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Așteptare cu emoții 
pentru „traseiști”
Parlamentul va avea ultimul cuvânt în ce 
priveşte mandatele traseiştilor. Pagina 7

ACTUALITATE

Contractul de finanţare 
pentru Centrul de 
Deşeuri a fost prelungit
Proiectul Centrului de Deşeuri este în 
centrul unui scandal de proporţii după ce 
o expertiză geotehnică a relevat faptul că 
lucrările executate conţin grave defi cien-
ţe care pun în pericol întregul amplasa-
ment. Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Sistemul de ticketing, 
amânat pentru 2015
Sistemul de ticketing este un proiect cu 
fonduri europene, în valoare de 27 milioa-
ne lei. Pagina 2

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

În luna care vine, în ședința de Consiliu Local va fi supus votului consilierilor caietul de sarcini pentru reluarea 
licitației de curățenie stradală și deszăpezire. De două ori, Primăria a adjudecat contractul pentru licitația de 
salubritate și deszăpezire și tot de atâtea ori rezultatul acesteia a fost contestat și anulat. Pagina 2
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Decizie istorică: Statele Unite şi Cuba 
restabilesc relaţiile diplomatice

POLITICĂ

La depunerea jurământului, 
Băsescu a apostrofat doi miniştri

Statele Unite şi Cuba au decis 
restabilirea relaţiilor diplomatice, 
întrerupte în anul 1961, afi rmă 
surse citate de AFP. Preşedintele 
Statelor Unite, Barack Obama, a 
discutat prin telefon, ieri, cu omo-
logul său cubanez, Raul Castro. 
Conversaţia telefonică a durat 
aproximativ 50 de minute.

Administraţia Statelor Unite 
va anunţa măsuri în vederea 
normalizării relaţiilor cu statul 
cubanez.

Americanul Alan Gross, de-
ţinut cinci ani în Cuba pentru 
spionaj, a fost eliberat miercuri, 
în schimbul a trei cubanezi con-
damnaţi în SUA.

Papa Francisc a jucat un rol 
crucial în negocierile dintre Sta-

tele Unite şi Cuba, a explicat un 
ofi cial american de rang înalt. 
Suveranul Pontif a trimis scri-
sori preşedinţilor celor două ţă-
ri, Barack Obama şi Raul Cas-
tro, iar Vaticanul a discutat cu 
delegaţiile celor două ţări.

În luna martie a acestui an, 
Cuba a acceptat propunerea de 
reluare a dialogului formulată 
la începutul lunii februarie de 
Uniunea Europeană. La 10 fe-
bruarie, statele membre UE au 
aprobat iniţierea procesului vi-
zând normalizarea relaţiilor cu 
Havana, după o pauză de pes-
te zece ani, pentru a încuraja 
autorităţile cubaneze să conti-
nue reformele în domeniul drep-
turilor omului.

Depunerea jurământului de 
învestitură în funcţie a noilor mi-
niştri din Guvernul Ponta, care 
au primit votul Parlamentului, a 
avut loc, ieri, la Palatul Cotro-
ceni, preşedintele Traian Băses-
cu declarând că primeşte jură-
mântul lui Pop şi Câmpeanu, 
deşi au contribuit la un fals în 
interes public. Ceremonia s-a în-
cheiat după aproximativ 20 de 
minute, într-o atmosferă sobră, 
şeful statului părăsind sala fără 
a mai da mâna cu cei prezenţi.

După discursul preşedintelui, 
în care a atras atenţia că va pri-
mi jurământul miniştrilor Dia-
logului Social, Liviu Pop, şi al 
Educaţiei Naţionale, Sorin Cîm-
peanu, pentru că este obligat de 

decizia Curţii Constituţionale, 
deşi aceştia ”au contribuit prin 
distrugerea de instituţii ale edu-
caţiei la un fals în interes pu-
blic”, noii miniştri ai Cabinetu-
lui Ponta 4 au început să depu-
nă jurământul de învestitură în 
funcţie.

Preşedintele nu a dat mâna 
cu ministrul Dialogului Social, 
Liviu Pop, după ce acesta a de-
pus jurământul, fi ind singura 
astfel de situaţie la acest moment 
al ceremoniei.

În fi nalul ceremoniei, şeful 
statului a spus că doreşte succes 
noilor miniştri. ”La revedere”, a 
spus Traian Băsescu şi a părăsit 
sala, fără a mai da mâna cu pre-
mierul şi ceilalţi miniștri.
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de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 
demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

MONICA MACOVEI | europarlamentar

„Victor Ciorbea a demonstrat că este avocatul 
de casă al PSD şi nu Avocat al Poporului. Prin refuzul 
de a contesta această ordonanţă Ciorbea a permis 
Guvernului Ponta să facă comerţ cu primari.“

DECLARAȚIA ZILEI

Exclusiv online

Şapte lucruri la care 
trebuie să fiţi atenţi 
în preajma sărbătorilor

CITEȘTE ARTICOLUL AICI

Câştigă o TABLETĂ! 
CONCURS

Intră pe www.monitorulcj.ro să vezi cum poţi câştiga. 

NE CURĂȚĂ CINEVA STRĂZILE DE ZĂPADĂ ÎN ACEASTĂ IARNĂ ?
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În ianuarie, în şedinţa de 

Consiliu Local va fi  supus 

votului consilierilor caie-

tul de sarcini pentru relu-

area licitaţiei de curăţenie 

stradală şi deszăpezire.

De două ori, Primăria a 

adjudecat contractul pentru 

licitaţia de salubritate şi des-

zăpezire şi tot de atâtea ori 

rezultatul a fost contestat şi 

anulat. Acum, instanţa a de-

cis din nou, de data aceas-

ta defi nitiv: licitaţia se reia. 

Astfel, pentru a treia oară, 

Primăria face licitaţie pen-

tru curăţenia străzilor şi des-

zăpezirea acestora. Miza es-

te una mare: contract de 30 

milioane de euro pe o peri-

oadă de opt ani.

S-a ajuns la reluarea lici-

taţiei după ce Primăria a con-

testat în instanţă decizia Con-

siliului Naţional de Soluţio-

nare a Contestaţiilor (CNSC) 

care spunea că licitaţia tre-

buie reluată. Curtea de Apel 

Cluj a dat câştig de cauză 

CNSC, ceea ce înseamnă că 

totul trebuie luat de la ca-

păt. „Licitaţia va fi  reluată. 

În şedinţa de Consiliu Local 

din ianuarie 2015 va fi  dis-

cutat caietul de sarcini cu 

eventualele modifi cări rezul-

tate din sentinţa judecăto-

rească. Aşa cum am spus de 

la început, din nefericire sun-

tem prinşi la mijloc între do-

uă autorităţi alte statului: 

ANRSC (Autoritatea Naţio-

nală de Reglementare pen-

tru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice – n.red.) şi 

CNSC. Instanţa a dat câştig 

de cauză punctului de vede-

re al CNSC, ne vom confor-

ma şi vom merge mai depar-

te pe această linie”, a decla-

rat ieri primarul Emil Boc.

Potrivit conducerii Primă-

riei, situaţii similare se petrec 

în majoritatea oraşelor din ţa-

ră unde au avut loc licitaţii 

pentru salubritate. „Din nefe-

ricire, această situaţie este va-

labilă nu numai pentru Cluj 

ci pentru aproape întreaga ţa-

ră. Toate licitaţiile de salubri-

tate sunt contestate sau afl a-

te în diverse faze de contes-

taţie de peste doi-trei ani pen-

tru că legislaţia este imperfec-

tă, lasă loc de interpretări, iar 

acum instanţele de judecată 

creează jurisprudenţă şi prac-

tică în materie de salubrita-

te”, a comentat primarul.

Boc a speră ca la urmă-

toarea licitaţie să nu apară 

alte surprize. „Sperăm ca la 

viitoare contestaţie din ur-

mătoarea licitaţie să nu se 

dea câştig de cauză AN-

RSC-ului de către vreo in-

stanţă”, a punctat primarul.

Conducerea Primăriei sub-

liniază că serviciile de salu-

britate şi deszăpezire vor fi  

asigurate în continuare de 

Rosal şi Brantner Vereş. „Clu-

jenii trebuie să fi e liniştiţi că 

nu va fi  nicio problemă din 

acest punct de vedere cu asi-

gurarea deszăpezirii. Con-

tractul merge mai departe, 

încă din 15 noiembrie am 

avut grijă să fi e asigurată 

aprovizionarea astfel încât 

Clujul să nu aibă de suferit. 

Partea juridică se duce pe fi -

liera juridică mai departe”, 

a conchis Emil Boc.

Iniţial, licitaţia a fost câş-

tigată de Supercom, iar a do-

ua oară de RER Ecologic.

Licitaţia pentru salubritate
şi deszăpezire se reia
Contractul pentru salubritate şi deszăpezire are o valoare de
30 milioane euro pentru o perioadă de opt ani.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Sistemul de ticketing este 

un proiect cu fonduri 

europene, în valoare de 

27 milioane lei.

Anul trecut, primarul 

Emil Boc declara că în 2013 

va fi dus la capăt proiectul 

care prevede realizarea sis-

temului de ticketing pentru 

transportul în comun. Cu 

toate acestea, la final de 

2014 proiectul nu este încă 

gata, deşi al doilea termen 

anunţat de conducerea Pri-

măriei era toamna acestui 

an. Ieri, Emil Boc a preci-

zat că introducerea siste-

mului de ticketing va fi po-

sibilă abia în prima parte a 

anului 2015.

De ce s-a întârziat atât?
Problemele la softul siste-

mului şi lipsa unor echipamen-

te au cauzat această nouă în-

târziere. „Softul este în teste 

în acest moment. Mai trebuie 

să vină echipamente. Am avut 

probleme cu câteva amplasa-

mente unde nu au putut fi  în-

că realizate branşamentele din 

cauza avizelor de la Electrica 

şi acordurilor de la asociaţiile 

de proprietari. Avizul preve-

dea să ne racordăm în casa de 

scară la mai multe asociaţii de 

locatari şi trebuia să obţinem 

acordul, a întârziat foarte mult 

venirea acestora”, au declarat 

reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca.

Primarul a evitat să dea o 

dată exactă a momentului 

când sistemul de ticketing va 

fi  funcţional. “În 2015 va in-

tra în vigoare sistemul de 

ticketing. O să vă anunţ data 

exactă după ce îmi dă asigu-

rări fi rma pentru că nu vreau 

să lansez data fără să am asi-

gurarea fi rmei de specialita-

te. Aceste greutăţi fi ind dato-

rate şi fi rmei şi problemelor 

tehnice trebuie discutate în 

cadrul contractual şi trebuie 

stabilită perioada de probă, 

după care data de intrare în 

funcţiune. E cert că 2015, în 

prima parte va intra în func-

ţiune. Dar vreau să intre în si-

guranţa deplină a proiectu-

lui”, a explicat Boc.

61 de automate de bilete 
şi abonamente

Staţiile de autobuz vor fi  

dotate cu bănci, panouri de 

afi şaj, coşuri de gunoi. În to-

tal, 92 de staţii vor fi  amena-

jate şi în plus vor fi  montate 

61 de automate pentru bilete 

şi abonamente, inclusiv după 

ora 21.00. În prezent, chiar 

dacă există chioşcuri de vân-

zare a biletelor, la ora 21.00 

se închid, deşi mijloacele de 

transport în comun circulă pâ-

nă la ora 22.30.  

Proiectul privind introdu-

cerea sistemului de ticket-

ing este realizat din fonduri 

europene, valoarea totală a 

investiţiei fiind de 27 mili-

oane lei, din care 6 milioa-

ne vor fi suportate din bu-

getul local.

Biletele cumpărate de că-

lători vor fi  valabile pe inter-

vale orare, pe toate mijloace-

le de transport în comun.

Sistemul de ticketing la transportul
în comun, amânat pentru 2015
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului: Efi cientizarea activităţii fi rmei prin conectarea la 
broadband şi achiziţia de echipamente IT

Cluj-Napoca, 18 decembrie 2014

S.C. FLASH TRANSILVANIA S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, 
Corpul A, demisol, judeţul Cluj, a derulat, în perioada iulie 2014 – decembrie 2014, 
proiectul “Efi cientizarea activităţii fi rmei prin conectarea la broadband şi achiziţia de 
echipamente IT“, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate 
de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea 
Competitivităţii Economice” şi cu Agenţia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest în 
calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 74.099,30 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 53.781,75 lei (44.477,51 lei provenind din FEDR şi 9.304,24 
lei din bugetul naţional).

Proiectul s-a implementat pe o durată de 6 luni, în localitatea Cluj-Napoca la sediul 
fi rmei.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat valorifi carea superioară a potenţialului TIC 
ca mijloc de creştere a competitivităţii economice a fi rmei. În acest sens, pe lângă 
îmbunătăţirea infrastructurii TIC (realizată prin achiziţia unui nr. total de 5 
echipamente TIC şi 9 licenţe software), proiectul a vizat şi conectarea la internet 
broadband, dezvoltarea unui web-site de promovare a fi rmei şi implementarea 
semnăturii electronice.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Suciu Dan Ovidiu
Funcţie: Administrator
Tel. 0729649483, e-mail: dan.ovidiu.suciu@gmail.com

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Şase firme „se bat” pen-

tru a ecologiza şi închi-

de rampa de gunoi de la 

Pata Rât.

Şase fi rme au depus ofer-

te pentru a ecologiza şi închi-

de rampele de gunoi necon-

forme din judeţul Cluj, parte 

integrantă a proiectului „Sis-

tem de management integrat 

al deşeurilor în judeţul Cluj”. 

Şedinţa de deschidere a ofer-

telor în vederea atribuirii, pe 

loturi, a contractului de achi-

ziţie publică a avut loc marţi 

la sediul Consiliului Judeţean 

Cluj. Obiectivul de investiţii 

„Închidere şi ecologizare de-

pozite neconforme de deşeuri 

urbane din judeţul Cluj” este 

împărţit în două loturi, după 

cum urmează: lot nr. 1 – în-

chidere şi ecologizare depozi-

te neconforme de deşeuri ur-

bane din Pata Rât, Huedin, 

Turda şi Gherla, cu o valoare 

estimată, fără TVA, de 

45.774.909 lei şi lot nr. 2: în-

chidere şi ecologizare depozi-

te neconforme de deşeuri ur-

bane din Dej şi Câmpia Tur-

zii, cu o valoare estimată, fă-

ră TVA, de 8.209.259 lei.

Pentru atribuirea acestui 

contract, un număr de şase 

agenţi economici au depus ur-

mătoarele oferte: Asocierea 

Bilfinger Banghesellschaft 

mbH – Institutul de Studii şi 

Proiectare Energetic cu o ofer-

tă pentru Lotul nr. 1 de 

40.489.935,42 lei, Asocierea 

Copisa Constructora Pirenai-

ca SA – Becsa SA cu o ofertă 

pentru Lotul 1 de 38.877.795,32 

lei, Asocierea SC Hidrocon-

strucţia SA – SC Argif Proiect 

SRL, cu o ofertă pentru Lotul 

1 de 42.014.861, 12 lei, Aso-

cierea SC Geiger Transilvania 

SRL – Wilhelm Geiger GmbH & 

Co.KG-Coplan-Consultanţi-Ar-

hitecţi-Ingineri SRL, cu o ofer-

tă pentru Lotul 1 de 

33.477.860,98 lei şi pentru Lo-

tul nr. 2 de 8.098.330,08 lei, 

Asocierea SC Trustul de Insta-

laţii Montaj şi Construcţii SA 

– SC Euriteh SRL, cu o ofertă 

pentru Lotul 1 de 39.890.888,94 

lei, Asocierea SC Nord Confo-

rest SA, SC Interdevelopment 

SRL, SC Finara Consult SRL, 

cu o ofertă pentru Lotul 1 de 

27.267.933,79 lei.

„În perioada imediat urmă-

toare, comisia de evaluare a 

ofertelor va analiza în detaliu 

ofertele primite şi documen-

taţiile depuse de fi ecare agent 

economic în parte, urmând 

ca, după declararea câştigăto-

rului şi fi nalizarea perioadei 

de contestaţii, să se semneze 

contractul de lucrări care vi-

zează închiderea şi ecologiza-

rea depozitelor neconforme 

de deşeuri urbane din Pata 

Rât, Huedin, Gherla, Turda, 

Dej şi Câmpia Turzii”, trans-

mit reprezentanţii CJ Cluj.

Închiderea rampei de gunoi,
tot mai aproape de realizare

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Ministrul Mediului Attila 

Korodi a emis un ordin 

prin care se prelungeşte 

durata de implementare a 

proiectului „Sistem de 

management integrat al 

deşeurilor în judeţul Cluj”, 

până la data de 31 decem-

brie 2015, a anunţat ieri 

Consiliul Judeţean Cluj.

Reprezentanţii instituţiei 

spun că motivele care au stau 

la baza prelungirii perioadei 

de implementare până la da-

ta de 31 decembrie 2015 şi, 

implicit, actualizarea grafi cu-

lui de achiziţii şi a grafi cului 

de implementare al proiectu-

lui presupun necesitatea pre-

lungirii unor contracte de lu-

crări/furnizare încheiate în 

vederea realizării proiectului, 

având în vedere că acesta 

(n.red.: – proiectul) expira la 

data de 31 decembrie 2014.

Un nou grafi c al investiţiei

Echipa de implementare a 

proiectului SMID a estimat 

un grafi c când toate aceste 

lucrări vor fi  fi nalizate, după 

cum urmează:

Contract de lucrări 1- Con-

struire Centru de Management 

Integrat al Deşeurilor în jude-

ţul Cluj, estimat a se fi naliza 

în decembrie 2015

Contract de lucrări 3- În-

chiderea şi ecologizarea a 6 

depozite de deşeuri urbane 

neconforme din judeţul Cluj, 

respectiv Pata Rât, Dej, Gher-

la, Huedin, Turda, Câmpia 

Turzii, estimat a se fi naliza în 

decembrie 2015

Contract de lucrări 4 – Con-

strucţia a 3 Staţii de Transfer 

în judeţul Cluj, estimat a se 

fi naliza în iulie 2015

Contract de furnizare – 

Echipamente pentru depozi-

tul de deşeuri, estimat a se fi -

naliza în septembrie 2015

Contractul de lucrări pri-

vind construcţia drumurilor 

de acces la staţiile de trans-

fer, estimat a se fi naliza în lu-

na decembrie 2015.

Pe punctul de a pierde 
fi nanţarea europeană

Valoarea lucrării la Centrul 

de Deşeuri este de 107.520.012,54 

lei fără TVA, din care 98% sunt 

fonduri europene, iar restul de 

2% e contribuţia CJ Cluj, lu-

crarea fi ind construită în pro-

porţie de 65%. Termenul de 

execuţie iniţial a fost de 14 luni 

din 26 martie 2012, dar prin-

tr-un act adiţional lucrările au 

fost prelungite până în decem-

brie 2013. Şi acest termen a fost 

prelungit până în 19 octombrie 

2014. Ultimul termen preconi-

zat este 31 decembrie 2015.

Începând din data de 10 

noiembrie, contractul pentru 

construirea Centrului de De-

şeuri a fost ofi cial reziliat, doar 

la nivel declarativ, construc-

trul refuzând să părăsească 

şantierul. Rezilierea contrac-

tului a survenit după ce con-

structorul Atzwanger Spa nu 

a remediat toate greşelile de 

execuţie existente în urma ex-

pertizei tehnice. Mariana Ra-

ţiu şi întreaga echipă de im-

plementare a proiectului SMID 

ştiau încă din 2012 de nenu-

măratele probleme de la cen-

trul de deşeuri, dar nu au lu-

at nicio măsură şi au lăsat lu-

crările să continue.

Contractul de finanţare pentru Centrul 
de Deşeuri a fost prelungit cu încă un an
Proiectul Centrului de Deşeuri este în centrul unui scandal de proporţii după ce o expertiză geotehnică
a relevat faptul că lucrările executate conţin grave deficienţe care pun în pericol întregul amplasament.

INVESTIŢIE

107.520.012,54
lei fără TVA este valoarea lucrărilor la Centrul de Deşeuri
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

Cele mai performante 50 

de companii din România 

au avut anul trecut o cifră 

de afaceri totală de aproa-

pe 4 miliarde de euro, cu 

47% mai mult faţă de 

2012, şi nicio companie 

inclusă în clasament nu 

are afaceri sub 25 de mili-

oane de euro, potrivit Top 

50 Best Performers, reali-

zat de Coface.

„Companiile din clasament 

au reuşit să obţină în 2013 o 

cifră de afaceri totală de aproa-

pe patru miliarde de euro, cu 

mult mai mare în comparaţie 

cu ediţiile precedente (cu 47% 

faţă de 2012 şi respectiv cu 

29% faţă de 2011), inversân-

du-se astfel tendinţa de redu-

cere a calibrului fi rmelor ob-

servată în clasamentul de anul 

trecut şi confi rmându-se un 

interes crescut al fi rmelor de 

dimensiuni mai mari pentru 

efi cientizarea activităţii şi asi-

gurarea unui cât mai bun echi-

libru fi nanciar în paralel cu 

eforturile de dezvoltare co-

mercială”, se arată într-un co-

municat al Coface.

Comparativ cu studiile din 

anii anteriori, calibrul fi rme-

lor prezente în Top50 Best 

Performers 2013 a crescut 

semnifi cativ, astfel că, în ac-

tuala ediţie nu mai fi gurează 

nicio companie cu cifra de 

afaceri de sub 25 de milioa-

ne de euro.

Companiile mari, cu afa-

ceri de 50-100 milioane de eu-

ro, şi-au consolidat poziţia 

mai ales prin prisma ponde-

rii numerice (8 companii fa-

ţă de 5 în 2012), în timp ce 

fi rmele foarte mari (cu afaceri 

de peste 100 milioane de eu-

ro) generează în continuare 

cea mai mare parte din cifra 

de afaceri totală a celor 50 de 

fi rme din top, ponderea seg-

mentului în funcţie de acest 

indicator crescând la 53%, fa-

ţă de 46% în 2012.

Primele trei companii

Dedeman, reţeaua româ-

nească de retail cu materiale 

de construcţii şi dedicate ame-

najărilor interioare, şi-a păs-

trat prima poziţie în Top 50 

Best Performers, având cea 

mai mare cifră de afaceri din-

tre companiile româneşti ca-

re au îndeplinit criteriile de 

performanţă fi nanciară.

Acesta este urmată de Hol-

zindustrie Schweighofer, o 

companie austriacă, care ac-

tivează în industria prelucră-

rii lemnului, care îşi desfăşoa-

ră activitatea prin intermediul 

celor 4 locaţii de producţie 

din România din Sebeş, Ră-

dăuţi, Siret şi Comăneşti.

Locul trei îi revine compa-

niei cu capital românesc 

Tinmar Ind, care are ca obiect 

principal de activitate comer-

cializarea energiei electrice. 

În ultimii 6 ani, Tinmar-Ind 

a tranzacţionat energie elec-

trică şi către alte pieţe euro-

pene, precum Ungaria, Gre-

cia, Serbia, Crotia, Bulgaria, 

Austria, Germania, Cehia şi 

Slovacia.

La nivelul întregului Top 

50 Best Performers, singurele 

fi rme care au reuşit să fi gure-

ze în toate clasamentele rea-

lizate de Coface în ultimii 3 

ani sunt Formens, Pandora 

Prod şi Peek&Cloppenburg.

Distribuţia pe sectoare 
şi cea geografi că

În lista primelor 5 sectoare 

de activitate din punctul de ve-

dere al numărului de compa-

nii performante sunt domenii-

le comerţului cu ridicata (11), 

industriei de maşini şi echipa-

mente (9), comerţului cu amă-

nuntul (5 fi rme), construcţii şi 

IT (fi ecare cu câte 4 fi rme).

Numărul companiilor din do-

meniul serviciilor prezente în 

Top 50 Best Performers a scă-

zut comparativ cu anul anteri-

or, acestea nemaifi ind prezente 

în Top 5 sectoare de activitate.

În ceea ce priveşte distri-

buţia geografi că, cele mai mul-

te fi rme provin din Bucureşti 

(21 fi rme), urmat de judeţul 

Arad – în premieră pe locul 

2, Braşov, Argeş şi Cluj.

Studiul a inclus toate com-

paniile româneşti cu capital pri-

vat care au depus la Ministerul 

Finanţelor situaţiile fi nanciare 

anuale aferente activităţii din 

2013. Nu au fost luate în calcul 

băncile şi societăţile de asigu-

rări, datorită specifi cului diferit 

al activităţii acestora.

Cele mai performante 50 de companii din România

Mai mult de jumătate, 

adică 52% dintre studen-

ţii respondenţi ai studiu-

lui „Barometrul educaţiei 

şi culturii antreprenoriale 

în rândul tinerilor”, vor 

să înceapă propria afacere 

în următorii doi ani, iar 

57% ar prefera să fi e 

antreprenori şi nu mana-

geri într-o companie. În 

acelaşi timp, 56% dintre 

tineri consideră oportun 

să devină antreprenori 

după acumularea de expe-

rienţă profesională.

De asemenea, 97% dintre 

tinerii respondenţi sunt dis-

puşi să muncească din greu 

pentru a obţine ceea ce îşi do-

resc, iar 86% sunt dispuşi să 

îşi asume riscuri în acest sens. 

De asemenea, majoritatea res-

pondenţilor consideră viziu-

nea ca fi ind cea mai impor-

tantă calitate a unui antrepre-

nor de succes, urmată de mo-

tivaţie, pasiune şi capacitatea 

de a inova.

Educaţia antreprenorială

38% dintre tinerii studenţi 

români spun că educaţia şi 

pregătirea antreprenorială s-au 

îmbunătăţit într-o oarecare 

măsură în ultimul an în uni-

versitatea lor, iar 48% dintre 

ei au luat contact cu profesi-

onişti din domeniul studiat în 

cadrul universităţii. Cu toate 

acestea, 44% dintre studenţii 

intervievaţi spun că universi-

tatea pe care o urmează îi pre-

găteşte într-o măsură medie 

pentru a deveni antreprenori.

Cele mai importante trei 

măsuri care ar susţine univer-

sitatea în dezvoltarea spiritu-

lui antreprenorial în percep-

ţia studenţilor ar fi : simulări 

de tipul creează şi adminis-

trează propria afacere, stagii 

de practică în companii an-

treprenoriale şi cursuri de e-

ducaţie antreprenorială.

Cultura antreprenorială

Cele mai importante trei mo-

tive pentru a începe propria afa-

cere sunt considerate împlini-

rea aspiraţiilor prin punerea în 

practică a propriilor idei, inde-

pendenţa şi capacitatea de a fi  

propriul şef şi perspectiva rea-

lizării de venituri din antrepre-

noriat. În ceea ce priveşte cele 

mai importante trei obstacole 

pentru a începe propria aface-

re, studenţii menţionează: lipsa 

Tinerii vor să fie propr
Cele mai importante reţineri ale tinerilor se referă la lipsa capitalului de început, 
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului “Creşterea competitivităţii fi rmei prin conectarea la 
broadband şi achizitia de echipamente IT”

Cluj-Napoca, 18 decembrie 2014

CDC EXPERT SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Detunata, nr. 3, ap. 166, Judeţul 
Cluj, a derulat, în perioada iulie 2014 – decembrie 2014, proiectul “Creşterea 
competitivităţii fi rmei prin conectarea la broadband şi achiziţia de echipamente IT“, 
co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului 
de fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii 
Economice” şi cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de 
Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 130.390,34 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă s-a ridicat la 94.638,15 lei (78.265,75 lei provenind din FEDR si 
16.372,40 lei din bugetul naţional).

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 6 luni, la punctul 
de lucru al fi rmei Din B-dul Muncii, nr. 18 (corp B demisol & corp A demisol).

Obiectivul proiectului l-a reprezentat dezvoltarea infrastructurii TIC, astfel încât 
aceasta să contribuie la creşterea competitivităţii economice a fi rmei, în vederea 
consolidării poziţiei sale pe piaţa de profi l. Pentru atingerea acestui obiectiv, 
proiectul a vizat îmbunătăţirea infrastructurii TIC prin achiziţionarea unui număr 
total de 16 echipamente, 20 de licenţe software, conectarea la internet broadband, 
realizarea unui website şi implementarea semnăturii electronice.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Cozma Cosmin Ionel
Funcţie: Administrator
Tel. 0364405791, Fax: 0364 405792, e-mail: cdcxpert@yahoo.com

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului: “Dezvoltarea infrastructurii TIC a SC LUX LINE SRL”

Cluj-Napoca, 18 decembrie 2014

SC LUX LINE S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Poet Grigore Alexandrescu, nr 
32, ap. 27, Judeţul Cluj, a derulat, în perioada iulie 2014 – decembrie 2014, proiectul 
“Dezvoltarea infrastructurii TIC a SC LUX LINE SRL“, co-fi nanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu 
Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management a 
Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” şi cu 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului a fost de 65.878,10 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă s-a ridicat la 47.814,75 lei (39.542,80 lei provenind din FEDR şi 
8.271,95 lei din bugetul naţional).

Proiectul s-a implementat, pe o durată de 6 luni, în localitatea Cluj-Napoca la 
punctul de lucru al fi rmei din P-ţa Abator f.n.

Obiectivul proiectului l-a constituit dezvoltarea infrastructurii TIC a fi rmei care să 
susţină creşterea competitivităţii acesteia, permiţându-i o poziţionare favorabilă 
atât pe piaţa de profi l cât şi în raport cu competitorii. În acest sens, proiectul a vizat 
achiziţia unui număr total de 5 echipamente, 6 licenţe software, conectarea la 
internet broadband, implementarea semnăturii electronice şi realizarea unui 
web-site.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Chira Anamaria
Funcţie: Administrator
Tel. 0729796058, Fax: 0364 804803, e-mail: luxlinecluj@yahoo.com

PIAŢA VALUTARĂ

Presupusa intervenţie a 

băncii centrale de marţi, 

pentru a tempera tensiu-

nile din piaţa valutară, 

după ce cotaţiile euro de 

luni au crescut aproape 

de 4,50 lei, şi-au pus 

amprenta ieri asupra evo-

luţiei leului, care a fost 

una foarte calmă compa-

rativ cu ceea ce s-a petre-

cut în regiune.

Presiunea asupra monede-

lor din regiune s-a datorat de-

precierii semnifi cative a celei 

ruse, care s-a depreciat marţi 

la aproape 100 ruble/euro şi 

80 ruble/dolar, ca o consecin-

ţă a scăderii abrupte a preţu-

rilor la ţiţei, principala sursă 

de venituri pentru Moscova.

Deciziile băncii centrale a 

Rusiei de creştere a dobânzii 

sale de referinţă la 17% şi de 

vânzare masivă de valută, re-

zervele sale ridicându-se la 

peste 400 miliarde de dolari, 

au temperat deprecierea ru-

blei, care a coborât la jumă-

tatea zilei de ieri la circa 68 

ruble/dolar.

Cursul euro s-a menţinut 

la 4,4738 lei, după creşterea 

de luni la 4,4788 lei, maximul 

ultimelor aproape nouă luni. 

Piaţa locală s-a deschis la 

4,4830 lei, în creştere faţă de 

închiderea de marţi, dar evo-

luţiile din Rusia şi-au pus am-

prenta asupra evoluţiei cota-

ţiilor care au scăzut până la 

un minim de 4,4690 lei. La 

ora 14:00 tranzacţiile se rea-

lizau la 4,4720 – 4,4750 lei.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 3,5818 la 3,5924 

lei iar francul elveţian a scă-

zut de la 3,7255 la 3,7252 lei.

Monedele din regiune con-

tinuau să se deprecieze în faţa 

euro. Cea poloneză cobora la 

4,206 – 4,234 zloţi iar cea ma-

ghiară la 311,3 – 314,3 forinţi.

Perechea euro/dolar cobo-

ra uşor, la 1,2446 – 1,2515 do-

lari, ca o consecinţă a poziţi-

ilor luate de investitori înain-

te de fi nalul întâlnirii Comi-

tetului monetar al Rezervei 

Federale americane.

Investitorii aşteptau să va-

dă dacă expresia „o perioadă 

considerabilă de timp” referi-

tor la menţinerea dobânzii din 

SUA aproape de 0% va fi  scos 

din comunicatul de presă care 

va urma. O astfel de eventua-

litate ar echivala cu aprecierea 

puternică a dolarului faţă de 

principalele monede.  (R. G.)

Zi calmă pentru leu

16 decembrie 17 decembrie

Euro 

4,4738 4,4738

Dolar 

3,5818 3,5924

100 Forinţi maghiari 

1,4351 1,4281

Francul elveţian 

3,7255 3,7252

Lira sterlină 

5,6239 5,6430 

Gramul de aur 

138,1178 138,4215

iii lor şefi
capitalului de început, teama de 

eşec şi situaţia economică in-

certă. În privinţa capitalului, 

fondurile europene ar reprezen-

ta sursa principală de fi nanţare 

a start-up-ului personal.

Cei mai importanţi factori 

ai succesului în afaceri sunt 

consideraţi de către tineri: ide-

ea afacerii, calitatea planului 

de afaceri şi calitatea reţelei 

de contacte de business.

Dacă doar 5% dintre antre-

prenorii români respondenţi în 

studiul EY Barometrul antrepre-

noriatului românesc consideră 

că eşecul în afaceri este în so-

cietatea românească perceput 

ca prilej de învăţare, tinerii stu-

denţi sunt mult mai optimişti. 

22% dintre ei consideră eşecul 

în afaceri o oportunitate bună 

de a învăţa. Tot tinerii sunt mai 

optimişti decât antreprenorii 

consacraţi în privinţa mentali-

tăţilor româneşti: 47% conside-

ră că spiritul antreprenorial es-

te susţinut de mentalităţile şi 

valorile locale, faţă de doar 35% 

dintre antreprenori care consi-

deră acelaşi lucru.

Ţiriac – cel mai cunoscut 
antreprenor român

Printre studenţii români, 

cea mai mare notorietate ca 

antreprenor o deţine Ion Ţiri-

ac, urmat de Marius Ghenea, 

antreprenor în serie şi busi-

ness angel, şi Dragoş Anasta-

siu (Eurolines). În cazul an-

treprenorilor străini, Steve J-

obs este devansat ca notorie-

tate de Bill Gates în rândul ti-

nerilor români.

la teama de eşec şi apoi la situaţia economică incertă.

PROF. UNIV. NICOLAE ISTUDOR | Prorector 
al Academiei de Studii Economice București.

„Iniţiativa poate fi  considerată cel mai efi cient 
catalizator al progresului, iar expresia acesteia în 
mediul economic actual este reprezentată de 
către spiritul antreprenorial. Continuând această 
logică, importanţa şi impactul antreprenoriatului 
asupra societăţii contemporane devin evidente 
pentru oricine observă faptul că societăţile mici şi 
mijlocii, rezultat indiscutabil al fenomenului 
antreprenorial, reprezintă unul dintre motoarele 
esenţiale ale economiei mondiale“

In
fo

g
ra

fi
c 

re
a

li
za

t 
d

e
 E

Y



PROMOVARE

6 eveniment.monitorulcj.ro joi, 18 decembrie 2014

PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONCURS
Câştigă unul din cele 3 
coşuri de produse Petry

Nume/Prenume: .....................................................

Adresă/Tel.: .............................................................

e-mail: .....................................................................

vârstă: .......... profesie: ...........................................

Taloanele se depun până în data de 29 decembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la 
centrele de mica publicitate. Câștigătorii vor fi  anunțați în data de 30 decembrie

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

Afl at marţi seara la 

Timişoara pentru a come-

mora 25 de ani de la înce-

perea Revoluţiei antico-

muniste din România, 

preşedintele ales Klaus 

Iohannis a vorbit despre 

necesitatea înfi inţării 

unui „mare muzeu naţio-

nal al comunismului”.

Potrivit preşedintelui ales, 

acest muzeu trebuie „să inspi-

re proiecte educaţionale mari”, 

el susţinând că „de prea mul-

te ori” românii au arătat că nu 

au învăţat nimic din istorie şi 

au ignorat „lecţiile trecutului”.

„De prea multe ori am ară-

tat că nu am învăţat nimic din 

istorie, deci nu ne mai putem 

permite să ignorăm lecţiile tre-

cutului, aşa cum este conşti-

entizarea ororilor pe care co-

munismul le-a produs în Ro-

mânia. Pentru mine aceasta 

este cu siguranţă o temă de 

readus în prezent, de repus 

în discuţia societăţii. Viitorul 

democratic al naţiunii româ-

ne depinde de modul în care 

ne asumăm un trecut tragic, 

dar şi de felul în care demon-

străm zi de zi că ştim să apă-

răm libertatea, drepturile o-

mului şi valorile europene. De 

aceea, avem mereu nevoie de 

amintire şi reamintire, doar 

aşa ne putem feri de comu-

nism. România are nevoie de 

un mare muzeu naţional al 

comunismului care să inspi-

re proiecte educaţionale ma-

ri, să inspire teme privind di-

versitatea, nevoia de toleran-

ţă, de responsabilitate civică. 

În calitate de preşedinte al Ro-

mâniei, voi pleda pentru con-

struirea unui astfel de muzeu, 

pentru că preşedintele trebu-

ie să vegheze la cultivarea şi 

protejarea memoriei naţiunii 

sale”, a afi rmat, marţi seară, 

Klaus Iohannis, la Timişoara, 

în discursul rostit în faţa Ope-

rei, cu prilejul împlinirii a 25 

de ani de la izbucnirea Revo-

luţiei din decembrie 1989.

Klaus Iohannis vrea înființarea 
unui muzeu al comunismului

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Sănătatea, educaţia, sigu-

ranţa/ordinea publică, 

agricultura şi industria 

sunt domeniile evaluate 

de români ca mergând 

acum mai rău decât în 

perioada de dinainte de 

1989, în timp ce transpor-

tul public, turismul, apă-

rarea ţării, politica exter-

nă, justiţia şi administra-

ţia publică sunt văzute ca 

funcţionând mai bine în 

prezent decât în perioada 

comunistă, relevă un baro-

metru realizat de INSCOP.

Comparativ cu situaţia di-

nainte de 1989, 63,4% dintre 

respondenţi consideră că trans-

portul public merge mai bine 

acum, 27% consideră că mer-

gea mai bine înainte de 1989. 

În ceea ce priveşte turismul, 

56,5% dintre respondenţi con-

sideră că merge mai bine acum, 

33,3% înainte. În privinţa a-

părării ţării, 56,4% consideră 

că lucrurile stau mai bine acum, 

31,1% înainte. În privinţa po-

liticii externe, 54,3% conside-

ră că situaţia este mai bună 

acum, 26,8% înainte.

Vizavi de sănătate, 40,1% 

dintre respondenţi spun că lu-

crurile merg mai bine acum, 

51,3% mai bine atunci, iar în 

ce priveşte siguranţa/ordinea 

publică, 37,8% consideră do-

meniul ca funcţionând mai bi-

ne în prezent, în timp ce 52% 

spun că situaţia era mai bu-

nă înainte de '89. 31,1% spun 

că lucrurile stau mai bine în 

prezent în educaţie, 60% în 

trecut, 28% sunt de părere că 

lucrurile stau mai bine în agri-

cultură în prezent, 62,1% 

atunci, 24% consideră că si-

tuaţia e mai bună în industrie 

acum, faţă de 66,9% care con-

sideră că era mai bine atunci.

Cum va fi  peste 25 de ani

Conform barometrului ci-

tat, un procent important din-

tre români cred că viaţa în Ro-

mânia, la 25 de ani de la că-

derea comunismului, e mai 

rea decât înainte de 1989, dar 

consideră că în următorii 25 

de ani viaţa va deveni mai bu-

nă. Majoritatea românilor sunt 

de acord că, după 25 de ani 

de democraţie, România este 

o ţară mai liberă, dar în care 

nu există mai multă dreptate.

Astfel, românii cred în pro-

porţie de 40,5% că, la 25 de 

ani de la căderea comunismu-

lui, viaţa în România e mai 

rea decât înainte de 1989. 

32,9% cred că este mai bună, 

17,2% că este la fel, 9,4% nu 

ştiu sau nu răspund, arată cer-

cetarea INSCOP Research.

Impresia că viaţa este acum 

mai rea decât atunci creşte o 

dată cu vârsta: 30,7% dintre 

cei până în 30 de ani, 40% 

dintre cei între 31 şi 50 de ani 

şi 45,8% dintre cei peste 50 

de ani cred că viaţa este mai 

rea acum.

Totodată, 52% dintre ro-

mâni cred că în următorii 25 

de ani viaţa în România va fi  

mai bună decât în prezent. 

23,3% cred că va fi  la fel, 12% 

că va fi  mai rea, 12,7% con-

stituie non-răspunsuri.

Sondajul a fost realizat de 

INSCOP Research la coman-

da „Adevărul” în perioada 27 

noiembrie – 2 decembrie 2014. 

Volumul eşantionului a fost 

de 1.076 persoane şi este re-

prezentativ pentru populaţia 

României de 18 ani şi peste 

18 ani. Eroarea maximă ad-

misă a datelor este de plus/

minus 3%, la un grad de în-

credere de 95%. Metoda fo-

losită a fost cea a sondajului 

de opinie pe baza unui ches-

tionar aplicat de operatorii de 

interviu la domiciliul respon-

denţilor.

Cum este viaţa în România, la 25 de ani 
de la căderea comunismului
Ultimele studii relevă faptul că unele domenii merg mai rău acum decât în urmă cu 25 de ani.

REGRES

62%
dintre români 
consideră că 
lucrurile mergeau 
mai bine în 
agricultură înainte 
de 1989
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comercializează

capace fontă şi compozite
tubulatură şi fi tinguri

DIICOT a început urmări-

rea penală in rem după 

declaraţii de la tribuna 

CRU al UDMR din 13 

decembrie, când primarul 

din Sfântu Gheorghe a 

spus că dacă premierul 

nu instruieşte prefectul de 

Covasna „să îi lase în 

pace pe maghiari”, în 

secuime „s-ar putea 

întâmpla ce a fost la 

Târgu Mureş în 1990”.

„Procurorii Direcţiei de In-

vestigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Te-

rorism – Structura Centrală 

au dispus la data de 15 de-

cembrie, în temeiul art. 305 

alin. 1 şi 2, începerea urmă-

ririi penale 'in rem' sub as-

pectul săvârşirii infracţiunii 

de ameninţare prev. de art. 

206 Cp săvârşită în condiţiile 

Legii nr. 535/2004 privind pre-

venirea şi combaterea teroris-

mului”, se precizează într-un 

comunicat DIICOT, relatează 

Mediafax.

În comunicat se mai arată 

că procurorii DIICOT s-au se-

sizat din ofi ciu cu privire la 

faptul că în 13 decembrie, de 

la tribuna Consiliului Repre-

zentanţilor Unionali (CRU) al 

Uniunii Maghiare din Româ-

nia (UDMR) de la Târgu Mureş, 

„au fost făcute declaraţii sus-

ceptibile de a întruni elemen-

tele infracţiunii prevăzute de 

art. 206 Cp săvârşită în con-

diţiile Legii nr. 535/2004 pri-

vind prevenirea şi combate-

rea terorismului”.

La CRU al UDMR din 13 de-

cembrie, unde s-a votat ieşi-

rea formaţiunii de la guverna-

re, a luat cuvântul şi primarul 

din Sfântu Gheorghe, Antal Ar-

pad, care a cerut indirect pre-

mierului să-l „instruiască” pe 

prefectul de Covasna "să îi la-

se în pace pe maghiari", el 

amintind în acest context de 

confl ictul interetnic de la Târ-

gu Mureş din 1990.

„Rog pe domnul Frunda să 

îşi roage şeful, premierul Ro-

mâniei, să îl instruiască pe pre-

fectul de Covasna să îi lase în 

pace pe maghiari. (…) Dacă 

nu, în secuime s-ar putea în-

tâmpla ce a fost la Târgu Mureş 

în 1990”, a spus edilul.

Declaraţii pe acelaşi su-

biect, inclusiv cu trimitere la 

evenimentele de la Târgu 

Mureş din 1990, a făcut pre-

sei, în 13 decembrie, şi vice-

preşedintele politic al UDMR, 

Borbely Laszlo, care a cerut 

Guvernului măsuri împotriva 

prefectului de Covasna, Ma-

rius Popica, după amenda da-

tă fi lialei PCM, susţinând că 

este „inadmisibil”, ilegal şi 

„caraghios, dacă n-ar fi  tra-

gic” să se dea amenzi pentru 

cântarea „imnului tuturor ma-

ghiarilor”.

Borbely Laszlo a spus că 

solicită Guvernului să îi cea-

ră lui Popica retragerea deci-

ziei de amendare a fi lialei PCM 

Covasna.

Procurorii antiterorism anchetează 
declarațiile reprezentanților UDMR

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Curtea Constituţională 

(CC) a decis, ieri, că 

Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului 55/2014 pri-

vind migraţia aleşilor 

locali este neconstituţio-

nală, fi ind admisă astfel 

sesizarea parlamentarilor 

PNL. Efectele acestei ordo-

nanţe rămân însă în 

vigoare, deci aleşii locali 

care au migrat nu îşi vor 

pierde mandatele. Cel 

puţin deocamdată.

Juriştii explică faptul că 

efectele ordonanţei nu se 

pot aplica unor situaţii pre-

existente. „Mai întâi va tre-

bui să vedem motivarea Cur-

ţii Constituţionale în acest 

caz. Dar dacă vorbim de ce-

ea ce se va întâmpla cu man-

datele celor care au plecat 

de la un partid la altul, prin-

tr-o decizie a Curţii nu se 

pot modifica situaţii pree-

xistente, deci decizia nu se 

poate aplica retroactiv. Ur-

mează ca legea să se întoar-

că în Parlament. Dar mai 

multe vom şti după ce ve-

dem motivarea Curţii Con-

stituţionale“, a comentat 

avocatul Radu Chiriţă.

Parlamentul 
are ultimul cuvânt

Astfel, tot Parlamentul va 

avea ultimul cuvânt în ce pri-

veşte mandatele traseiştilor, 

pentru că aleşii locali care au 

benefi ciat de această ordonan-

ţă vor fi  taxaţi într-un fel sau 

altul printr-o altă lege. Potri-

vit unor surse citate de Medi-

afax, din cadrul Curţii Consti-

tuţionale, pentru a pune în 

acord legea declarată necon-

stituţională cu decizia CC va 

trebui ca Parlamentul să dea 

o lege de respingere a OUG 

55/2014.

Sursele citate au precizat 

că Parlamentul va trebui să 

reglementeze, prin legea de 

respingere, şi măsurile cu pri-

vire la efectele juridice pro-

duse în perioada în care OUG 

55/2014 a fost aplicabilă, adi-

că ce se va întâmpla cu man-

datele celor care au trecut la 

alt partid.

Liberalii clujeni 
vor măsuri extreme

Liberalii cer însă măsuri 

extreme, mai exact solicită în-

cetarea mandatelor traseişti-

lor şi se adresează prefectu-

lui în acest sens.

Astfel, PNL Cluj solicită 

prefectului judeţului Cluj Ghe-

orghe Vuşcan încetarea man-

datelor aleşilor locali care au 

migrat.

„Având în vedere necon-

stituţionalitatea ordonanţei, 

aceasta se va reîntoarce în 

Parlament.

PNL va susţine încetarea 

mandatelor aleşilor local (con-

silieri locali, consilieri jude-

ţeni şi primari) care au migrat 

de la un partid la altul în ju-

deţul Cluj.

De asemenea, PNL va soli-

cita Prefectului să constate în-

cetarea mandatelor acestora.

PNL nu tolerează traseis-

mul politic şi ordonanţele de 

urgenţă prin care se reglemen-

tează organizarea instituţiilor 

fundamentale şi a partidelor 

politice. Sunt, de altfel, lucruri 

stabilite prin Constituţie.

OUG 55/2014 se va reîn-

toarce în Parlament pentru res-

pingere şi stabilirea efectelor 

juridice pentru această ordo-

nanţă”, a declarat senatorul 

PNL, Alin Tişe, membru în Co-

misia Juridică a Senatului.

Pe de altă parte, în Alba şi 

Bucureşti PNL a înaintat ac-

ţiuni în instanţă încă din lu-

na septembrie.

În judeţul Cluj, de ordo-

nanţa traseiştilor au putut be-

nefi cia, plecând de la PNL la 

PSD un primar, un viceprimar 

şi 9 consilieri.

Așteptare cu emoții pentru „traseiști”
Efectele ordonanţei „traseiştilor” vor putea fi stabilite numai printr-o lege adoptată de Parlament.

Înaintea alegerilor prezi-
denţiale, primarul muni-
cipiului Cluj-Napoca Emil 
Boc atrăgea atenţia asu-
pra faptului că OUG pri-
vind aleșii locali este un 
regres în materie de de-
mocraţie. Miza, aducerea 
cât mai multor primari la 
PSD în campanie electo-
rală.

„Ordonanţa este o formă 
de atragere a primarilor 
din opoziţie la putere, 
prin ademenirea lor cu re-
surse fi nanciare sau acces 
la resurse. Aceasta e miza 
OUG, de a aduce cât mai 
mulţi primari la PSD, în 
an de campanie electora-
lă. Se vede de la distanţă 
că ei au în minte coopta-
rea primarilor din opozi-
ţie, la putere, astfel încât 
să îi ajute în campania 
electorală, acesta este 
scopul OUG. Sper să nu 
fi e aprobată, pentru că ar 
reprezenta un regres în 
materie de democraţie în 
România", a spus atunci 
Boc.

Mai mult, Boc atrăgea 
atenţia ca Avocatul 
Poporului să o atace la 
Curtea Constituţională, 
iar Parlamentul să o res-
pingă imediat în urma u-
nei sesiuni de urgenţă.

O ordonanţă 
de campanie
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Proprietar, vând ap. cu 3 ca-
mere, 90 mp, confort sporit, în 
Gheorgheni, str. Nicolae Titules-
cu (fosta Pata), P/4, termopan, 
centrală termică , balcon închis 
cu termopan, parchet, ușă me-
talic, sau schimb cu casă sau te-
ren. Tel. 0744-219124. (1.2)

¤ Persoană fi zică, vând ap. cu 2 
camere, confort, et. ¼, geamuri 
spre curte închisă de 550 mp, 
central. Inf. la tel. 
0751-271474. (5.7)

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, ultracentral, supr. 70 mp, 
str. Croiltorilor nr. 16, în vilă cu 
2 etaje, înalt, spaţion, luminos, 
la două minute de staţiile de 
autobus, terase și cluburi, ex-
cepţional pentru cabinet medi-
cal, notar, avocatură, birouri, 
dar și pentru locuit, vis-à-vis de 
Medicala III. Inf. la tel. 
0745-429546. (5.7)

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

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

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, ultracentral, supr. 70 mp, 
str. Croiltorilor nr. 16, etaj 1/2, 
înalt, spaţion, luminos, la două 
minute de staţiile de autobus, 
terase și cluburi, excepţional 
pentru cabinet medical, notar, 
avocatură, birouri, dar și pentru 
locuit, vis-à-vis de Medicala III, 
preţ 85000 euro. Eventual se 
poate da în chirie. Inf. la tel. 
0745-429546. (2.7)

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 4 camere, șură 
cu două gajduri, bucătărie de 
vară, coteţe și anexe, curte, 
grădină, acces la toate utilităţi-
le, cu sau fără 4 ha teren agri-
col, în comuna Câţcău, jud. Cluj. 
Inf. și relaţii la tel. 
0746-297102. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

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

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

situat într-o poiană.
Informații la tel. 
0756-091346.

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U. # P2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, str. 
Giuseppe Verdi, la intrare în sat Va-
lea Fânaţelor, compact, cadastru, 
front la drum 90 m, curent electric, 
pretabil pentru construcţii agro-zo-
otehnice, fermș, sere, culturiinten-
sive de plante, etc, preţ 11 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii, str. Dealul Fânaţelor, la 100 m 
de autobuzul nr. 39, în supr. de 
6200 mp, front la stradă 160 m, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ nego-
ciabil. Tel. 0741-100529. (5.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

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

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, preţ 
250 euro mp. Inf. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 
15 euro mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, surp 500 mp, la distanţa de 1,5 

km de Iulius Mall, cu utilităţi, apă, 
curent, cu C.F. în regulă. Inf. supli-
mentare la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.
¤ Cumpăr teren în supr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau de 
1500 mp pentru construcţie case 
înșiruite, liber sau cu casă demola-
bilă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 Iu-
lie, E. Grigorescu, Donath, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Artelor, 
V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulga-
ria (P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (1.7)

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea Zaciu 
nr. 10 și 18, cu C.F. în regulă, cu 
ușă automată, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0741-100529. (5.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, situat în 
Cluj-Napoca, str. Croiltorilor nr. 16, 
vis-à-vis de Medicala III, spaţion, 
luminos, la două minute de staţiile 
de autobus, terase și cluburi, bun 
pentru cabinet medical, notar, avo-
catură, birouri, dar și pentru locuit, 
preţ 75000 euro. Inf. la tel. 
0745-429546. (5.7)

¤ Închiriez apartament cu 2 came-
re, et. 2/4, lift, Borhanci, mobilat + 
electrocasnice, fără mașină de spă-
lat, centrală, cu încălzire prin pereți, 
preț negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0726-200640.

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Dau în chirie spaţiu comercia în 
Cluj-Napoca, pe B-dul Eroilor, cu vi-
trine la stardă, necesită amenajare, 
pe partea pietonală, aproape de 
Cinema Victoria. Tel. 
0752-066655. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial cu vitrină la stradă, 50 
mp, în P-ţa Mihai Viteazul, în ace-
lași magazin cu Carmangeria CINA, 
între Banca Transilvania și Magazi-
nul Fierul, Germanos. Inf. la tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Mănăștur, peste 
drum de BIG, Complex Winmarkt, 
160 mp, cu vitrină mare la stradă, 
aproape de trecerea de pietoni. 
Tel. 0745-515415. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţii 
pentru birouri, întreg etajul unei 
clădiri comerciale, 200 mp, cu tera-
să exterioară și curte interioară de 
70 mp, în P-ţa Mihai Viteazul, colţ 
cu Regele Ferdinand. Tel. 
0766-297057. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu co-
mercial în cart. Mărăști, peste drum 
de P-ţa Mărăști, cu vitrină mare la 
stradă, în supr. de 80 mp, între Far-
macia Remedium și casa de schimb 
valutar, actual magazin Brands 
Outlet. Tel. 0766-297057. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, 25-50 mp vitrină la stra-
dă sau suprafeţe mai mari în curte, 
pe str. Baba Novac, între Cinema 
Victoria și Prefectură. Tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Zorilor, str. Pasteur, 

cu vitrină la stradă, 130 mp, între 
Panemar și La Casa, peste drum de 
Poștă. Tel. 0745-515415. (1.2)

¤ Vine iarna! Închiriez garaj subte-
ran în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 18, cu uăș automată, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-0288813. (5.7)

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

AMA MODIANE CU SEDIUL 
ÎN TIMIŞOARA
ANGAJEAZĂ PENTRU MUNCA 
ÎN GERMANIA, PERSONAL CU 
EXPERIENŢĂ ÎN TRANŞARE 
VITĂ ŞI PORC.
SE OFERĂ SALARIU MOTIVANT.
Cunoştinţe de limba germană 
constituie un avantaj.
Contact: 0726100715. (6.6)

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele libe-
re), experienţă în domeniu. Cer şi 
ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul conta-
bilitate primară, cunoștințe 
WINMENTOR. Sunați la tel. 
0745-430079.

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

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

Angajăm specialist 
cu experienţă în 

producţia industrială 
de chebab. 

+40.361.405.433. 
(13.15)

SERVICII

¤ Depanare TV la domiciliul clien-
tului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris în 
circulaţie, se poate circula pe dru-
muri accidentate, preţ 750 euro. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (5.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 1,4, 
injecţie benzină (Renault Clio), tini-
chigeria și vopsitul făcută recent. 
Preţ 1.200 Euro. Informaţii la tele-
fon 0766-484.462.

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi despre autoturis-
mul ”Dacia”. Ofer preţ bun. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (5.5)

ELECTRO

¤ Vând /donez TV color marca ”Ni-
pon”, DVD nou, ceas cu cuc și ceas 
de buzunar mecanic. Inf. la tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând convector, necesită 
reparație. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0264-454257. (2.7)

¤ Vînd TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare 
neagră, cu farfurie parabolică 
satelit “Dolce”, reciver ”Dolce”, 
cablu coaxial 40 m, telecoman-
dă, toate în stare bună de func-
ţionare, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A, 
strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (7.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, video 
”Panasonic”, 3 buc pick-u-urip, apa-
rate radio, 6 kg de cositor, fi er pă-
trat, ţeavă de cupru, casete au-
dio-video, preţ foarte bun. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea ”Madrigal” și su-
fragerie ”Mona”, ambele cu sculp-
tură. Inf. suplimentare la tel. 
0751-271474. (2.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, ma-
să ovală extensibilă, culoare albă, 
canapea nouă, tapiţată. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0264-454257. (2.7)

UZ CASNIC

¤ VÂND frigider ”Arctic”, congelato-
rul sus, în perfectă stare de funcţio-
nare, preţ 5500 RON, negociabil. 
Inf. suplimenatre la tel. 
0364-882575. (2.7)

¤ Vând convenabil unei persoane 
interesate și serioase, diferite scule 
așchietoare, cuţite strung, fi liere, 
burghie, freze, scule de prindere, 
etc, cu dispozitive de prindere pen-
tru ele, la preţ convenabil. Inf. la 
tel. 0743-330440. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând căsuţe de lemn din diferite 
zone, plante aloe vera de la 1 an la 
4 ani. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-454257. (2.7)

¤ Vând blană astrahan, nr. 42-46. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-271474. (2.7)

¤ Vând vin de casă, altoi, alb și ro-
șu, demisec, producţie proprie, na-
tural, preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0722-515094. (5.7)

¤ Vând palton de piele ¾ , bărbă-
tesc, nr. 50-52, culoare maro, sta-
re foarte bună, preţ negociabil. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

¤ Vând URGENT covor cu dim. 3 x 
2,5 m, culoare vernil, carpetă și co-
vor lucrat manual din lână cu dim. 

3 x 2,50 m, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând coniac de 47°, rachiu de 
fruncte de 53° și vin roșu și alb, 
preţ 30 RON, 25 RON, respectiv 8 
RON. Calitate superioară. Pentru 
vin comandă mare. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând baloţi de lucernă din 2014, 
dreptunghiular, calitate superioară, 
neploat, din șopron. Inf. suplimen-
tare la tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând două paltoane de damă, 
nr. 40-50, paltoane de bărbaţi, un 
cojoac cu guler de blană, talia 
52-54, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând pentru femei blană lungă 
de nutrie, maro, nr. 52, preţ 300 
RON și pentru bărbaţi cojoc de vi-
dră (Orăștie), cu guler, nr. 52, preţ 
200 RON. Inf. la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (6.7)

¤ Vând damigene de 10 l, fi er for-
jat (bibliotecă). Inf. suplimentare la 
tel. 0264-440637 sau 
0744-485224. (7.7)

¤ Vând blană de astrahan, culoare 
neagră, mărimea 42-44 și blană 
de nutrie, mărimea 50, ambele 
noi. Inf. suplimentare la tel. 
0749-366446. (6.7)

¤ Vând vin demisec, altoit, produc-
ţie proprie. Inf. suplimenatre la tel. 
0722-515094. (7.7)

¤ Vând ţuică de prune, originală 
din Bihor. Sunaţi la tel. 
0740-323779. (7.7)

¤ Vând sobă de teracotă la 8 rân-
duri, culoare maro, cu ușă metalică. 
Sunaţi la tel. 0264-593488. (7.7)

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

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

ANIMALE

¤ Vând 10 porci pentru tăiat, la 
90-180 kg, pe ales, hrăniţi cu cerea-
le și lucenă, în cart. Gheorgheni, 
preţ negociabil. Asigur loc de sacrifi -
care. Inf. la tel. 0751-095924. (5.7)

¤ Vând 2 porci grași pentru tăiat , 
calitate extra, între 130-150 kg, 
preţ 10 RON/kg hrăniţi cu cereale 
fără concentrat, cart. Sopor. Asigur 
loc de sacrifi cat în Cluj0-Napoca. 
Inf. la tel. 0741-100529. (5.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să-mi găsesc perechea. 
Prefer din zodia berbecului. Eu din 
1971, cu aspect fi zic plăcut (fără 
copil). Pentru răspuns sunaţi la tel. 
0748-945-449. (7.10)

LICITAŢIE

¤ COMPOSESORATUL BOCIU orga-
nizează în data de 30 decembrie 
2014, ora 10, la sediul din loc. Bo-
ciu nr. 32, licitaţie pentru Partida 
367 Valea Săcuiului – 46 mp lemn 
de foc. (1.1)
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România (emis. 
info.)
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 muncesc 
în România) 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Akzente (program cult.)
16:55 După 25 de ani: Dreptul 
la memorie
17:00 Interes general (talk 
show)
18:00 Lozul cel mare (emis. 
con.)
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România  
18:45 Black Harbour (can., 
1996, ser.)
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România 
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:45 Andografi a zilei 
23:50 Mașini, teste și verdicte 
(mag. auto)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
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.)
23:30 Un show păcătos (div.)

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 5)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.)
15:00 Eu sunt Moșul (sua., 
2001, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Goana după cadou (sua, 
1996, comedie)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Martor și acuzator

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (div.) (r)
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.)
Sfârșitul sezonului
22:30 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

11:45 Regina inimilor (sua, 
2014, ser.) (r)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Îngeri păzitori (sua, 
2012, ser.) (r)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (r)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv) (r)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 
2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 
2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Terra Nostra (braz., 1999, 
s. tv)

LOOK TV

13:00 Top Goluri. Top Ratări 
(emis. sport) (r)
13:30 Minunile Lui Tămaș (div.) (r)
15:30 Big Boletus (div.) (r)
16:30 Academia de frumuseţe 
(emis. con.) (r)
17:30 Meci Fotbal Cupa Ligii 
Adeplast. Sferturi de fi nală CS 
Pandurii Tg. Jiu – CS Oţelul Ga-
laţi
19:30 Știri Look TV (emis. info.)
20:00 Sub Asediu
21:00 Celebrity 
22:00 Tonik Show (div.)
23:00 Faci pariu? (emis. info.)

Cabinet veterinar

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

A N U N Ţ
Primăria municipiului Turda – Direcţia Impozite 

și Taxe Locale aduce la cunoștinţa contribuabililor 
că luni, 29 decembrie 2014(ora 13.00), este ultima 
zi în care se lucrează cu publicul.

Menţionăm că data de 24.12.2014 este zi 
nelucrătoare.

Director executiv,

Maria Turcean

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria comunei Bontida, cu sediul in loc. Bontida, str. 
Mihai Eminescu nr. 446, jud. Cluj, organizeaza concurs in 
vederea ocuparii posturilor vacante de

1.  Functia publica de executie consilier I superior in cadrul 
compartimentului Urbanism, nivel studii superioare

2.  Functia publica de executie Functia publica de executie 
consilier I asistent in cadrul compartimentului Asistenta 
Sociala, nivel studii superioare

din cadrul aparatului propriu al consiliului local Bontida.

Conditii de participare la concurs: studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de licenta, sau echivalenta in 
domeniul stiintelor juridice specializarea drept. Dosarele de 
inscriere se depun la sediul primariei in termen de 20 de zile 
de la data publicarii anuntului in Monitorul Ofi cial. Ora si locul 
desfasurarii probelor – sediul primariei comunei Bontida, str. 
Mihai Eminescu 446, Bontida: 

1. 20.01.2015 – proba scrisa, 

2. 22.01.2015 – interviu

Conditii de participare, bibliografi e si alte informatii 
suplimentare se pot obtine la sediul institutiei.

ANUNŢ DE VÂNZARE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj, în 
calitate de lichidator judiciar al S.C. CALIBRA INVEST S.R.L. 
– în faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor active:

•  Teren extravilan Feleacu situat pe centura Vâlcele-Apahida 
în suprafaţă de 5800mp– preţ strigare 4.263 € + TVA;

•  Bunuri mobile – preţ strigare 4.330 € + TVA (Instalaţii 
tehnice, mașini și mobilier).

Licitaţia va avea loc în 08.01.2015, ora 14:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru activele neadjudecate licitaţia 
se repetă în 15.01.2015, 22.01.2015, 29.01.2015 în aceleași 
condiţii. Caietele de sarcini se pot cumpăra de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0737 888997 
si pe www.citr.ro, cod anunt CIT1381.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu 
Haţieganu“, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Victor 
Babeș, Nr. 8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și 
completat de H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi:

-  1 post seretar şef facultate, perioadă nedeterminată la 
Facultatea de Medicină Dentară

Cerinţe de participare:
- studii superioare cu diplomă de licenţă
- cunoștinţe avansate de limba franceză și engleză
- cunoștinţe avansate de utilizare a calculatorului (Microsoft 

Offi ce)
- experienţă minim 3 ani în activităţi similare

-  1 post laborant, perioadă nedeterminată la Disciplina 
Reabilitare Orală

-  1 post laborant, perioadă nedeterminată la Disciplina 
Parodontologie

-  1 post laborant, perioadă determinată la Disciplina 
Prevenţie în Medicina Dentară

Cerinţe de participare:
- studii postliceale sau superioare cu diplomă de licenţă 

de specialitate în domeniu
- cunoștinţe avansate de utilizare a calculatorului (Microsoft 

Offi ce)
- cunoștinţele sau atestatele de limbă străină constituie 

avantaj

-  1 post secretar, perioadă determinată la Facultatea de 
Medicină Dentară

Cerinţe de participare:
- studii superioare cu diplomă de licenţă
- cunoștinţe avansate de limba franceză și engleză
- cunoștinţe avansate de utilizare a calculatorului (Microsoft 

Offi ce)
- experienţă minim 2 ani în activităţi similare

Concursul se va organiza la sediul Facultăţii de Medicină 
Dentară, Str Pasteur, Nr. 4,etaj 2:

- Proba scrisă: 16.01.2015, ora 10;
- Proba practică: 20.01.2015, ora 10;
- Proba de interviu: 22.01.2015, ora 10;

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
12.01.2015 în intervalul orar 9-15 la sediul Universităţii, Str. 
Victor-Babeș, Nr. 8,Cluj-Napoca, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la Tel: 0264597256/2164, 
2165, 2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

RECTOR
Prof. Dr. Alexandru Irimie

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu 
Haţieganu“, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Victor 
Babeș, Nr. 8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și 
completat de H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi:

- secretar perioadă determinată la Facultatea de Medicină
Concursul se va organiza la sediul Facultăţii de Medicină, 

Str. Pasteur, Nr. 4, etaj 1:
- Proba scrisă: 12.01.2015, ora 10;
- Proba practică: 14.01.2015, ora 10;
- Proba de interviu: 16.01.2015, ora 10;
Cerinţe de participare:
- studii medii sau superioare cu diplomă de absolvire
- cunoștinte avansate de limba franceză și engleză
- cunoștinţe avansate de utilizare a calculatorului (Microsoft 

Offi ce)

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
30.12.2014 în intervalul orar 9-15 la sediul Universităţii, Str. 
Victor-Babeș, Nr. 8, Cluj-Napoca, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la Tel: 0264597256/2164, 
2165, 2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

RECTOR
Prof. Dr. Alexandru Irimie

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu 
Haţieganu“, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Victor 
Babeș, Nr. 8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și 
completat de H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 posturi vacante de bibliotecar, studii superioare.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii, Str. 
Victor-Babeș, Nr. 8,Cluj-Napoca:

- Proba scrisă: 15.01.2015, ora 10;
- Proba practică: 19.01.2015, ora 10;
- Proba de interviu: 21.01.2015, ora 10;
Cerinţe de participare:
- studii superioare cu diplomă de licenţă și specializare în 

domeniul biblioteconomiei
- cunoșterea atestată a unei limbi străine (engleză, franceză)
- cunoștinţe avansate de utilizare a calculatorului (Microsoft 

Offi ce)
- experienţă în domeniu de minim 1 an

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
12.01.2015 în intervalul orar 9-15 la sediul Universităţii, Str. 
Victor-Babeș, Nr. 8, Cluj-Napoca, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la Tel: 0264597256/2164, 
2165, 2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

RECTOR
Prof. Dr. Alexandru Irimie

ANUNȚ DE VÂNZARE

Se aduce la cunostinta generala ca in ziua de 19.12.2014 
ora 9, la sediul Biroului Executorului Judecatoresc Ciumarnean 
Romeo-Gabriel din Zalau, str.Tudor Vladimirescu nr.1, bl.Lira, 
ap.8, jud.Salaj, va avea loc vanzarea la licitatie publica a bunului 
imobil constand in apartament cu 2 camere, 1 bucatarie, 1 
baie, antreu, sas, cu suprafata de 35,76 mp, cu p.i.c. 1,45% 
si teren in folosinta 7/480 parte – imobil amplasat in in 
Cluj-Napoca – 400552, Aleea Parang nr.14, bl.J1, sc.II, ap.23, 
Judetul Cluj, proprietatea debitorului/rilor BONDA Valentin 
Eugen si BONDA Adriana, ambii cu domiciliul in Cluj-Napoca, 
Aleea Parang nr.14, bl.J1, sc.II, ap.23, Judetul Cluj.

Pretul de incepere al licitatiei este de 135.000 lei.
Toti cei interesati de cumpararea bunului imobil scos la 

licitatie publica se vor prezenta la data, locul si ora stabilite, 
avand asupra lor cartea de identitate, oferta de cumparare 
scrisa si dovada consemnarii garantiei de participare 
reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei, in contul 
colector de executare silita nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 
3200 deschis la B.R.D. Zalau.

NOTIFICĂRI

Lichidator judiciar numit în dosarul Tribunalului 
Specializat Cluj 1076/1285/2014, în temeiul Legii 85/2014 
anunţ deschiderea procedurii falimentului S.C. OIGAN & 
KATY CONSTRUCT S.R.L. Turda, Str. Aviatorilor, Nr. 5A, 
Ap.10, Jud. Cluj;. J12/2588/2007, C.U.I. 21896346. Termen 
de depunere declaraţii creanţe și creanţe suplimentare 
30.12.14, temen pentru întocmirea și depunerea tabelului 
preliminar 20.01.15. Termen pentru soluţionarea eventualelor 
contestaţii 06.02.15. Declaraţiile de creanţe trebuie însoţite 
de documentele justifi cative și taxa de timbru 200 lei – în 
original. Adunarea creditorilor pentru confi rmarea lichidatorului 
și stabilirea onorariului acestuia 26.01.15, ora 9,00.

Relaţii la tel. 0745-344.551.

Lichidator judiciar numit în dosarul Tribunalului 
Specializat Cluj 1083/1285/2014, în temeiul Legii 85/2014 
anunţ deschiderea procedurii falimentului S.C. ENGLARO 
S.R.L. Huedin, Str. Vlădeasa, Nr. 22, Jud. Cluj;. J12/516/2001, 
CUI 13814396. Termen de depunere declaraţii creanţe 
30.01.15, termen pentru întocmirea și depunerea tabelului 
preliminar 16.02.15. Termen pentru soluţionarea eventualelor 
contestaţii 24.03.15. Declaraţiile de creanţe trebuie însoţite 
de documentele justifi cative și taxa de timbru 200 lei – în 
original. Adunarea creditorilor pentru confi rmarea lichidatorului 
și stabilirea onorariului acestuia 24.02.15, ora 8.00.

Relaţii la tel. 0745-344.551.

Administrator judiciar numit în dosarul Tribunalului 
Specializat Cluj 891/1285/2014, în temeiul Legii 85/2014 
anunţ deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 
Societatea Agricolă Popas Ciurila – Sediul Ciurila, Str. 
Principală, Nr. 17, Jud. Cluj; Registrul P. J. Judecătoria Turda 
Nr. 1776/1998, C.U.I. 10638171. Termen de depunere 
declaraţii creanţe 20.01.15, termen pentru întocmirea și 
depunerea tabelului preliminar 10.02.15, Termen pentru 
soluţionarea eventualelor contestaţii 03.03.15. Declaraţiile 
de creanţe trebuie însoţite de documentele justifi cative și 
taxa de timbru 200 lei – în original. Adunarea creditorilor 
pt confi rmarea lichidatorului și stabilirea onorariului acestuia 
17.02.15, ora 12,00.

Relaţii la tel. 0745-344.551.
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 IN ATENTIA PENSIONARILOR SI PERSOANELOR CARE BENEFICIAZA DE TRANSPORT 

URBAN GRATUIT PE BAZA L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999

Ca urmare a H.C.L. Nr. 715/2007, completata prin prevederile H.C.L. Nr. 195/2009, toate persoane-
le varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil in municipiul Cluj-Napoca, ale caror venituri lunare sau 
cuantumuri inregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi“ sunt de pana la 1.300 RON 
sau cuprinse intre 1.301 si 1.500 RON, benefi ciaza de gratuitatea transportului urban pe mijloacele 
de transport in comun pe toate liniile in municipiul Cluj-Napoca si respectiv, pe o singura linie in 
municipiul Cluj-Napoca. De asemenea, se vor elibera abonamente gratuite pe toate liniile pentru 
toate persoanele varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil in Cluj-Napoca, care au implinit varsta 
de 70 ani (indiferent de cuantumul venitului sau al pensiei), precum si pentru cetatenii de onoare ai 
municipiului Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului). Abonamentele gratuite pe toate liniile 
pentru pensionari si persoane varstnice sunt valabile si pentru liniile metropolitane din comunele 
Floresti si Apahida.

De asemenea, persoanele benefi ciare ale L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999 primesc 
abonamente gratuite pe toate liniile in cadrul Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj (muni-
cipiul Cluj-Napoca, comunele Floresti, Apahida, Baciu, Chinteni, Feleacu si Ciurila).

Pentru a evita aglomeratia la chioscurile CTP Cluj-Napoca S.A in preajma sarbatorilor de 
iarna, reamintim ca eliberarea abonamentelor pentru anul 2015 se desfasoara in perioada 
15.12.2014 – 10.01.2015 si rugam persoanele incadrate in categoriile de mai sus sa se prezin-
te la urmatoarele puncte de eliberare a abonamentelor:

 Cart. Marasti – SEDIU CTP – B-dul 21 Dec. nr.79A
– ARTE PLASTICE – Str. A. Vlaicu
– IRA   – Str. A. Vlaicu
 Cart. Gheorgheni  – BISTRITEI    – Str. N. Titulescu
– BAISOARA   – Al. Baisoara
Cart. Zorilor  – ZORILOR   – Str. Observatorului
 Cart. Manastur  – MINERVA    – Str. Primaverii
– CAMPULUI – Cl. Manastur
– CALVARIA    – Str. Primaverii
 Cart. Grigorescu  – 1 DECEMBRIE 1918 – Str. Fantanele
– BUZAU  – Str. Al. Vlahuta
 Cart. D. Rotund, Iris  – GARA      – P-ta Garii
– CLUJANA   – P-ta 1 Mai
 Centru  – P-ta M.VITEAZUL  – P-ta M.Viteazul
Pensionarii si persoanele varstnice vor avea asupra lor urmatoarele documente:
 Buletin / carte de identitate;
 Ultimul cupon de pensie;
 Ultimul abonament – se va preda;
 Fotografi e recenta;
In plus, benefi ciarii L118, L189 si OUG214 vor prezenta la biroul de abonamente:
 Decizia sau Hotararea de la C.J. de Pensii Cluj ;
 Doua copii dupa ultimul cupon de pensii.

Persoanele care in anul 2014 nu au benefi ciat de abonament sau l-au pierdut se vor pre-
zenta la biroul de abonamente SEDIU CTP Cluj-Napoca S.A. – B-dul 21 Dec. nr. 79A, avand 
asupra lor si decizia de pensionare.

CTP Cluj-Napoca S.A.

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL

Societăţii COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR

pe data de 19 ianuarie 2015, ora 14,00

Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura la sediul societăţii din Cluj-Napoca, 
str. Republicii nr.107, sala 202, judeţul Cluj, în data de 19 ianuarie 2015, ora 14,00, la care 
sunt îndreptăţiti să participe acţionarii existenţi în registul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
12.01.2015, care este dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1.  Informarea acţionarilor cu privire la situaţia creată de lipsa cadrului legal de funcţionare 
a Pieţei RASDAQ, prezentarea pieţelor reglementate și a sistemelor alternative de 
tranzacţionare pe care pot fi  tranzacţionate acţiunile societăţii și a cadrului juridic aplicabil 
tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul 
unui sistem alternativ de tranzacţionare, conform prevederilor Legii nr. 151/2014.

2.  Adoptarea unei hotărâri referitoare la efectuarea de către societate a demersurilor 
legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate 
pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ 
de tranzacţionare.

3.  Aprobarea delegării către Consiliul de administraţie a atribuţiilor privind stabilirea 
detaliilor și a condiţiilor concrete privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate 
la punctul 2 de pe ordinea de zi.

4.  Aprobarea delegării către Consiliul de administraţie a exerciţiului atribuţiilor prevăzute 
la art. 113 lit. b), c) și f) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată 
și cu modifi cările ulterioare.

5.  Aprobarea modifi cării actului constitutiv prin actualizarea cu prevederile stabilite prin 
hotărârile adoptate în prezenta adunare generală.

6.  Validarea unor hotărâri ale consiliului de administraţie.

7. Aprobarea datei de 10.02.2015 ca dată de înregistrare.

8. Diverse.

9.  Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea formalităţilor necesare ducerii la 
îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia 
ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acţionarii au dreptul de a adresa, în scris, întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea 
de zi.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în adunările generale 
precum și materialele de ședinţă se pot obţine de la sediul societăţii menţionat mai sus, 
începând cu data de 19.12.2014.

În cazul în care pe data de 19 ianuarie 2015, ora 14,00, nu se întrunește cvorumul prevăzut 
de lege și de actele constitutive, adunarea generală se va desfășura pe data de 20 ianuarie 
2015, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al
SOCIETATII COMERCIALE AVICOLA S.A.
Cu sediul în Cluj-Napoca, Lombului FN, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/176/1991, 
CIF RO 201470;
in temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990, cu modifi carile si completarile ulterioare si a Legii 
297/2004

= CONVOACA =
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22 ianuarie 2015, respectiv 23 

ianuarie 2015 in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, ora 11.00, la sediul 
societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 12 ianuarie 
2015 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarii generale.

= ORDINE DE ZI =
1.  Revocarea din functie al unui numar de 3 administratori, membrii in consiliul de administratie.
2.  Aprobarea descarcarii de gestiune pentru activitatea desfasurata de acestora in anul 2014.
3.  Alegerea unor 3 noi administratori, membrii in consiliul de administratie, pe o perioada 

de 4 ani si stabilirea remuneratiei acestora. Lista cu persoanele propuse pentru functia de 
adminsitrator va fi  sediul societatii, putand fi  consultata si completata de actionari pana 
la data de 05 ianuarie 2015.

4.  Revocarea cenzorilor si numirea unui auditor fi nanciar.
5.  Aprobarea datei de 06.02.2015 ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 

238 din Legea nr. 297/2004.

= CONVOACA =
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 22 ianuarie 2015, ora 11:30, 

sau pentru data de 23 ianuarie 2015, ora 11:30, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la 
prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la 
data de referinta 12 ianuarie 2014 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale, cu 
urmatoarea

= ORDINE DE ZI =
1.  Dezbaterea de catre actionari a optiunilor prevazute de Legea nr. 151/2014, privind 

clarifi carea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe 
piata actiunilor necotate si luarea unei hotarari in acest sens.

2.  Aprobarea datei de 06.02.2015 ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 
238 din Legea nr. 297/2004.

3.  Imputernicirea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor privind inregistrarea 
prezentei hotarari in relatia cu ORC Cluj, precum si în îndeplinirea altor formalitati prevazute 
de legislatia in vigoare.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentand, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul 
social, au dreptul:

a)  de a introduce noi puncte la ordinea de zi, cu conditia ca fi ecare punct sa fi e insotit de o 
justifi care sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b)  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe 
ordinea de zi.

Drepturile mentionate anterior pot fi  exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat 
sau prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii 
generale. Societatea Comercială AVICOLA S.A. isi rezerva dreptul de a raspunde numai la intrebarile 
primite in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea de data adunarii generale, de la actionarii 
care s-au identifi cat in mod corespunzator. In vederea protejarii confi dentialitatii si a intereselor 
comerciale ale fi rmei, raspunsurile se vor comunica prin posta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau prin 
reprezentanti, in baza unei procuri speciale. Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe baza de procura speciala. Formularele 
de procuri speciale se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data publicarii prezentului 
convocator, respectiv data de 19.12.2014. Procurile vor fi  depuse la sediul societăţii, în original, 
cu 48 ore inainte de adunare, până în data de 20.01.2015, ora 16:30, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.

În același termen, buletinele de vot prin corespondenţă completate și semnate de acţionar se 
vor depune la sediul societăţii personal sau prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe 
care să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, convocatorul, numarul 
total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, proiectul de hotărâre, precum și formularele 
de procura speciala și buletinele de vot prin corespondenţă vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor la 
sediul societăţii, începând cu data de 19.12.2014.

In sala de sedinta vor avea acces actionarii / mandatarii lor, imputerniciti cu procuri speciale, 
in conditiile legii si vor avea asupra lor actul de identitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Nicoară Nicolae Vasile

Ruşii sunt deranjaţi
de sistemul antirachetă
Măsurile de militarizare luate de NATO în 
sud-estul Europei, inclusiv instalarea elemente-
lor antirachetă în România, intră în contradicţie 
cu stabilitatea Europei, consideră Ministerul rus 
de Externe, criticând inclusiv presupusa implica-
re a Bucureștiului în practicile CIA. Aleksandr 
Lukașevici, purtătorul de cuvânt al Ministerului 
rus de Externe, a reacţionat astfel la declaraţii 
atribuite lui Mike Rogers, președintele 
Subcomisiei pentru Forţe Strategice din Camera 
Reprezentanţilor, informează Mediafax.

PE sprijină
recunoaşterea Palestinei
Parlamentul European a aprobat miercuri o re-
zoluţie prin care își exprimă sprijinul de „princi-
piu” pentru recunoașterea statului palestinian, 
dar fără a cere statelor membre UE să facă 
acest lucru, așa cum doreau mai multe grupuri 
politice. Parlamentul European (PE) „sprijină 
în principiu recunoașterea statului palestinian 
și soluţia bazată pe două state”, dar acest lu-
cru ar trebui realizat „concomitent cu procesul 
de pace, care trebuie relansat”, potrivit rezolu-
ţiei adoptate cu 498 de voturi pentru și 88 îm-
potrivă, informează Mediafax.

Va fi dezăluit raportul
„CIA – România”?
Guvernul român va furniza toate informaţiile 
de care dispune referitor la presupusa existen-
ţă a unui centru de detenţie al CIA în ţară, a 
anunţat miercuri premierul Ponta. Conform 
premierului, președintele ales Klaus Iohannis 
va trebui să convoace o reuniune a Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării pentru a cere acces 
la întregul raport al Senatului american privind 
CIA, așa cum intenţionează să facă Polonia. El 
a amintit că o anchetă a Parchetului General 
din România este în curs, precizează Mediafax.

Pe scurt
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Ultimul meci din Grupa 

principală 1 a 

Campionatului European 

din Ungaria şi Croaţia – 

EURO 2014 pentru naţio-

nala feminină de handbal 

a României a fost unul 

spectaculos, fetele antre-

nate de Gheorghe Tadici 

reuşit un scor foarte bun.

Afl ată în lupta pentru a juca 

meciul de clasare fi nală pe locu-

rile 5-6, România a deschis sco-

rul prin Neagu, în primul minut 

de joc, iar Brădeanu a mărit avan-

tajul la următorul atac, 2-0. Du-

pă încă cinci minute, tabela ară-

ta 5-0 în favoarea tricolorelor, Po-

lonia luând şi un time-out între 

timp. La mijlocul reprizei, Ro-

mânia păstra avantajul, 6-3, în 

timp ce Paula Ungureanu s-a re-

marcat în poartă cu intervenţii 

spectaculoase. Până la pauză, 

echipa României a continuat la 

„timonă”, 9-5 (min. 22) şi 10-7 

(min. 26), pentru ca după 30 de 

minute, tabela să arate 11-9.

La reluare, Polonia a fost cea 

care a dat startul, deşi se afl a 

în inferioritate numerică, reu-

şind să egaleze şi să preia con-

ducerea în doar câteva minu-

te, 12-11 (min. 35). Tricolorele 

s-au revanşat în doar patru mi-

nute, 14-12, menţinând avan-

tajul şi în continuare, 17-14 

(min. 45) şi 20-15 (min. 50). 

Cu şase minute înainte de fi -

nal, Polonia a redus la 17-20, 

dar tricolorele au reuşit să ma-

nagerieze avantajul în ultime-

le minute ale partidei, 22-18 

(min. 57), obţinând victoria, 

cu scorul de 24-19.

Portarul Paula Ungureanu a 

avut din nou o evoluţie foarte 

bună, cu 51 la sută procentaj 

de reuşite, fi ind declarată la fi -

nalul partidei cea mai bună ju-

cătoare a meciului din naţio-

nala României.

Marcatoare: Polonia – Siod-

miak 3 goluri, Kocela 3, Ku-

dlacz 3, Kulwinska 3, Byzdra 

3, Zalewska 2, Niedzwiedz 1, 

Gega 1; România – Neagu 9 go-

luri, Perianu 4, Ardean-Elisei 

3, Brădeanu 2, Chintoan 2, Chi-

per 2, Pîrvuţ 1, Bondar 1.

Ca urmare, România acu-

mulează 5 puncte în clasament.

Semifi nalele şi meciul pen-

tru clasarea fi nală pe locurile 

5-6 vor avea loc vineri, iar du-

minică sunt programate fi nale-

le pentru medalii.

La ediţia din 2012, naţiona-

la României a ocupat locul 10, 

ultima medalie obţinută fi ind 

la ediţia din 2010 – bronz. Tur-

neul fi nal al CE din 2016 va 

avea loc în Suedia, între 4-18 

decembrie.

Deţinătoarea titlului euro-

pean este Muntenegru.

Cristina Neagu selectată 
pentru echipa ideală

Cristina Neagu (foto meda-

lion), interul stânga a echipei 

naţionale de handbal, este sin-

gura jucătoare română nomi-

nalizată pentru echipa ideală a 

Campionatului European de 

handbal feminin din Croaţia şi 

Ungaria.

Pentru prima oară în istoria 

competiţiei europene, fanii pot 

participa la alegerea celor mai 

bune jucătoare, votul lor având 

o pondere de 40 la sută, iar vo-

tul comisiei de specialişti de 60 

la sută, potrivit site-ul EHF. Pen-

tru fi ecare post, fanii au de ales 

între 5 jucătoare nominalizate 

pe fi ecare post, plus cel mai 

bun apărător. Votul se va deru-

la începând de sâmbătă 20 de-

cembrie, ora 12,00, până du-

minică 21 decembrie, ora 12,00.

Cea mai bună jucătoare a 

competiţiei va fi  însă desem-

nată doar de comisia de speci-

alişti. Printre nominalizate fi -

gurează şi 2 jucătoare din cam-

pionatul României: extrema 

stângă norvegiană Camilla Her-

rem (HCM Baia Mare) şi extre-

ma dreaptă spaniolă Carmen 

Martin (CSM Bucureşti).

Victorie în ultimul meci 
de la EURO 2014
Naţionala feminină de handbal a României a
învins formaţia Poloniei cu scorul de 24-19 (11-9).

Portari: Silje Solberg (Norvegia); Eva Kiss (Ungaria); Sonja 
Barjaktarovic (Muntenegru); Katja Schülke (Germania); 
Amandine Leynaud (Franța)
Extremă stânga: Maria Fisker (Danemarca); Camilla 
Herrem (Norvegia); Siraba Dembele (Franța); Martine 
Smeets (Olanda); Majda Mehmedovic (Muntenegru);
Inter stânga: Cristina Neagu (România); Estavana Polman 
(Olanda); Zsuzsanna Tomori (Ungaria); Gnonsiane Niombla 
(Franța); Milena Knezevic (Muntenegru);
Centru: Isabelle Gullden (Suedia); Kristina Kristiansen 
(Danemarca); Cornelia ?Nycke’ Groot (Olanda); Karolina 
Kudlacz (Polonia); Estelle Nze Minko (Franța);
Pivot: Heidi Loke (Norvegia); Mette Gravholt (Danemarca); 
Suzana Lazovic (Muntenegru); Yvette Broch (Olanda); Nina 
Kamto Njitam (Franța);
Inter dreapta: Katarina Bulatovic (Muntenegru); Nora Mörk 
(Norvegia); Alexandra Lacrabere (Franța); Louise Burgaard 
(Danemarca); Ida Oden (Suedia);
Extremă dreaptă: Linn-Kristin Riegelhuth-Koren (Norvegia); 
Koumba Cisse (Franța); Jurswailly Luciano (Olanda); 
Radmila Petrovic (Muntenegru); Carmen Martin (Spania)
Cel mai bun apărător: Sabina Jacobsen (Suedia); Zita 
Szucsanszki (Ungaria); Dannick Snelder (Olanda); Suzana 
Lazovic (Muntenegru); Allison Pineau (Franța).

Iată nominalizările pentru fiecare post:
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Paul Papp vrea 
Unirea Dej
Fotbalistul Paul Papp intenţio-
nează să preia clubul de fotbal 
Unirea Dej. Jucătorul Stelei a 
avut o întâlnire pe această temă 
cu primarul Morar Costan. Edilul 
municipiului Dej a explicat care 
sunt opţiunile la ora actuală în 
ceea ce privește situaţia clubului 
de fotbal Unirea Dej. „Astăzi (n.r. 
miercuri), la ora 10:30, m-am în-
tâlnit cu Paul Papp, cu dejeanul 
nostru, și am avut discuţii despre 
viitorul fotbalului dejean. Practic, 
la ora aceasta, sunt două varian-
te: Papp este dispus să preia clu-
bul Unirea, bineînţeles după o 
discuţie cu actualul deţinător al 
clubului, sau, varianta a doua, să 
formeze el un club nou de genul 
Academiei lui Hagi, la noi să fi e 
Academia de Fotbal Paul Papp. 
În calitatea mea de primar al 
Dejului, sunt pentru demararea 
lucrurilor și pentru viitorul sportu-
lui dejean”, a declarat Morar 
Costan, potrivit someșeanul.ro. 
Paul Papp ar fi  dispus să inves-
tească aproximativ 50.000 de 
euro la echipa dejeană dacă va 
prelua echipa din Dej.

Pe scurt

SPORT

Au învins Polonia
Naționala feminină de handbal a 
României a a câștigat meciul cu 
reprezentativa Poloniei cu scorul 
de 24-19 (11-9). Pagina 11

ANUNŢ

TÂRGUL MEŞTEŞUGARILOR, MANUFACTURIERILOR 
ŞI ARTIZANILOR POPULARI

19 – 20 decembrie 2014, centrul municipiului
În preajma sărbătorilor tradiţionale de Crăciun, Primăria Municipiului 

Turda organizează o ediţie specială a „TÂRGULUI MEŞTEŞUGARILOR, 
MANUFACTURIERILOR ŞI ARTIZANILOR POPULARI“, în perioada 19 – 20 
decembrie 2014, locaţia fi ind zona pietonală din centrul oraşului.

Așa cum v-am obișnuit, la evenimentul pe care îl găzduim periodic, 
participă producători locali, meșteșugari, manufacturieri, artizani populari 
din diverse domenii de activitate, ideea municipalităţii turdene fi ind aceea 
de a crea un cadru favorabil în vederea promovării meșteșugarilor din zonă, 
precum și pentru conservarea vechilor tradiţii locale. De la târgul nostru nu 
vor lipsi produsele de apicultură, uleiul de fl oarea soarelui presat la rece, 
produsele lactate, iar turta dulce ne va aminti târgurile de altădată. În plus, 
producătorii noștri vă oferă suveniruri, produse ceramice, ornamente și 
decoraţiuni, care pot deveni cele mai potrivite cadouri de Crăciun.

Mulţumim tuturor producătorilor și partenerilor care ne sunt alături în 
organizarea târgului, precum și cetăţenilor comunităţii noastre care au 
contribuit la longevitatea acestui eveniment. Sărbătorile de iarnă ne oferă 
fericita ocazie de a adresa tuturor urările noastre sincere de sănătate, 
armonie și belșug. Fie ca lumina Crăciunului să ne însoţească, pentru a 
regăsi împreună frumuseţea tradiţiilor românești.

Sărbători fericite tuturor!

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA,
TUDOR ŞTEFĂNIE

    
ROMÂNIA 

                                    
        
       
        
    - primaria@primariaturda.ro 
    www.primariaturda.ro 
 

„TÂRGULUI 
TIZANILOR POPULARI”

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA,
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Această promisiune a 

făcut-o directorul Clubului 

Sportiv Universitatea Cluj 

în cadrul conferinţei în 

care s-au desemnat cei 

mai buni zece sportivi ai 

clubului.

Directorului CS „U” Cluj, 

Ovidiu Vasu, a anunţat că sec-

ţiile care se vor antrena pe 

parchetele Sălii Polivalente, 

de la 1 ianuarie, vor fi  hand-

bal feminin, handbal mascu-

lin şi secţia de volei. El a pro-

mis că primul turneu de hand-

bal feminin din acest an va fi  

organizat tot în această sală.

„Veţi vedea că de la 1 ia-

nuarie, chiar primul turneu 

de handbal feminin la Sala 

Polivalentă, acolo vor merge 

handbalul feminin, handba-

lul masculin şi, în sala mică, 

al doilea antrenament îl vor 

face echipele de volei”, a de-

clarat Ovidiu Vasu.

Faptul că handbalistele de 

la U Alexandrion au disputat 

meciuri în Sala Polivalentă du-

pă care au renunţat să se mai 

antreneze în această sală s-a 

datorat preţul foarte mare şi 

faptului că echipa trebuia să 

plătească şi curăţenia.

„Faptul că ne-am dus şi apoi 

nu ne-am mai dus se datorea-

ză şi unui aspect care acum s-a 

reglementat, preţul pe oră. 

Acum preţul pe oră este 100 de 

lei în care intră chiria pe oră şi 

nu se mai plăteşte curăţenia. 

Această situaţie ne convine 

acum. Aşa este şi hotărârea de 

Consiliu Local, 100 de lei. Sa-

la „Horia Demian” este foarte 

bună pentru volei, baschet fe-

minin. Eu vreau ca echipele să 

facă două antrenamente pe zi. 

Dacă voleiul va creşte va trece 

la Sala Polivalentă şi cine cade 

jos va trece la Sala Sporturilor”, 

a spus Ovidiu Vasu.

Directorul CS „U” Cluj spe-

ră că în 2015 Consiliul Local 

Cluj să aloce mai mulţi bani 

clubului.

„În anul 2015 am marea 

speranţă că Consiliul Local 

Cluj se va ridica deasupra Con-

siliilor Locale Baia Mare, Ora-

dea, Mureş, care alocă peste 

100 de miliarde de lei la sport”, 

a declarat Ovidiu Vasu.

Potrivit antrenoarei U Ale-

xandrion, Carmen Amariei, 

primul turneu de handbal la 

Cluj va avea loc în perioada 

3-4 ianuarie.

Secțiile performante ale CS 
„U” întră în Sala Polivalentă
Sportivii celor mai performante trei secții sportive ale Clubului Sportiv Universitatea Cluj 
se vor antrena de la 1 ianuarie în Sala Polivalentă.


