
PSD-iştii clujeni, gata costumaţi pentru „Fiii satului“
Liberalii îi invită pe foştii colegi de alianţă, Ioan Olelelu şi Alexandru Cordoş, să participe şi la alte evenimente 
îmbrăcaţi în costume populare, iar dacă au talent chiar să cânte şi să danseze.  Pagina 2
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Sala Polivalentă 
va avea dotări unicat
Lucrările la Sala Polivalentă sunt în plină 

desfăşurare. Investiţia va fi  încheiată în 15 

septembrie. Pagina 5
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TIFF îi sprijină pe tinerii 
cineaşti români
Două proiecte noi, inițiate anul acesta de 

Festivalul Internațional de Film Transilva-

nia (TIFF) îşi propun să descopere talente 

noi și să sprijine cineaștii români. Pagina 6

SOCIAL

„Balada mielului“ continuă
Cât costă şi de unde putem cumpăra 

carne de miel? Pagina 4

Un şomer clujean a spart 
site-ul lui Băsescu. Sau nu?
Un clujean este suspectat de procurorii DIICOT 
că ar fi spart site-ul Preşedinţiei. STS a dezminţit 
un atac informatic la site-ul oficial. Pagina 3

Guvernul oficializează obiceiul spitalelor de a le cere pacienților 
să-și cumpere singuri medicamentele. Pagina 4

Spitalele au învins în războiul cu bolnavii

REFORMA SĂNĂTĂȚII ÎN ERA PONTA:

Te internezi?
Ia-ți pilule cu tine !

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului 
să reverse asupra voastră sănătate, 

belşug şi bucurii, iar Lumina din 
Noaptea Sfântă să vă ridice sufletele 

spre noi trepte spirituale şi să vă 
călăuzească paşii pe drumul vieţii!

Conducerea Hotel ONIX

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului 
să reverse asupra dumneavoastră 
sănătate, iar Lumina din Noaptea 
Sfântă să vă aducă linişte în suflet, 
bucurie şi împlinire.

Hristos a Înviat !

Daniel Buda
Preşedinte PDL Cluj
Candidat PDL la alegerile europarlamentare
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Promovarea portului 

românesc şi a tradiţiei în 

biserică, de către unii 

social democraţi clujeni, 

tocmai în preajma cam-

paniei electorale a stâr-

nit reacţii în rândul poli-

ticienilor clujeni. 

Biserica spune că nu 

este nimic imoral.

Pentru că asociază biseri-

ca cu politica în apropierea 

alegerilor pentru Parlamen-

tul European, aceştia sunt ta-

xaţi atât de democrat liberali, 

cât şi de foştii parteneri de 

guvernare, liberalii, care acu-

ză imoralitatea. În acelaşi 

timp, reprezentanţii Bisericii 

subliniază că proiectul pro-

movat de social democraţii 

clujeni este cunoscut, deşi 

nu este unul ofi cial asumat 

de Arhiepiscopie. Nu este ni-

mic imoral în această acţiu-

ne, precizează ei. „Nu este 

un proiect ofi cial asumat de 

conducerea Arhiepiscopiei 

noastre, dar am auzit de acest 

proiect, a fost desfăşurat în 

mai multe parohii. Nu cred 

că este o problemă faptul că 

un politician este creştin, nu 

este imoral acest lucru. Da-

că ei au evlavia aceasta, din 

punctul nostru de vedere, fap-

tul că se promovează valori-

le româneşti, tradiţia nu es-

te o problemă, ci dimpotri-

vă. În privinţa campaniei elec-

torale, poziţia Bisericii este 

limpede, s-a făcut mereu apel 

ca reprezentanţii bisericii să 

nu se implice. Dar nu este 

campanie electorală acum“, 

a declarat Bogdan Ivanov, 

purtătorul de cuvânt al Mi-

tropoliei Clujului.

Luaţi peste picior de foştii 
parteneri de alianţă

Liderul PNL Cluj, preşedin-

tele Consiliului Judeţean Ho-

rea Uioreanu îşi ia peste picior 

foştii colegi de alianţă, punând 

această acţiune pe seama cam-

paniei electorale care se apro-

pie. „Îi voi invita şi la „Produs 

de Cluj“, şi chiar la „Fiii satu-

lui“ să prezinte costume po-

pulare. Iar dacă sunt talentaţi, 

eventual să cânte şi să danse-

ze. Se apropie campania elec-

torală...“, a declarat Uioreanu.

Ce nu fac pentru un vot 
în plus!

În opinia democrat libera-

lilor clujeni, social democra-

ţii sunt „nişte comunişti“ ca-

re ar face orice pentru un vot 

în plus. „Cei din PSD sunt 

nişte comunişti fără Dumne-

zeu. Sunt nişte oameni care 

pentru un vot în plus îl tran-

zacţionează inclusiv pe Dum-

nezeu. Lumea îi va judeca, 

în mod cert“, a declarat lide-

rul PDL Cluj, Daniel Buda.

O opţiune personală

Chiar dacă au acordul bise-

ricii, acţiunile politice nu trebu-

ie asociate cu această instituţie, 

cred la rândul lor reprezentan-

ţii UDMR. „Dacă au acordul Bi-

sericii nu cred că e vreo proble-

mă în a participa la asemenea 

acţiuni. Dar eu personal nu aş 

lega politica de biserică. Totuşi, 

e opţiunea lor, sunt creştini pâ-

nă la urmă“, a declarat şi lide-

rul UDMR Cluj, Mate Andras. 

Social-democrații clujeni,
pe scenă la „Fiii satului”
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Liberalii îi invită pe foştii colegi de alianţă, Ioan Olelelu şi Alexandru 
Cordoş, să participe şi la alte evenimente îmbrăcaţi în costume 
populare, iar dacă au talent chiar să cânte şi să danseze.
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Magistraţii de la Înalta Cur-

te de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) 

au respins luni, 14 aprilie, pro-

punerea de prelungire a ares-

tului preventiv în cazul inspec-

torului veterinar clujean Mir-

cea Olimpiu Lucaciu, şeful Ser-

viciului Inspecţii din cadrul Di-

recţiei Sanitar-Veterinare Cluj. 

El a fost eliberat. Potrivit ÎCCJ, 

magistraţii au dispus ca şeful 

Serviciului Inspecţii din cadrul 

DSV Cluj, Mircea Olimpiu Lu-

caciu, să fi e pus în libertate. 

Acesta a fost arestat preventiv 

în dosarul „Mafi ei cărnii“ în 

urmă cu aproape o lună. Luca-

ciu a fost eliberat şi nu se afl ă 

sub control judiciar, afi rmă cei 

de la Biroul de Presă al ÎCCJ. 

Ceilalţi inculpaţi vor mai sta în 

arestul preventiv încă o lună 

deoarece ÎCCJ a respins solici-

tările lor. Inspectorul DSV Cluj 

Mircea Olimpiu Lucaciu a fost 

arestat în 20 martie de către ju-

decătorii bucureşteni în dosa-

rul “Mafi ei cărnii alterate”. În 

aceeaşi zi, alţi clujeni, Bogdan 

Radu Curticiu, patron şi admi-

nistrator al fi rmei Michelange-

lo din Cluj, contabila fi rmei, 

Nora Păcurariu şi medicul ve-

terinar Ionel Ghiţ, au primit fi -

ecare mandate de arestare pre-

ventivă pentru 30 de zile.

Inspectorul DSV Cluj, arestat preventiv în 
dosarul „Mafia cărnii“, a fost pus în libertate

Din 1 iunie biletele pen-

tru mijloacele de trans-

port în comun din 

Cluj-Napoca se vor putea 

cumpăra şi prin SMS.

Cei care vor dori să cum-

pere biletele prin noua meto-

dă vor avea la dispoziţie un 

număr de telefon la care vor 

trimite numărul autobuzului 

în care s-au urcat plus un in-

dicator în funcţie de tipul de 

bilet pe care îl vrea. După ce 

va trimite datele respective, 

va primi un cod care să îi con-

fi rme că a cumpărat exact ce 

a dorit. Liviu Neag, directo-

rul CTP Cluj-Napoca a subli-

niat că controlorii vor verifi -

ca, cu un PDA, codul primit 

de călător. Tarifele pentru acest 

gen de bilete sunt următoare-

le: 2 lei pentru o călătorie, 4 

lei pentru biletul valabil o oră 

şi 12 – 13 lei pentru biletul 

valabil o zi întreagă. Se va 

adăuga şi un procent de 15 – 

20%, costul companiei de te-

lefonie mobilă.

Primarul Emil Boc a decla-

rat că acesta va fi  un pas spre 

ceea ce numim Cluj-Napoca 

Smart City. “Începând din va-

ra acestui an clujenii şi vizita-

torii care aleg să circule cu trans-

portul în comun în municipiul 

nostru vor putea cumpara bi-

letele şi prin SMS. Compania 

de Trasport Public (CTP) 

Cluj-Napoca (fosta RATUC) a 

demarat procedurile în vede-

rea implementării sistemului 

de plată prin SMS, astfel încât 

să facem încă un pas spre ce-

ea ce numim Cluj-Napoca – 

Smart City – utilizarea tehno-

logiei pentru îmbunătăţirea ser-

viciilor destinate cetăţenilor şi 

în general, a vieţii de zi cu zi 

a clujenilor”, a declarat Boc.

Premieră: biletele de autobuz 
se vor cumpăra şi prin SMS
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Garajele din tablă, „ciuma” oraşului

Mașinile sunt parcate pe trotuare, pietonii circulă pe 
carosabil, iar garajele din tablă ocupă spaţiu degeaba și sunt 
folosite pe post de depozit, consideră o parte din clujenii 
care s-au săturat de garajele cu “iz” comunist.
„Suntem un oraș european, nu? Uitaţi cum arată garajele în 
frumoasele noastre carti ere. Parcă suntem în minunata Epocă 
de Aur: garaje care multe sunt folosite pentru depozitare, 
mașinile parchează pe trotuar, iar pietonii umblă pe stradă”, 
scrie un clujean într-o sesizare adresată primarului Emil Boc. El 
solicită conducerii autorităţilor locale să demoleze garajele 
vechi, din tablă. “Pe când ne scăpaţi de această ciumă? Sau nu 
demolaţi garajele ca să nu pierdeţi voturile clujenilor, nu?”, mai 
scrie clujeanul în sesizare. Reprezentanţii Biroului Mass-Media 
precizează că zilele garajelor dintre blocuri sunt numărate. 
“Concret, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 
analizează opţiunile pentru realizarea de parcaje în locul 
garajelor existente, care să poată acomoda un număr mai 
mare de mașini. Din păcate, în acest moment ne confruntăm 
cu problema retrocedărilor, în sensul că în multe cazuri terenul 
pe care sunt amplasate aceste garaje are o situaţie juridică 
neclarifi cată”, explică reprezentanţii Primăriei. Ei adaugă că 
acolo unde se identi fi că posibilitatea realizării unui proiect de 
investi ţii care să implice demolarea garajelor și unde situaţia 
juridică a terenurilor este clarifi cată, Primăria avansează aceste 
proiecte, cum ar fi  de exemplu, proiectul noului parking din 
carti erul Mănăștur, de pe strada Primăverii.  G.D.

Ai o problemă în cartierul tău și nu știi pe cine să anunţi? 
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie, 
la adresa redactia@monitorulcj.ro 
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.

Oraşul pe o coloană

Luni, în Biroul 

Permanent Național al 

PDL, se luase decizia ca 

senatorii democrat-libe-

rali să meargă în Biroul 

Permanent al Senatului, 

unde urmau să ceară 

rezolvarea de urgență a 

problemei grupului 

Partidului Conservator 

din Senat, mai exact să 

ceară desfi ințarea grupu-

lui PC, din cauza unei 

probleme mai vechi lega-

te de numărul insufi cient 

de senatori pe care 

aceștia îl au. 

Potrivit stiripesurse.ro, 

aceasta a fost decizia luată 

la partid, dar în Parlament 

lucrurile s-au schimbat. 

Explicația ofi cială a liderului 

senatorilor PDL, Dumitru 

Oprea, a fost că ne afl ăm în 

Săptămâna Mare și n-a mai 

vrut să provoace valuri și 

scandal.

Surse din PSD citate de sti-

ripesurse.ro că în Senat s-a 

ajuns la un gentleman’s agre-

ement între PSD și PDL, pen-

tru a o lăsa mai moale în pro-

blema grupului PC.

Ce ar putea obţine de aici?

Înțelegerea politică între 

PSD și PDL este ca în viitor 

puterea să mai închidă ochii 

și să le permită celor de la 

PDL să mai obțină diverse 

avantaje prin forțarea regula-

mentului. În Biroul Permanent 

al Senatului se face o perma-

nentă rotație, în fi ecare sesi-

une, între PC și PDL. Într-o 

sesiune are PC o funcție, în 

următoarea sesiune aceasta 

merge la PDL. De acum înco-

lo, PDL va avea în permanență 

un membru, cel mai probabil 

secretarul Biroului Permanent.

Înțelegerea dintre PDL și 

PSD salvează grupul PC de la 

Senat. Prin faptul că se trage 

de timp, conservatorii vor avea 

posibilitatea să câștige un man-

dat de senator la alegerile 

parțiale din 25 mai și să refa-

că numărul necesar de mem-

bri pentru funcționarea gru-

pului. Colegiul pe care se mi-

zează este cel lăsat vacant 

prin demisia lui Dan Voicu-

lescu. Este vorba despre co-

legiul numărul 8 din Capita-

lă, unde este primar Cristian 

Popescu Piedone.

Înţelegere secretă 
între PSD şi PDL

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Fostul premier Emil Boc 

spune că mutarea birou-

lui şefului Executivului, 

Victor Ponta, la MapN, 

este „un gest de Guinness 

Book în istoria guvernelor 

europene”.

Boc afi rmă că decizia lui 

Victor Ponta de a se muta în 

sediul Ministerului Apărării 

Naţionale este un gest „ab-

solut ilogic”. Potrivit fostu-

lui prim-ministru, Ponta "nu 

este medic de familie, să ai-

bă cabinete prin cartiere", el 

făcând referire tot la muta-

rea actualului prim-ministru. 

Fostul preşedinte al PDL a 

făcut aceste comentarii du-

pă ce a fost întrebat, mier-

curi, într-o conferinţă de pre-

să, cum comentează muta-

rea biroului premierului Vic-

tor Ponta la MapN şi dacă, 

atunci când era premier, s-a 

gândit vreodată să foloseas-

că o astfel de soluţie.

Boc a mai spus că nicioda-

tă nu s-a gândit să se mute 

din propriul birou. „Nu mi-a 

trecut prin cap să îmi mut bi-

roul nici când erau 50.000 de 

manifestanţi în faţa Palatului 

Victoria, la 50 de metri de bi-

roul meu. Nu m-am gândit să 

fug din birou şi să mă ascund 

într-o unitate militară. Acum, 

nu ştiu de ce îi e frică dom-

nului Ponta, nu înţeleg demer-

sul pe care îl face. Rămâne un 

gest de Guinness Book în is-

toria guvernelor europene, 

pentru că, probabil, prin Afri-

ca mai fug prin fortăreţele de 

acolo. Nu cred că îi interzice 

cineva premierului mutarea 

biroului, dar este absolut ilo-

gic şi ieşit din comun şi nu 

este în practicile democraţii-

lor europene ca sediul Guver-

nului să fi e într-un loc, iar bi-

roul de lucru al premierului 

să fi e în altă parte. Premierul 

nu este medic de familie, să 

aibă cabinete prin cartiere, să 

îşi desfăşoare activitatea pe 

acolo”, a comentat Boc.

El a adăugat că, în perioa-

da cât a condus Guvernul, au 

fost mai multe situaţii în ca-

re protestele aveau loc „sub 

geamurile Palatului Victoria" 

şi nu şi-a mutat cabinetul la 

MapN, la MAI "sau în altă 

parte”.

Boc: Premierul nu este medic de 
familie, să aibă cabinete în cartiere

Cristina Oltean, Bianca Preda
redactia@monitorulcj.ro

Un clujean este suspectat 

de procurorii DIICOT Cluj 

că ar fi  spart site-ul 

Preşedinţiei şi, de aseme-

nea, că ar fi  furat datele de 

pe 62.000 carduri bancare 

pe care le-ar fi  transmis 

unei alte persoane cu sco-

pul de a retrage banii de 

pe acestea pentru a cum-

păra mai multe bunuri. 

Valoarea totală a pagubelor 

este de 643.564 lei.

Procurorii D.I.I.C.O.T – 

Serviciul Teritorial Cluj, îm-

preună cu ofi ţeri de poliţie 

judiciară din cadrul Brigăzii 

de Combatere a Criminalită-

ţii Organizate Cluj-Napoca au 

desfăşurat mai multe activi-

tăţi pe linia combaterii infrac-

ţiunilor informatice şi spălă-

rii de bani.

„Există suspiciunea rezo-

nabilă că, în perioada 2010 

– martie 2014, numitul B.S.T. 

a deţinut fără drept datele a 

62.000 carduri bancare uni-

ce, date care au fost obţinu-

te în mod ilicit şi care per-

miteau, în urma accesării în 

mod neautorizat a unor sis-

teme informatice, efectuarea 

unor operaţiuni de retrage-

re în numerar, încărcare sau 

descărcare a unui instrument 

de monedă electronică ori 

de transfer de fonduri, prin 

utilizarea, fără consimţămân-

tul titularului, a unui instru-

ment de plată electronic sau 

a datelor de identifi care ca-

re permit identifi carea aces-

tuia, date care urmau a fi  fo-

losite în vederea prejudicie-

rii utilizatorilor reali”, se ara-

tă într-un comunicat al DII-

COT Cluj.

3449 de carduri sparte
De asemenea, există sus-

piciuni că suspectul a trans-

mis, către alte persoane, da-

tele de identifi care a 3449 uti-

lizatori de carduri bancare 

unice, informaţii pe care le-a 

obţinut în mod ilicit pentru a 

sustrage banii de pe acestea. 

„Ulterior, sumele de bani re-

prezentând contravaloarea da-

telor de card-uri bancare trans-

mise de numitul B.S.T., în mod 

neautorizat, erau trimise prin 

intermediul Western Union 

sau Money Gram sus numi-

tului sau numitei U.A., ori 

erau convertite în monedă vir-

tuală, prin intermediul unor 

site-uri specializate în achizi-

ţionarea şi tranzacţionarea 

monedei virtuale bitcoin, si-

te-uri care asigurau anonima-

tul benefi ciarului”, potrivit 

aceluiaşi document.

Pagubă de 643.564 lei

Valoarea monedelor virtua-

le deţinute de către Teodor Borş 

era transformată în monedă 

convenţională – USD sau Euro 

şi ulterior transferată în contu-

rile acestuia deschise la bănci 

din România sau în conturile 

numitei U.A. ”Din aceste con-

turi, sus-numiţii efectuau în 

mod repetat retrageri în nume-

rar, folosind o parte din sume-

le de bani astfel obţinute în ve-

derea achiziţionării de bunuri. 

Valoarea totală a sumelor de 

bani obţinute în urma săvârşi-

rii infracţiunilor identifi cate pâ-

nă la acest moment în cauză 

este de 643.564 lei” mai apare 

în documentul DIICOT Cluj.

A spart site-ul 
preşedinţiei

Potrivit documentului DII-

COT există suspiciuni că Teo-

dor Borş a accesat şi sistemul 

informatic care găzduieşte ser-

ver-ul www.presidency.ro, si-

te-ul ofi cial al Preşedinţiei Ro-

mâniei, ”accesul la acest sis-

tem informatic fi ind restricţi-

onat sau interzis pentru anu-

mite categorii de utilizatori, în 

scopul obţinerii de date infor-

matice, prin folosirea fără drept 

a unor programe deţinute şi 

utilizate pentru efectuarea unor 

atacuri informatice”.

În urma percheziţiilor efec-

tuate de anchetatorii DIICOT 

la domiciliul suspectului, aceş-

tia au găsit 153.000 euro, re-

spectiv 41.000 USD, asupra 

cărora vor fi  instituite măsuri 

asiguratorii.

Procurorii D.I.I.C.O.T – S.T 

Cluj vor audia mai multe per-

soane, în acest caz, urmând 

a fi  dispuse ulterior măsuri le-

gale în cauză.

A spart site-ul Președinției 
și 62.000 carduri

Un șomer a spart site-ul președintelui Băsescu

Surse din rândul anchetatorilor au declarat că principalul suspect 
în acest caz este clujeanul Teodor Borş, de 37 de ani, fără ocupaţie.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, administratorul site-
ului Președinţiei, a afirmat ulterior că acesta nu a fost 
„spart” niciodată. 

„Administratorul site-ului www.presidency.ro este 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS). Site-ul menţi-
onat nu a fost spart niciodată. STS nu a făcut niciodată 
vreo plângere penala în acest sens”, au spus reprezentan-
ţii STS, într-un comunicat de presă.

STS: site-ul Preşedinţiei nu a fost „spart“
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CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al S.C. FLORA S.A., format 
din: Bor Emilia (președinte), Păcurariu Rozalia, Bor Nicolae, 
Pop Ioan, Şipos Traian, sediul social în Cluj-Napoca, str. 
Dorobanţilor, nr. 1, jud. Cluj, cu sediul de corespondenţă 
ales în Cluj-Napoca, str. Aleea Padin nr. 20-22, jud. Cluj, 
CUI RO 225283, Nr. O.R.C. J12/3408/1991, în temeiul art. 
117 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale:

C O N V O A C Ă 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
În data de 19 mai 2014 ora 10:00, în Cluj-Napoca, Aleea 

Mirăslău, nr. 2-4 (în incinta restaurantului Fortuna), pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 18 aprilie 2014, stabilită ca Dată de Referinţă.

Conform Registrului Acţionarilor S.C. FLORA S.A.: S.C. 
ELBORIS COM S.R.L deţine un număr de 138295 acţiuni; 
Ştefănescu Monica deţine un număr de 5200 acţiuni Dunca 
Gheorghe deţine un număr de 1651 acţiuni; Galoş Viorica 
deţine un număr de 4728 acţiuni; Coroian Maria deţine un 
număr de 3782 acţiuni; Inoan Maria deţine un număr de 
1719 acţiuni; Vişan Olimpia deţine un număr de 1719 
acţiuni etc. Situaţia exactă a acţionariatului S.C. FLORA S.A., 
conform registrului acţionarilor și acţiunilor al S.C. FLORA 
S.A., poate fi  consultată la sediul de corespondenţă al 
societăţii situat în Cluj-Napoca, str. Aleea Padin nr. 20-22, 
jud. Cluj.

În situaţia în care Adunarea Generală Ordinară nu va 
putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare 
Generală Ordinară este convocată în data de 20 mai 2014, 
în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

O R D I N E A  D E  Z I
1.  Aprobarea noii componenţe a Consiliului de administratie 

al societăţii, aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorilor revocaţi, alegerea noilor administratori 
și a noilor cenzori ai societăţii (sau auditori), cu 
modifi carea corespunzătoare a Actului Constitutiv.

2.  Aprobarea indemnizaţiilor membrilor Consiliului de 
administraţie, a Președintelui Consiliului de 
administraţie.

3. Aprobarea situaţiilor fi nanciare aferente anului 2013.
4.  Adoptarea unei hotărâri referitoare la INOPOZABILITATEA 

eventualelor scripte întocmite abuziv și fără temei 
legal în baza publicaţiei denumită ,,Convocare,, din 
data de 26.02.2014, publicaţie apărută în numărul 
1237 din 26.02.2014 Monitorul Ofi cial, partea a IV-a, 
faţă de societatea S.C. FLORA S.A., acţionari și terţi. 
Expunerea de motive vizând acest aspect poate fi  
consultată la sediul de corespondenţă ales.

5.  Împuternicirea reprezentantului acţionarului majoritar, 
a președintelui și a secretarului sedinţei Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea 
hotărării A.G.O.A. și imputernicirea consilierului juridic 
al S.C. FLORA S.A. pentru îndeplinirea formalităţilor 
necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii 
Ordinare a Acţionarilor.

6.  Diverse (numai dezbateri, informări, răspunsuri la 
întrebări).

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate la sediul de corespondenţă 
al societăţii.

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 dispoziţia 
acţionarilor la sediul de corespondenţă al societăţii, aceasta 
putând fi  consultată și completată de către acţionari în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor 
comerciale. Membrii propuși sunt: Bor Emilia, Păcurariu 
Rozalia, Bor Nicolae, Şipos Traian şi Pop Ioan.

În condiţiile și cu respectarea prevederilor art. 117 indice 
1 al Legii 31/1990 L.S.C., acţionarii au dreptul de face 
completări la ordinea de zi. Punctele propuse spre completare 
vor fi  transmise în scris la adresa de corespondenta: Aleea 
Padin, nr. 20-22, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Acţionarii pot participa personal, prin reprezentanţii lor 
legali sau prin reprezentanţi mandataţi cu procură specială. 
Procurile speciale pentru reprezentarea acţionarilor S.C. 
FLORA S.A. în cadrul adunării generale vor fi  depuse, în 
original, la sediul de corespondenţă al societăţii situat în 
Cluj-Napoca, str. Aleea Padin nr. 20-22 jud. Cluj, până cel 
mai târziu cu 48 de ore înainte de data ședintei, la prima 
convocare, sub sancţiunea prevăzută de art.125 alin. (3) 
din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale. Nu vor fi  
luate în considerare procurile persoanelor care nu fi gurează 
ca acţionari în Registrul acţionarilor S.C. FLORA S.A. ţinut 
prin grija Consiliului de administraţie în funcţie, Consiliu 
având-o ca preşedinte pe Bor Emilia.

Relaţii suplimentare la telefon: 0264-595296, persoană 
de contact Administrator: Păcurariu Rozalia.

Consiliul de Administraţie
Prin Preşedinte Bor Emilia

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Spitalele nu vor mai fi 

obligate să asigure toate 

tratamentele necesare 

bolnavilor, ci doar pe 

cele pe care le conside-

ră necesare.

Faptul că de cele mai mul-

te ori pacientul internat trebu-

ie să-şi cumpere singur medi-

camente pentru a se trata nu 

mai este o noutate. De parcă 

acest “obicei” nesănătos din 

domeniul sanitar nu era de 

ajuns, mai nou, conducerea 

Ministerului Sănătăţii vrea să 

legalizeze “trafi cul” cu medi-

camente pe care bolnavul le 

aduce la internare în spital.

În noul contract care se va 

încheia între unităţile spitali-

ceşti din România şi Casa Na-

ţională de Asigurări de Sănă-

tate se găseşte o prevedere 

prin care se specifi că faptul 

că spitalele vor avea dreptul 

să asigure pacientului doar 

tratamentele pe care le con-

sideră necesare. Aşadar, pa-

cientul va trebui să meargă 

cu punga de medicamente du-

pă el în momentul în care vrea 

să se interneze în spital.

Managerii spitalelor, 
vinovaţi?

Ministrul Sănătăţii, Nico-

lae Bănicioiu, a ţinut să pre-

cizeze că această decizie a 

fost luată în urma unor pro-

puneri făcute de managerii 

spitalelor din ţară. “A fost o 

negociere pe care au avut-o 

reprezentanţii spitalelor cu 

Casa Naţională de Asigurări. 

Sunt mai multe prevederi ca-

re tocmai asta fac – să nu mai 

aibă bolnavul această proble-

mă de a aduce medicamen-

te”, a declarat ministrul.

Această prevedere se va re-

găsi în contractul care se va 

încheia între spitale şi CNAS, 

lucru care se va întâmpla la 

începutul lunii viitoare.

Lista cu medicamente ca-

re vor fi  oferite de către spi-

tal ar putea fi  publicată pe pa-

gina de internet pentru ca pa-

cienţii să ştie din timp la ce 

trebuie să se aştepte în mo-

mentul în care se internează 

într-un spital.

La Cluj nu se ştie nimic

La Cluj nu a ajuns până 

acum vestea că spitalele s-ar 

putea să nu mai fi e obligate să 

asigure toate tratamentele ne-

cesare bolnavilor. “Nu ştiu ni-

mic de aşa ceva. Nu am auzit 

nimic până acum. Noi stăm bi-

ne cu stocul de medicamente, 

nu avem probleme”, a decla-

rat prof. dr. Nicolae Constan-

tea, managerul Spitalului Cli-

nic Municipal Cluj – Napoca.

Bolnavii, speriaţi

Pacienţii, cei în vârstă mai 

ales, sunt cei mai afectaţi de 

aceste prevederi care se vor 

găsi în noul contract care se 

va încheia între spitale şi 

CNAS. “Nu ştiu ce o să ne 

facem. Am păţit de foarte 

multe ori că eram internată 

în spital şi că la indicaţia 

doctorului a trebuit să-mi 

trimit copiii să-mi cumpere 

anumite medicamente din 

farmacie. Speram totuşi că 

această problemă se va re-

glementa într-o zi şi că nu 

o să mai fi m nevoiţi să ne 

cumpărăm singuri medica-

mente. Dar văd că se tot în-

răutăţesc lucrurile în loc să 

meargă spre bine”, a poves-

tit o femeie în vârstă pe nu-

me Ioana.

Se legalizează 
sărăcia din spitale
Ministerul Sănătăţii vrea să legalizeze obiceiul ca pacienţii 
să îşi cumpere singuri medicamentele pe care nu le poate asigura 
spitalul din cauza sărăciei.

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Un kilogram de miel viu 

costă 10 lei, iar cel la car-

casă, 25 lei. Carnea de 

miel poate fi  cumpărată 

din cele şapte puncte des-

chise în acest sens.

Mai sunt doar câteva zile 

până la sărbătoarea pascală, 

iar pregătirile sunt în toi. Cel 

mai important preparat culi-

nar al acestei sărbători este 

carnea de miel. Clujenii se 

pot aproviziona cu acest tip 

de carne din mai multe punc-

te de sacrifi care a mieilor ca-

re au fost amplasate în judeţ. 

O parte din ele şi-au deschis 

porţile încă de ieri, iar altele 

se vor deschide astăzi. Punc-

tele de comercializare a căr-

nii de miel vor fi  deschise pâ-

nă sâmbătă.

Reprezentanţii Direcţiei Sa-

nitar Veterinare şi pentru Si-

guranţa Alimentelor Cluj au 

aprobat, în această perioadă, 

şapte puncte de sacrifi care a 

mieilor. Miercuri s-au deschi-

se cele de la Centrul AgroTran-

silvania şi Câmpia Turzii, iar 

astăzi se deschide cel de la hi-

permarketul Cora din Cluj-Na-

poca şi din punctele din Flo-

reşti, Gherla şi Turda. Vineri 

se va deschide punctul de sa-

crifi care din oraşul Huedin.

Un kilogram de carne de miel 

viu costă în jur de 10 lei, iar cel 

la carcasă 25 de lei. Carnea de 

miel poate fi  achiziţionată şi din 

magazinele de specialitate sau 

din hipermarketuri.

Preţurile cărnii de miel va-

riază în funcţie de tipul produ-

sului pe care vrei să-l cumperi. 

Spre exemplu, un  kilogram de 

miel poate fi  achiziţionat din 

hipermarketuri cu preţul de 

aproximativ 30 de lei. Cu 38 lei 

poate fi  cumpărat kilogramul 

de cotlet de miel, iar ceafa de 

miel se poate achiziţiona în 

schimbul sumei de aproxima-

tiv 24 de lei. Spata de miel cu 

os costă tot 38 de lei.

Cât costă şi de unde putem cumpăra carne de miel

Ministerul Sănătăţii vrea să legalizeze „trafi cul“ cu medicamente în spitale
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Rovinieta se va plăti 
prin PayPoint
PayPoint România oferă de acum 
consumatorilor posibilitatea de a 
plăti contravaloarea rovinietei 
prin terminalele multifuncţionale 
PayPoint din toată ţara. Pentru 
efectuarea acestor plăţi, clienţii 
trebuie doar să se prezinte în-
tr-un magazin partener PayPoint 
unde este semnalizată disponibi-
litatea acestui serviciu, precizând 
detaliile necesare emiterii rovi-
nietei. Operaţiunea este sigură și 
rapidă: vânzătorul introduce da-
tele pe terminal, clientul achită 
contravaloarea rovinietei în nu-
merar, primind la fi nalul tranzac-
ţiei bonul ce conţine toate detalii-
le (data plăţii, suma, locaţia, fur-
nizorul, seria rovinietei etc). G.D.

Bani de la bugetul 
local pentru 
sănătate şi biserici
Primarul Emil Boc a declarat, ieri, 
că în ședinţa de Consiliu Local din 
28 aprilie vor fi  supuse votului 
consilierilor două proiecte de ho-
tărâre privind alocarea a 4 milioa-
ne lei pentru spitale și 2,3 milioa-
ne pentru culte. Boc a precizat că 
banii vor merge către spitalele ca-
re nu se afl ă în subordinea 
Primăriei Cluj-Napoca. “Către spi-
talele din Cluj-Napoca vom aloca 
4 milioane de lei, din care 3,5 mi-
lioane de lei acum, iar 500.000 
de lei pe parcursul anului în cazul 
în care vor apărea solicitări urgen-
te”, a declarat primarul. B.P.

Mai multe străzi
din Cluj-Napoca intră 
în reparaţii
Zece străzi din Cluj-Napoca vor in-
tra în reparaţii în toamna acestui 
an. Proiectul privind aprobarea in-
dicatorilor tehnici pentru moder-
nizarea acestor străzi va fi  discutat 
în ședinţa din 28 aprilie a 
Consiliului Local. Primarul Emil 
Boc a declarat că prima stradă ca-
re va fi  modernizată este strada 
Fericirii, urmată de străzile Cloșca, 
Fabricii de Zahăr, Cuza Vodă, 
Colinei, Șesului, Gurghiu, 
Porumbului, Cioplea și Rodnei. 
“Modernizarea acestora va începe 
în toamna acestui an în funcţie de 
autorizări și de corelarea cu regiile 
autonome”, a afi rmat Boc. La înce-
putul acestui an, Primăria a anun-
ţat că a semnat contractul de fi -
nanţare pentru proiectul 
„Cluj-Napoca – Orașul Comoară” 
care prevede modernizarea artere-
lor Memorandumului, Iuliu Maniu 
și Avram Iancu. Și aceste lucrărri 
vor fi  demarate tot la toamnă. B.P.

Cadouri pentru 
vârstnici din partea 
jandarmilor clujeni
O echipă de la Gruparea de 
Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca va 
merge, astăzi, în mijlocul persoa-
nelor afl ate în grija „Centrului 
pentru Persoane Vârstnice” din 
Gherla pentru a le duce cadouri 
tradiţionale de Paște. Aceste ca-
douri au fost cumpărate în urma 
contribuţiei bănești a întregului 
colectiv al unităţii  și prin acestea, 
gruparea de Jandarmi Mobilă 
Cluj-Napoca dorește să presare 
un strop de lumină în sufl etele 
unor persoane în vârstă cu ocazia 
Sărbătorilor Pascale. C.O.

Un clujean de 100 de 
ani, premiat de Boc
Erdos Tibor-Zsigmond, un clujean 
care a împlinit anul acesta vârsta 
de 100 de ani a fost premiat, ieri, 
de către Primăria Cluj-Napoca. El 
s-a născut în 27 februarie 1914. 
“În numele clujenilor am avut 
onoarea de a oferi un premiu 
simbolic domnului Erdos 
Tibor-Zsigmond, cu ocazia împlini-
rii vârstei de 100 de ani. A fost o 
reală plăcere să discut cu domnia 
sa, îi urez multă sănătate și numai 
bine”, a declarat primarul Emil 
Boc. Clujeanul a primit o diplomă, 
un buchet de fl ori, un coș cu fruc-
te și un premiu în valoare de 
2000 de lei. G.D.

Pe scurt

Universitatea 

Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca este prima 

universitate din România 

care va folosi o platfor-

mă de crowdfunding 

pentru fi nanţarea proiec-

telor sale universitare.

Platforma de crowdfunding 

este o formă evoluată de fun-

draising, adică de colectare 

de fonduri, care înlocuieşte 

sistemul clasic de donaţie cu 

unul practicat pe scară largă 

în Statele Unite şi în Uniunea 

Europeană. “Iniţiatorii unui 

proiect creează în jurul lor o 

reţea ai cărei membrii fi nan-

ţează servicii sau produse pro-

puse sau promovate de o per-

soană, o organizaţie sau o in-

stituţie”, transmit reprezen-

tanţii UBB Cluj. Prin interme-

diul acestui demers, UBB va 

strânge fonduri pentru fi nan-

ţarea unor proiecte de interes 

pentru comunitatea academi-

că clujeană. Sunt acceptate 

donaţii atât de la persoane fi -

zice, cât şi de la persoane ju-

ridice. În cadrul platformei de 

crowdfunding sunt propuse 

spre fi nanţare o serie de  pro-

iecte printre care se numără: 

recondiţionarea frescei din Au-

ditorium Maximum, amena-

jarea unui complex muzeis-

tic al UBB, înlocuirea calcu-

latoarelor din bibliotecile 

UBB, rezidenţe de creaţie pen-

tru scriitori români şi substi-

tut de sânge (Proiectul „sân-

gele artifi cial”). A.L.

Colectare modernă de fonduri 
în era Hi-Tech, lansată de UBB

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Se lucrează la închiderile 

perimetrale: faţadele vor fi  

din policarbonat culoare 

alb lăptos dublate de o 

faţadă decorativă din tablă 

perforate, similară cu cea 

de la stadion. Parkingul 

sălii va putea asigura circa 

400 de locuri care vor fi  

gata peste o lună.

Lucrările la Sala Polivalentă 

sunt în plină desfăşurare. Ter-

menul de fi nalizare a investiţi-

ei este 15 septembrie. Acum se 

lucrează pe mai multe fronturi, 

cel mai important fi ind faţada. 

“Lucrările la faţade au început 

într-un ritm alert şi primele re-

zultate se vor vedea după săr-

bătorile de Paşti. Faţada va fi  

din policarbonat, de culoare alb 

lăptoasă, dublate de o faţadă 

decorativă din tablă perforată, 

similară cu cea de la stadion, la 

aproximativ jumătate de metru 

distanţă. La interior, faţada se va 

închide cu un al doilea strat de 

policarbonat”, afi rmă Cristian 

Maniţiu (foto medalion), direc-

tor executiv zonal CON-A Sibiu.

Acoperişul făcut în timpul 

lucrărilor de conservare rămâ-

ne în continuare, în plus fi ind 

realizate suplimentar si trape-

le de fum. “Lucrările de con-

servare au fost foarte impor-

tante, făcând posibilă reîncepe-

rea lucrărilor fără costuri supli-

mentare din partea benefi cia-

rului”, precizează Maniţiu.

Prima sală de sport din 
România cu „videobox”

Faţă de proiectul iniţial au 

fost aduse câteva îmbunătă-

ţiri, una dintre acestea fi ind 

montarea unui videobox de 

mari dimensiuni. “Videoboxul 

va fi  al doilea din ţară după 

Stadionul Naţional, dimensiu-

nile aceluia fi ind semnifi cativ 

mai mari. Cel de la Sala Poli-

valentă are aproximativ de 15 

metri pătraţi pe fi ecare din ce-

le patru laturi, lucru care ali-

niază Sala Polivalentă la teh-

nologiile actuale şi este o pre-

mieră în România – prima sa-

lă de sport cu videobox”, spu-

ne Cristian Maniţiu.

Parkingul, fi nalizat 
peste o lună

Sala Polivalentă va avea şi 

un parking subteran situat sub 

sala propriu-zisă, la subsol, cu 

intrare de pe strada Uzinei. 

“Parkingul de 400 de locuri es-

te aproape gata, mai avem de 

lucrat parţial doar în zona din-

spre Someş. Probabil într-o lu-

nă vor fi  încheiate toate lucră-

rile la acesta”, precizează di-

rectorul executiv zonal CON-A.

Sală pentru competiţii 
de nivel mondial

Scaunele şi dotările sălii 

vor fi  la cele mai înalte stan-

darde competiţionale, fi ind 

furnizate de companii parte-

nere din Europa, companii ca-

re au furnizat materialele spor-

tive şi pentru Jocurile Olim-

pice din Soci. Scaunele răs-

pund celor mai severe condi-

ţii impuse de către Pompieri 

îndeplinind totodată şi cerin-

ţele de confort impuse de că-

tre forurile sportive internaţi-

onale. În total sunt aproxima-

tiv 7.300 de locuri, fapt ce per-

mite organizarea unor com-

petiţii până la nivel de preli-

minarii campionat mondial 

pe toate cele trei ramuri spor-

tive care trebuie omologate: 

baschet, handbal şi volei.

Cristian Maniţiu sublinia-

ză că în Sala Polivalentă se 

pot organiza competiţii spor-

tive de orice fel, de la box, 

fotbal de sală, gimnastică, ka-

rate, scrimă, badminton, te-

nis de masă, până la judo.

Concerte cu 10.000 de 
spectatori

Potrivit constructorului, Sa-

la Polivalentă va permite or-

ganizarea de concerte cu un 

public de până la 10.000 de 

persoane deoarece tribuna din-

spre strada Uzinei este o tri-

bună retractabilă şi în locul 

ei se poate monta o scenă. 

Pardoseala de sport este de-

montabilă şi poate fi  scoasă 

în cazul organizării de con-

certe astfel nu se deteriorea-

ză nimic. Există şi săli de con-

ferinţe care pot fi  utilizate şi 

pentru orice tip de evenimen-

te. Sala va avea şi saună, sa-

la de hidromasaj, sală de an-

trenament, spaţii care pot fi  

utilizate de publicul larg în 

timpul săptămânii când nu 

sunt competiţii.

Sunt şi spaţii gândite pen-

tru săli de fi tness, spaţii co-

merciale care se pot închiria 

aducând un venit suplimen-

tar benefi ciarului.

CON-A Sibiu a fi nalizat şi 

proiectul de la Bosch Jucu un-

de au lucrat de aproape un 

an. “Sunt cele mai aspectu-

oase hale pe care le-am făcut 

până acum, cu un concept 

complet diferit faţă de ceea ce 

am mai executat”, punctează 

Cristian Maniţiu. În momen-

tul de faţă, CON-A se afl ă în 

discuţii avansate pentru pro-

iecte importante în Cluj, Bu-

cureşti, Timişoara, Sibiu. 

Sala Polivalentă, gazdă pentru 
campionate mondiale şi concerte
Termenul de predare a lucrării este 15 septembrie.

Sala Polivalentă din Cluj va putea găzdui competiţii de campionat mondial şi concerte
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Fie ca bucuria Învierii Domnului să Fie ca bucuria Învierii Domnului să 
vă aducă în sufl et linişte, pace şi vă aducă în sufl et linişte, pace şi 
fericirea de a petrece această Sfântă fericirea de a petrece această Sfântă 
Sărbătoare alături de cei dragi. Sărbătoare alături de cei dragi. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! 

Primarul comunei Tureni, Primarul comunei Tureni, 
Elena MănăilăElena Mănăilă

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului 
să vă inunde casa și să vă aducă numai 
armonie, fericire și multă iubire. 

Paște fericit!
Primarul comunei Călărași,
Ioan Vasile Racolța

Fie ca Lumina Sfântă a acestei Fie ca Lumina Sfântă a acestei 
mari sărbători să vă mari sărbători să vă 
călăuzească pașii, sa va aducă călăuzească pașii, sa va aducă 
sănătate și fericire! Un Paște sănătate și fericire! Un Paște 
fericit alături de cei dragi! fericit alături de cei dragi! 

HRISTOS A ÎNVIAT!HRISTOS A ÎNVIAT!

Primarul comunei Ciurila,Primarul comunei Ciurila,
Teodor Cristinel PopaTeodor Cristinel Popa

Sărbătoarea Sfântă a 
Învierii Domnului să 
reverse asupra 
voastră sănătate, 
belșug și bucurii, iar 
Lumina din Noaptea 
Sfântă să vă ridice 
sufl etele spre noi 
trepte spirituale și să 
vă călăuzească pașii 
pe drumul vieții.

Primarul comunei 
Vultureni,
Eugen Mureșan

Sfânta Sărbătoare a Învierii 
Domnului să vă aducă 

încredere, lumină, iubire şi 
speranță. Clipe de neuitat 

alături de cei dragi şi multe 
realizări!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Primarul comunei 
Călățele,

Vasile Tripon

Fie ca Sărbătoarea Sfântă a Învierii Fie ca Sărbătoarea Sfântă a Învierii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos să Mântuitorului nostru Iisus Hristos să 

aducă în sufl etele și casele Dvs. aducă în sufl etele și casele Dvs. 
bucuria și lumina speranței, pace, bucuria și lumina speranței, pace, 

liniște și înțelegere. liniște și înțelegere. 

Hristos a înviat! Hristos a înviat! 
Sărbători fericite tuturor!Sărbători fericite tuturor!

Primarul comunei Tritenii de JosPrimarul comunei Tritenii de Jos

Sașa ValerSașa Valer

urează publicului călător
Sărbători fericite şi Sărbători fericite şi 

Hristos a Înviat !Hristos a Înviat !

PUBLICITATEPUBLICITATEPUBLICITATE

PUBLICITATE PUBLICITATE PUBLICITATE

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Două proiecte noi, iniţiate 

anul acesta de Festivalul 

Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF) îşi 

propun să descopere 

talente noi şi să sprijine 

cineaştii români.

Primul proiect este Transil-

vania Film Festival Fund (TFFF), 

un fond care va oferi sprijin fi -

nanciar pentru producţia de 

scurtmetraje şi documentare ci-

neaştilor din zona Transilvani-

ei. Al doilea proiect este Tran-

silvania Pitch Stop (TPS), o 

platformă prin care cineaşti 

afl aţi la început de drum, din 

orice colţ al ţării, au şansa să 

îşi dezvolte şi prezinte proiec-

tele de lungmetraj în faţa unor 

potenţiali producători şi fi nan-

ţatori români şi străini.

“În lipsa unor proiecte şi 

iniţiative susţinute care să sti-

muleze, deopotrivă, co-pro-

ducţiile dar şi derularea unor 

proiecte independente de fi lm, 

cineaştii români îşi înscriu anu-

al proiectele noi la evenimen-

te similare organizate de către 

alte festivaluri din regiune, 

cum sunt cele de la Sofi a sau 

Sarajevo. Începand cu ediţia a 

13-a, TIFF organizează primul 

program de amploare în acest 

sens din România”, au decla-

rat organizatorii TIFF.

Transilvania Film Festival 

Fund (TFFF) a fost creat cu sco-

pul de a descoperi şi susţine 

noi talente din regiunea Tran-

silvaniei. TFFF va sprijini dez-

voltarea şi producţia a până la 

trei scurtmetraje şi/sau docu-

mentare realizate în Transilva-

nia, oferind sprijin fi nanciar, 

dar şi consultanţă în ultima eta-

pă a producţiei, din punct de 

vedere creativ, marketing şi dis-

tribuţie. Judeţele eligibile sunt 

Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, 

Cluj, Covasna, Harghita, Hu-

nedoara, Mureş, Sălaj şi Sibiu.

Este eligibil pentru un grant 

TFFF orice artist rezident în 

regiunea Transilvaniei, pre-

cum şi orice cineast român 

(cetăţean sau rezident) care 

are un proiect care ar urma 

să fi e fi lmat în Transilvania 

sau care are în componenţa 

echipei sale, în poziţii cheie 

(director de imagine, sceno-

graf, pictor de costume, actor, 

editor etc.), profesionişti re-

zidenţi într-unul dintre cele 

10 judeţe enumerate.

TIFF va decide anual cuan-

tumul granturilor care se vor 

acorda, dar ele nu vor depăşi 

3000 euro per proiect. TFFF îşi 

va desemna o comisie forma-

tă din trei experţi, care va de-

cide proiectele câştigătoare. Ci-

neaştii câştigătorii vor fi  invi-

taţi la TIFF, în cadrul secţiunii 

Zilele Filmului Românesc.

Aplicaţiile trebuie trimise 

până la data de 15 mai 2014. 

TIFF are loc în perioada 30 

mai – 8 iunie în Cluj-Napoca. 

Premieră: TIFF sprijină 
financiar cineaştii români

TIFF îşi propune să descopere talente noi
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Sfi ntele sărbători de Paşti 
să vă aducă linişte în sufl et, multă 
bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a 
dărui şi ajuta semenii. 

Hristos a înviat!

Primarul Oraşului Primarul Oraşului 

HUEDINHUEDIN

Dr. Mircea MOROŞANDr. Mircea MOROŞAN

PUBLICITATE 7

Binecuvântarea revărsată peste Binecuvântarea revărsată peste 
lume în Noaptea Sfântă a Învierii lume în Noaptea Sfântă a Învierii 

Domnului, să dăinuie în casa şi Domnului, să dăinuie în casa şi 
inima dumneavoastră, să vă inima dumneavoastră, să vă 

deschidă sufl etul spre credinţă, deschidă sufl etul spre credinţă, 
iubire şi speranţă.iubire şi speranţă.

Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!
Primarul Municipiului Turda,Primarul Municipiului Turda,

Tudor ŞtefănieTudor Ştefănie

Hristos a înviat! 
Fie ca lumina Învierii să vă umple 

sufl etul de speranță, liniște, 
bucurie și iubire!

Primarul comunei Beliș,
Viorel Crainic

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună



8 MICA PUBLICITATE www.monitorulcj.ro | joi, 17 aprilie 2014

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. vând apartament în 
cart. Gheorgheni, str. 

Băişoara nr.1 et. 3, supr. 
utilă 75 mp, compus din 4 

camere, 2 băi, cămară, 
balcon închis, şi este dotat 
cu centrală termică nouă, 

geamuri termopan, 
faianţă, gresie, bloc izolat 
termic, loc parking, zona 
verde, preţ 75.000 euro.

Inf. suplimentare la tel. 
0745-335419. 

¤ Vând apartament cu 4 came-
re, decomandate, în zonă liniş-
tită, cart. Gheorgheni, bloc ter-
moizolat, et. 3. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-530173 sau 0744-260 
707, între orele 8:00-10:00 şi 
20:00 – 22:00.

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 

0723-172514.

TERENURI

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 160 
m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune în judeţele. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (1.5)

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

¤ Vând grădină în Feleacu, supr. 
1400-3500 mp, preţ negociabil. 
Relaţii la 0742-665208. (3.7)

¤ Vând teren pe str. Republicii, 
în supr. de 380 mp, front la 
stradă și la drum lateral 4 m. 
Accept variante la schimb. Su-
naţi la tel. 0744-219124. (3.7)

¤ Vând teren în Făget, sup. 970 
mp, str. Liviu Rusu, preţţ40 eu-
ro și 6000 mp, zona “La Stâni”, 

preţ 20 euro/mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0742-66508 sau 
0745-108915. (3.5)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 
2200 mp, preţ 10 euro/mp, toa-
te utilităţile, 2800 mp, la 6 euro/
mp și 5800 mp în Popești Vale, 
supr. 1000-1200 mp, preţ 10-22 
euro/mp. Tel. 0745-108915, 
0742-665208. (3.5)

¤ Vând teren în Borhanci, în 
supr. de 4000-9500 mp, preţ 6 
euro/mp, cu utilităţi la 400 m 
și 1200-5800 mp, preţ 28 eu-
ro/mp. Tel. 0742-665208. (3.7)

¤ Vând 6 ha teren intravilan/
extravilan, str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, teren compact, carte 
funciară, cadastru, front la 
drum 90 m, curent electric, bun 
pentru construcţii de anvergu-
ră, preţ 12 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (4.7)

Vând TEREN

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, surp 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stra-
dă (16 km de Cluj) – Vechea 
Deuşu, intravilan, zonă linişti-
tă. Preţ – 18 Euro mp. Infor-
maţii telefon: 0722-990855.

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subte-
ran, în cart. Bună Ziua, str. M. 
Zaciu nr. 10-18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, ocupabil 
imediat, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (6.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 3 camere, 
decomandat, în cart. Grigorescu, 
zugrăvit recent, geamuri termo-
pan, parchet masiv, mobilat și 
utilat, cu C.T. proprie, bloc izolat, 
ocupabil imediat, aproape de 
mijloacele de transport, prefera-
bil familii sau cupluri, preţ 300 
euro + garanţie. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Caut de închiriat garsonieră 
modestă pentru o familie de 
două persoane. Inf. la tel. 
0264-454257. (5.7)

SPAŢII

PF închiriez spaţiu comercial, 
parter, 50 mp, 2 camere 

decomandate, termopane, 
centrală termică, gresie, 
contorizare individuală, 

strada Decebal.
Preţ 390 de Euro. 

Telefon 0733101986.

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ Schimb ap. cu 3 camere, su-
pr. 90 mp, str. Nicolae Titules-
cu, parter înalt, P/4, centrală 
termică, parchet, balcon închis 
cu termopan, cu casă. Inf. la 
tel. 0744-219124. (3.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

S.C. DE CONSTRUCŢII
angajeză în condiţii avantajoase:

- instalatori reţele exterioare

-  maistrii reţele edilitare
(fi bră optică)

- mecanic utilaje (buldoexcavator)

Inf. la tel. 0740-151.506, 
0743-096.874. (3.11*)

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experi-
enţă de 3 ani, cu diplomă, în 
hoteluri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozi-
tate. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil,de 1500 kg, la cele 
mai mici preturi, materiale de 
construcţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil, al orice oră. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (1.5)

¤ Curăţenie în beciuri, poduri, 
garaje, pivniţe, curţi, demolări 
anexe, cu recuperarea și sortarea 
materialelor, contra plată sau în 
compensare, preţ la înţelegere. 
Sunaţi la tel. 0752-631819. (1.4)

¤ P.F.A. execut reparaţii de orice 
fel la calculatoare, laptopuri, 
etc., la domiciliul solicitantului. 
Deplasare gratuită. Reducere 
50% pentru studenţi și pensio-
nari. Tel. 0747-624111 sau 
0364-801410. (3.5)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-

ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (3.5)

¤Topografi e, întabulări, planuri 
topografi ce, cadastru, proiectare 
arhitectură, proiecte case, studii 
geotehnice și peisagistică, la pre-
ţuri foarte bune. Tel. 
0742-022913. (3.5)

¤ Desfund canalizări, montez elec-
trovalve și detectoare gaze, modi-
fi c instalaţii gaze, montez obiecte 
sanitare, aragazuri, centrale termi-
ce, repar, modifi c, modernizez (so-
luţii efi cientizare costuri). Sunaţi la 
tel. 0752-631819. (3.5)

¤ Execut fi nisaje interioare (par-
chet, gresie, faianţă, zugrăvit, 
gletuit, reparaţii, rigips), orice. 
Tel. 0745-079135. (3.5)

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO

¤ Vând „Dacia 1300”, în stare 
bună, ţinută în garaj, preţ 2500 
RON. Inf. la tel. 0748-910040 
sau 0264-541648. (4.7)

¤ Vând ”Trabant 6015”, an fa-
bricaţie 1981, 81000 km la 
bord, baterie cumpărată recent, 
stare perfectă de funcţioare. 
Inf. la tel. 0740-323779. (7.7)

¤ Vând “Toyota Yaris”, an de 
fabricaţie 2007, IT 2014, moto-
rină, culoare gri petrol, la bord 
115000 km, unic proprietar, ta-
xa de mediu plătită, în stare 
foarte bună, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-028813 sau 
0364-418678. (7.7)

¤ Vând “Dacia Super-Nova”, an 
de fabricaţie 2002, 105000 km 
la bord, unic proprietar, în stare 
bună de funcţionare, motor “Re-
nault”. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813 sau 0364-418678, 
după ora 17. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă (corpuri de bu-
cătărie) cu chiuvetă de inox, 
preţ 300 RON, masă TV cu 100 
RON, birou + scaun cu 300 
RON, cuirer cu oglindă, preţ 
150 RON și dulap de metal. Inf. 
la tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând ușă de stejar de intrare 
în apartament, cu 5 chei Yale. 
Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând două canapele extensi-
bile, canapea din sofă + 2 foto-
lii, canapea din piele la preţul 
de 1200 RON, dulap haine cu 3 
uși, masă rotundă. Inf. la tel. 
0264-454257. (5.7)

¤ Atenţie restauratori! Vând 
mobilă de dormitor din nuc, ve-
che de peste 80 de ani, 2 nopti-
ere, 2 dulapuri cu uși, pat ma-
trimonial, necesită restaurare. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând urgent mașină de cusut po-
loneză „Lusmik”, cusătură dreaptă, 
cusătură zig-zag, în stare bună de 
funcţionare, preţ 250 RON, negoci-
abil. Tel. 0755-920694. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică, 
în stare bună de funcţionare, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 0754-708973 
sau 0364-418678. (3.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marca germană „Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Tel. 0740-323779. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut “Ceika”, 
electrică, în stare bună de funcţio-
nare, preţ 250 RON, negociabil. Inf. 
la tel. 0754-708973. (7.7)

¤ Vând sobe de teracotă, coloare 
maro, verde și galben, le puteţi 
vedea în P-ţa Mihai Viteazul. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (3.7)

¤ Vând roabă de metal, preţ 40 
RON, menghină, preţ 150-250 
RON, aparat de sudură cu 300 
RON, butelie de aragaz, la preţul 
de 100 RON. Inf. la tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ Vând aspirator nou, ultramo-
dern, multifuncţional, adaptat cu 
fi er de călcat cu aburi, recomandat 
pentru vile sau restaurante elegan-
te. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut. Inf. supli-
mentare la tel. 0748-193982. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând 7 benzi magnetofon 
(ORWO, BASF, AGFA, SONY) în-

registrate o singură dată, 
360/540 m, muzică rock și 
hard-rock, preţ la înţelegere. 
Tel. 0755-920694. (4.5)

¤ Vând discuri pick-up 33, 45 tu-
raţii, muzică ușoară populară și 
simfonică, stare bună, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (4.7)

¤ Vând TV ”Goldstar” și radio, ambe-
le vechi. Relații la tel. 0364-881964.

¤ Vând copiator ”Canon”, preţ 
150 RON, video ”Panasonic”, 
preţ 200 RON, magnetofon cu 
70 RON, 3 pick-up-uri la 70 RON, 
radio ”VEF” la 50 RON. Inf. la tel. 
0748-193982. (5.7)

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

DIVERSE

¤ Doresc detector de metale 
pentru adâncimea de max. 2 
m, în compensare execut de-
molări manuale, săpături, in-
stalaţii sanitare și încălzire cen-
trală, lucrez cu ziua, la curte 
sau orice altceva, la înţelegere. 
Tel. 0755-920694. (1.7)

Vând marmură spartă, la cel 
mai mic preţ, 12 RON/mp. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-339528 sau 
0264-436753. (2.7)

¤ Vând cablu de oţel de ø 9 
mm, flexibil, 6 x 37, 40 ml. Inf. 
la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând tapet preţ 2 RON/sul, 100 
kg bitum, preţ 20 RON, orgă ”Alta-
rus 3000”, la preţul de 15000 
RON. Tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând expresoar automat de 
cafea Delonghi Magnifi că, func-
ţionează atât cu cafea boabe cât 
și cu cafea măcinată, 15 atm 
pompa, necesită curăţare după 
14 cafele. Tel. 0745-350775. 
Ofer garanţie 3 luni. (3.7)

¤ Vând vin roșu, preţ 7 RON/l, 
miez de nucă la 30 RON/kg. Inf. 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând bicicletă de curse marca 
“Sputnic”, preţ foarte accesibill. 
Inf. la tel. 0364-404101 sau 
0771-332360. (3.7)

¤ Vând ouă de raţă, găină și 
gâscă pentru sărbători sau con-
sum zilnic, proaspete, gălbenuș 
portocaliu, consistent, crescute 
liber, cu cereale și verdeţuri. Inf. 
la tel. 0762-258062. (3.5)

¤ Vând ouă de consum pentru 
incubat gâscă și găini de rasă 
și doi mascul de iepure marele 
belgian tineret, de câteva luni, 
crescător de păsări și animale 
cu blană, transport la domici-
liul dvs. Sunaţi la tel. 
0744-685695. (3.5)

¤ Vând miere ecologică. 
Tel.: 0727-721361. (4.7)

¤ Vând tuburi PVC de Ø 35, Ø 
40, Ø 100, coturi și ferite PVC, 
sifoane, ventile, dopuri, firmă 
luminoasă. Inf. la tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 
220 V, nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (5.7)

Vând saltea antiescară, 
cumpărată în ianuarie 2014.

Preţ 150 lei.

Inf. suplimentare la tel. 0744-
201035.

¤ Vând diferite covoare. Inf. la 
tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând aparat expresso cafea, 
cu pastille, “DeLonghi” (Itali-
an), 15 atmosfere, în cutie, 
puţin folosit. Inf. suplimentare 
la tel. 0752-631819. (5.7)

¤ Cumpăr cântar electronic Ba-
lanţa Sibiu, la preţ avantajos, 
să cântărească 500 kg. Sunaţi 
la tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând palton din piele, ne-
gru, mărimea 54, la preţ con-
venabil. Inf. la tel. 
0728-061570. (5.7)

¤ Cumpăr tocător de sfeclă fu-
rajeră, la preţ negocaibil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ P.F. cumpăr recipient de 
1000 l din plastic, cu cadru de 
aluminiu. Vă ofer preţul pieţii. 
Tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând ţuică de prune din jud. 
Bihor, de cea mai bună calitate. 
Inf. la tel. 0740-323779. (5.7)

¤ Primesc materiale de con-
strucţii folosite de care nu mai 
aveţi nevoie, de la case demo-
late, etc. Inf. la tel. 
0740-240238.

¤ Vând toaletă ecologică por-
tativă, de 20 de litri,. Informa-
tii la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

MATRIMONIALE

¤ Domn, 65/176/90, doresc să 
cunosc d-nă suplă, cu vârsta între 
55-62, tandră, iubitoare, fi e și de 
la ţară. Sunaţi al tel. 
0740-135098. (3.5)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.5)

¤ Colecţionari! Vând casete au-
dio, video, discuri, benzi magne-
tofon. Tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (1.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri circu-
late în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, perso-
naje, animale, sport, avioane, 
etc), preţ 0,30 RON/buc, negocia-
bil. Inf. la tel. 0755-920694. (4.5)

ANIMALE

¤ Vând o familie de găini de ra-
să 2+1 “Brahma Potarniche”, și 
2 iepuri de rasă. Inf. la tel. 
0747-650919. (3.5)

LICITAŢII

PRIMĂRIA COMUNEI POIENI
Organizează la sediul acesteia în 
data 30.04.2014, ora 12, licita-
ţie pentru închirierea spaţiului 
comercial (fostul restaurant) de 
la Complexul Poieni.
Caietul de sarcini și informaţii se 
pot obţine de la sediul primăriei 
poieni. Tel. 0264-255010.

PRIMĂRIA COMUNEI POIENI
Organizează la sediul acesteia, 
în data de 30.04.2014, ora 13, 
licitaţie publică deschisă cu stri-
gare pentru vânzarea masei 
lemnoase din partidă:  
285 Zânişoara cu un volum brut 
de 487 mc, 197 mo și 290 fa, 
preţul pornire a licitaţiei: 100 
lei/mc. Treaptă de licitare 5 lei.
Actele necesare și condiţiile de 
participare sunt trecute în caie-
tul de sarcini.
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Poieni.
Tel. 0264-255010.
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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 şi veţi beneficia GRATUIT de 
două anunţuri de mică publicitate! Anunţurile pt. rubricile 
„Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ 

şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:20 Opinii fi scale
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
15:30 Akzente (program cult.)
16:50 Zeul războiului (sud 
cor., 2012, s. dr., ep. 63, 64)
18:10 De la Cezareea la Ierusalim
18:40 Ecce via - Aceasta este 
Calea! (r)
18:45 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
18:50 În linia întâi (2014, 
emis. info.) 
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
21:10 Joi la 9 (talk show) 
22:30 Miracle - Paula Seling și Ovi
22:35 Mașini, teste și verdicte 
(magazin auto)
23:05 Ecce via - Aceasta este 
Calea! (r)
23:20 Dosar România (emis. 
info.) (r)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special 
(emis. info.) 
20:30 Next Star (emis. con.)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4703)
15:00 Barabba (it.-sua, 2012, dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Fotbal Cupa României: 
Dinamo - Steaua
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii (sua, 
2009, s. poliţist, sez. 3, ep. 9)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:15 Te vreau lângă mine (re-
ality show)
15:00 Teleshopping (promo)
15:45 Vacanţă și terapie (reali-
ty show)
16:45 Teo Show (div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: 
Sub domnia iubirii (tur., 2011, 
s. avent.)
22:15 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

12:15 Santa Diabla (sua, 
2013, s. poliţist) (r)
13:30 O nouă viaţă (rom., 
2014, s) (r)
14:30 Intrigi și seducţie (tur., 
2010, s. tv)
15:30 Abisul pasiunii (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Poveștiri adevărate
17:30 Chemarea inimii (sua, 
2013, s. rom.)
18:30 Cununa de lacrimi 
(mex., 2012, s. dr.)
19:30 Santa Diabla (sua, 
2013, s. poliţist)
20:30 O nouă viaţă (rom., 
2014, s) - Ultimul episod
21:30 Regina (rom., 2008, s)
22:30 Poveștiri de noapte (div.)
23:00 Cancan.ro (emis. de div.)
23:30 Engaged and Underaged 
(sua, 2007, s. reality show)

TRANSILVANIA

12:30 Business Expres (r)
13:00 Cinema Live (emis. 
mag.) (r)
13:30 Nautic Show (r) (ep. 29)
14:00 România de la A la Z 
(emis. mag.) 
15:00 Tonik Show (div.) (r)
16:00 Știri Look TV
16:30 Business Expres
17:00 Ziua bună (emis. mag.) 
18:30 Știri Look TV (2013) 
19:30 România de la A la Z 
(emis. mag.) 
20:30 Sub asediu (ep. 10)
21:30 Știri Look TV 
22:00 Tonik Show (div.) 
23:00 Cenzurat! (div.) (r)

spectacole

Ce nemaipomenită aiureală!, de Eugène Ionesco
Marţi, 22 aprilie, ora 19:00

Declaraţie, de Tudor Muşatescu
Miercuri, 23 aprilie, ora 19:00

Roger Vitrac: Victor sau copiii la putere 
Miercuri, 23 aprilie, ora 20:00

Dantelă
Joi, 24 aprilie, ora 20:00

Teatrul Naţional

Tannhauser, Richard Wagner
Vineri, 25 Aprilie, ora 18.30

Il Tabaro, Giacomo Puccini
Miercuri, 30 Aprilie, ora 18.30

Bastien și Bastienne, W.A. Mozart - PREMIERĂ - 
Sâmbătă, 3 Mai, ora 11.00

Opera Naţională

Teatrul Maghiar

www.batrom.ro

CONVOCATOR

AGROSERVICE MIHAI VITEAZUL S.A.
O.R.C.CLUJ:J12/1589/1995:CUI:RO7638287
Str. Principală, nr. 7, com. Mihai Viteazu jud. Cluj
Tel: 0264-329390

COMPLETARE CONVOCATOR

Având în vedere solicitarea acţionarului minoritar ( 17,73 
% din capitalul social) de completare a ordinii de zi a 
convocatorului AGA din 28.04.2014/ 29.04.2014,

Administratorul unic al S.C. AGROSERVICE MIHAI VITEAZUL 
S.A.,cu sediul în comuna Mihai Viteazu, strada Principală, nr. 
7, jud. Cluj, înregistrată la ORC CLUJ sub nr. J12/1589/1995, 
având CUI 7638287, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea 
nr. 31/1990, republicată și a prevederilor Statutului societăţii, 
completează Convocatorul publicat în Monitorul Ofi cial nr. 
1715 / 18.03.2014 cu punctul 7 al ordinii de zi al AGOA, astfel:

7.  Informare tehnico-economică privind legalitatea 
activităţii Consiliului de Administraţie sau a 
Administratorului unic și a directorului executiv de la 
înfi ințare până la 31.12.2013.

ADMINISTRATOR UNIC,
Cristea Ileana

ANUNȚ PUBLIC

Iarinca Alina Ioana Intreprindere Individuală, 
titular al proiectului „Hală creştere găini ouă“, propus a fi  
amplasat în satul Mociu, f.n., comuna Mociu, jud. Cluj, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M. Cluj de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru 
proiectul „Hală creştere găini ouă“, propus a fi  amplasat 
in în satul Mociu, fn, comuna Mociu, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni între orele 09.00–16.30 
și vineri între orele 09.00-14:00 precum și la următoarea 
adresă  de internet http://apmcj.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 22.04.2014. 

ANUNŢ PUBLIC

MORAR CĂTĂLIN ADEL, MORAR DIANA MARIA, PANTIŞ 
DAN şi PANTIŞ MELANIA titulari ai proiectului PUZ, pentru 
obiectivul de investiţii în conformitate cu HG 1076/2004: 
„INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – REGLEMENTĂRI ZONĂ 
INDUSTRIALĂ“ în comuna Feleacu, sat Vâlcele, FN, jud. 
Cluj anunţă publicul interesat că s-a elaborat și s-a depus 
la APM Cluj prima versiune a planului sus menţionat în 
vederea solicitării avizului de mediu. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului a planului de urbanism 
propus pot fi  consultate la sediul APM Cluj, str. Calea 
Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul proiectantului, Alba Iulia, 
str. Calea Moţilor nr. 114 B în zilele de luni – vineri, între 
orele 10 – 13. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Cluj, în termen de 15 zile calendaristice de la 
apariţia prezentului anunţ.
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Cristina Oltean
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Europarlamentarul 

român Monica Macovei a 

susținut, ieri, în plenul 

Parlamentului European, 

în calitate de președinte 

al Comitetului de coope-

rare cu Republica 

Moldova, necesitatea pro-

tejării țării vecine prin 

aducerea ei în Uniunea 

Europeană având în vede-

re presiunile Federației 

Ruse asupra țărilor din 

Parteneriatul Estic. 

„În calitate de președinte 

al Comitetului de cooperare 

cu Republica Moldova aş vrea, 

în primul rând, să mă refer la 

Republica Moldova și să spun 

că singura modalitate de a 

proteja Republica Moldova de 

agresiunea sovietică și de agre-

siunea organizată și planifi -

cată de Putin este să aducem 

Moldova cât mai aproape de 

Uniunea Europeană, să adu-

cem Moldova în Uniunea Eu-

ropeană”, a scris Monica Ma-

covei pe blogul său.

Aceasta a adăugat că tre-

buie găsit un mecanism spe-

cial de integrare a Republicii 

Moldova, precum și a Geor-

giei și a Ucrainei, în Uniunea 

Europeană pentru ca aceste 

țări să își poată continua „re-

formele pe care trebuie să le 

ducă până la capăt”.

Potrivit Monicăi Macovei 

„suntem într-un moment de 

criză politică și răspunsul tre-

buie să fi e un răspuns de cri-

ză. Și singurul mod de a pro-

teja Republica Moldova este 

de a o aduce în Uniunea Eu-

ropeană”. Aceasta a adăugat 

că „în Republica Moldova, Ru-

sia a procedat exact la fel ca 

și în Georgia, încearcă și ru-

pe bucăți din teritoriu. Dau 

exemplu referendumul ilegal 

din februarie 2014 din Găgă-

uzia, la fel Transnistria unde 

iarăși astăzi se încearcă apro-

fundarea ruperii Transnistriei 

din Republica Moldova”.

Ea a ținut să readucă amin-

te lumii ce spunea Putin în 

2011 și anume că „cea mai ma-

re catastrofă geopolitică a se-

colului XX a fost dispariția Uni-

unii Sovietice” pentru care Ru-

sia este Uniunea Sovietică. 

„Deci astăzi vorbim de Uniu-

nea Sovietică și de Putin, ofi țer 

KGB, care încearcă să refacă 

Uniunea Sovietică prin sânge, 

teroare și genocid”, încheie 

Monica Macovei.

Monica Macovei susține „aducerea” 
Republicii Moldova în UE

Cristina Oltean
redactia@monitorucj.ro

Deputaţii Sovietului 

Suprem de la Tiraspol au 

aprobat în unanimitate o 

propunere adresată 

Dumei de Stat şi preşedin-

telui rus Vladimir Putin 

prin care cer recunoaşte-

rea independenţei regiu-

nii transnistrene şi alipi-

rea la Rusia.

Textul adoptat menţionea-

ză că solicitarea a fost „în con-

formitate cu normele dreptu-

lui internaţional. Dreptul unui 

popor la autodeterminare ser-

veşte drept bază pentru deci-

ziile politice esenţiale şi fi e-

care stat este obligat să res-

pecte acest drept”.  

Potrivit analistului de po-

litică externă, Christian Miti-

telu, dacă propunerea depu-

taţilor Sovietului Suprem de 

la Tiraspol va fi  acceptată de 

Moscova, aceasta ar avea 

implicații grave asupra Repu-

blicii Moldova, pentru că s-ar 

repeta scenariul din Crimeea. 

„Implicaţiile sunt grave, pen-

tru că avem o repetare a sce-

nariului din Crimeea. Nu ştim 

reacţia de la Moscova. Mâine 

(astăzi – n.red.) vor avea loc 

negocieri la Geneva. Acest vot 

complică puţin situaţia şi nu 

ştiu dacă e un lucru pe care 

Moscova şi l-ar fi  dorit în acest 

moment. Pentru Moldova ar 

însemna, dacă s-ar realiza, o 

desprindere a unei părţi din 

teritoriu, o parte care n-a ţi-

nut de Moldova, ci a fost adă-

ugată la ce se numea RSS Mol-

dovenească de către Stalin. 

Există populaţie românească, 

dar care e folosită ca mijloc 

de a exercita presiuni asupra 

Chişinăului, de a-l descuraja 

de la orientarea spre UE şi Oc-

cident”, a declarat, la Digi24, 

Christian Mititelu.

Vor alipirea la Estonia

Deși în ultimele luni tot 

mai multe regini din fostele 

state ale blocului comunist, 

cum ar fi  Crimeea sau Tria-

nospol, au cerut alipirea la 

Rusia situația nu este la fel de 

favorabilă pentru toate orașele 

din federație. Este și cazul 

orașului rus Ivangorod, de la 

graniţa cu Estonia, ai cărui lo-

cuitori au trimis, în urmă cu 

patru ani, o petiție președinților 

Rusiei și Estoniei prin care ce-

reau ca orașul lor să facă par-

te din Estonia. Scrisoarea a 

fost scrisă și expediată în 2010, 

atât Moscovei cât și Tallinnu-

lui, de viceprimarul de atunci 

al orașului, Yury Gordeyev, 

împreună cu o petiție semna-

tă de 660 din cei 11.000 de lo-

cuitori ai orașului în care ar-

gumentează că ”atât Ivango-

rod și alte câteva raioane si-

tuate de-a lungul frontierei ru-

so-estoniane au făcut parte 

din Estonia acum 300 de ani, 

motiv pentru care orașul tre-

buie să revină sub jurisdicția 

estoniană”. Orașul se afl ă pe 

malul de est al râului Narva, 

chiar vizavi de orașul estoni-

an Narva, potrivit Radio Free 

Europe.

Preţ la utilităţi 
mai mare cu 100%

Gordeyev a fost conștient 

însă că frontierele Rusiei și 

ale Estoniei nu vor fi  redese-

nate în favoarea orașului său. 

El a declarat însă că scopul 

petiției este acela de a atrage 

atenția asupra problemelor 

o ra șu lu i . ”De spo t i smu l 

birocraților noștrii și indiferența 

completă a guvernului regio-

nal față de problemele noas-

tre ne-au obligat să facem 

aceasta”, se arată în scrisoa-

rea trimisă președintelui rus 

de pe atunci Dmitri Medve-

dev. Potrivit lui Gordeyev, 

situația orașului Ivangorod s-

a agravat în urmă cu trei ani, 

atunci când districtul Ivango-

rod a fost desfi ințat pentu a 

fi  încorporat în districtul Kin-

gisepp.  În urma acestei reor-

ganizări, în fi ecare an, orașul 

a primit cu aproximativ 50 de 

milioane de ruble (1.7 mili-

oane dolari), mai puțin de la 

bugetul regional. Un alt mo-

tiv de nemulțumire a fost și 

creșterea accintuată a prețurilor 

la utilități, cu 60 - 100% mai 

mult decât în districtele din 

vecinătatea Kingisepp-ului.

„Desigur, nu va fi  nici o in-

tegrare” a Ivangorod-ului în 

Estonia, a mai spus Gordeev. 

„Am înțeles acest lucru foar-

te bine pentru că acest lucru 

nu este de competența 

președintelui estonian, ci de 

competența președintelui rus, 

dar am făcut acest apel pen-

tru că nimănui nu îi pasă de 

problemele noastre.”

Unii vor în Rusia, 
alții în afara ei
Deputaţii Sovietului Suprem de la Tiraspol cer alipirea 
la Rusia în timp ce locuitorii orașului rus de frontieră 
Ivangorod vor desprinderea de ea și alipirea la Estonia.
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Falub vrea reformă 
în Liga a II-a

Clujeanul Adrian Falub cere ca 
sistemul competiţional al ligii 
secunde să fi e modifi cat. „La 
Liga a II-a cred că ar trebuie re-
formată competiţia, pentru că 
nu știu dacă e foarte în regulă 
ceea ce se întâmplă cu 
play-off-ul și play-out-ul, dar 
sunt multe lucruri care nu de-
pind de mine ca antrenor, eu 
pot să stau și să privesc și să 
am nădejdea și speranţa că va 
fi  mai bine decât a fost până 
acum. În rest e foarte greu ca 
eu să schimb ceva. (...) 
Competiţia, play-off-ul, cred că 
ar trebui să se dispute în alt sis-
tem. Adică nu ca acum, când 
punctele se acumulează între 
primele șase echipe, pentru că 
rămân foarte multe meciuri ca-
re se joacă fără miză și în care 
se pot întâmpla multe lucruri, 
chiar dacă nu sunt lucruri necu-
rate, dar faptul că te gândești 
la așa ceva dă o notă de super-
fi cialitate competiţiei și nu cred 
că e în regulă. Cine conduce 
fotbalul, trebuie să se gândeas-
că și la lucrul acesta”, a sublini-
at antrenorul divizionarei ASA 
Târgu Mureș, echipă care va ju-
ca în prima etapă a 
play-off-ului contra celor de la 
CS Metalul Reșiţa.

România, 
4 medalii 
la CM pe echipe

Naţionala de kempo a 
României a cucerit două meda-
lii de aur, una de argint și una 
de bronz la Mondialele pe echi-
pe desfășurate în Portugalia. 
„Datorită rezultatelor obţinute, 
România s-a clasat pe prima 
poziţie a clasamentului pe naţi-
uni, șapte din cele opt centuri 
mondiale de amatori puse în 
joc revenind sportivilor noștri, 
care au fost aplaudaţi la scenă 
deschisă de cei peste 3.500 de 
spectatori prezenţi în sală”, a 
precizat Federaţia Română de 
Kempo. Naţionala de kempo a 
fost compusă din Albert Stoica, 
Cătălin Bodîrlă, Mirel Drăgan, 
Liviu Ionescu, Alexandru 
Caradima, Valentin Moraru, 
Gabriel Boroș, Alexandru 
Irimia, Yamato Zaharia, 
Ionuţ Mitrea, Marvin 
Belecciu, Claudiu Dimache 
și Mihai Radu.

Duel cu CSM 
Satu Mare
Divizia A de handbal masculin 
se reia cu etapa a XVIII-a, după 
o pauză de aproximativ două 
luni. Universitatea Cluj joacă pe 
teren propriu în compania echi-
pei CSM Satu Mare, un adevă-
rat derby al clasamentului seri-
ei B. Cele două formaţii se afl ă 
la egalitate de puncte, 27, ocu-
pând poziţiile 5, respectiv 6. 
Partida este programată astăzi, 
de la ora 17:00, la Sala 
Sporturilor „Horia Demian”.

Pe scurt

Marca „U” revine în 

patrimoniul municipali-

tăţii şi va fi  cesionată 

clubului alb-negru. 

Conform angajamentu-

lui, discutat pe larg marţi, 

de către primarul Emil Boc 

şi administratorul judiciar 

al FC „U”, Marieta Anasta-

sescu, durata de cesiune a 

mărcii către clubul clujean 

va fi de un an, cu prelun-

gire automată, dar cu acor-

dul părţilor. 

 „Pentru că Universitatea 

e a clujenilor, iar marca de-

fi neşte acest club, azi am fă-

cut următorul pas în trans-

miterea mărcii către munici-

palitate. Noua formă a con-

tractului de cesiune va avea 

valabilitate un an, iar anga-

jamentul va fi  prelungit au-

tomat, aşa cum am stabilit în 

discuţia cu primarul Emil Boc. 

Clubul Universitatea Cluj es-

te un brand al acestui oraş 

de 95 de ani şi prin acest pas 

ne asigurăm că istoria mer-

ge mai departe în capitala 

Transilvaniei, iar municipali-

tatea are siguranţa că echipa 

şi tot ce înseamnă «U» rămâ-

ne aici”, a declarat Marieta 

Anastasescu, administratorul 

judiciar al clubului. 

Marca „U” rămâne la Cluj-Napoca

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Valentin Lemnaru ar 

putea fi  al treilea golghe-

ter dat de clubul universi-

tar, după Mihai Adam (a 

câştigat de 2 ori) şi Tim 

Câmpeanu.

„U” Cluj a scăpat de zona 

fi erbinte a clasamentului du-

pă victoria repurtată în faţa 

Botoşaniului, scor 2-1. Omul 

care îi ţine în viaţă pe „şepci” 

e nimeni altul decât Valentin 

Lemnaru. Atacantul a reuşit 

o dublă în meciul de luni sea-

ra. Prima dată a punctat din 

lovitură de pedeapsă, iar a do-

ua oară a speculat o greşeală 

copilărească a goalkeeper-ului 

advers. Reuşite care l-au pro-

pulsat pe primul loc în clasa-

mentul golgheterilor, cu 13 

goluri, cu 7 etape înainte de 

fi nal! E secondat de Liviu An-

tal (11 goluri) şi Constantin 

Budescu (10 goluri).

A câştigat 14 puncte 
de unul singur!

Fotbalistul de 29 de ani e 

cel mai efi cient jucător din pri-

mul eşalon. A câştigat de unul 

singur 14 puncte pentru Uni-

versitatea Cluj! Lemnaru a fost 

decisiv la victoriile cu Oţelul, 

Astra, Gaz Metan şi FC Boto-

şani şi la remizele cu Concor-

dia Chiajna şi FC Botoşani, 

menţinându-i astfel pe „şepci” 

în cursa pentru evitarea retro-

gradării. Atacantul a contribu-

it şi la succesul istoric obţinut 

în faţa CFR-ului (2-1), dar şi 

la victoria cu FC Braşov (2-0). 

Vârful are la activ şi trei „du-

ble”, cu Viitorul Constanţa, 

Corona Braşov şi Botoşani. Mai 

mult, de fi ecare dată când a 

marcat, trupa lui Mihai Teja 

nu a pierdut niciun meci, în-

registrând 8 victorii şi 2 rezul-

tate de egalitate.

Pe urmele lui Tim 
Câmpeanu

Lemnaru ar putea fi al pa-

trulea golgheter pe care îl 

dă Universitatea Cluj, după 

Mihai Adam, care şi-a adju-

decat acest trofeu de două 

ori (18 goluri în 1964-1965 

şi 15 goluri în 1967-1968) şi 

Septimiu Câmpeanu, care a 

pus mâna pe titlul de gol-

gheter la finalul campiona-

tului 1979-1980, cu 24 de re-

uşite. „Mă bucur pentru re-

uşitele mele, dar nu acest 

lucru este primordial, ci ca 

echipa să câştige. Vreau să 

îi mulţumesc domnului pro-

fesor Teja că a avut încrede-

re în mine. Sper să marchez 

şi în etapele viitoare. Dacă 

tot am ajuns până aici, nor-

mal că îmi doresc să ies gol-

gheter. Ar fi frumos pentru 

mine”, a mărturisit vârful 

„şepcilor roşii”.

Piţurcă îl vrea 
la naţională

Evoluţiile spectaculoase ale 

lui Lemnaru i-au captat aten-

ţia şi lui Victor Piţurcă. Selec-

ţionerul se gândeşte să-l con-

voace chiar la partidele din pre-

liminariile Campionatului Eu-

ropean din 2016. „Este şi Lem-

naru o variantă. Dacă Marica 

sau Rusescu ar avea probleme, 

ar putea fi  şi el chemat. Sigur 

că este varianta a patra sau a 

cincea”, a subliniat Piţurcă. „Ar 

fi  fantastic să ajung la naţiona-

lă, dar nu mă pot gândi la as-

ta. Mă gândesc la echipa mea 

şi mă bucur că i-am făcut pe 

suporteri fericiţi”, a precizat 

fotbalistul, care şi-ar dori să 

continue la Cluj şi din vară, 

când îi expiră contractul: „Vreau 

să rămân la Universitatea, dar 

e important ca obiectivele să 

fi e mai îndrăzneţe”.

3 ani a lucrat pe şantier!

Nu mulţi ştiu însă că Va-

lentin Lemnaru a fost aproa-

pe să se lase de fotbal. În 2006, 

după o ceartă cu Zambon, fos-

tul patron al Politehnicii Ti-

mişoara, jucătorul şi-a între-

rupt careirea sportivă timp de 

3 ani! A fost nevoit să mun-

cească la autostrada Bucu-

reşti-Constanţa pentru a pu-

tea să-şi plătească cheltuieli-

le. „Poate nu vă vine să cre-

deţi, am lucrat la Autostrada 

Soarelui, unde am prestat tot 

felul de munci. Am lucrat pe 

maşini şi la un moment dat 

distribuiam motorina la utila-

jele de la autostradă. Nu mi-a 

fost niciodată ruşine cu ce-am 

făcut, trebuia să mă întreţin 

din ceva”,  a dezvăluit Lem-

naru la Digi Sport.

Valentin Lemnaru 

O filă din istoria Universității
Universitatea Cluj ar putea da, după 34 de ani, un nou golgheter al României. 

23
de apariții și 

13
goluri a bifat Lemnaru 
în acest sezon, în Liga I

1. Valentin Lemnaru („U” Cluj) 13 
2. Liviu Antal (FC Vaslui) 11
3. Eric de Oliveira (ex-Pandurii) 11
4. Constantin Budescu (Astra) 10
5. Szabolcs Szekely (Poli Timișoara) 10
6. Federico Piovaccari (Steaua) 9
7. Younes Hamza (ex-Petrolul) 9
8. Sergiu Buș (Corona Brașov) 9
9. Bojan Golubovic (Ceahlăul) 8
10. Attila Hadnagy (FC Botoșani) 8

Golgheteri Liga I

Valentin Lemnaru este cel mai efi cient jucător al Ligii I
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Fie ca spiritul Sfi ntelor sărbători de Paști să 
vă aducă lumină, căldură în sufl et și multe 
momente pline de fericire și bucurie alături 
de familie și cei dragi! Hristos a Înviat!

Primarul comunei Florești,

Horia Șulea

Sărbători fericite tuturor!
Sărbătoarea Învierii Domnului 
şi Mântuitorului nostru Isus Hristos 
să vă aducă linişte în sufl et şi pe toţi 
cei dragi alături! 

Primarul 
comunei Baciu,
Florin Mureșan

La doar trei luni de la 

momentul în care a sem-

nat cu Pandurii, vârful de 

28 de ani și-a reziliat defi -

nitiv înțelegerea cu gru-

parea gorjeană.

Băimăreanul nu a rupt gu-

ra târgului în tricoul oltenilor, 

lucru care l-a determinat pe 

Cristian Pustai să renunţe la 

serviciile sale. Jucătorul mara-

mureşean a strâns doar şase 

meciuri, dintre doar trei ca ti-

tular, şi niciun gol marcat!

„Pandurii Târgu Jiu anunţă 

ofi cial despărţirea pe cale ami-

abilă de Cristi Bud. Atacantul 

şi-a reziliat de comun acord con-

tractul cu gruparea gorjeană în-

cepând cu data de astăzi, 16 

aprilie 2014. Pandurii Târgu Jiu 

îi mulţumeşte lui Bud pentru 

aportul adus în perioada cât a 

reprezentat culorile clubului şi 

îi urează succes pe viitor”, a no-

tat site-ul clubului gorjean.

Are oferte din Liga I,
dar vrea afară

Cristian Bud nu mai are 

drept de joc în Liga I în acest 

sezon, pentru că a evoluat de-

ja la două echipe, Gaz Metan 

şi Pandurii. „Am decis să-mi 

reziliez contractul de comun 

acord cu ofi cialii clubului. As-

ta e, a trecut un nou capitol din 

viaţa mea, important e să fi u 

sănătos. O să mă pregătesc cu 

o echipă din Liga I, iar din va-

ră vom vedea ce va fi . Am fost 

contactat deja de două forma-

ţii din primul eşalon, dar şi din 

Divizia B de o echipă care se 

bate la promovare”, a dezvă-

luit Bud pentru Monitorul de 

Cluj. „Iau în calcul şi un trans-

fer în străinătate, ar fi  bine pen-

tru mine şi familia mea”, a adă-

ugat băimăreanul.

„M-am înţeles
cu toată lumea”

Bud le ţine pumnii foştilor 

săi colegi în lupta pentru cu-

pele europene. „Pot să termi-

ne pe locul patru, le doresc 

din tot sufl etul să-şi îndepli-

nească obiectivul. E un colec-

tiv frumos, o echipă frumoa-

să, mi-am făcut mulţi prieteni 

acolo. M-am înţeles foarte bi-

ne cu toată lumea de la echi-

pă”, a afi rmat fotbalistul, ca-

re a explicat şi de ce nu a 

prins mai multe jocuri la Pan-

durii. „A fost decizia domnu-

lui Pustai şi o respect. Nu am 

probleme de sănătate. Mulţi 

mă întreabă asta, dar eu mi-am 

revenit complet după acea 

groaznică accidentare. Pot să 

joc din primul până în ulti-

mul minut”, a susţinut Bud.

În carieră, atacantul a mai 

îmbrăcat tricoul echipelor Li-

berty Salonta, CFR Cluj, FC 

Bihor şi Debrecen. În tricoul 

vişiniu a adunat 19 goluri în 

39 de apariţii, în perioada 

2010-2013.

Bud și Pandurii au „divorțat”
Ghinioanele se țin lanț de fostul atacant al CFR-ului, Cristian Bud.

Cristian Bud (la minge) a rămas liber de contract după ce şi-a reziliat angajamentul cu Pandurii


