pentru folosi-

rea steagului Transilvaniei.

Astăzi este Ziua Maghiarilor

Primele garaje de cartier 

se demolează în Mănăştur, 

după mai bine de 10 ani 

de promisiuni. Primele 

vizate au fost o serie de 

garaje fără autorizaţie de 

construire de pe Aleea 

Brateş din Mănăştur.

În plină aglomeraţie şi criză 

de spaţiu, clujenii tânjesc după 

parcări aproape cum tânjesc du-

pă aer. După ani şi ani, repre-

zentanţii locali au demarat pro-

iectul de demolare a acestora.

„Au fost trimise somaţii, 

am dat un termen de 3 luni 

de zile ca aceste garaje să fi e 

ridicate de pe domeniul pu-

blic, în caz contrat această ac-

ţiune va fi  făcută pe cale ad-

ministrativă, iar costurile vor 

fi  suportate de cătrei cei în ca-

uză”, a declarat viceprimarul 

Clujului, Dan Tarcea, în ca-

drul unei emisiuni radio.

Garajele, spaţiu 
de depozitare

Printre blocurile din vechi-

le cartiere ale Clujului, stau 

neatinse de zeci de ani gara-

jele de tablă unde, de cele mai 

multe ori, nu este parcată ni-

cio maşină. Acestea mai de-

grabă sunt folosite pentru de-

pozitare, aşa cum le place ro-

mânilor să procedeze. Fiind-

că în loc să arunce obiectele 

pe care nu le mai folosesc, 

preferă să le adune, mergând 

pe ideea că „poate le vom mai 

folosi cândva”. Este vorvba de 

10.000 de garaje vechi.

Timp de 10 ani, primarul 

Emil Boc a promis clujenilor că 

se va ocupa de demolarea ga-

rajelor inestetice de pe străzile 

din oraş, însă în campanie elec-

torală, pentru a nu supăra ale-

gătorii, renunţă la idee şi apoi 

o ia de la început, revenind în 

forţă cu aceleaşi promisiuni. În 

acest sens unii clujeni conside-

ră că administraţia locală do-

reşte să evite eventuale scan-

daluri cauzate de demolarea 

garajelor, scandaluri ce s-ar ma-

terializa în pierderi de voturi 

pentru primarul Emil Boc.

Serviciul Public de Interes 

Local pentru Administrarea 

Parcarilor din cadrul primări-

ei clujene are în administrare 

10782 garaje pe domeniul pu-

blic sau privat al municipiu-

lui. Cartierul Mănăştur este 

campionul garajelor cu nu mai 

puţin de 3574 de astfel de con-

strucţii. Urmează în top car-

tierul Mărăşti, la mică distan-

ţă, cu un număr de 3164 de 

garaje. Celelalte cartiere au 

abia jumătate din numărul ce-

lor existente în Mănăştur sau 

Mărăşti. În cartierul Gheor-

gheni sunt 1753, în Zorilor 

1195, în Grigorescu 1022. Ce-

le mai puţine sunt în cartie-

rul Gruia, 33.

Chiar dacă deţin garaje, oa-

menii preferă să le folosească 

pentru depozitarea altor lucruri 

şi îşi ţin maşinile pe sub blo-

curi. Numărul maşinilor din 

Cluj-Napoca creşte de la an la 

an, iar acest lucru se vede în in-

capacitatea municipalităţii de a 

amenaja locuri de parcare sufi -

ciente. Locuri, care ar putea fi  

amenajate în locul garajelor a-

tât de greu de urnit. Poziţia mu-

nicipalităţii este că va demola 

acele garaje unde situaţia juri-

dică a terenului este clară, fără 

revendicări şi unde se pretează 

realizarea unor locuri de parca-

re. „Clujul suferă de o lipsă acu-

tă a locurilor de parcare, iar de-

molarea lor ar putea reprezen-

ta o soluţie.” a spus un bărbat 

care deşi deţine garaj în Gheor-

gheni e conştient de inutilitatea 

acestuia şi de faptul că acesta 

este foarte inestetic.

„Îi extraordinară ideea să 

dea garajele jos şi e indicată o 

parcare supraterană. Să sperăm 

că de data asta se va realiza 

promisiunea primarului. Gara-

jele astea nu au nici un rol, e-

le sunt pe post de depozite pen-

tru orice numai pentru maşini 

nu. Maşinile tot afară stau.”, 

semnalează un clujean.

Cele mai multe garaje din 

Cluj-Napoca se afl ă în cartiere-

le Mănăştur şi Mărăşti. Pe locul 

trei ca număr de garaje se afl ă 

cartierul Gheorgheni cu aproxi-

mativ 150 de garaje care aşteap-

tă să fi e demolate. Clujenii din 

zonă se plâng că mai ales pe 

perioada verii nu pot respira din 

cauza gunoaielor care se arun-

că în jurul garajelor.

Garajele au revenit 
în atenţia aleşilor locali

În primăvara anului trecut, 

primarul Clujului îşi propuse-

se să desfi inţeze, nici mai mult, 

nici mai puţin, 350 de garaje 

de tablă din cartierul Mănăştur 

pentru a face loc noilor parkin-

guri, unul pe Primăverii-Gâr-

bău şi al doilea pe Mogoşoaia.

Un an mai târziu, vicepri-

marul Dan Tarcea declară că 

peste 70 de locaţii din întreg 

oraşul, unde se afl ă garajele, 

sunt în analiza Primăriei 

Cluj-Napoca. Printre acestea 

sunt vizate şi zonele în care 

sunt prevăzute parkinguri.

„Nu e aşa uşor. Ca să demo-

lăm, trebuie să avem ce să pu-

nem în loc. În toate zonele un-

de vom face PUZ-uri de regene-

rare urbană, vom demola gara-

je şi vom face parcări la sol. La 

trei locuri de parcare, vom plan-

ta un arbore pentru a creşte ca-

litatea vieţii. Vom analiza foar-

te atent aceste situaţii pentru 

că, pot să fi e 50 de garaje dar 

pe locul cărora să nu putem cos-

trui parking, însă putem face 70 

de locuri de parcare normale", 

a spus viceprimarul.

A început demolarea 
primelor garaje, în Mănăştur
După aproape un deceniu de promisiuni, garajele de cartier au început să fie distruse.

Timp de 10 ani, primarul Emil Boc a promis clujenilor că se va ocupa de demolarea garajelor inestetice
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De la începutul acestei 

săptămâni cursul euro 

s-a stabilizat peste pra-

gul de 4,66 lei, consecin-

ţă a creşterii constante a 

inflaţiei, efect al politi-

cilor fiscale şi salariale 

ale PSD.

Cursul euro a crescut de 

la 4,6607 la 4,6622 lei, într-o 

şeinţă în care tranzacţiile s-au 

realizat într-un culoar foarte 

îngust, 4,661 – 4,665 lei, du-

pă o deschidere la 4,662 lei. 

Cotaţiile de la ora 14:00 erau 

de 4,662 – 4,665 lei.

Media dolarului ameri-

can a coborât de la 3,7771 

la 3,7691 lei, cotaţiile lui 

fluctuând în piaţa locală în-

tre 3,756 şi 3,771 lei.

Moneda elveţiană se sta-

biliza pe ieţele internaţiona-

le la 1,169 – 1,171 franci/eu-

ro, astfel că media a fost sta-

bilită la 3,9873 lei, faţă de 

3,9871 lei, acum două zile.

Lichiditatea crescută exis-

tentă în piaţa monetară s-a 

refl ectat în scăderea trepta-

tă a dobânzilor interbanca-

re. Astfel, indicele ROBOR la 

trei luni a coborât la 2,03%, 

cel mai mic nivel al ultime-

lor cinci săptămâni iar cel la 

şase luni a scăzut la 2,36%, 

minimul ultimei luni. La rân-

dul lor, indicii la nouă şi 12 

luni au coborât la 2,44%, re-

spectiv 2,50%.

Monedele din regiune 

aveau o evoluţie stabilă fa-

ţă de euro, cea poloneză tran-

zacţionându-se între 4,207 

şi 4,216 zloţi iar cea maghia-

ră între 311,5 şi 312 forinţi.

Perechea euro/dolar se 

tranzacţiona între 1,2361 şi 

1,2412 dolari. Uşoara creş-

tere a monedei unice se da-

tora avansului redus luat de 

inflaţia americană în februa-

rie, doar 0,2%, după ce creş-

terea preţurilor din ianuarie 

fusese de 0,5%. La aceasta 

s-a adăugat desemnarea, 

pentru a patra oară, a d-nei 

Angela Merkel în funcţia de 

cancelor al Germaniei, care 

a obţinut 364 de voturi din-

tr-un total de 688, la circa 

şase luni de la alegerile par-

lamentare.

Intanţia statelor de a re-

glementa şi conrola piaţa 

criptomonedelor are ca efect 

scăderea constantă a aces-

tora, existând voci care an-

ticipează o criză a acestora.

Ieri, indicele compozit al 

bitcoin calculat de Bloomberg 

a coborât la 8.718,76 dolari.

Sunt folosite date şi in-
formaţii disponibile până 
la ora 14:00  (R.G)

A treia ședință consecutivă 
cu euro peste 4,66 lei

Asociaţia Femeilor 

de Afaceri Cluj (A.F.A.), 

membră a Coaliţiei 

Asociaţiilor Femeilor 

de Afaceri din România 

(C.A.F.A.), a participat 

la conferinţa „Femei 

de succes în Europa”, 

organizată la sediul 

Parlamentul European 

din Bruxelles.

La întâlnirea cu femei an-

treprenor de succes din Eu-

ropa, au participat din par-

tea Asociației Femeilor de 

Afaceri (A.F.A.): Mihaela 

Rus, preşedinte, Pierina Vin-

tilă, vicepreşedinte, Monica 

Dragu-Covriga şi Mirela 

Mazurec.

Mihaela Rus, CEO Vitri-

na Advertising şi preşedin-

te al A.F.A. Cluj, a fost in-

vitată să susţină o prezen-

tare despre experienţa pro-

prie în antreprenoriat în ca-

drul conferinţei „Femei de 

succes în Europa”.

În prima zi a evenimentu-

lui, conferinţa a fost structu-

rată pe două teme: „Poveşti de 

succes ale femeilor antrepre-

nor din UE” şi „Tinere femei 

antreprenor de succes în UE”.

Conferinţa 
a avut două teme

„Sunt onorată că am re-

prezentat A.F.A. Cluj şi an-

treprenoriatul feminin din Ro-

mânia, precum şi compania 

pe care o conduc, în acest 

context european, la Bruxel-

les. Apreciez această iniţiati-

vă extrem de importantă pen-

tru consolidarea relaţiilor în-

tre asociaţiile de antrepreno-

riat feminin din cadrul 

C.A.F.A. şi fac un îndemn la 

unitate. Împreună putem fa-

ce paşi mari spre îndeplini-

rea obiectivelor nostre, încu-

rajarea şi dezvoltarea antre-

prenoriatului feminin”, a de-

clarat Mihaela Rus.

Evenimentul a facilitat 

întâlnirea între Coaliţia Aso-

ciaţiilor Femeilor de Afaceri 

din România şi Asociaţia Ti-

nerilor Antreprenori din 

Uniunea Europeană.

Cine a participat 
la eveniment

La eveniment au partici-

pat: E.S. doamna Ambasa-

dor Luminita Teodora Odo-

bescu, Reprezentant Perma-

nent al României la Uniunea 

Europeană, Andrea Almei-

da-Cordeiro, reprezentanta 

Comisarului Mariya Gabriel, 

Madi Sharma, MADI Group, 

Global Entrepreneur Envoy, 

care au vorbit despre proiec-

tele europene cu impact a-

supra societăţii. Carmen Ho-

pârtean, directorul Casa de 

Cultură belgo-română „Art-

his”, a prezentat programu-

lui „Diaspora Start-up”. Con-

ferinţa a fost urmată de dez-

bateri în cadrul unei sesiuni 

de întrebări şi răspunsuri.

Ziua următoare, la Casa 

Arthis, au fost oferite pre-

mii în cadrul Galei Premii-

lor de Excelenţă „Femeia 

Anteprenor”.

Evenimentul a fost orga-

nizat la iniţiativa europarla-

mentarului Maria Grapini, ca-

re a invitat delegaţia C.A.F.A. 

şi le-a oferit femeilor antre-

prenor din România posibili-

tatea de a participa la confe-

rinţa internaţională de la Par-

lamentul European şi de a 

stabili relaţii cu reprezentan-

tele altor asociaţii de antre-

prenoriat din Europa.

Antreprenoriatul feminin clujean, 
reprezentat la Bruxelles de AFA Cluj
Evenimentul a facilitat întâlnirea între Coaliţia Asociaţiilor Femeilor de Afaceri din România 
şi Asociaţia Tinerilor Antreprenori din Uniunea Europeană.

Mihaela Rus, CEO Vitrina Advertising și președinte al A.F.A. Cluj, a fost invitată să susțină o prezentare

PIAŢA VALUTARĂ
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Arheologul James Mellaart  

(foto), celebru pentru des-

coperirea unei uluitoare 

culturi neolitice 

în Turcia, denumite 

Çatalhöyük, care are 

o vechime estimată 

la 9.000 de ani, îşi fabrica 

singur dovezile arheologice 

care să-i susţină ipotezele, 

conform unui material 

publicat de Live Science.

James Mellaart, care a mu-

rit în 2012, a fabricat singur o 

parte dintre decoraţiunile mu-

rale „antice” pe care apoi le 

„descoperea” în situl de la Ça-

talhöyük. De asemenea, el a 

falsifi cat documentele prin ca-

re erau catalogate inscripţiile 

descoperite la Beyköy, un sat 

din Turcia, conform geoarheo-

logului Eberhard Zangger, pre-

şedintele Fundaţiei Luwian Stu-

dies. Zangger a examinat apar-

tamentul din Londra ce a fost 

deţinut de Mellaart între 24 şi 

27 februarie, descoperind o se-

rie de „prototipuri” ale unor 

decoraţiuni murale şi inscripţii 

despre care Mellaart susţinea 

că sunt autentice.

„A folosit aceeaşi strate-

gie mai bine de 50 de ani. 

Mai întâi se documenta ex-

traordinar de bine cu privire 

la istoria unei regiuni de ca-

re era interesat pentru săpă-

turi. Apoi, încerca să folo-

sească aceste cunoştinţe pen-

tru a dezvolta o panoramă is-

torică relevantă pentru re-

spectiva regiune”, conform 

lui Zangger. Acest proces nu 

le este străin arheologilor şi 

istoricilor în general. Singu-

ra diferenţă este că un cerce-

tător onest caută dovezile is-

torice care, apoi, îi confi rmă 

sau infirmă ipoteza. În 

schimb, „Mellaart fabrica ar-

tefactele pe care mai apoi le 

folosea, susţinând că sunt an-

tice, pentru a-şi confi rma te-

oriile”, a adăugat Zangger

În apartament, Zangger, 

care se afl a acolo pentru a-i 

îndeplini lui Mellaart o do-

rinţă testamentară prin care 

dorea să-i fi e publicate toate 

descoperirile făcute în Tur-

cia, a mai descoperit schiţe 

ale desenelor pe care Mella-

art pretindea că le-a desco-

perit la Çatalhöyük.

James Mellaart a publicat 

primele descrieri ale desene-

lor murale pe care le-ar fi  des-

coperit la Çatalhöyük în 1962, 

în revista Archaeology. De-a 

lungul deceniilor ce au urmat, 

el a publicat şi alte astfel de 

desene murale. Unele dintre 

ele erau fotografi ate pe pere-

ţii pe care au fost desenate, 

în timp ce altele erau doar 

schiţate pe hârtie.

Cât de multe dintre dese-

nele publicate au fost fal-

suri nu se ştie şi este şi ex-

trem de greu de aflat, con-

form lui Zangger.

Arheologul Ian Hodder, 

şeful actual al şantierului ar-

heologic de la Çatalhöyük, 

a refuzat să comenteze a-

ceastă situaţie.

Un arheolog „fabrica” singur artefactele 
și apoi le prezenta drept mari descoperiri

Stephen Hawking, consi-

derat una dintre cele mai 

sclipitoare minţi a tuturor 

timpurilor, este renumit 

pentru cercetările sale. 

Deşi jumătate de secol a 

fost paralizat complet şi a 

comunicat prin interme-

diul unor aparate, a sur-

prins lumea medicală reu-

şind să supravieţuiască, 

deşi doctorii i-au mai dat 

doar câţiva ani de trăit.

Stephen Hawking a încetat 

din viaţă la vârsta de 76 ani. 

Cu toate că a avut o minte scli-

pitoare, viaţa pe care a dus-o 

nu a fost una uşoară, fi indcă 

timp de mai bine de 50 de ani 

a stat într-un cărucior cu roti-

le şi a comunicat prin inter-

mediul unor aparate.

A învins cu mintea 
limitele propriul lui trup

Stephen Hawking a fost un 

fi zician englez, teoretician al 

originii universului şi unul din-

tre cei mai mari cosmologi con-

temporani, profesor la catedra 

de matematică de la Universi-

tatea Cambridge.

În 1963, la vârsta de 21 de 

ani, Hawking observă pentru 

prima dată o slăbiciune a muş-

chilor. A fost diagnosticat cu scle-

roză amiotrofi că, o boală necru-

ţătoare care i-a atacat muşchii 

şi l-a blocat într-un scaun cu ro-

tile. I se dau maximum 2 ani de 

trăit. Hawking nu cedează, con-

tinuă să lucreze, în ciuda agra-

vării continue a invalidităţii. Se 

căsătoreşte în 1965 cu Jane Wil-

de (divorţând ulterior, în 1995, 

după o separare ce dura din 

1990), şi va avea trei copii. Pa-

ralizia progresează şi, cu timpul, 

devine complet imobilizat, îşi 

pierde vocea şi este constrâns 

să comunice cu ajutorul unui 

computer sofi sticat (conceput 

special pentru el de un prieten), 

care poate fi  controlat cu miş-

cări ale capului şi globilor ocu-

lari, la o viteză de cincispreze-

ce cuvinte pe minut. Infi rmita-

tea nu îl poate împiedica să îşi 

continue activitatea didactică şi 

ştiinţifi că. În 1995 se căsătoreş-

te din nou, cu Elaine Mason.

„Când stai faţă în faţă cu po-

sibilitatea de a muri, îţi dai sea-

ma că merită să trăieşti şi că 

există o sumedenie de lucruri 

pe care merită să le faci„, a de-

clarat astrofi zicianul în cadrul 

unei conferinţe.

Primii ani de viaţă

La vârsta de 8 ani, Stephen 

intră la şcoală şi nu la una oa-

recare, ci la St. Albans, un li-

ceu pentru fete. Regula şcolii 

spunea că şi băieţii o pot ur-

ma, însă doar până la vârsta 

de 10 ani. Stephen Hawking a 

fost carcaterizat ca fi ind „un 

elev bun, dar nu excepţional”.

Când a fost rugat să numeas-

că o persoană care l-a inspirat 

în toată acea perioadă, a vorbit 

despre profesorul de matemati-

că. Tatăl său l-a vrut la Oxford, 

acolo unde studiase el, însă în 

vremea aceea nu aveau specia-

lizare în matematică, ceea ce îşi 

dorea Stephen. În cele din ur-

mă, a acceptat rugăminţile ta-

tălui, dar se specializează în fi -

zică. L-au cucerit studiile des-

pre teoriile termodinamicii, ale 

relativităţii şi despre mecanica 

cuantică. Profesorii spuneau că 

nu avea prea multe cărţi şi că 

nu lua notiţe, „mintea lui era 

complet diferită de cea a cole-

gilor săi”. La un examen oral de 

trecere dintr-un an în celălalt, 

profesorii şi-au dat seama de ca-

pacităţile extrordinare pe care 

le are studentul Hawking: aveau 

în faţa lor un om mai inteligent 

decât majoritatea dintre ei.

La 17 ani a observat că se 

întâmplă ceva ciudat cu cor-

pul său. Începuse să scape lu-

crurile din mână şi nu îşi pu-

tea controla mişcările de fi e-

care dată. În 1963, la 21 de 

ani, i s-a spus că scleroza la-

teral amiotrofi că îi va curma 

viaţa în câţiva ani. Însă a con-

tinuat ca un luptător. Mai mult, 

în aceeaşi perioadă s-a căsă-

torit şi a făcut trei copii.

Activitatea ştiinţifi că

Principalele domenii de cer-

cetare sunt cosmologia teoreti-

că, relativitatea generală şi me-

canica cuantică. În anii 1965-1970 

elaborează un model matema-

tic asupra originii şi evoluţiei u-

niversului în expansiune, din 

momentul „marii explozii” ini-

ţiale („The Big Bang”) şi între-

prinde studii asupra relaţiei din-

tre găurile negre din univers şi 

termodinamică. Cercetările sa-

le l-au dus la concluzia că aces-

te găuri negre au o durată de 

existenţă limitată, constituirea 

unor perechi de particule-anti-

particule virtuale ducând la o 

„evaporare” treptată a acestora 

sub forma radiaţiei Hawking. 

Mai târziu, revine asupra aces-

tei teorii, admiţând că radiaţia 

se produce indiferent de proce-

sul ce are loc înăuntrul unei gă-

uri negre, reprezentare ce con-

trazice regulile mecanicii cuan-

tice, teorie cunoscută sub nu-

mele de paradoxul informaţio-

nal al găurilor negre. La Confe-

rinţa Internaţională asupra Re-

lativităţii Generale şi Gravitaţi-

ei din 21 iulie 2004, care a avut 

loc la Dublin, Hawking a emis 

ideea că găurile negre ar putea 

transmite, într-o manieră defor-

mată, informaţii asupra întregii 

materii pe care au asimilat-o.

Foarte populare sunt cărţi-

le sale de popularizare a ştiin-

ţei, pentru nespecialişti: A Brief 

History of Time, 1988 (publi-

cată în limba română sub ti-

tlul Scurtă istorie a timpului, 

2004), Einstein's dream, 1993 

(Visul lui Einstein şi alte ese-

uri), The Universe in a Nutshell, 

2001 (Universul într-o coajă de 

nucă, 2004) şi A briefer histo-

ry of time, în colaborare cu Le-

onard Mlodinow, 2005 (O mai 

scurtă istorie a timpului).

Stephen Hawking, geniul prizonier în propriul trup
Stephen Hawking a fost un fizician englez, teoretician al originii universului şi unul dintre cei mai mari 
cosmologi contemporani, profesor la catedra de matematică de la Universitatea Cambridge.

Stephen Hawking, fi zicianul care a depăşit toate limitele a încetat din viaţă
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Grădiniţa şi liceul, până 

la clasa a XII-a, ar putea 

deveni obligatorii. Este 

o iniţiativă a deputaţilor 

PSD şi UDMR. Concret 

aceştia vor ca până în 

2020, ultimii doi ani de 

grădiniţă şi ultimii doi ani 

liceu să devină obligatorii. 

Proiectul va fi  supus votu-

lui în Camera Deputaţilor.

Sărăcia, şomajul, scăderea 

natalităţii şi cazurile de aban-

don familial sunt doar câteva 

motivele care au dus la scăde-

rea numărului de preşcolari. În 

2016, doar 500.000 de copii cu 

vârste între 3 şi 6 ani au fost 

înscrişi la grădiniţă, aproxima-

tiv 60% din totalul lor. Aceleaşi 

statistici arată şi că numărul 

grădiniţelor a scăzut dramatic 

în ultimele două decenii: de la 

peste 10 mii în 1990, s-a ajuns 

la puţin peste o mie în 2016, 

potrivit digi 24.ro

„Din punct de vedere al 

grădiniţei, dacă ar deveni obli-

gatorie, automat, conform Le-

gii Educaţiei şi costurile, mai 

ales cu masa, ar trebui supor-

tate de Ministerul Educaţiei. 

Ar fi  o măsură binevenită mai 

ales în sistemul rural”, spune 

Eugen Ilea. 

Nici în licee, situaţia nu e 

mai bună. În anul 2016-2017, 

din 120 mii de elevi, 20% nu 

s-au prezentat la examenul de 

bacalaureat.

„Este în vigoare articolul 

care spune foarte clar ca pâ-

na în anul 2020 Ministerul 

Educaţiei Naţionale asigură 

extinderea învăţământului o-

bligatoriu la elevii de clasa a 

XII-a”, spune Liviu Pop, fost 

ministru al Educaţiei.

Învăţământ obligatoriu de 15 clase?

Pelicula „Ana, mon 

amour”, de Călin Netzer, 

va fi  proiectată la 

Festivalul de Film 

Francofon din Roma, 

ce se desfăşoară până 

în 21 martie, informează 

un comunicat al 

Ambasadei României 

în Italia transmis vineri.

„Ana, mon amour” este 

analiza unei poveşti de dra-

goste, o incursiune atipică 

ce surprinde cele mai ten-

sionate şi delicate momen-

te din evoluţia unui cuplu. 

Toma şi Ana se cunosc în 

facultate, se apropie rapid 

şi încep o relaţie de iubire 

care devine în scurt timp o 

luptă contra tuturor. Din ca-

uza unor probleme din co-

pilărie, Ana are frecvent 

atacuri de panică, iar Toma 

îşi asumă rolul de protec-

tor necondiţionat. Deşi pa-

re să deţină controlul asu-

pra relaţiei, ani mai târziu 

el se trezeşte gravitând în 

jurul unei femei pe care nu 

o poate înţelege, forţându-se 

până la limită în încercarea 

de a o salva.

Regizorul şi scenaristul 

român Călin Peter Netzer 

este deja cunoscut publicu-

lui internaţional datorită fil-

mului său „Poziţia copilu-

lui”, care a fost distins cu 

premiul Ursul de Aur la Ber-

linala din 2013.

Proiecţia peliculei „Ana, 

mon amour” va avea loc pe 

16 martie la sediul Institutu-

lui Francez din Roma, în pre-

zenţa actorului Mircea Postel-

nicu şi a scenaristului Cezar 

Paul-Bădescu. Proiecţia va fi  

în limba română, cu subtitrări 

în italiană. Intrarea este libe-

ră în limita locurilor disponi-

bile, arată sursa citată.

A IX-a ediţie a Festivalu-

lui FrancoFilm reuneşte, în 

perioada 12 – 21 martie, ci-

nematografi a de pe patru 

continente, prin 16 fi lme de 

lungmetraj participante la 

competiţie, 20 de proiecţii şi 

5 întâlniri cu regizori şi ac-

tori. Evenimentul este orga-

nizat cu sprijinul reprezen-

tanţelor diplomatice în Ita-

lia ale ţărilor membre ale Or-

ganizaţiei Internaţionale a 

Francofoniei (OIF).

Filmul „Ana, mon amour”, proiectat 
la Festivalul Francofon de la Roma

Anca Dana Buzoianu, 

decan al Facultăţii 

de Medicină din 

Cluj-Napoca, a primit 

Ordinul Naţional de Merit 

în grad de Cavaler, acor-

dat de Republica 

Franceză.

Ceremonia a avut loc 

marţi, 13 martie 2018, în au-

la „Iuliu Haţieganu” a Uni-

versităţii de Medicină şi Far-

macie din Cluj-Napoca, în 

prezenţa primarului Emil 

Boc, a unor personalităţi mar-

cante din sfera academică, 

dar şi cea medicală clujea-

nă, a actualilor şi foştilor rec-

tori şi decani ai mai multor 

facultăţi de medicină din ţa-

ră, a unor cunoscuţi lideri 

din mediul de afaceri clu-

jean, a cadrelor didactice şi 

studenţilor de la UMF 

Cluj-Napoca şi nu numai.

Excelenţa Sa, Michèle Ra-

mis, Ambasadorul Republicii 

Franceze în România, i-a în-

mânat profesorului univ. dr. 

Anca Buzoianu, decan al Fa-

cultăţii de Medicină din 

Cluj-Napoca, decoraţia acor-

dată de Republica Franceză 

printr-un brevet semnat de Pre-

şedintele Emmanuel Macron.

Anca Dana Buzoianu es-

te prima femeie din Cluj ca-

re primeşte această înaltă 

distincţie, ca urmare a con-

tribuţiei importante pe ca-

re a avut-o pentru dezvol-

tarea francofoniei în cadrul 

Universităţii de Medicină şi 

Farmacie Cluj-Napoca, dar 

şi în mediul academic şi 

medical clujean.

Evenimentul a constituit o 

ocazie importantă pentru a 

aminti valoarea francofoniei 

pentru comunitatea medicală 

şi academică clujeană, pen-

tru a prezenta perspectivele 

de dezvoltare şi perpetuare a 

bunelor relaţii de colaborare 

dintre Franţa şi România, dar 

şi pentru a sublinia rolul pe 

care l-a avut Anca Buzoianu 

în tot ce a însemnat promo-

varea spiritului, tradiţiei şi şti-

inţei franceze în spaţiul clu-

jean şi românesc.

În 13 martie 2018 a avut 

loc şi vernisajul unei expozi-

ţii de fotografi e cu titlul „Fe-

meile şi Francofonia”, un eve-

niment organizat de Amba-

sada Franţei în parteneriat cu 

Primăria Cluj-Napoca şi Cen-

trul Cultural Francez, cu sco-

pul de a omagia româncele 

care au avut o implicare ma-

joră în dezvoltarea francofo-

niei la noi în ţară. Printre ce-

le 12 femei recunoscute în 

cadrul expoziţiei se regăseş-

te şi Anca Buzoianu.

Anca Dana Buzoianu es-

te prima femeie decan din 

istoria Facultăţii de Medici-

nă din Cluj-Napoca, fi ind 

aleasă în această funcţie pen-

tru prima dată în anul 2008, 

iar apoi fi ind realeasă pen-

tru încă două mandate, cu 

cel mai mare număr de vo-

turi din universitate. Este 

medic primar în specialită-

ţile pediatrie şi farmacologie 

clinică şi preşedinte fonda-

tor al Asociaţiei Decanilor 

Facultăţilor de Medicină din 

România, are şase cărţi ca a-

utor unic, 65 articole inde-

xate Web of knowledge (26 

articole ca autor principal), 

70 articole indexate în alte 

Baze de Date Internaţionale 

(54 ca autor principal) şi nu-

meroase alte publicaţii şi lu-

crări ştiinţifi ce.

Sub conducerea sa, Facul-

tatea de Medicină din cadrul 

Universităţii de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Hatieganu” 

din Cluj-Napoca a devenit 

prima facultate de medicină 

din centrul şi sud-estul Eu-

ropei care primeşte Diploma 

de Recunoaştere a Calităţii 

– „Label CIDMEF”, certifi cat 

de calitate şi performanţă ca-

re apreciază conformitatea 

procesului educaţional cu 

normele CIDMEF. CIDMEF 

(Conferinţa Internaţională a 

Decanilor şi a Facultăţilor de 

Medicină de Expresie Fran-

ceză) este o reţea instituţio-

nală a Agenţiei Universitare 

a Francofoniei (AUF), care 

cuprinde 140 de facultăţi 

membre, din 40 de ţări, de 

pe 4 continente.

Anca Buzoianu, prima femeie din Cluj care a primit 
Ordinul Naţional de Merit al Republicii Franceze
Distincţia vine ca urmare a contribuției importante pe care a avut-o în mediul academic și medical clujean.

Anca Dana Buzoianu, decan al Facultăţii de Medicină din Cluj-Napoca

„În urmă cu 10 ani, eram prima femeie decan din isto-
ria facultăţii și am preluat de la predecesorii mei dato-
ria asumată de a continua să dezvolt legăturile tradiţio-
nale și filonul francofon din facultate. Unul dintre princi-
palele mele proiecte didactice și administrative pe par-
cursul celor trei mandate de decan a fost cel care a vizat 
dezvoltarea secţiei francofone a Facultăţii de Medicină 
din Cluj și creșterea internaţionalizării facultăţii.

A fost o viziune căreia i-am rămas dedicată, dar care nu 
a fost ușor de îndeplinit. Internaţionalizarea învăţămân-
tului medical, sintagmă atât de des auzită astăzi, este, 
la Facultatea de Medicină și la UMF Cluj, o realitate.

Facultatea de Medicină din Cluj, care anul viitor va îm-
plini 100 de ani, a fost de la început construită după 
modelul academic francez. Astăzi, la cele trei facultăţi 
avem peste 2000 de studenţi internaţionali, 1000 de 
studenţi francofoni dintre care 919 studenţi francezi, 
cea mai mare comunitate de studenţi francezi din afara 
Franţei. A fost un efort colectiv imens, la care au contri-
buit toate cadrele didactice ale facultăţii”, a spus Anca 
Dana Buzoianu

Prima femeie decan din istoria UMF
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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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră.Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

SPAȚII

¤ Vindem, închiriem hală de 
producţie, cu sau fără instala-
ţie de fabricare plăci din polis-
tiren expandat, suprafaţa 
1800 mp și 3800 mp teren în 
Galaţi. Tel. 0744-569264, 
0722-283941. (3.5)

ÎNCHRIERI

SPAȚII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă la 
țară, lângă Cluj, cu posibilitatea de 
a ține mai mulți câni în curte. Ofer 
1200 RON/lună. Aștept oferte la 
tel. 0741-455348. (2.15)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera 
în cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 
4, et. 7, utilat mobilat, mașină 
spălat. Rog seriozitate. Exclus 
agentii imobiliare. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

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

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

SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează în condiţii 

avantajoase:

Inginer instalaţii apă canal
Electrician auto
Electromecanic

Maistru instalator
Sudor

Lăcătuş mecanic
Instalator apa canal

Fierar-Betonist
Muncitor necalifi cat

Oferim salariu atractiv, 
tichete de masă și 

decontarea transportului.
C.V.-urile se trimit pe email 
universal.sibiu@yahoo.com 

sau se depun la sediul 
societăţii din Sibiu, str. 

Frezorilor, nr. 2
Relaţii la telefon: 

0269-238.201.(1.13)

SERVICII

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoa-
re gri, 210.000 km, în stare 
bună de funcţionare. Preţ ne-
gociabil. Informaţii și relaţii 
suplimentare la telefon 
0740-694047.

CÂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurrnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (13.20)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanție 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preț de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preț 600 RON.

PIERDERI

¤ S.C. EMSCO AUTO S.R.L.-D înre-
gistrată la O.N.R.C.  sub numărul 
J12/870/2014 , C.U.I. 32898407, 
pierdut Certifi cat Constatator nu-
mărul 74192 din 11.10.2016. Îl 
declar nul.

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Cluj-Napoca, Serviciul Fiscal 
Municipal Gherla, cu sediul în 
Gherla, str. Armenească, nr. 
63, vinde la licitație publică în 
data de 27.03.2018, ora 
10.00, bunuri imobile con-
stând în: Autoturism, marca 
BMV, motorină, în sumă de 
14.475 lei, (exclusiv TVA); 
Schelă metalică 260 mp., în 
sumă de 14.850 lei, (exclusiv 
TVA); Autoutilitară N1, marca 
Ford Transit, motorină, în su-
mă de 14.025 lei, (exclusiv 
TVA), bunuri proprietate a de-
bitorului SC Pui Construct SRL. 
Informații suplimentare la se-
diul SFM Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, camera 28, te-
lefon 0264.243944 sau acce-
sând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri 
- vânzarea prin licitație a bu-
nurilor sechestrate.

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim: Salar atractiv, Zilnic 8 ore,Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. AGRO TRIF SERENO S.R.L. anunță publicul in-
teresat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru PUZ introducere teren în intravilan şi construire pen-
siune agroturistica, împrejmuire, parcare auto şi racorduri, 
comuna Beliș, Jud Cluj.

Prima versiune poate fi  consultată la primăria Beliș, Str. 
Beliș, nr. 105A, si pe pagina web a proiectantului capitel.
proiectant@yahoo.com din data de 12.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 30.03.2018 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, B.l 9B, cod 400609, tel. 0264-410 722, 
fax 0264-412 914, e-mail: 

reglementari@apmcj.anpm.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
POTIS CAPITAL S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, jud. Cluj, având 
C.I.F. RO 26195097, număr de ordine la Ofi ciul Registrului 
Comerţului de pe langa Tribunalul Cluj J12/2119/2009, capital 
social 103000 RON, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
24/2017, ale Legii nr. 31/1990 cu modifi cările la zi și ale Actului 
constitutiv al societăţii

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la sediul social, 

în data de 16.04.2018, ora 10:30, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
la data de referinţă 06.04.2018 în Registrul Acţionarilor Societăţii 
(ţinut de Depozitarul Central S.A.), care au dreptul de a participa 
și de a vota în cadrul adunării generale. În caz de neîndeplinire 
a condiţiilor de cvorum la prima convocare, adunarea generală 
va avea loc la data de 17.04.2018, la aceeași oră, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 
2017 și supunerea spre aprobare a descărcării de gestiune a 
Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2017.

2. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie 
la 31.12.2017 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

3. Discutarea și prezentarea raportului auditorului fi nanciar 
al societăţii privind situaţiile fi nanciare aferente exerciţiul 
fi nanciar 2017.

4. Discutarea și supunerea spre aprobare a situaţiilor fi nanciare 
anuale aferente exerciţiului fi nanciar 2017, a contului de profi t 
și pierderi, notele contabile aferente închiderii exerciţiului fi nanciar 
2017 și aprobarea înregistrării în evidenţele contabile a pierderii 
exerciţiului fi nanciar 2017.

5. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de 
venituri și cheltuieli aferent exerciţiului fi nanciar 2018.

6. Discutarea și supunerea spre aprobare a programului de 
activitate pentru anul 2018.

7. Aprobarea prelungirii mandatului a doi membri din Consiliului 
de Administraţie al POTIS CAPITAL S.A. pentru o perioadă de 4 
ani, începând cu data expirării mandatului precedent.

8. Aprobarea îndeplinirii formalităţilor de radiere a unui 
membru al Consiliului de Administraţie al POTIS CAPITAL S.A. din 
evidenţa Ofi ciului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj, ca urmare a încetării mandatului.

9. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de 
Administraţie al POTIS CAPITAL S.A. și stabilirea duratei 
mandatului acestuia de 4 ani, începând cu data de 17.04.2018. 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator se afl ă la sediul 
societăţii, putând fi  consultată și completată de acţionari, 
până la data de 12.04.2018.

10. Discutarea și supunerea spre aprobare a nivelului 
remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie și al auditorului 
fi nanciar EUROAUDIT S.R.L. pentru anul 2018.

11. Stabilirea datei de 04.05.2018 ca dată de înregistrare, 
care servește la identifi carea acţionarilor asupra cărora se 

vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate și a datei de 
03.05.2018 ca ex date.

12. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administraţie 
pentru ca, personal, în numele și pentru toţi acţionarii societăţii, 
să semneze hotărârea AGOA ce se va adopta și să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea acesteia la Ofi ciul Registrului 
Comerţului Cluj și publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 
% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea 
convocatorului în Monitorul Ofi cial al României să introducă puncte 
pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot 
exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fi ind transmise 
prin servicii de curierat la sediul societăţii sau prin mijloace electronice 
având atașata semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail: 
offi cepotiscapital@gmail.com.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la 
data de 13.04.2018.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi a ședinţei, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, 
împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi  consultate 
și procurate de la sediul societăţii în timpul zilelor lucrătoare, între 
orele 09:00-13:00, sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secţiunea 
Informări – Raportări Obligatorii – Adunări Generale, începând 
cu data de 16.03.2018.

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, în 
baza unei împuterniciri speciale sau generale. Acţionarii pot să-și 
desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notifi carea 
desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de 
e-mail offi cepotiscapital@gmail.com, având atașata semnătură 
electronică extinsă.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei persoane 
pentru reprezentare în adunarea generală și conţine instrucţiuni 
specifi ce de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentantului 
său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi 
identifi cate în împuternicire, în mod individual sau printr-o 
formulare generică referitoare la o anumită categorie de 
emitenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu 
condiţia ca împuternicirea să fi e acordată de către acţionar, 
în calitate de client, unui intermediar defi nit conform prevederilor 
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în 
original, la sediul societăţii, până la data de 13.04.2018. 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.

Preşedinte C.A.,
OCTAVIA ANAMARIA BUHOŞ

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:  0748.610.421, 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

ASTĂZI LA TV
TVR1

12:00 Parlamentul României

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Akzente

16:00 Telejurnal

16:05 Akzente

17:00 Telejurnal

17:30 Lozul cel mare

18:00 Banii tăi

18:35 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

21:55România 9

22:30 Starea naţiei

22:55 Starea zilei

22:59 Starea naţiei

23:30 Breaking News -

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Aici eu sunt vedeta!

22:00 Guess My Age

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Ferma vedetelor

23:30 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Benny Hill Show

16:00 Pasiune Toscană

17:00 Fiica Elisei

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Totul sau nimic

22:45 Trăsniţi din NATO

23:15 Focus din inima 
României

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil! All Stars

18:45 Știrile Kanal D

19:45 Dragoste și ură

23:00 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 Tonik Show

14:00Uefa Champions 
League: Barcelona – Chelsea

16:00 Teleshopping

16:30 Poveștile României

17:30 Știri

18:00 Uefa Europa League: 
Lokomotiv Moscova – Atletico 
Madrid

20:00 Uefa Europa League: 
Dinamo Kiev – Lazio

22:05 Uefa Europa League: 
Lyon – CSKA Moscova

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate angajează pentru muncă în 
Germania şi în România:

Inginer technician în retele telecomunicaţii

Limba germană prezintă avantaj

Contact pentru C.V.-uri:

 Perianu Karl Heinz 

k.perianu@rke-koenig.de ; 004917618192204

- k.perianu@koenigplug.ro ; 0040758076321

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA JUCU anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„EXTINDERE CONDUCTĂ CANALIZARE ÎN LOCALITATEA JUCU 
DE MIJLOC DN 1C ȘI REALIZARE RACORDURI CANALIZARE, 
COMUNA JUCU, JUDEȚUL CLUJ“.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99, în zilele de: luni- joi între orele 09:00-
14:00 și vineri între orele 09:00-12:00 și la sediul Primăriei 
COMUNEI JUCU din comuna Jucu, sat Jucu de Sus, str. 
Principală, nr. 112, județul Cluj.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
09:00-14:00 și vineri între orele 09:00-12:00.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

COTA VASILE, pentru COTA VASILE, HANDRU 
AUREL, COTA GABRIELA-MARIANA, HANDRU 
ADRIANA-CRINA, anunţa publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului 
de mediu conform H.G. 1076/2004 pentru „Întocmire PUD 
pentru 5 imobile de locuinţe colective D+P+2E+M, 
împrejmuire, racorduri şi branşamente la utilităţi“,  în 
comuna Florești, str. Florilor FN, identifi cat prin CF 73871.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, și la sediul titularului/proiectantului, din data de 
09.01.2018 între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 27.01.2018, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax. 0264-
410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
vineri, între orele 8-14.

ACORD DE MEDIU

S.C. ARC PARC INDUSTRIAL S.R.L., cu sediul în Dej, 
str. Henri Coandă, nr. 1, județul Cluj, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Hale logistice Arc Parc Dej“, propus a fi  
realizat în Dej, str. Henri Coandă, nr. 13 A, județul Cluj. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99 și la sediul S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
str. Gen. Ion Dragalina, nr. 85-87, ap 2,  în zilele de luni-
vineri orele 9.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
9.00-13.00, vineri între orele 9.00-11.00.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. STUDIUM GREEN S.R.L. în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru PUZ- AMENAJARE CIMITIR EXISTENT, CONSTRUIRE 
CAPELA ŞI ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, în judeţul Cluj, 
localitatea Cluj Napoca, str. Calea Turzii, nr. 154 A.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la S.C. Studium Green, str. Teodor Mihali, nr. 39-
43, din data de 15.03.2018, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 02.04.2018, la A.P.M. Cluj, str. 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 
0264410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni-vineri, între orele 9-14.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor” Cluj Napoca organizează

CONCURS
pentru ocuparea următorului post vacant:

- 1 post economist debutant
Proba scrisă va avea loc în data de 10.04.2018, ora 

11.00, la Sediu Administrativ, str. Constanţa Nr. 5, Sala de 
ședinţe, etaj 2.

Interviul va avea loc în data de 12.04.2018, ora 11.00, 
la Sediu Administrativ, str. Constanţa Nr. 5, Sala de ședinţe, 
etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:

- pentru postul de economist debutant:
- diplomă de licenţă în specialitate – economist

 Data limită de depunere a dosarelor: 29.03.2018, ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Raya Textil SRL (în faliment, en faillite, in 
bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand, 
nr 19, etaj 1, ap. 7, jud. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr.: 
J12/1644/2010 și având CUI RO 27502246, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

(1) Maşină butonieră JUKI LBH-770– 3218,6 lei, (2) 
Maşină năsturit CSEPEL MUVEK – 1255,1 lei, (3) Maşină 2 
ace PFAFF – 965,3 lei, (4) Maşină liniară JACK JK-8500 
–289,8lei, (5) Maşină liniară JACK JK-8500 – 289,8 lei, (6) 
Maşină liniară YAMATA FY 8500– 354,2lei. (7) Maşină liniară 
GEMSY GEM 8500H – 283,5 lei. (8) Maşină liniară JACK 
JK-8500 – 289,8lei.

Valoarea totală a bunurilor este de 6946,1 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 22.03.2018, ora 12.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, Etaj I, ap. 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (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 29.03.2018, ora 12.00, 
respectiv în data de 05.04.2018, ora 12.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 0721414183 LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Modaideea SRL (în faliment, en faillite, in 
bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. FABRICII, Nr. 
118/A, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/2329/2008 
și având CUI 23943649, organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri:

Echipamente tehnologice specifi cie industriei textile – 
612.589,9 lei + TVA

Produse Tricotate (pulovere, pantaloni, veste, jachete 
etc) – 48934,61 lei + TVA

Valoarea totală a bunurilor este de 661.524,4 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 22.03.2018, ora 13.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, Etaj I, ap. 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (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 29.03.2018, ora 13.00, 
respectiv în data de 05.04.2018, ora 13.00.

Informaţii suplimentare, respectiv listele nominale cu 
fi ecare bun oferit la vânzare li valorile se găsesc pe http://
giura.ro și la tel 0721414183

ANUNT DE MEDIU

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul 
interesat ca „PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE 
DOUA LOCUINTE CUPLATE, IMPREJMUIRE, AMENAJARI 
EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI“ in 
comuna Apahida, sat Dezmir, str. Narciselor, nr. 7A, judetul 
Cluj, titulari: Scuturici Ioan Adrian si coproprietarul Campean 
Alexandru, nu necesita evaluare de mediu, planul urmand 
a fi  supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. 

Observatiile si comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia pentru 
Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, bloc 9B, 
cod 400609, fax 0264-410716, email offi ce@apmcj.anpm.
ro in zilele de luni-joi, intre orele 9.00 -14.00, vineri intre 
orele 9.00-12.00, in termen de 10 zile calendaristice de la 
data aparitiei anuntului
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Rusia nu are nicio legă-

tură cu otrăvirea fostului 

spion rus Serghei Skripal 

în Marea Britanie, 

a anunţat miercuri pur-

tătorul de cuvânt 

al Kremlinului, Dmitri 

Peskov, relatează site-ul 

agenţiei Tass.

„Poziţia Moscovei este bi-

necunoscută, Londra a primit 

această poziţie prin interme-

diul canalelor diplomatice: 

Moscova nu are nicio legătu-

ră cu incidentul care a avut loc 

în Marea Britanie. Moscova nu 

va accepta acuzaţii absolut ne-

fondate, care nu sunt susţinu-

te de nicio probă, şi nu va ac-

cepta limbajul ultimatumului”, 

a transmis Peskov.

Întrebat dacă Rusia nu se te-

me de riscul izolării internaţio-

nale în privinţa cazului Skripal, 

purtătorul de cuvânt al preşe-

dinţiei ruse a răspuns că speră 

că statele vor analiza bine. „Spe-

răm că bunul simţ va prevala şi 

că alte ţări vor analiza dacă exis-

tă vreo dovadă sau nu ... şi că 

reproşurile la adresa Moscovei 

au o susţinere în fapte. Orice ac-

ţiune ilegală împotriva unor ca-

nale media ruse din Marea Bri-

tanie va provoca măsuri de răs-

puns. Vor fi  paşii care urmăresc 

interesele Rusiei în cel mai bun 

mod”, a spus Peskov.

La 4 martie, Serghei Skri-

pal, fost colonel în cadrul ser-

viciului militar rus de infor-

maţii (GRU), şi fi ica lui de 33 

de ani, Iulia, au fost găsiţi in-

conştienţi în oraşul Salisbury, 

situat la circa 100 de kilome-

tri vest de Londra.

Premierul Marii Britanii, 

Theresa May, a precizat că ata-

cul neurotoxic care l-a vizat 

pe Skripal a fost comis cu o 

substanţă de uz militar, „cel 

mai probabil” de către Rusia.

În 2006, Serghei Skripal a 

fost condamnat la închisoare în 

Rusia pentru spionaj în favoa-

rea Marii Britanii. Agentul a fost 

găsit vinovat de legături cu ser-

viciul britanic de informaţii ex-

terne (MI6). Ulterior, acesta a 

primit azil în Marea Britanie. 

Rusia, nicio legătură 
cu otrăvirea lui Skripal

Procurorii cer pedeapsa 

cu moartea pentru 

Nikolas Cruz, autorul ata-

cului armat de luna trecu-

tă de la un liceu 

din Florida, soldat cu 17 

decese, informează site-ul 

postului BBC News online.

Cruz, 19 ani, a mărturisit 

că a comis atacul şi se con-

fruntă cu 17 capete de acuza-

re pentru omucidere.

Procurorii şi-au motivat ce-

rerea afi rmând că „atacul a fost 

comis cu sânge rece, într-o ma-

nieră calculată şi premeditată, 

fără nici o pretenţie de justifi -

care morală sau juridică”.

Avocaţii acuzatului au trans-

mis că acesta este pregătit să 

pledeze vinovat pentru 34 de 

condamnări consecutive la în-

chisoare pe viaţă, fără posibili-

tatea de eliberare condiţionată.

„Nu spunem că este nevi-

novat, însă nu putem pleda 

vinovat dacă pedeapsa cu 

moartea este pe masă”, a adă-

ugat avocatul din ofi ciu How-

ard Finkelstein.

La data de 14 februarie, pai-

sprezece elevi şi trei profesori 

au fost ucişi la liceu Marjory 

Stoneman Douglas din oraşul 

Parkland, statul Florida, de că-

tre un fost elev, Nikolas Cruz 

(19 ani), care a folosit o armă 

semiautomată achiziţionată în 

mod legal. Cruz a recunoscut 

că a deschis focul asupra ele-

vilor şi a profesorilor cu sco-

pul de a se răzbuna pentru 

faptul că a fost exmatriculat 

din motive disciplinare.

Pedeapsă cu moartea 
pentru autorul masacrului 
de la liceul din Florida?

Angela Merkel a fost aleasă 

miercuri pentru a patra 

oară cancelar al Germaniei 

de către Bundestag, camera 

legislativă inferioară, rela-

tează dpa, AFP şi Reuters.

Merkel (63 de ani) a întru-

nit 364 din cele 688 de opţi-

uni exprimate prin vot secret 

în primul tur de scrutin. Îm-

potriva dnei Merkel au votat 

315 deputaţi, iar nouă s-au 

abţinut de la vot.

Numărul minim necesar 

de voturi era de 355 din total 

de 709 de locuri ale Bundes-

tagului. De notat că în favoa-

rea numirii lui Merkel au vo-

tat cu 35 mai puţini deputaţi 

decât majoritatea sa teoretică 

de 399 de aleşi conservatori 

şi social-democraţi.

„Accept acest vot”, a de-

clarat dna Merkel după anun-

ţarea rezultatului.

Preşedintele german 

Frank-Walter Steinmeier a pro-

pus-o anterior pe Angela Mer-

kel, care conduce cel mai mare 

partid din Bundestag, Uniunea 

Creştin-Democrată, pentru func-

ţia de cancelar, în conformitate 

cu legea fundamentală.

Depunerea jurământului de 

către cancelar urmează să ai-

bă loc la ora locală 12:00 (11:00 

GMT) la Palatul Bellevue, re-

şedinţa prezidenţială ofi cială.

Cel de-al patrulea mandat al 

Angelei Merkel – şi, probabil, 

ultimul – se anunţă însă cel mai 

difi cil de până acum, după şa-

se luni de blocaj în căutarea u-

nei majorităţi parlamentare.

Angela Merkel, aleasă 
pentru a patra oară cancelar

Liderii Uniunii Europene 

vor discuta săptămâna 

viitoare despre otrăvirea 

fostului agent dublu rus 

Serghei Skripal în Marea 

Britanie, a declarat mier-

curi preşedintele 

Consiliului European, 

Donald Tusk, afl at 

într-o vizită ofi cială 

în Finlanda, relatează 

Reuters.

„Îmi exprim solidaritatea 

deplină cu premierul (britanic) 

Theresa May în faţa acestui 

atac brutal, inspirat, cel mai 

probabil, de Moscova”, a de-

clarat Donald Tusk într-o con-

ferinţă de presă la Helsinki, 

precum şi într-o postare pe 

contul său de Twitter. „Sunt 

gata să includ această proble-

mă pe agenda summitului Con-

siliului European de săptămâ-

na viitoare”, a adăugat el.

Întrebat ce măsuri ar pu-

tea lua UE împotriva Rusiei, 

Donald Tusk a declarat că UE 

va aştepta ca Marea Britanie 

să propună ea însăşi măsuri, 

înainte de a decide asupra u-

nei abordări comune.

Marea Britanie se pregăteş-

te să înfrunte miercuri Rusia 

după ce ultimatumul dat Mos-

covei de premierul Theresa 

May a expirat marţi la miezul 

nopţii, fără ca Moscova să ofe-

re explicaţii despre cum a pu-

tut fi  utilizat un agent neuro-

toxic, conceput încă în peri-

oada sovietică, la otrăvirea lui 

Serghei Skripal şi a fi icei sa-

le Iulia la 4 martie la Salis-

bury, în sudul Angliei.

De asemenea, Donald 

Tusk, fost premier polonez, 

a formulat critici şi la adresa 

preşedintelui american Do-

nald Trump în legătură cu ce-

ea ce Tusk a numit „război 

comercial”, după ce liderul 

american a anunţat taxe va-

male semnifi cativ majorate 

pentru importurile america-

ne de oţel şi aluminiu.

În acest context, preşe-

dintele Consiliului European 

a subliniat că ingerinţa Ru-

siei în ţările occidentale ara-

tă că este nevoie de o coo-

perare transatlantică într-un 

grad mai mare şi nu mai 

mic. „Nu este nevoie să ex-

plicăm semnificaţia coope-

rării între europeni şi ame-

ricani într-un moment în ca-

re cineva din exterior răs-

pândeşte ştiri false, se ames-

tecă în alegerile noastre şi 

atacă oameni pe pământul 

nostru cu ajutorul unui agent 

neurotoxic', a afirmat Do-

nald Tusk. „Nu trebuie să 

existe certuri transatlantice, 

ci unitate transatlantică”, a 

apreciat el.

Otrăvirea familiei Skripal, atac 
brutal, inspirat de Moscova
UE va aştepta ca Marea Britanie să propună ea însăşi măsuri, înainte 
de a decide asupra unei abordări comune. 

Donald Tusk îşi exprimă solidaritatea cu premierul (britanic) Theresa May în faţa atacului

Comisia Europeană a dat 

undă verde miercuri unui 

al doilea pachet fi nanciar 

de 3 miliarde de euro pen-

tru a ajuta Turcia să pri-

mească refugiaţi sirieni 

pe teritoriul său, aşa cum 

a promis în urmă cu doi 

ani în cadrul controversa-

tului acord migratoriu 

încheiat cu Ankara, infor-

mează AFP şi dpa.

În timp ce primele 3 mi-

liarde de euro ale unui prim 

pachet au fost alocate mai 

multor zeci de proiecte, exe-

cutivul european „începe 

astăzi mobilizarea celei de-a 

doua tranşe” de aceeaşi va-

loare dintr-o nouă finanţa-

re pentru refugiaţii din Tur-

cia, în schimbul ajutorului 

Ankarei în prevenirea ajun-

gerii migranţilor în Europa, 

potrivit unui comunicat.

Turcia şi Uniunea Europea-

nă au încheiat un acord în 2016 

în virtutea căruia Ankara a 

contribuit la stoparea fl uxului 

de migranţi şi refugiaţi în Eu-

ropa – mulţi dintre ei fugind 

de războiul din Siria – în schim-

bul unei asistenţe fi nanciare 

pentru gestionarea sosirilor.

Cu toate acestea, execu-

tivul european trebuie încă 

să cadă de acord cu state-

le membre cu privire la ori-

ginea fondurilor promise de 

UE Turciei în cadrul acor-

dului lor din martie 2016, 

destinat să oprească sosiri-

le în masă de migranţi pe 

coastele Greciei.

„Pentru Comisie, pare evi-

dent că trebuie menţinută 

aceeaşi diviziune” ca pentru 

prima tranşă, şi anume un 

miliard de euro provenind 

din bugetul UE, iar restul de 

la statele membre, a decla-

rat în faţa presei comisarul 

european pentru migraţie, 

Dimitris Avramopoulos.

Deja mai multe ţări şi-au 

exprimat în culise reticenţa 

faţă de această schemă.

Cele 3 miliarde de euro 

din prima tranşă au fost atri-

buite unui număr de peste 

70 de proiecte, din dome-

niul educaţiei sau al sănă-

tăţii, pentru mai mult de 3 

milioane de refugiaţi sirieni 

din Turcia. Potrivit Comisi-

ei, la sfârşitul lunii decem-

brie 2017, s-au plătit efec-

tiv 1,85 miliarde de euro.

Ajutor financiar pentru Turcia
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ANUNŢ LICITAȚIE

a) Privind organizarea licitaţiei intermediare cu strigare de vânzare 
masa lemnoasă provenită din confi scări la drum auto forestier

Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Mărgău S.R.L. cu sediul în localitatea Mărgău, 
nr.204, judeţul Cluj, telefon/fax 0264/276155, email osmargau_srl@yahoo.com

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 27.03.2018, ora 11.
Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Ocolului Silvic Mărgău S.R.L., nr. 204, judeţul Cluj.
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare.
Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de 

valorifi care a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.715/2017.

Data şi ora organizării preselecţiei: 22.03.2018, ora 11.
Data și ora limită până la care poate fi  depusă documentaţia pentru preselecţie și 

înscrierea la licitaţie: 21.03.2018, ora 16 la sediul Ocolului Silvic Mărgău SRL.
Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire la licitaţiei și pasul de licitare pentru 

fi ecare lot sunt afi șate la sediul organizatorului și pe situl www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasa provenit din confi scări oferit la licitaţie este de 307,93 

mc. mc. Din care pe sortimente:
- Lemn lucru rotund pentru cherestea -161,73 mc.
- Lemn de foc – 146,2 mc.
Și respectiv pe specii și grupe de specii:
- Rășinoase – 286,53 mc.
- Foioase – 21,4 mc.
Masa lemnoasa oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certifi cat.
Masa lemnoasa oferită spre vânzare rămasă neadjudecată va face obiectul unei noi 

licitaţii organizate de Ocolul Silvic Mărgău SRL.
Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data 

de 14.03.2018
Alte informaţii privind organizarea și desfășurarea licitaţiei:
Documentaţia integrală privind desfășurarea licitaţiei și loturile scoase la licitaţie se 

poate obţine de de la sediul Ocolului Silvic Mărgău SRL, nr.204, judeţul Cluj.
Pentru informaţii și date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (Ocolul 

Silvic Mărgău S.R.L., tel./fax 0264/276155).

Organizator licitaţie
Ocolul Silvic Mărgău S.R.L.

Şef Ocol
Ing. Rauca Daniel

Fostul internaţional 

Ionuţ Lupescu şi-a 

depus, marţi, la sediul 

Federaţiei Române de 

Fotbal, dosarul de candi-

datură la alegerile pen-

tru preşedinţia FRF pro-

gramate la 18 aprilie la 

Casa Fotbalului.

„Am depus, la sediul FRF, 

documentele necesare pen-

tru a intra oficial în compe-

tiţia pentru funcţia de pre-

şedinte. Pentru mine aceas-

tă competiţie trebuie să ge-

nereze o ofertă de progra-

me, idei şi soluţii mai bune 

pentru viaţa fotbalului ro-

mânesc şi pentru naţionala 

României. Am pornit pe acest 

drum ştiind că voi fi jignit 

şi atacat. Eu nu voi vorbi 

despre ei, ci despre soluţii 

manageriale învăţate atât ca 

sportiv, cât şi în cel mai î-

nalt for european de fotbal, 

UEFA. În discuţiile faţă în 

faţă cu persoanele abilitate 

să voteze la viitoarele ale-

geri vorbesc exclusiv despre 

soluţii. Vă mulţumesc pen-

tru susţinerea pe care mi-aţi 

arătat-o şi vă asigur că voi 

rămâne la fel de decent şi 

serios ca şi atunci când re-

prezentam România în cali-

tate de sportiv”, a anunţat 

Lupescu pe contul personal 

de Facebook.

Principalul contracandi-

dat al său la alegeri, actua-

lul preşedinte Răzvan Bur-

leanu, şi-a depus dosarul de 

candidatură la 1 martie. Pâ-

nă în prezent şi-au mai anun-

ţat intenţia de a candida foş-

tii fotbalişti Marcel Puşcaş 

şi Sorin Răducanu. Aduna-

rea Generală de alegeri a Fe-

deraţiei Române de Fotbal 

a fost convocată de Comite-

tul Executiv pentru data de 

18 aprilie 2018, ora 11,00. 

Două sute cincizeci şi şap-

te de membri afiliaţi au drept 

de vot la alegerile pentru şe-

fia FRF din 18 aprilie.

Conform Statului FRF, ter-

menul limită pentru depu-

nerea dosarelor de candida-

tură este cu 15 zile înainte 

de data alegerilor.

Răzvan Burleanu condu-

ce Federaţia Română de Fot-

bal din 5 martie 2014, atunci 

când a câştigat alegerile pen-

tru preşedinţie în dauna ce-

lorlalţi trei candidaţi: Vasile 

Avram, Gheorghe Chivorchi-

an şi Sorin Răducanu.

Fotbal: Lupescu și-a depus 
dosarul de candidatură 
la alegerile pentru FRF

Craiova va juca în semifi -

nalele Cupei României cu 

FC Botoșani. Tragerea la 

sorți nu a fost pe placul 

oltenilor care se considera 

ghinioniști.

„A fost o tragere la sorţi cu 

ghinion, pentru că am nimerit 

cel mai difi cil adversar pe ca-

re îl puteam întâlni. Din toate 

punctele de vedere: al valorii 

echipei, al deplasării, al oraşu-

lui ... Am avut parte de ghini-

on, dar asta este, puteam să ju-

căm cu oricare dintre ele şi să 

fi m eliminaţi, aşa cum Herman-

nstadt i-a eliminat pe cei de la 

FCSB. Trebuie să acceptăm tra-

gerea şi să încercăm să mer-

gem mai departe. Vom juca re-

turul pe terenul echipei care în 

acest sezon de Cupa Români-

ei a eliminat atât liderul, cât şi 

campioana en titre a Ligii 1 (n.r. 

CFR Cluj, respectiv FC Viito-

rul)”, a declarat Ovidiu Coste-

şin, după tragerea la sorţi a se-

mifi nalelor Cupei României.

„Suntem consideraţi favo-

riţi, dar şi anul trecut eram, 

chiar mai cerţi decât suntem în 

momentul ăsta, pentru că am 

jucat cu Voluntari, iar ei au re-

uşit să ne scoată şi mai depar-

te să câştige şi fi nala, chiar da-

că din nou porneau din pozi-

ţia de outsider. În Cupa Româ-

niei nu contează cine e favorit, 

mai ales cum sunt cei de la Bo-

toşani, care nu mai au obiec-

tiv în afară de Cupa României; 

se pot menaja în campionat, 

pentru că nu mai au emoţii cu 

retrogradarea. Se pot mobiliza 

şi pot elimina orice echipă, aşa 

cum au mai făcut cu CFR şi cu 

Viitorul”, a mai spus ofi cialul 

de la CS Universitatea Craiova.

„Un trofeu câştigat ar re-

prezenta o bucurie adusă su-

porterilor, după 25 de ani de 

aşteptare, totuşi prea mulţi 

pentru Universitatea Craiova. 

Sperăm ca anul ăsta să profi -

tăm de şansa pe care o avem, 

să nu dăm cu piciorul, aşa 

cum am făcut şi anul trecut”, 

a adăugat Ovidiu Costeşin.

Universitatea Craiova a câş-

tigat Cupa României ultima da-

tă în 1993, chiar dacă momen-

tan acesta este singurul trofeu 

care nu fi gurează în palmare-

sul celor de la CS Universita-

tea Craiova. Ofi cialii au dema-

rat deja demersurile de a-l in-

clude în palmareseul formaţiei 

antrenate de Devis Mangia.

Formaţia de ligă secundă FC 

Hermannstadt o va înfrunta pe 

Gaz Metan Mediaş, în semifi na-

lele Cupei României la fotbal, 

potrivit tragerii la sorţi efectua-

te miercuri la Casa Fotbalului. 

Partidele se vor disputa în dublă 

manşă, turul fi ind programat în 

intervalul 17-19 aprilie, la Cra-

iova, respectiv Sibiu, iar returul 

în perioada 8-10 mai, la Mediaş, 

respectiv Botoşani. Finala com-

petiţiei va avea loc în data de 27 

mai, stadionul care o va găzdui 

nefi ind stabilit încă. FC Herman-

nstadt şi FC Botoşani vor evo-

lua în premieră în semifi nalele 

competiţiei KO. Potrivit regula-

mentului, în cazul în care jocu-

rile din Cupa României urmea-

ză să fi e televizate în direct şi 

sunt programate în nocturnă, iar 

clubul organizator nu dispune 

de un stadion dotat cu instala-

ţie de iluminat, jocul se va pro-

grama pe un stadion din locali-

tatea cea mai apropiată, care în-

deplineşte condiţiile regulamen-

tare necesare disputării jocului 

şi televizării. FC Hermannstadt 

este singura semifi nalistă care 

nu are instalaţie de nocturnă.

Nemulțumiri la Craiova după tragerea la sorți: 
„Au eliminat liderul Ligii 1 și campioana en titre”

LUPESCU| fostul internațional

 „Am depus, la sediul FRF, documentele 
necesare pentru a intra oficial în competiţia 
pentru funcţia de preşedinte. Pentru mine 
această competiţie trebuie să genereze o 
ofertă de programe, idei şi soluţii mai bune 
pentru viaţa fotbalului românesc şi pentru 
naţionala României.“

Fo
to

: 
g

sp
.r

o



SPORTSPORT.
joi, 15 martie 2018

Baschet: 
„U” Cluj are o 
perioadă încărcată

Echipa de baschet feminin 
Universitatea Cluj o va întâlni 
pe CSTBv Olimpia CSU Brașov, 
în etapa a III-a. Meciul va avea 
loc în Sala Sporturilor din 
Alexandria, pe data de 16 mar-
tie, de la ora 19:30. De aseme-
nea, clujencele vor sta în etapa 
a IV, iar în ultima etapă, „U” 
Cluj se va duela cu ACSBT 
Alexandria, de la ora 19:30. 
Echipa clujeană se afl ă pe locul 
patru în clasament, cu 26 de 
puncte, iar Olimpia Brașov ocu-
pă locul trei cu 28 de puncte. 
Programul celor trei etape din 
Faza II este următorul: Etapa 3 
– 16 Martie: ACSBT Alexandria 
– ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe 
ora 17:00, CSTBv Olimpia CSU 
Brașov – „U” Cluj ora 19:30, 
Etapa 4 – 17 Martie, ACS Sepsi 
SIC Sf. Gheorghe – CSTBv 
Olimpia CSU Brașov ora 17:00, 
CS Municipal Satu Mare – 
ACSBT Alexandria ora 19:30, 
Etapa 5 – 18 Martie, CS 
Municipal Satu Mare – ACS 
Sepsi SIC Sf. Gheorghe ora 
17:00, ACSBT Alexandria – „U” 
Cluj ora 19:30. (Raluca SAS)

Rădoi este noul 
manager sportiv 
al României U21
Fostul internaţional Mirel Rădoi 
este noul manager sportiv al 
echipei naţionale U21 a 
României, a anunţat miercuri si-
te-ul ofi cial al Federaţiei Române 
de Fotbal. „Mă bucur că fac din 
nou parte din grupul echipei na-
ţionale. Sunt fericit că mi-a fost 
oferită șansa de a lucra alături 
de echipa naţională U21 și sper 
ca la fi nalul campaniei pentru 
Euro 2019 să reușim împreună 
obţinerea califi cării pentru care 
actualul staff a depus o muncă ti-
tanică”, a declarat Mirel Rădoi. 
Mirel Rădoi, un fost fundaș în 
vârstă de 36 de ani, are 67 de 
selecţii în echipa naţională a 
României, pentru care a marcat 
două goluri, el participând și la 
EURO 2008. Naţionala Under-21 
a României, antrenată de Daniel 
Isăilă, va juca un meci amical cu 
selecţionata similară a Angliei, în 
deplasare, pe 24 martie, infor-
mează Federaţia Română de 
Fotbal (FRF).

Rugby: România se 
menţine pe locul 17 
în clasament
Selecţionata României se men-
ţine pe locul 17 în clasamentul 
pe luna martie dat publicităţii 
de World Rugby, în timp ce na-
ţionala Irlandei, proaspăta câș-
tigătoare a Turneului celor Șase 
Naţiuni, a urcat pe poziţia a do-
ua, după campioana mondială 
Noua Zeelandă. Irlandezii au 
devansat reprezentativa 
Angliei, care a coborât pe locul 
al treilea în această ierarhie, 
după eșecul surprinzător în faţa 
Franţei, care a urcat în schimb 
două locuri, de pe locul 10 pe 
8, după succesul de la Paris.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Clujeanul Mihai Gergely, 

după un parcurs extraordi-

nar şi numeroase victorii, 

în perioada 21-25 martie va 

participa la Campionatul 

Naţional de Juniori, Tineret 

şi Senior, bazin 50 m. 

Competiţia se va desfăşura 

în Bazinul Olimpic din 

Bacău.

„Având în vedere că este pri-

mul an la Juniori după un par-

curs foarte bun la Cadeţi mă 

duc cu multă încredere şi mi-am 

propus să obţin performanţe 

foarte bune fi ind un nou pas in 

cariera mea. Pregătirile decurg 

foarte bine, conform planului 

pe care l-am stabilit cu antreno-

rul Radu Claudiu şi echipa din 

jurul meu”, a declarat tânărul 

înotător pentru Monitorul de Cluj.

Întrebat de obiectivele sale 

în anul 2018, Gergely a mărtu-

risit: „Obiectivele pe anul in curs 

sunt să fac performanţe foarte 

bune la probele mele de bază 

200 mixt 400mixt si 400 liber. 

La naţionalele DIN Bacău, In-

ternaţionalele României din lu-

na mai şi obţinerea unui loc pe 

podium la centralele europene 

din decembrie. Părinţii mei sunt 

alături de mine.”

Elev la Liceul Sportiv din 

Cluj-Napoca, tânărul înotător 

este legitimat la CMC Cluj şi zil-

nic face două antrenamente ex-

trem de importante. Are un sin-

gur obiectiv: să reprezinte Ro-

mânia şi Clujul pe plan sportiv.

Mihai se antrenează alături 

de Radu Claudiu: „Antrena-

mentele sunt antrenamente, 

dar cel mai important lucru 

este să te înţelegi cu antreno-

rul, pentru mine Radu Clau-

diu este al doilea părinte, cum 

îl numesc eu «părintele de la 

bazin». Antrenamentele decurg 

foarte bine, urmează să stabi-

lim împreună cu antrenorul 

Radu Claudiu obiectivele pen-

tru ce urmează”.

Mihai Gergely se pregăteşte 
de o nouă competiţie

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj este pe primul 

loc în clasamentul din 

Liga I, cu 33 de puncte.

„Este o mare bucurie pen-

tru mine să stau alături de 

Daniel Metz, care este un bun 

prieten de-al meu. Ne-am cu-

noscut în anul 2002, când 

clubul era în Divizia B. Am 

primit un fax, în care dom-

nul Metz s-a prezentat şi a 

spus că doreşte să se impli-

ce în proiectul CFR. A fost 

primul care a dorit să spon-

sorizeze acest club. Ne-am 

împrietenit, iar colaborarea 

dintre noi a fost permanentă 

şi nu a încetat niciodată. Tot 

timpul a fost alături de noi, 

iar uneori vine şi la meciuri. 

Nu pot decât să mă bucur că 

domnul Metz e alături de noi. 

Este o onoare pentru noi şi 

bucuria este pe măsură”, a 

declarat, în cadrul conferin-

ţei de presă, preşedintele clu-

bului clujean, Iuliu Mureşan.

De asemenea, şi Daniel 

Metz s-a arătat extrem de în-

cânt de colaborarea aceasta. 

„Acelaşi sentiment de onoa-

re îl am şi eu, deoarece mă 

afl u alături de Iuliu Mure-

şan. Pe noi ne leagă o lun-

gă prietenie, care a traversat 

istoria recentă a acestui club 

şi, aşa cum a spus şi dom-

nul Mureşan, am fost împre-

ună şi la bine şi la rău, ce-

ea ce este important. În zi-

ua de azi, observăm că da-

că ceva merge bine se strâng 

oamenii, iar când ceva nu 

merge bine, oamenii dispar. 

Noi am reuşit să rămânem 

împreună atâţia ani de zile 

şi mă bucur că în acest mo-

ment în care echipa e pe o 

traiectorie ascendentă, ne 

apropiem nu doar emoţio-

nal, ci şi formal, şi mi-aş do-

ri foarte mult să contribuim 

la succesul pe care îl are CFR 

Cluj. Mi-aş dori ca şi alţii să 

ia exemplul nostru şi să se 

implice în sport, în cultură, 

în artă, într-o perioadă care 

nu e foarte fastă din punct 

de vedere al domeniilor amin-

tite. Sper să ne bucurăm îm-

preună şi să rămânem îm-

preună cel puţin încă 16 ani”, 

a mărturisit Metz.

El a povestit şi cea mai 

frumoasă amintire legată de 

clubul clujean. „Cel mai fru-

mos moment care mă leagă 

de CFR e promovarea echi-

pei în prima ligă. Jucătorii 

erau pe teren, în genunchi, 

şi ascultam la radio ultime-

le minute ale meciului Jiul 

Petroşani – Gaz Metan Me-

diaş. Atunci ştiu că am sim-

ţit o bucurie fenomenală şi 

am de atunci o minge sem-

nată de toţi acei jucători şi 

dacă va fi nevoie pentru un 

nou muzeu al clubului o pot 

pune la dispoziţie. A fost o 

bucurie sinceră şi nici nu 

visam atunci că echipa va 

ajunge să joace în Champi-

ons League. Pentru mine, fi-

ecare prezenţă la stadion re-

prezintă o evadare din ne-

bunia care ne înconjoară în 

business”, a conchis şeful 

NTT Data.

Echipa clujeană va dis-

puta următorul meci pe te-

ren propriu, împotriva for-

maţiei FCSB. Meciul este 

programat pe data de 18 

martie, de la ora 20:45.

Echipa de fotbal CFR Cluj 
are un nou sponsor: NTT Data
Formaţia CFR Cluj a anunţat colaborarea cu renumita firmă de IT din Cluj-Napoca, NTT Data.

Șeful NTT Data consideră fi ecare prezență la stadion o evadare din nebunia ce ne înconjoară
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