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EDUCAȚIE

Lecţii de viaţă 
în sala de cinema
EducaTIFF propune 5 zile de proiecții de 
fi lm, lecții de cinema și concursuri cu pre-
mii pentru elevii clujeni.  Pagina 6

ECONOMIE

Trilulilu, business-ul fondat 
la Cluj, scos la vânzare
Platforma locală, supranumită YouTube de 
România, va avea alţi proprietari.  Pagina 5

POLITICĂ

Alegerea primarilor 
în două tururi de scrutin?
Cioloş l-a invitat pe Călin Popescu Tăriceanu, 
să sprijine iniţitiva partidelor de Opoziţie de 
alegere a primarilor în două tururi.  Pagina 9

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

METEO

Se schimbă vremea! 
SĂNĂTATE

Epidemie de rujeolă lângă Cluj!
Meteorologii anunţă schim-

bări de temperatură.
Conform unei prognoze a Ad-

ministraţiei Naţionale de Meteo-
rologie (ANM), temperaturile vor 
scădea, în următoarele zile, la ni-
velul întregii ţări şi vor apărea 
precipitaţii, predominant sub for-
mă de ploaie. După 21 martie vre-
mea va deveni în general caldă, 
valorile termice ajungând până 
la 21 – 22 de grade Celsius.

În Transilvania, valorile ter-
mice vor marca o scădere ac-
centuată în primele zile, de la 
maxime în medie de 20 de gra-

de, la valori în jur de 8 grade. 
În intervalul 20 – 23 martie se 
va mai încălzi, spre maxime de 
10 – 11 grade, iar în a doua săp-
tămână vor fi  variaţii uşoare în-
tre 6 şi 10 grade. Minimele vor 
creşte uşor în primele nopţi, pâ-
nă la medii de 2 – 4 grade, iar 
din 20 martie vor avea o ten-
dinţă de scădere şi se vor situa, 
în medie, între -4 şi 0 grade. Pre-
cipitaţii temporare vor fi  în ma-
joritatea zilelor, cu o probabili-
tate mai mare în zilele de 19 şi 
20 martie şi, din nou, în inter-
valul 24 – 31 martie.

O nouă tulpină a virusului 
rujeolei a fost descoperită în 
nordul ţării.

Peste 16.000 de cazuri de 
rujeola au fost înregistrate pâ-
nă acum, iar virusul a ucis 62 
dintre bolnavi, marea majori-
tate copii.

Doar în ultima săptămână au 
fost raportate 48 de cazuri noi, 
cele mai multe în Sălaj, Neamţ 
şi Buzău. Medicii au descoperit 
că în judeţele din nordul ţării vi-
rusul îmbracă o tulpină nemai-
ntâlnită până acum. Specialiştii 
spun că vaccinul rămâne singu-

ra armă chiar şi împotriva aces-
tei noi tulpini.

Deşi în ultimii ani s-au făcut 
progrese, ţara noastră e mult în 
urma altor state la capitolul ra-
ta de vaccinare.

În ultimul an, rata de vacci-
nare împotriva rujeolei a cres-
cut, la a doua doză, de la 65 la 
70%. Prea puţin sunt de părere 
doctorii, căci recomandarea Or-
ganizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
spune că, pentru ca populaţia să 
fi e protejată, rata de vaccinare 
trebuie să fi e de cel puţin 95%.
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Trenul de mare viteză din Cluj-Napoca se vede bine, 
dar numai privind dinspre Budapesta!
Guvernul Ungariei a alocat 3 milioane de euro pentru realizarea studiului de fezabilitate 
al trenului de mare viteză Budapesta – Cluj Napoca – Bucureşti. Pagina 3

Când profesorii îşi bat joc de elevi
Bullying-ul reprezintă în continuare un fenomen îngrijorător în şcoli

Copiii sunt de multe ori răi. Îi atacă pe 
cei diferiţi, pe cei care par mai slabi, de ce-
le mai multe ori pentru a şi ascunde pro-
priile neajunsuri şi frustrări. Problema este 
atunci când profesorul susţine astfel de prac-
tici sau devine la rândul său un „bully”.

Se discută din ce în ce mai mult des-
pre Bullying, un fenomen care se regă-
seşte practic peste tot. Cei mai afectaţi 
sunt însă copii în şcoli. Sunt tachinaţi, 
umiliţi, uneori chiar şi bătuţi, iar acest 

lucru îi poate afecta pe termen lung. 
Profesorii, care ar trebui să evite astfel 
de practici, în contextul în care ar tre-
bui să fi e exemple pentru copii, de mul-
te ori ignoră, susţin sau chiar îi umilesc 
la rândul lor pe copii.

Fenomenul a fost constatat de multă 
vreme în ţările mai dezvoltate, iar speci-
aliştii încearcă să îl stopeze, să îi ajute pe 
oameni şi pe copii să înţeleagă despre ce 
e vorba, cum îi poate afecta pe cei din 

jur. Consilierii şcolari discută, poliţiştii 
merg prin şcoli şi atrag atenţia asupra fe-
nomenului, însă acesta este încă prezent 
şi afectează mulţi copii.

Uneori cei care sunt afectaţi de bullying 
reuşesc să ignore, să treacă peste, mai ales 
dacă văd că există persoane în jurul lor 
care îi înţeleg şi care îi ajută. Aceştia de 
multe ori sunt profesorii. Însă sunt, din 
păcate prea mult cazuri, când profesorul 
este la rândul său un bully.  Pagina 7

ACCIDENT ÎN LANȚ PE STRADA GĂRII. 8 MAȘINI AVARIATE!

Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Con-
form IPJ Cluj în urma accidentului a rezultat avarierea a 8 au-
tovehicule implicate din care 6 erau parcate regulamentar. „Doi 

conducători auto circulau pe aceeași direcție. Unul dintre aceștia 
nu s-ar fi  asigurat la efectuarea unui viraj la stânga, celălalt șofer 
fi ind angajat într-o depășire neregulamentară. În urma coliziu-
nii dintre cele două autovehicule au fost avariate mai multe au-
toturisme parcate”, au informat reprezentanții IPJ Cluj.
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După ce săptămâna trecu-

tă s-au trezit cu executorii 

judecătoreşti la poartă, 

angajaţii Imprimeriei 

Ardealul nu şi-au primit 

drepturile salariale 

pe luna februarie.

Astfel, directorul compa-

niei, Mircia Giurgiu îl acuză 

pe administratorul special al 

CNI Coresi, Pavăl Avrămoiu, 

de rea-credinţă şi solicită per-

misiunea să fi e adunaţi ba-

nii necesari pentru a plăti re-

stanţele salariale. Într-o adre-

să destinată lui Avrămoiu, 

directorul Imprimeriei Ar-

dealul îl face din nou praf 

pe administratorul special al 

Companiei Naţionale a Im-

primeriilor Coresi.

„Pentru că nu aţi fost în 

stare într-o săptămână să 

plătiţi salariile angajaţiilor 

de la Sucursala Imprimeria 

Ardealul Cluj şi Sucursala 

Imprimeria de Vest Oradea, 

vă rugăm să ne permiteţi să 

adunăm noi în cursul zilei 

de astăzi (n.red. luni) banii 

necesari pentru plata salari-

ilor pentru luna februarie 

2019. Vă rugăm să ne anun-

taţi în cel mai scurt timp po-

sibil, astfel veţi fi  singurul 

răspunzător civil şi penal 

pentru neplata salariilor”, se 

arată în adresa semnată de 

directorul Imprimeriei Ar-

dealul, Mircia Giurgiu.

„Aţi invocat tot felul de 

motive pentru neplata salari-

ilor, care au fost demontate, 

cum ar fi  că suma de aproa-

pe 100.000 lei pe care o aveam 

în cont ar proveni din chirii, 

ori numai 5.000 lei din aceas-

tă sumă proveneau din chirii, 

restul provenind din activita-

tea tipografi că. Este pentru 

prima oară, în cei 100 de ani 
de când s-a înfi inţat prima 
tipografi e românească din 
Cluj, când nu au fost plătite 
salariile la termen. Pentru 

acest motiv, Sindicatul Liber 

al tipografi ilor din Cluj a de-

pus în data de 13 martie 2019 

la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Bucureşti sesizare cu 

privire la neplata salariilor”, 

acuză Giurgiu.

Salarii astronomice 
pentru directori, 
0 lei pentru angajaţi

Mircia Giurgiu trage un sem-

nal de alarmă privind salariile 

exorbitante ale unor directori 

din cadrul CNI Coresi, care se 

ridică la peste 10.000 de lei.

„Neplata salariilor are con-

secinţe grave asupra tuturor 

angajaţiilor şi membrilor fa-

miliilor lor, în contextul în 

care, pe lângă asigurarea tra-

iului zilnic, acestora le-a fost 

afectată plata utilităţilor, ra-

telor, medicamentelor şi chel-

tuielilor de şcolarizare a co-

piilor. Cu siguranţă, veţi in-

tra în istorie drept cel mai 

incompetent director de la 

construirea Casei Scânteiei 

până în prezent. Din păca-

te, v-aţi înconjurat de oa-

meni nepregătiţi profesional, 

angajând doi directori cu sa-

larii de peste 10.000 lei, ca-

re atrag cheltuieli lunare in-

utile de peste 25.000 lei, fă-

ră să aducă niciun benefi ciu 

companiei, în timp ce majo-

ritatea angajaţiilor primesc 

salariul minim pe economie”, 

scrie Mircia Giurgiu, care 

arată cu degetul şi la modul 

dubios în care Pavel Avră-

moiu a fost numit în funcţia 

de administrator special.

„Pentru dumneavoastră, 

legea a fost facultativă, în 

condiţiile în care nu aţi în-

cheiat contract de mandat 

cu Ministerul Culturii şi Iden-

tităţii Naţionale, aţi încheiat 

cu administratorul judiciar 

un contract individual de 

muncă care nu este prevă-

zut de Legea insolvenţei şi 

aţi modifi cat organigrama 

companiei fără consultarea 

şi aprobarea Adunării Gene-

rale a Acţionarilor CNI Co-

resi SA”, punctează directo-

rul Imprimeriei Ardealul.

Ministrul Culturii şi Iden-

tităţii Naţionale, Daniel Breaz 

a emis un document prin ca-

re solicită administratorului 

judiciar convocarea AGA pen-

tru a fi  schimbat administra-

torul special. Această şedin-

ţă va avea loc în data de 27 

martie 2019. Astfel, Ministe-

rul Culturii şi Identităţii Na-

ţionale doreşte să salveze tot 

ce se poate din CNI Coresi 

de la prăduiala actualei con-

duceri a CNI Coresi, susţine 

Mircia Giurgiu.

PREMIERĂ NEAGRĂ DUPĂ UN SECOL DE ISTORIE

Angajații Imprimeriei Ardealul, 
neplătiți pe luna februarie
Directorul Mircia Giurgiu vrea să adune bani pentru salarii

Mircia Giurgiu îl acuză pe administratorul special al CNI Coresi, Pavăl Avrămoiu, de rea-credinţă şi solicită 
permisiunea să fie adunaţi banii necesari pentru a plăti restanţele salariale

Un şofer a pătruns pe trotuar, 
încercând să evite impactul 
cu un autobuz

Un accident rutier soldat cu rănirea unui mi-
nor s-a petrecut, luni după-masă, în Florești. 
Din primele informaţii, un bărbat de 30 de 
ani, din Oradea, în timp ce conducea înspre 
Cluj-Napoca, a încercat să evite impactul cu 
un autobuz oprit in staţie. Șoferul a virat 
brusc dreapta, a pătruns pe trotuar, unde a 
acroșat un minor de 17 ani, din Cluj-Napoca, 
care tocmai coborâse din autobuz. După ce a 
acroșat pietonul, șoferul și-ar fi  continuat de-
plasarea, intrând in coliziune cu gardul unui 
imobil și cu autoturismul care era parcat în 
curtea imobilului respectiv. Autobuzul era 

condus de un bărbat de 29 de ani, din 
Sânpaul. Minorul a suferit leziuni ușoare, iar 
șoferul autoturismului a fost testat cu apara-
tul etilotest, rezultatul fi ind negativ.

Taximetrist clujean, 
bătut şi lăsat fără bani!
Vineri, 15 martie 2019, poliţiștii din Florești 
au identifi cat și depistat doi bărbaţi bănuiţi 
de comiterea unei tentative de tâlhărie cali-
fi cată, faptă prevăzută de Codul penal.
Conform probatoriului administrat, la data 
de 14 martie 2019, în jurul orei 11:30, victi-
ma, un bărbat, de 30 de ani, din 
Cluj-Napoca, taximetrist, ar fi  efectuat o cur-
să din Cluj-Napoca până în Florești. La desti-
naţie, acesta ar fi  fost lovit cu pumnul de că-
tre un client, fi indu-i solicitaţi toţi banii pe ca-
re îi are, iar celălalt client l-ar fi  prins de mâ-
nă, în scopul imobilizării. În acest context, 
taximetristul ar fi  reușit să iasă din mașină și 
să fugă, abandonând autoturismul. Ulterior, 
victima s-ar fi  reîntors la autovehicul, însă nu 
a constatat lipsa vreunui bun.
În urma verifi cărilor efectuate, s-a stabilit 
identitatea celor doi clienţi, fi ind vorba des-
pre doi bărbaţi, de 25 și 31 de ani, din 
Florești. În baza probatoriului administrat, 
poliţiștii i-au reţinut pentru 24 de ore pe cei 
doi. Ulterior, magistraţii au emis un man-
dat de arestare preventivă pentru 30 de zile 
faţă de unul dintre aceștia, celălalt fi ind pla-
sat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Accident bizar pe 
Autostrada Transilvania

Un accident rutier inedit a avut loc, luni di-
mineaţă, la kilometrul 36 al Autostrăzii 
Transilvania.
Evenimentul s-a petrecut pe sensul de mers 
spre Turda, fi ind implicată inclusiv o autou-
tilitară care transporta pui congelat.
Zeci de pui s-au împrăștiat pe carosabil du-
pă ce mașina respectivă s-a izbit de un au-
toturism staţionat pe banda de siguranţă, 
potrivit martorilor. Din primele informaţii, 
în ciuda impactului masiv, nu există răniţi.
Vă reamintim că, în urmă cu câteva zile, un 
incident neobișnuit s-a petrecut pe DN 1 în-
tre Huedin și Cluj-Napoca. Zeci de lăzi de 
bere au căzut dintr-un TIR.

Pe scurt
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După ce s-a făcut de râs 

cu videoul de promovare 

al turismului de city break, 

din care Cluj-Napoca lipsea 

în totalitate, Ministerul 

Turismului propune 

un nou clip de promovare 

al României.

Este primul astfel de ma-

terial, după 7 ani de la ulti-

ma campanie de publicitate, 

în care România este prezen-

tată ca destinaţie ideală pen-

tru 365 de zile de vacantă 

pe an, anunţă reprezentan-

ţii Ministerului.

„Filmul cuprinde imagini 

reprezentative pentru toate 

formele de turism din ţara 

noastră. Clipul pune accent 

pe senzaţiile şi experienţele 

trăite de turiştii care acceptă 

invitaţia de a vizita România. 

Prin intermediul unor obiec-

tive simbolice pentru ţara 

noastră, potenţialii turişti au 

ocazia să experimenteze tră-

iri inedite şi autentice oferi-

te de destinaţia turistică Ro-

mânia ş…ţ Obiectivul reali-

zării noului fi lm a fost de a 

promova destinaţia turistică 

România prin accentuarea 

avantajelor sale competitive. 

Clipul cuprinde imagini rele-

vante pentru tot ce şi-ar pu-

tea dori un turist prins în 

aventura descoperirii unei 

destinaţii noi.”, se arată 

într-un comunicat al Minis-

terului Turismului.

Filmările clipului au fost 

făcute în toate regiunile ţării 

şi au suprins destinaţii emble-

matice şi locuri unice din Ro-

mânia. Videoul propune la un 

moment dat o trecere abrup-

tă de la meşteşugari şi tradi-

ţii populare la viaţa de noap-

te din oraşele româneşti. Ast-

fel, după un cadru de o se-

cundă cu centrul Clujului şi 

câteva secvenţe din Salina Tur-

da, în clip mai apar imagini 

de la Festivalul Untold. La fi -

nal apare şi primul număr 1 

mondial din istoria tenisului 

masculin, Ilie Năstase.

„România va fi  
în prim-planul 
atenţiei tuturor!”

„Sunt numeroase destinaţii 

turistice prezentate în clip! Nu 

am uitat niciun domeniu care 

ar putea atrage turiştii în Româ-

nia! Avem de la imagini cu mo-

numente UNESCO, la obiective 

unice în lume, peisaje de vis şi 

chiar cadre care ilustrează per-

fect felul de a fi  jovial al româ-

nului, pus pe distracţie! Acest 

proiect a fost un obiectiv pe ca-

re mi l-am propus încă de la pri-

mele zile ca ministru al Turis-

mului. Clipul este doar începu-

tul unei campanii de promova-

re integrate, care va pune Ro-

mânia în prim-planul atenţiei 

tuturor”, a declarat ministrul Tu-

rismului, Bogdan Trif.

Ministerul Turismului a mai 

realizat, la sfârşitul anului tre-

cut, un fi lm de promovare a 

turismului cultural şi de 

city-break. Acesta a stârnit mul-

tă vâlvă în românilor, nemul-

ţumiţi că oraşe importante, 

precum Cluj-Napoca sau Bra-

şov, au lipsit în întregime din 

acel clip. În schimb, au fost nclu-

se alte oraşe care nu dispun nici 

măcar de aeroport, precum Al-

ba Iulia sau Târgu Jiu.

Untold, Salina Turda şi o secundă din Piaţa Unirii
Atât se vede din Cluj în noul clip de promovareal Ministerului Turismului

Sindicatul Independent al 

Aeroportului Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj pre-

găteşte, în datele de 19 

şi 20 martie, o serie 

de acţiuni de protest.

Războiul dintre Consiliul 

Judeţean Cluj şi Aeroport tre-

ce la un alt nivel odată cu im-

plicarea Federaţiei Sindicate-

lor Aeroportuare din România 

(FSAR). Reprezentanţii aces-

teia îi asigură pe angajaţii Ae-

roportului Cluj de întreaga 

susţinere pe perioada mani-

festărilor.

„Federaţia Sindicatelor Ae-

roportuare din România îşi 

exprimă îngrijorarea faţă de 

derapajele care apar în acti-

vitatea Consiliului Judeţean 

Cluj şi a lipsei de interes a 

acestuia faţă de problemele 

reale cu care se confruntă sa-

lariaţii Aeroportului Interna-

ţional Avram Iancu Cluj. În 

şedinţa Comitetului Director 

al federaţiei din 12-15 mar-

tie a.c. s-a hotărât sprijinirea 

acţiunilor de protest organi-

zate de Sindicatul Indepen-

dent al AIAIC, membru al 

FSAR”, se arată într-un co-

municat remis de FSAR.

Cei de la FSAR susţin că 

vor fi  alături de colegii clujeni 

„la orice nivel pentru a sanc-

ţiona lipsa de profesionalism” 

a aleşilor locali.

„Pe această cale ne decla-

răm solidari cu colegii noştri 

de care suntem alături în de-

mersurile pe care aceştia le 

susţin în vederea soluţionării 

problemelor cu care se con-

fruntă, urmând ca, în cazul 

nesoluţionării favorabile a 

acestora, să îi reprezentăm la 

orice nivel pentru a sancţio-

na lipsa de profesionalism a 

celor aleşi să îşi desfăşoare, 

cu bună credinţă, activitatea 

pe perioada mandatului”, mai 

scriu reprezentanţii Federaţi-

ei Sindicatelor Aeroportuare 

din România.

Sindicatul Independent al 

Aeroportului Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj militează 

pentru stoparea „acţiunilor ile-

gale” la adresa instituţiei, ac-

ţiuni venite din partea Consi-

liului Judeţean Cluj. Preşedin-

tele CJ Cluj, Alin Tişe, este 

acuzat că vrea să vândă aero-

portul turcilor, dar şi de ilega-

lităţi comise împotriva intere-

selor cetăţenilor judeţului.

Angajaţii Aeroportului Cluj, 
susţinere la nivel naţional
 „Ne exprimăm îngrijorarea faţă 
de derapajele Consiliului Județean Cluj!“

Deşi planul iniţial 

al trenului viza o rută 

Budapesta – Cluj-Napoca, 

ministrul de Externe al 

vecinilor, Szijjártó Péter 

a declarat, joi, că preşe-

dintele Camerei 

Deputaţilor, Liviu Dragnea 

doreşte să prelungească 

linia până la Bucureşti.

Prezent la Târgu Mureş, 

unde a participat la manifes-

tarea ocazionată de come-

morarea Revoluţiei Paşoptis-

te la Obeliscul Secuilor Mar-

tiri şi a susţinut o conferin-

ţă de presă comună cu pre-

şedintele UDMR, Kelemen 

Hunor, Szijjártó a precizat 

că elaborarea studiului de 

fezabilitate va dura aproxi-

mativ un an şi jumătate.

„În ceea ce priveşte trenul 

de mare viteză, cred că este 

un dezavantaj competitiv al 

Europei Centrale. Uitaţi-vă cât 

timp facem între Bucureşti şi 

Budapesta cu trenul. Româ-

nia este unul dintre cei mai 

importanţi parteneri econo-

mici ai Ungariei, relaţiile din-

tre oameni sunt strânse, este 

foarte motivant să avem a-

ceastă linie ferată. Planul ini-

ţial a fost Budapesta – Cluj-Na-

poca, dar când am vorbit cu 

domnul preşedinte Dragnea a 

spus că ar dori Budapesta – 

Cluj-Napoca – Bucureşti. Eu 

am spus că este o solicitare 

legitimă şi de ce nu, e cu a-

tât mai bine”, a declarat mi-

nistrul de Externe al Ungari-

ei, potrivit Hotnews.

În februarie 2018, ministrul 

român de Externe, Teodor Me-

leşcanu şi omologul său ma-

ghiar au convenit în privinţa 

dezvoltării unei linii de cale 

ferată de mare viteză între 

Cluj-Napoca şi Budapesta.

„Guvernul Ungariei a apro-

bat o fi nanţare în valoare de 1 

miliard de forinţi (3,3 milioa-

ne de euro) pentru studiul de 

fezabilitate al acestui proiect. 

Guvernul Ungariei nu are nicio 

obiecţie faţă de planul Româ-

niei de a extinde calea ferată 

de mare viteză până la Bucu-

reşti”, spunea încă de atunci S-

zijjártó Péter. De asemenea, 

demnitarul maghiar a explicat 

că Ungaria urmează să facă 

anunţul de achiziţie publică.

„O veste bună este că şi 

Guvernul României a decis să 

înceapă dezbaterile pe acest 

subiect. Noi dorim o dezba-

tere şi un dialog continuu să 

vedem linia de graniţă şi toţi 

parametri tehnici. Eu consi-

der că şi asta ar putea fi  o po-

veste de succes”, a mai spus 

ministrul de Externe ungar.

În România, din cauza in-

frastructurii, viteza medie a 

trenurilor este de 45 km/h. 

La nivelul CFR SA, există 

doar proiecte pentru moder-

nizarea căii ferate pentru a 

se putea circula cu o viteză 

de 160 km/oră.

Calea ferată de mare vite-

ză este un tip de infrastruc-

tură feroviară pe care trans-

portul este operat mult mai 

rapid decât pe infrastructura 

convenţională, prin folosirea 

unui sistem integrat de ma-

terial rulant şi linii dedicate. 

Cu toate că în lume nu exis-

tă un standard armonizat, no-

ile linii pe care trenurile pot 

circula cu peste 250 km/h şi 

liniile existente care permit 

circulaţia cu peste 200 km/h 

sunt considerate căi ferate de 

mare viteză.

Trenul de mare viteză din Cluj se vede 
bine, dar numai de la Budapesta!
Guvernul Ungariei a alocat 3 milioane de euro pentru realizarea studiului de fezabilitate 
al trenului de mare viteză Budapesta – Cluj-Napoca – Bucureşti

Noile linii pe care trenurile pot circula cu peste 250 km/h şi liniile existente care permit circulaţia cu peste 200 km/h sunt considerate căi ferate de mare viteză
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Actriţă de o uluitoare 

complexitate, a abordat 

roluri din cele mai diferi-

te categorii, rezolvate 

printr-o extraordinară 

gamă de mijloace. 

A întrupat pe scenă perso-

naje devenite memorabile în 

interpretarea ei: Wanda în Ga-

iţele de Al. Kiriţescu, Vidra în 

Răzvan şi Vidra de B.P. Haş-

deu, Mona în Steaua fără nu-

me de Mihail Sebastian, Anisia 

în Puterea întunericului de L.N. 

Tolstoi, Léonie în Părinţii teri-

bili de Jean Cocteau, Anna Pe-

trovna în Nefericitul Platonov 

de A.P. Cehov, Mary Tyrone în 

Lungul drum al zilei către noap-

te de Eugene O’Neill, Doamna 

Erlyne în Evantaiul doamnei 

Windermere, Doamna Arbuth-

not în O femeie fără importan-

ţă de Oscar Wilde, Jivka în 

Doamna ministru de Branislav 

Nuşici, Anna Fierling în Mut-

ter Courage de Bertold Brecht, 

Femeia în Viaţa unei femei de 

Aurel Baranga, Solange în Ma-

şina de scris de Jean Cocteau, 

Lady Torrance în Orfeu în in-

fern, Amanda în Menajeria de 

sticlă, Blanche în Un tramvai 

numit dorinţă, Doamna Goforth 

în Trenul cu lapte nu mai opreş-

te aici de Tennessee Williams, 

Tereza Carrar în Puştile Terezei 

Carrar de Brecht (spectacol pen-

tru Televiziunea Română), Do-

na Rosa în Sâmbătă, dumini-

că, luni de Eduardo de Filippo, 

Claire Zachanassian în Vizita 

bătrânei doamne de Fr. Dür-

renmatt, Doamna din Cameris-

tele de Jean Genêt sau Regina 

Gianelli în Regina Mamă de 

Manlio Santanelli.

A lucrat sub bagheta unor 

mari regizori, o colaborare de 

excepţie fi ind aceea cu Vlad 

Mugur sub a cărui direcţie de 

scenă a realizat personaje re-

marcabile: Clitemnestra în Ifi -

genia în Aulis de Euripide, Sil-

via în Visul de D.R.Popescu, 

Cesonia în Caligula de Albert 

Camus sau Olga în Trei surori 

de A.P. Cehov. În Livada de 

vişini de Cehov, de la Teatrul 

din Târgu Mureş, în regia lui 

Gheorghe Harag, a interpre-

tat o Ranevskaia care „înmă-

nunchia câteva din calităţile 

ei structurale”: „energia de a 

aprofunda condiţia persona-

jului, de a o transgresa spre 

generalitate” (Justin Ceuca). 

În cariera sa, actriţa Silvia 

Ghelan a realizat personaje şi 

în trei fi lme: Serata, Întoarce-

rea lui Vodă Lăpuşneanu şi 

Întunericul alb.

O pertinentă evocare a ta-

lentului ei actoricesc a fost fă-

cută de criticul Nicolae Ca-

randino, în cartea sa Actori 

de ieri şi de azi: „Nobleţea Sil-

viei Ghelan nu se poate sta-

bili nici cu blazoane, nici cu 

pergamente; ea se afi rmă în 

cea mai anodină conversaţie, 

ca şi în cel mai patetic rol. 

[...] Prezenţa Silviei Ghelan 

se manifestă [...] mai ales prin 

imponderabilele unei perso-

nalităţi luminate dinăuntru. 

Are în gest, în cuvânt, în gre-

lele ei tăceri, o notă particu-

lară, stranie, fără ca acest fel 

de a fi  să o marcheze exclu-

siv pentru rolurile de mister 

şi de angoasă. Silvia Ghelan 

nici nu imită pe scenă, nici 

nu evocă. Se mulţumeşte să 

dezvolte şi să transforme, acor-

dând cuvântului neaşteptate 

dimensiuni”.

În fi nalul cărţii sale, Silvia 

Ghelan, Justin Ceuca îi face ac-

triţei un admirabil portet: „Sil-

via Ghelan este ea însăşi un 

spectacol de frumuseţe, distinc-

ţie, cu profi lul de efi gie greacă, 

cu ţinuta dreaptă, parcă de ne-

clintit, în acelaşi timp cu un 

mers uşor, cu o deosebită mo-

bilitate a spiritului. [...] Pe chi-

pul ei străfulgerează uneori ur-

mele unor dureri încercate, dar 

stăpânite. Lumina artei se naş-

te de aici, din adâncurile fi in-

ţei sale. [...] Fiinţa Silviei Ghe-

lan se dezvăluie în viaţă şi pe 

scenă, dar păstrează mereu ce-

va ascuns, nedescoperit, care 

formează misterul existenţei ei, 

al alchimiei sale. De care sun-

tem mereu atraşi, pe care nu-l 

uităm niciodată”.

Dumnezeu să-i odihneas-
că sufl etul în pace şi să-i fi e 
lin drumul spre stele!

Doamna Teatrului Naţional 
din Cluj a trecut la cele veşnice
S-a stins din viaţă, după o lungă şi grea suferinţă, la vârsta de 95 de ani, marea actriţă Silvia Ghelan, 
emblemă a teatrului românesc, Doamna Teatrului Naţional din Cluj.

Silvia Ghelan, Doamna Teatrului Naţional din Cluj s-a stins din viaţă după o lungă şi grea suferinţă, la vârsta de 95 de ani

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Sute de sufl ete îndurerate 

l-au condus, luni, pe ulti-

mul drum pe colegul nos-

tru Dan Porcuțan. A venit 

la Cluj-Napoca pentru a-și 

urma pasiunile – sportul, 

fotografi a, ciclismul –, și 

s-a întors acasă, pe melea-

guri bucovinene, între 

patru scânduri sobre.

Un tată îndurerat, o soră 

deznădăjduită, o bunică cu 

sufl etul frânt. Tovarăşi de năz-

bâtii din copilăria inocentă, 

colegi din băncile sălii de cla-

să, camarazi cu care pedala 

sute de kilometri de-a lungul 

şi de-a latul ţării. Colegi cu 

care privea lumea prin obiec-

tivul camerei, cot la cot, fi e 

vară toridă, fi e vânt, ploaie 

sau zăpadă. Colegi din presă 

cu care împărţea idei, rân-

duri, bucurii, împliniri, frus-

trări şi dezamăgiri deopotri-

vă. Au fost alături de Dan 

într-un moment atât de greu, 

în care trupul neînsufl eţit al 

acestuia, fi rav, dar plin de 

energie până deunăzi, a fost 

coborât în groapă.

„A trebuit să plătească tri-

butul acesta, să se întoarcă 

între patru scânduri acasă. 

O să vedem în timp ce a fost, 

dacă a fost culpă medicală 

sau doar rânduiala lui Dum-

nezeu”, cuvinte rostite de 

preotul Teodor Giosan, pa-

rohul Bisericii „Naşterea Mai-

cii Domnului” din Capu Sa-

tului, Câmpulung Moldove-

nesc. La fel se întreabă şi cei 

care i-au fost alături în atâ-

tea drumeţii, dar care vor fi  

nevoiţi de acum încolo să 

pornească în ture fără Dan, 

un împătimit al ciclismului, 

care doar anul trecut a par-

curs peste 13.000 de km pe 

şoselele din ţară. I-a plăcut 

să vadă lumea prin obiecti-

vul aparatului de fotografi at 

şi de pe şaua cursierei. Acum 

o priveşte de altundeva. 

Acum croieşte drumeţii ală-

turi de îngeri.

„Îmi aduc aminte de Geor-

gică, de mic copil, când îm-

preună cu sora sa, Adriana, 

veneau la sfânta biserică, când 

altă făină se măcina la moara 

casei lor, când încă trăia şi ma-

ma lor, iar împreună cu buni-

cii erau o mică familie, fru-

moasă, în care copii dădeau 

viaţă gospodăriei. Era mereu 

dinamic, vesel, şugubăţ, câte-

odată făcea pe interesantul, că 

le ştie pe toate. Sigur că toate 

le faci până într-o zi, când 

pleci, aşa cum s-a întâmplat şi 

cu Georgică, într-un mod atât 

de neaşteptat. Va rămâne în-

să Georgică, Dan, cum îl alin-

taţi voi, în inima şi în sufl etul 

nostru”, şi-a amintit preotul 

de cel care a fost Dan Porcu-

ţan – Georgică.

A plecat la fel de fulgeră-

tor precum a trecut la cele 

veşnice şi mama sa, căreia îi 

semăna. O dramă frustrantă, 

de neînţeles, un sfârşit tra-

gic, greu de digerat, care ne-a 

lăsat acum fără Dan. Fizic, 

căci în memoria celor care 

l-au cunoscut câtuşi de pu-

ţin va rămâne mereu viu, aşa 

cum era el: mereu energic, 

curios, pasionat. Iar nouă, 

colegilor din presă, ne-a lă-

sat moştenire sute, mii de fo-

tografi i care, ori de câte ori 

le vom scoate din arhivă, ne 

vor stârni un zâmbet, o amin-

tire, un gând către cel care a 

fost Dan Porcuţan.

Odihneşte-te în pace, Dan!

Rămas bun, Dan Porcuţan!
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Judeţele cu cele mai 

multe investiţii străine 

sunt Arad, Braşov, Cluj, 

Prahova, Sibiu, Timiş 

şi zona Bucureşti-Ilfov, 

cea mai atractivă 

pentru aceşti investitori, 

potrivit unei analize 

a Consiliului Investitorilor 

Străini (CIS).

Investiţiile străine din Ro-

mânia se ridică la 75 de mi-

liarde de euro, bani care se 

regăsesc în toate sectoarele 

economiei româneşti. Inves-

titorii au construit fabrici şi 

centre logistice, au moder-

nizat clădiri de birouri şi o 

bună parte a infrastructurii 

energetice, au adus tehno-

logii noi de producţie şi ce-

le mai performante sisteme 

de management.

Investitorii au venit în 

România ca să obţină pro-

fituri, dar afacerile lor au 

avut şi o contribuţie esen-

ţială la modernizarea eco-

nomiei româneşti şi inte-

grarea ei în cea europeană, 

spun cei de la CIS.

Companiile cu capital 

străin din România angajea-

ză 1,3 milioane de oameni, 

26% din numărul total de 

angajaţi. Cifra este aproape 

egală cu numărul persoane-

lor angajate în sectorul pu-

blic. Nu există familie în Ro-

mânia care să nu cunoască 

pe cineva care lucrează într-o 

companie străină.

Străinii investesc mai 
mult în toată ţara

Investiţiile străine directe 

au crescut cu 88,5% în prima 

lună a acestui an, la 362 mi-

lioane euro, comparativ cu 

192 milioane euro în luna ia-

nuarie 2018, potrivit datelor 

Băncii Naţionale a României 

remise luni Agerpres.

Participaţiile la capital 

(inclusiv profitul reinves-

tit net estimat) au însumat 

341 milioane euro, iar cre-

ditele intragrup au înregis-

trat valoarea netă de 21 mi-

lioane euro.

Potrivit datelor de la Ofi -

ciul Naţional al Registrului 

Comerţului (ONRC), în pri-

ma lnuă a acestui an au fost 

înregistrate 434 de societăţi 

noi cu participare străină la 

capital, în creştere cu 14,2% 

faţă de perioada similară din 

anul precedent, iar valoarea 

capitalului social subscris de 

aceste companii este de 1,2 

miliarde de dolari.

La 31 ianuarie 2019, în Ro-

mânia erau 221.768 societăţi 

cu participare străină la capi-

tal, în creştere uşoară faţă de 

decembrie 2018. Valoarea ca-

pitalului social subscris de a-

ceste companii era de 63,04 

miliarde echivalent dolari.

Investiţiile străine în creştere. 
Clujul, în topul judeţelor.

Platforma locală, supranu-

mită YouTube de România, 

va avea alţi proprietari

Decizia de vânzare a fost 

publicată deja în Monitorul 

Oficial şi are ca scop simpli-

fi carea procedurilor atunci 

când se va realiza vânzarea 

efectivă, potrivit directorului 

general, Sergiu Biriş.

„Deocamdată e doar o ho-

tărâre AGA prin care am de-

cis că putem să vindem si-

te-ul şi domeniile, nu e o 

vânzare propriu-zisă încă. 

Suntem în discuţii cu mai 

mulţi interesaţi, dar hotărâ-

rea aceasta a fost mai mult 

pentru a scurta procesul de 

vânzare, în cazul în care fi -

nalizăm discuţiile cu cei in-

teresaţi, să putem să facem 

tranzacţia în scurt", a decla-

rat tânărul antreprenor pen-

tru Monitorul de Cluj.

El spune că ideea vânzării 

a venit după ce au primit ofer-

te în acest sens şi că s-a ac-

ceptat efectuarea tranzacţiei 

din cauza schimbării focusu-

lui pe alte proiecte.

„Cu un număr de 135.457 

voturi pentru, reprezentând 

82,4735% din capitalul soci-

al, numărul total de drepturi 

de vot, fără voturi împotrivă 

şi fără abţineri, adunarea ge-

nerală extraordinară, prin vot 

deschis, aprobă vânzarea măr-

cii Trilulilu afl ată în proprie-

tatea societăţii şi a transferu-

lui tuturor drepturilor asupra 

domeniului de internet www.

trilulilu.ro (site, conţinut, URL, 

bază de date, design, coduri 

programare)“, conform deci-

ziei acţionarilor, luată în da-

ta de 21 ianuarie 2019 şi pu-

blicată în Monitorul oficial 

săptămâna trecută.

Platforma online Trilulilu, 

care le permite utilizatorilor 

să partajeze clipuri video, mu-

zică sau imagini şi care a fost 

lansată la începutul anului 

2007 cu ambiţia de a deveni 

cel mai vizitat site local.

Sergiu Biriş a făcut parte 

dintr-o tranzacţie de 500 de 

milioane de dolari

Sergiu Biriş este, poate, 

unul dintre cele mai cunos-

cute nume din generaţia tâ-

nără de antreprenori români. 

A fondat Trilulilu, LiveRail 

şi Zonga. În 2014, Facebook 

a cumpărat LiveRail cu 500 

de milioane de dolari, o tran-

zacţie record.

Sergiu Biriş şi Andrei Dun-

ca au început LiveRail în 2007, 

în Cluj Napoca. La vremea a-

ceea, făceau pionierat în teh-

nologia care permite afi şarea 

de reclame video pe internet. 

Cu doar un an înainte, înfi -�

inţaseră Trilulilu, poate unul 

dintre cele mai cunoscute şi 

de succes site-uri româneşti 

şi platforma pe care au testat 

pentru prima oară LiveRail. 

În 2009, Andrei a decis să ple-

ce din România şi să dezvol-

te LiveRail acolo unde sunt 

şi cunoştinţele şi banii pen-

tru companii de tehnologie: 

întâi la Londra, apoi în San 

Francisco. Sergiu a ales să 

păstreze doar o mică parte 

din LiveRail şi să crească mai 

departe în România proiectul 

Trilulilu, cel mai mare site 

românesc de video-sharing.

Trilulilu, business-ul fondat 
la Cluj, a fost scos la vânzare

Creşterea salariilor 

din administraţia publică 

face ca mulţi dintre anga-

jaţii la privat să râvneas-

că la unul dintre joburile 

puse la bătaie de instituţi-

ile statului.

Oferta este destul de gene-

roasă, peste 70 de oferte de 

muncă în judeţul Cluj, sunt 

postate pe site-ul care anun-

ţă locurile vacante la Stat, în 

timp ce privaţii oferă peste 

1.000 de joburi, potrivit anun-

ţurilor publicate pe site-ul 

Agenţiei Judeţene de Ocupa-

re a Forţei de Muncă Cluj.

Cele mai noi oferte 
din administraţia publică

Vineri, 15 martie, au fost 

postate 6 anunţuri de anga-

jare. Primăria municipiului 

Cluj-Napoca caută un lăcă-

tuş mecanic şi un îngrijitor 

clădiri, Şcoala Gimnazială 

din Cămăraşu caută un se-

cretar şi un bibliotecar, iar 

Muzeul de Istorie Turda ca-

ută un muzeograf şi un re-

ferent de specialitate.

Pe listă mai sunt posturi 

de asistent medical, bucă-

tar, ingineri, şef serviciu la 

Agenţia de Plăţi şi Interven-

ţie în Agricultură, kinetote-

rapeut debutant la Spitalul 

Clinic de Recuperare Cluj-Na-

poca, dar şi de zugrav sau 

tâmplar la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu" Cluj-Napoca şi 

lista continuă.

Ce criterii trebuie să 
îndeplinească candidaţii?

Pentru a ocupa un post 

contractual vacant sau tem-

porar vacant candidaţii tre-

buie să îndeplinească ur-

mătoarele condiţii genera-

le, conform art. 3 al Regu-

lamentului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Guvernului 

nr. 286 din 23 martie 2011, 

cu modificările şi comple-

tările ulterioare:

a) are cetăţenia română, 

cetăţenie a altor state mem-

bre ale Uniunii Europene sau 

a statelor aparţinând Spaţiu-

lui Economic European şi do-

miciliul în România;

b) cunoaşte limba româ-

nă, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă regle-

mentată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină 

de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate co-

respunzătoare postului pentru 

care candidează, atestată pe ba-

za adeverinţei medicale elibera-

te de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile 

de studii şi, după caz, de ve-

chime sau alte condiţii speci-

fi ce potrivit cerinţelor postu-

lui scos la concurs;

g) nu a fost condamnată 

defi nitiv pentru săvârşirea u-

nei infracţiuni contra umani-

tăţii, contra statului ori con-

tra autorităţii, de serviciu sau 

în legătură cu serviciul, care 

împiedică înfăptuirea justiţi-

ei, de fals ori a unor fapte de 

corupţie sau a unei infracţi-

uni săvârşite cu intenţie, ca-

re ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excep-

ţia situaţiei în care a interve-

nit reabilitarea.

La acestea se adaugă con-

diţiile specifi ce pentru fi eca-

re post în parte.

Spre exemplu, pentru un 

post de şef ofi ciu în cadrul 

Universităţii „Babeş-Bolyai" 

din Cluj-Napoca se cer studii 

superioare – diplomă de li-

cenţă; experienţă în dome-

niul implementării sau gesti-

onării proiectelor fi nanţate 

din fonduri europene (rele-

vante pentru învăţământul 

superior) de minimum 5 ani 

şi cunoaşterea unei limbi de 

circulaţie internaţională.

Salariile la stat urcă 
de aproape două ori 
mai rapid decât la privat

Salariile la stat au crescut cu 

26,7% în ianuarie, în timp ce 

salariile din domeniul privat au 

crescut cu 15,8% într-un an.

„Puneţi-vă centura de si-

guranţă, intrăm pe Modul 

«campanie electorală». Creş-

terea de 18,2% din ianuarie 

a salariilor este a doua mare 

creştere din ultimii 10 ani. În 

ce priveşte salariile, este cel 

mai bun început de an la ca-

re am fi  putut spera. Iar da-

că lucrezi în sectorul public 

din România, unde salariile 

au fost în urcare cu 26,7% în 

ianuarie, este şi mai bine de 

atât. Chiar dacă nu prea sunt 

dovezi că salariile mai bune 

sunt legate de o îmbunătăţi-

re a serviciilor publice şi a 

productivităţii, strategia wa-

ge-led growth pare să conti-

nue în forţă”, scrie, într-o no-

tă către analişti şi investitori, 

economistul ING Bank Ro-

mânia Valentin Tătaru, citat 

de profi t.ro.

Monitorul de Cluj a lansat 
Magnet CV, cea mai nouă 
platformă online unde pu-
teţi găsi sau oferi locuri de 
muncă. Magnet CV este o 
platformă interactivă de jo-
buri, utilă pentru foarte mul-
ţi angajatori şi oameni afl aţi 
în căutarea unui serviciu. 
Anunţurile de angajare sunt 
disponibile în timp real, pu-
tând fi  consultate pe fi eca-
re pagină a portalului de 
ştiri MonitorulCJ.ro, sporind 
astfel atât vizibilitatea lor, 
cât şi şansele de a fi  văzu-
te de cititorii afl aţi în cău-
tarea unui loc de muncă.

Ce posturi sunt disponibile acum 
în administraţia publică din Cluj?
Lista posturilor vacante este publicată pe site-ul posturi.gov.ro şi include peste 70 de oferte 
de locuri de muncă pentru care încă se pot depune aplicaţii

Peste 70 de oferte de muncă în judeţul Cluj, sunt postate pe site-ul care anunţă locurile vacante la Stat

INVESTIȚII

75
miliarde 

de €
este suma la care 
se ridică investițiile 
străine din România
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EducaTIFF, programul de 

educaţie cinematografi că 

prezent de peste 11 ani 

în viaţa elevilor 

din Cluj-Napoca, propune 

5 zile de proiecţii de fi lm, 

lecţii de cinema şi concur-

suri de cronici de fi lm 

cu premii pentru toate 

şcolile din oraş.

În perioada 25 29 martie, 

la Cinema Victoria, sunt pro-

gramate proiecţii zilnice de 

fi lme pentru copii şi adoles-

cenţi, un instrument extraor-

dinar de dezvoltare a gândi-

rii, imaginaţiei şi capacităţii 

de sinteză şi exprimare în 

rândul tinerilor.

Selecţia de 6 fi lme inclu-

se în săptămâna 25-29 mar-

tie are rolul de a încuraja ca-

drele didactice din toate ci-

clurile de învăţământ să in-

cludă între activităţile cu cla-

sa o ieşire la cinema.

Pentru ciclul primar vor 
fi  animaţiile:

- „Harvie şi muzeul ferme-

cat” (luni, 25 martie, de la 

ora 10:00 şi joi, 28 martie, 

de la ora 10:00);

- „Aventurile lui Smallfo-

ot” (marţi, 26 martie, de la 

ora 10:00 şi vineri, 29 martie, 

de la ora 10:00).

Pentru elevii de gimnaziu 
recomandările sunt:

- „Mia şi leul alb” (luni, 

25 martie, de la ora 12:30 şi 

miercuri, 27 martie, de la 

ora 10:00);

- „Spărgătorul de nuci şi 

cele patru tărâmuri” (mier-

curi, 27 martie, de la ora 

12:30).

Pentru liceeni, au fost 
incluse în program:

- câştigătorul de Oscar 

„Green Book: o prietenie pe 

viaţă” (marţi, 26 martie, de 

la ora 12:30);

- „Mary, regina Scoţiei” (joi, 

28 martie, de la ora 12:30).

Noi provocări pentru elevi

Firul roşu care leagă selec-

ţia de fi lme EducaTIFF de la 

Cinema Victoria este nevoia 

permanentă a oamenilor de 

a-şi transmite poveştile de la 

o generaţie la alta, de la mi-

turi ale copilăriei până la po-

veşti care au defi nit istoria o-

menirii. Cei mai tineri spec-

tatori vor fi  provocaţi să dis-

cute despre stereotipurile pe 

care le-au întâlnit deja în co-

pilărie, cum ar fi  „Bau-Bau” 

şi frica lui Bau-Bau de oameni 

(„Aventurile lui Smallfoot”). 

Adolescenţii vor trebui să de-

cidă care este cu adevărat de-

fi niţia adevărului istoric şi ci-

ne decide ce devine în mod 

ofi cial istorie şi ce va fi  igno-

rat („Green Book”,„Mary, re-

gina Scoţiei”).

Fiecare proiecţie Educa-

TIFF este urmată de discuţii 

despre tema fi lmului, modul 

în care a fost realizat, alege-

rile, reacţiile şi deciziile per-

sonajelor, cât de credibilă 

sau surprinzătoare este po-

vestea propusă de fi lm – toa-

te cu scopul de a-i stimula 

pe participanţi să-şi pună în-

trebări, să analizeze şi să 

dezbată. Pentru elevi, aces-

te întâlniri sunt o adevărată 

lecţie în afara sălii de clasă, 

ce le permite să îşi exerseze 

libertatea de expresie, sim-

ţul critic, ascultarea activă 

şi îi ajută să-şi învingă reţi-

nerea de a vorbi în public.

După vizionarea oricărui 

fi lm dintre cele selectate, ele-

vii se pot înscrie la Competi-

ţia Tineri Critici de Film, un-

de cele mai bune 3 cronici vor 

fi  premiate cu pachete de cărţi, 

ce vor fi  oferite în viitoarea 

ediţie TIFF (31 mai – 9 iunie).

Încadrarea fi lmelor într-o 

categorie de vârstă este orien-

tativă; profesorii pot alege din 

întregul program acele proiec-

ţii care li se par cele mai po-

trivite pentru elevii lor, fi ind 

consiliaţi de echipa EducaTI-

FF. EducaTIFF este un program 

organizat de Asociaţia pentru 

Promovarea Filmului Româ-

nesc (APFR), cu sprijinul Cen-

trului Naţional al Cinemato-

grafi ei şi cu implicarea Asoci-

aţiei Victoria Film şi a Inspec-

toratului Şcolar Judeţean Cluj.

Accesul la spectacole se 

face prin rezervarea locuri-

lor la adresa educatiff@tiff.

ro. Un bilet costă 10 lei, iar 

cadrele didactice sau adulţii 

care însoţesc grupuri de mi-

nim 5 tineri spectatori au ac-

ces gratuit.

SĂPTĂMÂNA EDUCATIFF

Lecţii de viaţă 
în sala de cinema
EducaTIFF propune 5 zile de proiecții de film, lecții 
de cinema și concursuri cu premii pentru elevii clujeni

În perioada 18 martie – 

21 martie 2019 se desfă-

şoară simularea exame-

nului de bacalaureat 

naţional, pentru elevii 

claselor a XI-a şi a XII-a.

În anul şcolar 2018-2019, 

în judeţul Cluj, 9.507 de elevi 

vor susţine simularea exame-

nului de bacalaureat naţional, 

sesiunea martie 2019, după 

cum urmează: 4.166 de elevi 

din clasa a XI-a şi un număr 

de 4.185 de elevi din clasa a 

XII-a, la care se adaugă 1.156 

de elevi, din învăţământul se-

ral, frecvenţă redusă şi învă-

ţământul special. La nivelul 

judeţului Cluj, simularea exa-

menului de bacalaureat naţi-

onal pentru elevii din clasa a 

XI-a şi din clasa a XII-a se va 

desfăşura în 59 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar, li-

ceal, potrivit cifrelor furniza-

te de Inspectoratul Şcolar Ju-

deţean Cluj.

Câteva mii de elevi sunt aş-

teptaţi să dea anul acesta foa-

ia goală la simularea bacalau-

reatului 2019, în semn de pro-

test faţă de metodele de eva-

luare. Astfel, pe lista întocmi-

tă de Consiliul Naţional al Ele-

vilor (CNE) cu şcolile care vor 

boicota examenul s-ar afl a şi 

Colegiul Naţional „Mihai Vi-

teazul” din Turda.

Calendarul simulării 
probelor scrise 

- 18 martie 2019 – Proba 

E(a) – Limba şi literatura ro-

mână (clasele a XI-a şi a XII-a);

- 19 martie 2019 Proba E(b)- 

Limba şi literatura maternă 

(clasele a XI-a şi a XII-a);

- 20 martie 2019 Proba E 

(c)- Proba obligatorie a profi -

lului (clasele a XI-a şi a XII-a);

- 21 martie 2019 Proba E 

(d) – Proba la alegere a pro-

fi lului şi specializării ( doar 

pentru elevii din clasa a XII-a);

- 29 martie 2019 – Afi şarea 

rezultatelor.

Organizarea simulării pro-

belor scrise ale examenului 

de bacalaureat naţional, în 

anul şcolar 2018/2019, pen-

tru elevii claselor a XI-a şi 

a XII-a se desfăşoară în con-

formitate cu O.M.E.N., nr. 

3185/18.02.2019, Procedura 

nr. 27497/27.02.2019 şi Me-

todologia de organizare şi 

desfăşurare a examenului 

de bacalaureat, aprobată 

prin O.M.E.C.T.S., nr. 

4799/2010, privind organi-

zarea şi desfăşurarea exa-

menului de bacalaureat, cu 

modificările ulterioare şi cu 

prevederile O.M.E.N., nr. 

4830/30.08.2018.

A început simularea BAC 2019
O școală clujeană participă la protestul #dămfoaiagoală

Atelier de animație din cadrul EducaTIFF
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Copiii sunt de multe ori 

răi. Îi atacă pe cei diferiţi, 

pe cei care par mai slabi, 

de cele mai multe ori pen-

tru a-şi ascunde propriile 

neajunsuri şi frustrări. 

Problema este atunci când 

profesorul susţine astfel 

de practici sau devine la 

rândul său un „bully”.

Se discută din ce în ce mai 

mult despre Bullying, un fe-

nomen care se regăseşte prac-

tic peste tot. Cei mai afectaţi 

sunt însă copii în şcoli. Sunt 

tachinaţi, umiliţi, uneori chiar 

şi bătuţi, iar acest lucru îi poa-

te afecta pe termen lung. Pro-

fesorii, care ar trebui să evite 

astfel de practici, în contextul 

în care ar trebui să fi e exem-

ple pentru copii, de multe ori 

ignoră, susţin sau chiar îi umi-

lesc la rândul lor pe copii.

Cine sunt victimele 
bullying-ului?

Fiindcă acest fenomen se 

întâlneşte de cele mai multe 

ori în şcoli, am stat de vorbă 

cu mai mulţi elevi. Din păca-

te, majoritatea au trecut prin 

etape în care au fost victime, 

în care colegii lor i-au umilit, 

i-au agresat.

„Eram prin clasa a cincea 

şi am fost dus într-o clasă de 

a opta, nu mai ştiu în ce con-

text. Sub formă de glumă sau 

nu sau poate chiar dintr-o 

plăcere perversă şi macabră 

a unora, mi s-au pus anumi-

te întrebări, în bătaie de joc. 

Mi-au pus întrebări intime şi 

întrebări legate de familie. 

Acum mi se pare amuzant 

când mă gândesc, dar din 

perspectiva unui copil de 

11-12 ani, incidentul mi-a pro-

dus o teamă care m-a urmă-

rit tot anul respectiv. Eram 

terorizat când îi vedeam pe 

colegii mai mari”, a spus N, 

elev în clasa a zecea.

„Când am fost în clasele 

mai mici, în generală, eram 

luată în derâdere de toţi din 

clasă. Râdeau de felul în ca-

re mă îmbrăcam, de cum în-

văţam, de ce note luam”, a 

povestit R., elevă în clasa a 

douăsprezecea.

„Eu am trecut prin forme 

de bullying odată cu intrarea 

în liceu. Fiindcă provin din 

mediul rural, au apărut dife-

rite forme de ironizare, exclu-

dere, terorizare, ba chiar ma-

nifestări de agresivitate fi zi-

că, asta venind mai ales din 

partea colegelor de cameră 

din cămin. Mă vedeau slab 

adaptată sau redusă mintal fi -

indcă veneam de la sat. Dacă 

nu reuşeşti să intri în gaşcă 

prin asumarea unor obiceiuri 

pe care eu nu le vreau fi ind-

că nu cred că mi-ar face bine, 

cum este fumatul, consumul 

de alcool sau a diferitelor dro-

guri, atunci erai exclus şi vă-

zut ca fi ind vulnerabil. La că-

min a durat mai mult calva-

rul. Mă jigneau, îmi făceau 

farse răutăcioase, îmi aruncat 

lucrurile la gunoi, îşi însuşeau 

obiectele mele personale. Mă 

trăgeau de păr sau mă ples-

neau când dormeam. Am ape-

lat la părinţi şi la pedagog, 

dar nu s-a rezolvat, ba chiar 

s-a înrăutăţit situaţia”, a po-

vestit L., elevă în clasa a do-

uăsprezecea.

Cum cred elevii 
că fenomenul 
ar putea fi  stopat?

Fenomenul a fost constatat 

de multă vreme în ţările mai 

dezvoltate, iar specialiştii în-

cearcă să îl stopeze, să îi aju-

te pe oameni şi pe copii să în-

ţeleagă despre ce e vorba, cum 

îi poate afecta pe cei din jur. 

Consilierii şcolari discută, po-

liţiştii merg prin şcoli şi atrag 

atenţia asupra fenomenului, 

însă acesta este încă prezent 

şi afectează mulţi copii.

„Ţine foarte mult de atitu-

dinea celor din jur şi de edu-

caţia de acasă. De multe ori 

consider că cei care fac asta 

suferă la rândul lor de anu-

mite traume şi pentru a-şi as-

cunde frica şi durerea îşi pun 

această mască a răutăţii şi a 

omului puternic. Fiind la li-

ceu nu mai bag în seamă ches-

tiile astea. Dar cred că se mai 

întâmplă. Fiindcă de zece ani 

de când sunt la şcoală mă în-

conjoară aceleaşi tipare ale 

societăţii, iar dacă ea nu se 

schimbă, nu mă aştept să dir-

pară bullyingul”, a spus N.

„Nu prea cred că acest fe-

nomen poate fi  stopat, fi ind-

că face parte din mentalitatea 

societăţii”, a zis R.

„Cred că treaba cu bullyin-

gul e de când lumea, doar că, 

acum, de ceva timp a fost 

identifi cată şi numită ca o re-

ală, persistentă şi distructiva 

problemă. Cine este bully? 

Eu, tu, el, ea ... fi ecare din-

tre noi a fost un bully şi/sau 

o victimă a unui act de bul-

lying. De stopat nu ştiu cum 

se poate stopa, dar îmi e clar 

faptul că această problemă e 

actuală şi afectează multe 

persoane, mai ales copii. Cred 

că cel mai cert contact e în 

şcoală, de aici atâtea institu-

ţii şi organizaţii în străinăta-

te care militează în afl area 

unor soluţii şi care discută cu 

elevii, care se ocupă de o igi-

enă a mentalităţii şi persona-

lităţii elevului. Până la urmă 

în şcolile româneşti e o nor-

malitate”, a explicat M., elev 

în clasa a douăsprezecea.

Când profesorul face 
parte din fenomen

Uneori cei care sunt afec-

taţi de bullying reuşesc să 

ignore, să treacă peste, mai 

ales dacă văd că există per-

soane în jurul lor care îi în-

ţeleg şi care îi ajută. Aceştia 

de multe ori sunt profesorii. 

Însă sunt, din păcate prea 

mult cazuri, când profesorul 

este la rândul său un bully. 

De asemenea poate fi  şi un 

bystander, adică un specta-

tor. Ei sunt implicaţi în fe-

nomenul de bullying, chiar 

dacă nu în mod direct, însă 

asistă la acţiune şi nu iau 

măsuri. Ba mai multe, une-

ori încurajează comporta-

mentul inadecvat.

„Există şi profesori care fac 

asta, adică am păţit să fi u lu-

ată în râs în faţă şi de către 

profesori”, şi-a amintit R.

Aceşti elevi şi-au împăr-

tăşit experienţele cu mine fi -

indcă au ajuns să aibă încre-

dere în mine. Însă, cu toate 

că au trecut ani buni de când 

au fost victimele bullyingu-

lui, cicatricile au rămas, iar 

amintirile sunt dureroase. Le 

este greu să vorbească şi 

acum despre umilinţele la 

care au fost supuşi. Uneori 

le-a fost chiar greu să îşi 

amintească, fi indca mintea 

lor a ales să blocheze totul.

„Experienţa mea a fost cu 

dirigintele meu din liceu, ca-

re a luat preferinţele politice 

ale părinţilor mei mai în seri-

os decât educaţia mea, ceea 

ce a condus la tratament se-

lectiv asupra mea şi a situa-

ţiei mele şcolare. Prin acest 

tratament m-a defavorizat. Mă 

umilea, mă jignea, nu îmi mo-

tiva absenţele cu motivarea 

în mână. Îmi depunea plân-

gere la comisia de disciplină 

o dată pe săptămână, chiar 

dacă nu făceam nimic. M-a 

extenuat până în punctul în 

care nu am mai văzut motiv 

să mă duc la şcoală, aşa că 

alegeam să chiulesc, ca să 

scap de el. Până la urmă am 

absolvit liceul, sunt la facul-

tate şi o duc bine, în ciuda di-

rigintelui meu”, a povestit R., 

care în prezent este student 

în anul II la Politehnică.

„Şi profesorii propagă bul-

lying-ul. Uneori direct, alte-

ori cu perdea. Totuşi, e bine 

că mulţi încearcă să îl îm-

piedice. Fiind profesor, pu-

terea ta decisivă este mult 

mai mare. Dacă un elev es-

te victima fenomenului de 

bullying, iar tu ca profesori 

asişti la asta, dar alegi să 

ignori, încurajezi atactorii să 

continue” Sau dacă prezinţi 

argumente prin care îi sus-

ţii pe atacatori, îngropi vic-

time, deoarece se vede lipsi-

tă de apărare”, a spus L, ele-

vă în clasa a douăsprezecea.

Ce spun specialiştii?

Specialiştii spun că profe-

sorii ar trebui, împreună cu 

părinţii, să ajungă la rădăci-

na motivelor pentru care un 

agresor simte nevoia să îi 

umilească sau să îi agreseze 

fi zic pe alţii.

„Copiii nu vorbesc uşor des-

pre acest fenomen, de aceea 

profesorii pot fi  de un real aju-

tor observând mediul dintr-o 

clasă şi recunoscând simpto-

matologia. Aceştia prezintă stări 

anxioase, depresive, abandom 

şcolar sau violenţă ca formă de 

apărare. Rolul profesorilor şi a 

părinţilor este acela de a ajun-

fe la rădăcina motivului pen-

tru care un agresor simte ne-

voia să agreseze. A privi cu ade-

vărat în jurul lor, a acorda im-

portanţă motivelor pentru ca-

re copiii recurg la aceste com-

portamente poate fi  primul pas 

în reducerea cazurilor de bul-

lying. Indiferent dacă eşti pă-

rintele unui copil agresor sau 

agresat întrebarea rămâne des-

chisă. Cum ai reacţiona tu, da-

că copilul tău ar veni acasă bă-

tut, jignit, umilit?”, a spus psi-

hologul Mariana Munte.

Ce este bullying-ul?

Bullying-ul este defi nit ca 

fi ind un comportament ostil/

de excludere şi de luare în de-

râdere a cuiva, de umilire.Poa-

te fi  asociat cu termenii de in-

timidare, terorizare, brutaliza-

re. Bullying-ul nu presupune 

existenţa unui confl ict bazat 

pe o problemă reală, ci pe do-

rinţa unor persoane de a-şi câş-

tiga puterea şi autoritatea, pu-

nându-i pe alţii într-o lumină 

proastă. Se creează astfel o sta-

re de confl ict, care nu poate fi  

depăşită decât dacă se conşti-

entizează existenţa fenomenu-

lui. Se poate manifesta prin 

agresivitate fi zică sau psiholo-

gic, prin producerea unor da-

une emoţionale. Instrumente-

le acestui fenomen sunt cuvin-

tele, acţiunele sau excluderea 

socială. Victima pozează într-o 

ipostază de regulă vulnerabi-

lă, care prezintă anumite slă-

biciuni pe care bully-ul le poa-

te exploata. Victima manifes-

tă imposibilitate de apărare şi 

sentimente de neputinţă.

Când profesorii îşi bat joc de elevi
Bullying-ul reprezintă în continuare un fenomen îngrijorător în şcoli

Cei mai afectați de bullying sunt elevii, aceștia sunt de multe ori tachinaţi, umiliţi, uneori chiar şi bătuți
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ANUNŢ DE ANGAJARE

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data 
de 18 aprilie 2019, orele 10,00

pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:
Consilier I/superior – Serviciul urbanism, 

amenajarea teritoriului şi cadastru
Condiţii specifi ce: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respec-

tiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental știinţe uma-
niste și arte, domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism

- minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
-  proba scrisă se va susţine în data de 18 aprilie 2019, ore-

le 10,00
-  proba de interviu se va susţine în termen de maximum 5 

zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevă-

zute în legea 188/1999, republicată (r2), art. 54.
Acte necesare la dosar:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certifi catelor și altor docu-

mente care atestă efectuarea unor specializări și perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinţei e-

liberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor ne-
cesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării con-
cursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverin-
ţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii Publice;

g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să 

ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau 
colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legaliza-
te sau însoţite de documentele originale, care se certifi că pen-
tru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs, cu excepţia copiei cărţii de identitate, care se poate 
transmite și în format electronic.

Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel pre-
văzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemen-
te similare celor prevăzute în anexă și din care să rezulte cel pu-
ţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, 
nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, 
temeiul legal al desfășurării activităţii, vechimea în muncă acu-
mulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul ofi -
cial, partea a III-a, respectiv în perioada 18 martie – 08 apri-
lie 2019, ora 15, la sediul Primăriei municipiului Turda, P-ţa 1 
Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15. Dosarele se vor verifi ca de 
către comisia de concurs iar rezultatele selecţiei dosarelor se 
vor afi șa la sediul instituţiei și pe pagina de internet.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse 
Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: resurseuma-
ne@primariaturda.ro, persoană de contact Alexandrina Rus-
tem, consilier RU.

Atribuţiile postului:
1. Primește și verifi că cererile pentru eliberarea autorizaţiilor 

de construire/desfi inţare și autorizaţiilor pentru branșamente;
2. Întocmește autorizaţiile de construire/desfi inţare/bran-

șamente pentru lucrările repartizate;
3. Stabilește taxele aferente documentaţiilor de urbanism 

repartizate;
4. Analizează și soluţionează cererile și sesizările cetăţeni-

lor privind domeniul de activitate;
5. Contribuie cu informaţii și consultanţă de specialitate la 

elaborarea proiectelor privind patrimoniul cultural și natural, fi -
nanţate din fonduri locale, naţionale sau europene;

6. Întocmește pe baza documentaţiilor existente referate, 
situaţii statistice în domeniul urbanismului și amenajării teri-
toriului;

7. Colaborează cu departamentul responsabil cu disciplina 
în construcţii pentru soluţionarea petiţiilor;

8. Contribuie cu date și opinii profesionale la întocmirea și 
elaborarea lucrărilor/studiilor/cercetărilor din cadrul serviciu-
lui, pe domeniul specifi c de competenţă;

9. Analizează și verifi că lucrările de urbanism primite spre 
avizare;

10. Redactează rapoarte de specialitate în vederea promovă-
rii unor proiecte de hotărâri, pe domeniul de competenţă;

11. Răspunde de modul de implementare a procedurilor 
elaborate în cadrul SCIM.

Bibliografi e:
1. Constituţia României;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor pu-

blici, republicată, cu modifi cările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţiona-

rilor publici, cu modifi cările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, repu-

blicată, cu modifi cările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucră-

rilor de construcţii, republicată,cu modifi cările și completările 
ulterioare;

6. Ordin nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor meto-
dologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu modifi cările și comple-
tările ulterioare;

7. HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conţi-
nutul-cadru al documentaţiilor aferente obiectivelor/proiecte-
lor de investiţii fi nanţate din fonduri publice, cu modifi cările 
și completările ulterioare;

8. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu modifi cările și completările ulterioare;

9. HG nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului ge-
neral de urbanism, republicată, cu modifi cările și completări-
le ulterioare;

Poliţia sârbă a arestat la 

sfârşitul săptămânii trecute 

18 protestatari anti-guvern, 

majoritatea dintre ei 

făcând parte din grupul 

care a pătruns cu forţa în 

sediul postului de televizi-

une RTS din Belgrad, a 

anunţat luni şeful poliţiei 

sârbe Vladimir Rebic, 

informează dpa.

Opt dintre cei arestaţi au 

fost acuzaţi de infracţiuni, în 

timp ce ceilalţi au fost acuzaţi 

de delicte privind încălcarea 

ordinii publice. Şase dintre cei 

arestaţi au fost deja condam-

naţi, prin proceduri de urgen-

ţă, la 30 de zile de detenţie, 

a declarat Rebic la RTS.

Un grup de protestatari a 

pătrus sâmbătă seara în clădi-

rea televiziunii RTS, pe fondul 

protestelor paşnice care au loc 

în fi ecare sfârşit de săptămâ-

nă, începând cu 8 decembrie, 

împotriva preşedintelui sârb 

Aleksandar Vucic. Grupul a ce-

rut acces în studio, pentru a 

se adresa poporului sârb.

Protestele, provocate de 

un atac care a avut loc în no-

iembrie asupra unui politici-

an din opoziţie, s-au concen-

trat pe monopolul lui Vucic 

asupra mass-media şi pe ce-

rerea protestatarilor pentru 

organizarea de alegeri libere. 

Duminică, protestatarii au în-

conjurat şi sediul Preşedinţi-

ei, huiduindu-l pe Vucic când 

acesta a apărut.

În cadrul unei conferinţe 

de presă, preşedintele Serbi-

ei a atenţionat că „niciun act 

de violenţă nu va rămâne ne-

pedepsit” şi i-a califi cat pe li-

derii opoziţiei drept „fascişti”.

Un alt grup de demonstranţi 

a protestat în faţa unei secţii 

de poliţie din Belgrad, cerând 

eliberarea protestatarilor ares-

taţi. Mai multe persoane au 

fost reţinute pentru că au arun-

cat cu sticle cu apă în clădire.

Valul de proteste din Bel-

grad şi din alte oraşe ale Ser-

biei se desfăşoară sub mot-

to-ul „1 din 5 milioane”, o re-

ferire critică la Vucic care a 

declarat în decembrie că nu 

va da curs cererilor protesta-

tarilor „chiar dacă aceştia ar 

fi  5 milioane”.

18 protestatari anti-Vucic, 
arestaţi la Belgrad
Preşedintele Serbiei a atenţionat că „niciun act de violenţă nu va 
rămâne nepedepsit” şi i-a calificat pe liderii opoziţiei drept „fascişti”

Preşedintele rus Vladimir 

Putin a inaugurat, luni, 

două centrale electrice 

în Crimeea, unde s-a depla-

sat pentru a marca cinci 

ani de la anexarea de către 

Rusia de la Ucraina a aces-

tei peninsule din Marea 

Neagră, relatează Reuters.

Cele două centrale electri-

ce, situate în oraşele Sevasto-

pol şi Simferopol, au fost in-

augurate parţial anul trecut, 

însă lansarea de luni a mar-

cat momentul în care ele au 

început să funcţioneze la ca-

pacitate maximă.

Aceleaşi instalaţii s-au afl at 

în centrul unui scandal inter-

naţional după ce compania 

germană de inginerie Siemens 

a spus că turbinele sale elec-

trice au fost instalate la cen-

trale fără ca ea să aibă cunoş-

tinţă de asta şi prin încălcarea 

sancţiunilor Uniunii Europe-

ne. Rusia a negat acest lucru.

Putin, care a transferat mili-

arde de dolari din banii con-

tribuabililor ruşi în Crimeea 

de când Moscova a preluat 

controlul asupra peninsulei în 

2014, a participat la lansarea 

centralei de la Sevastopol. El 

a supravegheat de asemenea 

prin videoconferinţă şi lansa-

rea unităţii de la Simferopol.

Putin a susţinut un discurs 

la un concert aniversar şi a 

discutat cu localnici şi oameni 

de afaceri despre ce a reuşit 

să obţină sau nu Rusia în Cri-

meea în ultimii cinci ani.

Rusia a cheltuit mulţi bani 

în încercarea de a integra Cri-

meea şi de a-i reduce depen-

denţa de Ucraina, inclusiv prin 

construirea unui pod uriaş 

pentru a lega peninsula de su-

dul Rusiei. Însă sancţiunile 

occidentale care urmăresc să 

pedepsească Rusia pentru ane-

xarea Crimeii au contribuit la 

izolarea peninsulei, ducând 

la creşterea preţurilor şi la în-

cetinirea dezvoltării.

Putin a inaugurat două centrale electrice în Crimeea

Valul de proteste din Serbia se desfăşoară sub motto-ul „1 din 5 milioane”, care face referire la o declarație 
a președintelui Vucic că nu va da curs cererilor protestatarilor „chiar dacă aceştia ar fi  5 milioane”
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CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii
TRISOM RECORD S.A.

având sediul social în Mun. Cluj-Napoca 
B-dul. Muncii, nr.18, jud. Cluj, înmatricula-
tă la O.N.R.C.T. Cluj sub nr. J12/4542/2004, 
având C.U.I. 17041218, capital social sub-
scris integral vărsat 100.341 RON, în confor-
mitate cu prevederile Legii nr.31/1990 pri-
vind societăţile și cu prevederile actul con-
stitutiv, dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinare şi Extraordi-
nare a Acţionarilor pentru data de 23 Apri-
lie 2019 la sediul societăţii, pentru toţi acţi-
onarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
ţinut la sediul societăţii la sfârşitul zilei de 10 
Aprilie 2019 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statuta-
re, adunările se vor ţine în dată de 24 Apri-
lie 2019, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară se va ţine 
la ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al 
Administratorului Unic și descărcarea de ges-
tiune a Administratorului Unic, pentru exer-
ciţiul fi nanciar 2018.

2. Prezentarea raportului Auditorului Fi-
nanciar al societăţii privind situaţiile fi nan-
ciare aferente exerciţiul fi nanciar 2018.

3. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a situaţiilor fi nanciare anuale aferente 
exerciţiului fi nanciar 2018, a contului de pro-
fi t și pierderi, notele contabile aferente în-
chiderii exerciţiului fi nanciar 2018 și apro-
barea repartizării rezultatului aferent anului 
fi nanciar 2018, pe destinaţiile legale.

4. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a bugetului de venituri și cheltuieli afe-
rente exerciţiului fi nanciar 2019.

5. Discutarea și supunerea spre aprobare 
a programului de activitate pentru anul 2019.

6. Fixarea remuneraţiei cuvenite Admi-
nistratorului Unic și Auditorului Financiar 
pentru anul 2019.

7. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a închirierii imobilului afl at în proprieta-

tea societăţii situat în Mun. Cluj-Napoca, str. 
Onisifor Ghibu, nr. 20B, jud. Cluj;

8. Mandatarea Administratorului Unic 
pentru că, în numele și pentru toţi acţiona-
rii societăţii să semneze hotărârea AGOA 
adoptată și să îndeplinească toate formali-
tăţile privind înregistrarea acesteia la ON-
RCT Cluj și publicarea hotărârii în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a.

Adunarea Generală Extraordinară se va ţi-
ne la ora 10.15, în continuarea adunării ge-
nerale ordinare, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a ratifi cării contractelor de execuţie lu-
crări, de prestări servicii, de împrumut/cre-
ditare încheiate/semnate de societate în cur-
sul anului 2018.

2. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a reluării activităţii începând de la data 
înregistrării la ONRCT Cluj a hotărârii AGEA;

3. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a mandatarii Administratorului Unic în ve-
derea redactării actelor, să semneze în nu-
mele și pe seama acţionarilor societăţii, ho-
tărârea AGEA adoptată și să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea/ri-
dicarea hotărârii AGEA la/de la ONRCT Cluj 
publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind pro-
blemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  con-
sultate în incinta societăţii Tricotaje Some-
șul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Mun-
cii nr.18, jud. Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în 
cadrul adunărilor generale vor fi  depuse în 
original, la sediul societăţii Tricotaje Some-
șul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Mun-
cii nr.18, jud. Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de 
ore înainte de data ședinţei, la prima con-
vocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de 
vot în adunare.

Informaţii suplimentare: tel. 0740-212.457, 
între orele: 08.00-10.00.

Administrator unic al societăţii 
TRISOM RECORD S.A.

Buhos Octavia Anamaria

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii
TRISOM ZORILOR S.A.

cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca B-dul. 
Muncii, nr.18, jud. Cluj, înmatriculată la 
O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/4539/2004, având C.U.I. RO 17041200, 
capital social subscris integral vărsat 101.425,9 
RON, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990 privind societăţile și cu preve-
derile actul constitutiv, dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinare şi Extraordi-
nare a Acţionarilor pentru data de 23 Apri-
lie 2019 la sediul societăţii, pentru toţi acţi-
onarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
ţinut la sediul societăţii la sfârşitul zilei de 10 
Aprilie 2019 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statuta-
re, adunările se vor ţine în data de 24 Apri-
lie 2019, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea raportului de gestiune al 
Administratorului Unic și descărcarea de ges-
tiune a Administratorului Unic pentru exer-
ciţiul fi nanciar 2018.

2. Prezentarea raportului Auditorului Fi-
nanciar al societăţii privind situaţiile fi nan-
ciare aferente exerciţiul fi nanciar 2018.

3. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a situaţiilor fi nanciare anuale aferente 
exerciţiului fi nanciar 2018, a contului de pro-
fi t și pierderi, notele contabile aferente în-
chiderii exerciţiului fi nanciar 2018 și apro-
barea repartizării rezultatului aferent anului 
fi nanciar 2018, pe destinaţiile legale.

4. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a bugetului de venituri și cheltuieli afe-
rente exerciţiului fi nanciar 2019.

5. Discutarea și supunerea spre aprobare 
a programului de activitate pentru anul 2019.

6. Fixarea remuneraţiei cuvenite Admi-
nistratorului Unic și Auditorului Financiar 
pentru anul 2019.

7. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a închirierii imobilului afl at în coproprie-

tatea societăţii situat în Mun. Cluj-Napoca, 
str. Louis Pasteur, nr. 76, spaţiile comercia-
le nr.33, nr.34 și nr.35, jud. Cluj;

8. Discutarea și supunerea spre aprobare a 
mandatarii Administratorului Unic pentru că, 
personal, în numele și pentru toţi acţionarii so-
cietăţii să semneze hotărârea AGOA adoptată.

9. Aprobarea numirii unei persoane să 
îndeplinească toate formalităţile privind în-
registrarea hotărârilor AGOA ridicarea men-
ţiunilor de/la ORCT Cluj, de asemenea și pu-
blicarea hotărârilor în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară se va ţi-
ne la ora 11.15, în continuarea adunării ge-
nerale ordinare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ratifi cării contractelor de 
execuţie lucrări, de prestări servicii, închiri-
ere, de împrumut/creditare încheiate/sem-
nate de societate în cursul anului 2018;.

2. Discutarea și supunerea spre ratifi care 
a raportului de evaluarea al imobilului co-
proprietatea societăţii.

3. Aprobarea mandatarii Administratoru-
lui Unic în vederea redactării actelor, să sem-
neze în numele și pe seama acţionarilor so-
cietăţii, hotărârea A.G.E.A. adoptată.

4. Aprobarea numirii unei persoane să înde-
plinească toate formalităţile privind înregistrarea 
hotărârii AGEA ridicarea menţiunilor de/la ORCT 
Cluj, de asemenea și publicarea hotărârii în Mo-
nitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind pro-
blemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  con-
sultate în incinta societăţii Tricotaje Some-
sul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj, etaj I.

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

Informaţii suplimentare: tel: 0740- 212.457.

Administrator unic al societăţii
TRISOM ZORILOR S.A.
Grapa-Leanca Sorina

Liderul PLUS Dacian 

Cioloş l-a invitat 

pe preşedintele ALDE, 

Călin Popescu Tăriceanu, 

să sprijine în Parlament 

iniţitiva partidelor 

de Opoziţie de alegere a 

primarilor în două tururi.

„Avem nevoie de alegeri în 

două tururi. Îl invit pe dom-

nul Tăriceanu să susţină (acest 

demers – n.r.) alături de PNL, 

USR, PMP, UDMR şi ce parti-

de mai avem în Parlament, că 

eu cred că numai PSD nu e 

de acord cu două tururi. Hai 

să votăm legea. Săptămâna 

viitoare poate să fi e gata vo-

tată legea şi avem alegeri în 

două tururi”, a afi rmat Daci-

an Cioloş, la Constanţa.

Preşedintele USR, Dan Bar-

na, a declarat cu aceeaşi oca-

zie că revenirea la alegerea 

primarilor în două tururi es-

te o prioritate şi că partidul 

pe care îl conduce va folosi 

toate mijloacele legale pentru 

acest obiectiv.

„Primul punct este exact 

revenirea la alegerea primari-

lor în două tururi, pentru că 

în prezent reprezentativitatea 

unor primari se bazează pe 

votul a 8 sau 12% din electo-

rat, ceea ce este de-a dreptul 

ridicol”, a spus Dan Barna.

Preşedintele ALDE, Călin 

Popescu Tăriceanu, a afi rmat 

la sfârşitul săptămânii trecu-

te că formaţiunea pe care o 

conduce susţine alegerea pri-

marilor în două tururi, pen-

tru că alegerile locale într-un 

singur tur sunt „un handicap” 

pentru partidele mici.

„Noi susţinem că alegerea 

trebuie să se facă în două tu-

ruri. Această chestiune pen-

tru noi este un handicap, în 

timp ce pentru partidele ma-

ri este un avantaj nemeritat”, 

a declarat Tăriceanu.

CIOLOŞ ÎI PROPUNE LUI TĂRICEANU SĂ SUSŢINĂ, ALĂTURI DE PNL, USR, PMP

Alegerea primarilor
în două tururi de scrutin
USR-PLUS: Reprezentativitatea unor primari din ţară se bazează 
pe votul a 8 sau 12% din electorat, ceea ce este „ridicol”

Dacian Cioloș (PLUS) și Dan Barna (USR) au lansat Alianța 2020 la Constanța

Dragnea a delegat preşedinţia 
Camerei lui Florin Iordache

Liviu Dragnea și-a delegat atribuţiile de președinte al Camerei 
Deputaţilor, pentru perioada 16 – 24 martie, lui Florin Iordache, vi-
cepreședinte al acestui for. „În perioada 16 – 24 martie 2019 atri-
buţiile președintelui Camerei Deputaţilor vor fi  exercitate de domnul 
deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaţilor”, se 
arată în decizia publicată luni în Monitorul Ofi cial.
Președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, se afl ă in-
ternat într-o clinică privată, după ce a acuzat dureri de spate.

Augustin Lazăr candidează pentru 
un mandat nou de procuror general
Augustin Lazăr a anunţat luni că își va depune candidatura pentru 
un nou mandat de procuror general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, se arată într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, obţinerea unui nou mandat ar reprezenta „posibi-
litatea continuării proiectelor iniţiate, a procesului de modernizare și 
consolidare instituţională a Ministerului Public în scopul continuării ob-
ţinerii de rezultate pozitive în activitate, a reprezentării convingătoare a 
intereselor generale ale corpului social, apărării necondiţionate și de 
calitate a ordinii de drept, a drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
omului”. Ministerul Justiţiei a anunţat vineri că a declanșat procedurile 
de selecţie pentru numirea noului procuror general al României.

4 ani şi 8 luni de închisoare 
pentru fostul deputat Rizea
Fostul deputat Cristian Rizea (PSD) a fost condamnat defi nitiv, luni, 
de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, la 4 ani și 8 luni închisoare cu 
executare pentru trafi c de infl uenţă, spălare de bani și infl uenţarea 
declaraţiilor. Completul de cinci judecători de la Instanţa supremă a 
respins apelul lui Rizea și a menţinut condamnarea dată de instanţa 
de fond. Rizea are de plătit și suma de 300.000 de euro. Cristian 
Rizea nu se afl ă în România, iar avocatul său a anunţat, la un ter-
men anterior, că fostul deputat „se plimbă din loc în loc” în ţară și 
străinătate pentru că nu mai are bani și nici domiciliu stabil și că s-ar 
afl a în SUA. Rizea a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia că a 
pretins de la omul de afaceri Lucian Colţea (decedat în timpul proce-
sului) 300.000 de euro în schimbul promisiunii, îndeplinită ulterior, 
că va interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat (RAAPPS) și la Primăria comunei Chiajna astfel 
încât afaceristului să îi fi e rezolvate interese personale.

Pe scurt
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Soţ iubit, tată și bunic drag, 
ai plecat de lângă noi în altă lume.

Familia îndurerată anunţă decesul în data 
de 15.03.2019 a celui care a fost

Col. în rezervă

CENTEA CONSTANTIN-LIVIU
84 ani

Ceremonia funerară va avea loc la cimitirul militar 
Cluj astăzi, marţi 19.03.2019, la orele 12:00.

DECESE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 86.000 euro, negociabil. In-
formaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-182440.

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea 
de a ţine mai mulţi câni în curte, 
ofer 1200 RON/lună. Aștept ofer-
te la tel. 0741-455348. (13.15)

TERENURI

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheor-
gheni, la 10 km de Cluj-Napo-
ca (locaţie aproximativă: dea-
supra bisericii reformate, zo-
na sere). Panorama deosebi-
tă, aer curat, pomi fructiferi. 
Suprafaţa 2900 mp. Informa-
ţii şi detalii suplimentare la 
tel. 0745-096212.

SERVICII

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

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

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

¤ Caut de lucru cu ziua, în dome-
niul construcțiilor sau ca șofer. Pro-
gram de lucru luni-vineri, 15 RON/
oră. Aștept oferte la te. 0753-
925526. (3.7)

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (2.40)

LOCURI DE MUNCĂ

Firma de transport 
din Ungaria angajează 

șoferi cat. C+E. 
Program de lucru 
3/4/5 săptămâni 

1/2 săptămâni liber. 
Salar între 

2150-2400 euro/ lună. 
Info tel: +36 70 396 

43 52, 
email: gal@ttsped.hu. 

Punct de lucru Sáp sau Győr

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de 
el. Preţ 600 RON. Sunaţi la la 
tel. 0741-455348. (15.15)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (15.20)

¤ Vând coleţia „007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (14.20)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii
TRISOM PAVLOV S.A.

cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.18, 
jud. Cluj, înmatriculată la O.N.R.C.T. Cluj sub nr. J12/4541/2004, 
având C.U.I. 17041188, capital social subscris vărsat 113895.7 
RON, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 pri-
vind societăţile și cu prevederile actul constitutiv, dispune

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţiona-
rilor pentru data de 23 Aprilie 2019 la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionari-
lor ţinut la sediul societăţii la sfârşitul zilei de 10 Aprilie 
2019 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se 
vor ţine în data de 24 Aprilie 2019, în același loc, la ace-
eași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară se va ţine la ora 10.30, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Administratoru-
lui Unic și descărcarea de gestiune a Administratorului U-
nic, pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar al societă-
ţii privind situaţiile fi nanciare aferente exerciţiul fi nanciar 2018.

3. Discutarea și supunerea spre aprobare a situaţiilor fi -
nanciare anuale aferente exerciţiului fi nanciar 2018, a con-
tului de profi t și pierderi, notele contabile aferente închide-
rii exerciţiului fi nanciar 2018 și aprobarea repartizării rezul-
tatului aferent anului fi nanciar 2018, pe destinaţiile legale.

4. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de 
venituri și cheltuieli aferente exerciţiului fi nanciar 2019.

5. Discutarea și supunerea spre aprobare a programu-
lui de activitate pentru anul 2019.

6. Fixarea remuneraţiei cuvenite Administratorului Unic 
și Auditorului Financiar pentru anul 2019.

7. Mandatarea Administratorului Unic pentru că, în nu-
mele și pentru toţi acţionarii societăţii să semneze hotărâ-
rea AGOA adoptată.

8. Aprobare numirii unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea hotărârilor AGOA ridicarea 
menţiunilor de/la ORCT Cluj, de asemenea și publicarea ho-
tărârilor în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Adunarea Generală Extraordinară se va ţine la ora 
10.45, în continuarea Adunării Generale Ordinare, cu 

următoarea ordine de zi:
1. Discutarea și supunerea spre aprobare a ratifi cării con-

tractelor de execuţie lucrări, de prestări servicii, de împrumut/
creditare încheiate/semnate de societate în cursul anului 2018;

2. Discutarea și supunerea spre aprobarea a lucrărilor 
de reabilitare imobil afl at în coproprietatea societăţii;

3. Discutarea și supunerea spre ratifi care a raportului 
de evaluarea al imobilului coproprietatea societăţii.

4. Mandatarea Administratorului Unic în vederea redac-
tării actelor, să semneze în numele și pe seama acţionari-
lor societăţii, hotărârea A.G.E.A. adoptată;

5. Aprobarea numirii unei persoane să îndeplinească toa-
te formalităţile privind înregistrarea hotărârilor AGEA ridica-
rea menţiunilor de/la ORCT Cluj de asemenea și publicarea 
hotărârii în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

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

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

Informaţii suplimentare: tel. 0740-212.457.

Societatea TRISOM PAVLOV S.A.
Administrator unic

Grapa-Leanca Sorina

LICITAȚIE PUBLICĂ
Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 

MONDO STRONG BUILDING S.R.L., organizează licitație 
publică cu strigare pentru vanzarea bunurilor mobile ale 
MONDO STRONG BUILDING SRL în data de 21.03.2019, ora 
13:00, in Cluj-Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjude-
care, licitația se va repeta în datele de 28.03.2019, 
04.04.2019, 11.04.2019 și 18.04.2019, la aceeasi ora si 
in aceleasi conditii. 

Pretul de pornire: 73.223 lei, prețul vizeaza toate bunu-
rile si include TVA. Bunurile se vând în bloc sau la bucată.

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
 www.prink.ro

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 cu modifi că-
rile și completările ulterioare, ECOTIC TRANSILVANIA 
S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea obţine-
rii autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Colectare de-
şeuri de echipamente electrice şi electronice şi deşeuri de 
baterii şi acumulatori“, de pe amplasamentul situat în lo-
calitatea Florești, str. Vidului, nr. 1A, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-
joi, între orele 8:00–16:30 și vineri, între orele 8:00–14:00 
sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia me-

diului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007 cu modifi cările și 
completările ulterioare, SMARTGIDER ELECTRIC S.R.L. 
anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii autori-
zaţiei de mediu pentru activitatea „Fabricarea altor compo-
nente electronice“, de pe amplasamentul situat în localita-
tea Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 179B, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-
joi, între orele 8:00–16:30 și vineri, între orele 8:00–14:00 
sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

DAS FENSTER S.R.L., în calitate de titular, anunţă pu-
blicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, con-
form H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „Elaborare PUZ pentru construire hală cu regim de 
înălţime P+E, împrejmuire teren, racorduri şi branşamente la 
utilităţi“, situat în jud. Cluj, comuna Florești, str. Vidului f.n.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul ti-
tularului DAS FENSTER S.R.L. din data de 19.03.2019, între 
orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 04.04.2018, la A.P.M. Cluj, str. Do-
robanţilor, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax. 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9.00-14.00.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi 
similare – anunta selectie pentru urmatoarele categorii 
de personal:

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru fl exibil, in functie de utilajul pe care 

va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii 

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

Doriţi să vă amenajaţi
 APARTAMENTUL, 

CASA, BIROUL, SPAŢIUL 
COMERCIAL,

 așa cum aţi visat?

Noi, realizăm ideile voastre, împreună vom reuși să 
obţineţi spaţiul mult visat, în care vă veţi simţi minunat!

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI

Mihai Costea tel. 0740-513987
Instagram: interiordesign_by_costea

E-mail: costea4home@gmail.com

ANUNŢ DE ANGAJARE

Spitalul Municipal Gherla 

organizează concurs 
pentru ocuparea următorului

post în cadrul Secţiei Medicină Internă

- 1 post temporar vacant de asistent medical generalist 
cu studii postliceale 

pe durată determinată

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal 
Gherla, str.Horea nr.2, în data de 02.04.2019, ora 10,00 
– proba scrispă și în data de 04.04.2019, ora 10,00 – 
interviul și proba practică.

Mai multe informaţii la telefon 0264 241914, pe site-ul 
Spitalului Municipal Gherla: spitalgherla.ro sau la Biroul 
Resurse Umane din cadrul Spitalului Municipal Gherla.

ANUNŢ CONCURS

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI 
INSPECŢIE SOCIALĂ CLUJ cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. George Coșbuc, nr. 2 organizează concurs în data de 
18.04.2019, începând cu ora 10.00, pentru ocuparea 
posturilor vacante de:

a) inspector, cl I, grad profesional superior – 2 posturi
b) inspector, cl I, grad profesional principal – 2 posturi
c) inspector, cl I, grad profesional debutant – 2 posturi

Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei și la 
numerele de telefon 0727-816847.

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de Comuna Negreni, 
cu sediul in localitatea Negreni, nr. 63, judetul Cluj, ce 
intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de 
Apa Crisuri Oradea, aviz de gospodarire a apelor pentru 
Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulamentul Local 
de Urbanism Comuna Negreni, jud Cluj.

Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta 
ape uzate.

Aceasta solicitare de aviz este conform cu prevederile 
Legii apelor nr. 107 / 1996, cu modifi carile si completarile 
ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
si sa transmita observatii, sugestii si recomandari cu privire 
la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta 
solicitantul de aviz, la adresa mentionata.

Persoana de contact: Secan Radu.

Telefon: 0746197794.

ANUNȚ DE URBANISM

SC ASCAROM SRL, în calitate de titular, anunţă 
iniţierea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Extindere 
imobil existent şi schimbare de destinaţie din imobil de 
locuint în imobil cu funcţiuni terţiare: showroom, birou şi 
spaţii de depozitare, împrejmuire, amenajări, racorduri şi 
branşamente, operaţiuni notariale“, str. Traian Vuia nr.135, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam.62.

ANUNȚ DE URBANISM

POJOGA CRISTINA în calitate de titular, anunţă iniţierea 
Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire două 
immobile, mixt şi residential, împrejmuire, amenajări, 
racorduri şi branşamente la utilităţi, operaţiuni notariale“, 
str. Mioriţei  nr.7, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam.62.

ANUNȚ DE MEDIU

SC.MARVICOM SERVICE SRL anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul –Groapă de împrumut(perimetrul temporar 
de exploatare Luna 1), propus a fi  amplasat în comuna 
Luna, localitatea Luncani, extravilan.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului 
Cluj, Cluj-Napoca, str.Dorobanților nr.99, județul Cluj și la 
sediul SC.MARVICOM SERVICE SRL, Luduș, str. 8 Martie 
nr.26A, în zilele de luni-joi , între orele 13,00-16,00 și vineri 
între orele 12,00-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului Cluj

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii
TRISOM BUFTEA S.A.

cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.18, 
jud. Cluj, înmatriculată la O.N.R.C.T. Cluj sub nr. J12/4540/2004, 
având C.U.I. 17041196, capital social 99669.20 RON, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile 
și cu prevederile actul constitutiv, dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor 
pentru data de 23 Aprilie 2019 la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut 
la sediul societăţii la sfârşitul zilei de 10 Aprilie 2019 
stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se 
vor ţine în dată de 24 Aprile 2019, în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară se va ţine la ora 09.00, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului 
Unic și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic 
pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar al societăţii 
privind situaţiile fi nanciare aferente exerciţiul fi nanciar 2018.

3. Discutarea și supunerea spre aprobare a situaţiilor 
fi nanciare anuale aferente exerciţiului fi nanciar 2018, a contului 
de profi t și pierderi, notele contabile aferente închiderii 
exerciţiului fi nanciar 2018 și aprobarea repartizării rezultatului 
aferent anului fi nanciar 2018, pe destinaţiile legale.

4. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de 
venituri și cheltuieli aferente exerciţiului fi nanciar 2019.

5. Discutarea și supunerea spre aprobare a programului 
de activitate pentru anul 2019.

6. Fixarea remuneraţiei cuvenite Administratorului Unic 
și Auditorului Financiar pentru anul 2019.

7. Mandatarea Administratorului Unic pentru că, în numele 
și pentru toţi acţionarii societăţii să semneze hotărârea AGOA 
adoptată și să îndeplinească toate formalităţile privind 
înregistrarea acesteia la ORCT Cluj și publicarea hotărârii în 
Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Adunarea Generală Extraordinară se va ţine la ora 
09.15, în continuarea adunării generale ordinare, cu 

următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a ratifi cării 
contractelor de împrumut/creditare semnate de societate 
în anul 2018.

2. Discutarea și supunerea spre aprobare reluarea 
activităţii societăţii/prelungii suspendării activităţii societăţii 
pe o durată de încă 3 ani.

3. Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii 
Administratorului Unic în vederea redactării actelor, să 
semneze în numele și pe seama acţionarilor societăţii, 
hotărârea A.G.E.A. adoptată și să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea/ridicarea hotărârii AGEA 
la/de la O.R.C.T. Cluj, publicarea hotărârii în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a.

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

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

Informaţii suplimentare: tel. 0740-212457.

Societatea TRISOM BUFTEA S.A.
Prin Administrator Unic

Buhos Octavia Anamaria

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii
TRISOM INVEST S.A.

Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud. Cluj, înmatriculată 
la O.N.R.C.T. Cluj sub nr. J12/4538/2004, având CUI 
17041226, capital social subscris integral vărsat 104.478,8 
RON, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind 
societăţile și cu prevederile actul constitutiv, dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor 
pentru data de 23 Aprilie 2019 la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut 
la sediul societăţii la sfârşitul zilei de 10 Aprilie 2019 
stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se 
vor ţine în dată de 24 Aprilie 2019, în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară se va ţine la ora 9.30, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului 
Unic și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic 
pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar al societăţii 
privind situaţiile fi nanciare aferente exerciţiul fi nanciar 2018.

3. Discutarea și supunerea spre aprobare a prelungirii 
mandatului Administratorului Unic;

4. Discutarea și supunerea spre aprobare a situaţiilor 
fi nanciare anuale aferente exerciţiului fi nanciar 2018, a contului 
de profi t și pierderi, notele contabile aferente închiderii 
exerciţiului fi nanciar 2018 și aprobarea repartizării rezultatului 
aferent anului fi nanciar 2018, pe destinaţiile legale.

5. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de 
venituri și cheltuieli aferente exerciţiului fi nanciar 2019.

6. Discutarea și supunerea spre aprobare a programului 
de activitate pentru anul 2019.

7. Fixarea remuneraţiei cuvenite Administratorului Unic 
și Auditorului Financiar pentru anul 2019.

8. Mandatarea Administratorului Unic pentru că, în numele 
și pentru toţi acţionarii societăţii să semneze hotărârea AGOA 
adoptată și să îndeplinească toate formalităţile privind 
înregistrarea acesteia la ONRC Cluj și publicarea hotărârii în 
Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară se va ţine la ora 
09.45, în continuarea Adunării generale ordinare, cu 

următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a ratifi cării 
contractelor de prestări-servicii, vânzare, împrumut/creditare 
semnate de societate în anul 2018.

2. Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii 
Administratorului Unic în vederea redactării actelor, să semneze 
în numele și pe seama acţionarilor societăţii, hotărârea A.G.E.A. 
adoptată și să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea/
ridicarea hotărârii AGEA la/de la ONRC Cluj, publicarea hotărârii 
în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

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

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

Informaţii suplimentare: tel. 0740-212.457.

Administrator Unic al societăţii
TRISOM INVEST S.A.

Buhos Octavia Anamaria
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Bronz pentru 
boxerul Busuioc 
la Cupa României
Cupa României la Box destinată 
juniorilor a avut loc în perioada 
12-18 martie 2019, la Pitești. 
Competiţia a fost organizată de 
Clubul Sportiv FC Argeș, împreu-
nă cu autorităţile locale din Pitești 
și Federaţia Română de Box, la 
Sala Sporturilor din Pitești. De la 
secţia de box a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj au participat 
patru sportivi, iar cel mai bun re-
zultat a fost înregistrat de 
Alexandru Busuioc. Juniorul a cu-
cerit medalia de bronz la catego-
ria 48 kg. Acesta a pierdut acce-
derea în fi nala categoriei după a 
cedat în faţa lui Husein Erson de 
la Farul Constanţa, câștigătorul 
trofeului Cupei României. Un alt 
sportiv legitimat la ”U” Cluj, Florin 
Cimpoeșu, a terminat pe locul 5 
la categoria 80 kg. La competiţie 
au mai participat Cristian Lăpăzan 
(categoria 46 kg) și Bogdan 
Fabian (categoria 70 kg).

Clasări pe podium 
la culturism

Sala Polivalentă din Bistriţa a 
programat sâmbătă, 16 martie, 
etapa zonala ”B” din cadrul 
Campionatului Naţional de 
Culturism și Fitness. De la Clubul 
Sportiv Universitatea Cluj au 
participat 11 sportivi, toţi califi -
cându-se la fi nala competiţiei. 
La Bistriţa, sportivii universitari 
s-au clasat pe podium, obţinând 
5 locuri 1, 4 locuri 2 și un loc 3. 
De asemenea, echipa Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj s-a ca-
lifi cat la Campionatul Naţional 
de pe prima poziţie în clasa-
ment, dintre 21 de echipe parti-
cipante din zona B.

Rezultate excelente 
la scrabble
În perioada 15-17 martie 2019 
s-a desfășurat, la Hotel Ary din 
Cluj-Napoca, prima etapă din ca-
drul Campionatului Naţional de 
Scrabble, la individual și interclu-
buri. Au participat 41 de sportivi 
de la mai multe cluburi din ţară. 
La individual, primul loc a fost 
ocupat de Alexandru Gheorghiu 
de la CS Universitatea Cluj, care 
revine cu suces în competiţia 
pentru titlul de campion naţional 
absolut. La mică distanţă, pe lo-
curile 2 și 3, s-au clasat Dan 
Laurentiu Sandu de la CSM 
București și, respectiv, Alexandru 
Lăcătîș de la CS Universitatea. 
Acesta din urmă a câștigat Cupa 
”U” 25 – turneu eliminatoriu de 
partide libere rapide cu ocazia 
aniversării a 25 de ani de scra-
bble în cadrul clubului. De ase-
menea, Vasile Mihalache de la 
Clubul Sportiv Universitatea a 
primit carnetul de Maestru al 
Sportului. Următoarea competi-
ţie de scrabble la seniori este 
Cupa României, care va avea loc 
la Botoșani în luna aprilie.

Pe scurt

Născută la Turda, în anul 

1972, după ce a evoluat 

în mare parte a carierei 

la echipe din Italia, fosta 

voleibalistă Cristina Pîrv 

s-a decis să se stabilească 

la Cluj-Napoca.

Cristina Pîrv a decis să se 

întoarcă defi nitiv acasă, în 

România, după o viaţă trăi-

tă mai ales în Italia şi în Bra-

zilia. S-a stabilit în Cluj-Na-

poca, alături de cei doi co-

pii, iar acum a dezvăluit ce 

ar vrea să facă pentru vole-

iul românesc după ce a re-

venit pe meleagurile natale.

„Îmi era foarte dor de Ro-

mânia. Acum pot spune că 

sunt cu adevărat acasă. Rădă-

cinile nu se uită niciodată, e-

ra într-un fel fi resc să revin în 

ţară. Nu pot sta departe de 

sport, sunt o persoană foarte 

activă, energică. Tot timpul 

vreau să fac câte ceva. Este şi 

motivul pentru care m-am 

gândit să revin în sport. M-am 

gândit să fac o Academie de 

Volei, aici, la Cluj-Napoca, ca-

re să-mi poarte numele. Pla-

nul meu este să atrag cât mai 

mulţi copii care să practice 

acest sport. Dacă vor să facă 

şi performanţă, cu atât mai 

bine”, a declarat Pîrv, într-o 

emisiune la Telekom Sport.

Fosta voleibalistă a făcut 

parte din echipa naţională de 

volei a României, participând 

la Campionatul Mondial din 

1994, din Brazilia, la Campi-

onatul Mondial din 2002, din 

Germania şi la Campionatul 

European din 2001, din Bul-

garia. În 2003, Cristina Pîrv 

s-a căsătorit cu voleibalistul 

brazilian Gilberto Amauri de 

Godoy Filho („Giba”), cu ca-

re are doi copii, o fi ică pe nu-

me Nicoll, născută în 2004 şi 

un fi u, Patrick, născut în 2008. 

În noiembrie 2012, Cristina 

Pîrv a divorţat, iar în urmă cu 

puţin timp a decis să se sta-

bilească la Cluj-Napoca, aproa-

pe de părinţi.

Fiica ei, Nicoll, s-a apucat 

de volei în Brazilia. La 12 ani 

a debutat, dar la început nu 

prea îi plăcea din cauza pre-

siunii foarte mari. Cristina 

Pîrv spune că nu a forţat-o să 

facă volei ci plăcerea a venit 

cu timpul. Băiatul ei, Patrick, 

este pasionat de fotbal. De 

mic i-a plăcut să fi e portar. 

Cristina mărturiseşte că fi ul 

ei îi cerea să-i şuteze la poar-

tă, chiar dacă în Brazilia cei 

mai mulţi copii îşi doresc să 

fi e atacanţi.

Cristina Pîrv îşi deschide academie de volei la Cluj-Napoca

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

După ce primarul general 

al Capitalei a anunţat că va 

construi o sală polivalentă 

la Bucureşti, Emil Boc 

a dezvăluit suma totală 

la care s-a ridicat construc-

ţia sălii din Cluj-Napoca.

138 de milioane de euro 

va înghiţi noua Sală Poliva-

lentă din Bucureşti, care va 

avea o capacitate de 20.000 

de locuri şi se va întinde pe 

circa 60.000 mp. Dotată cu o 

parcare subterană de 380 de 

locuri, cu încă 5 terenuri de 

sport în jur, sala, ce urmea-

ză a fi  construită în următo-

rii trei ani, va costa munici-

palitatea din Capitală o su-

mă de aproape 6 ori mai ma-

re decât cea investită de clu-

jeni în Sala Polivalentă de pe 

malul Someşului Mic!

După ce, în ultimii ani, 

Cluj-Napoca i-a „sufl at” Bu-

cureştiului titlul de „capitală 

a sportului românesc”, prima-

rul Emil Boc este fair-play şi 

susţine că ideea Gabrielei Fi-

rea este demnă de lăudat. Cu 

toate acestea, edilul a ţinut să 

precizeze că ridicarea sălii din 

inima Transilvaniei, cu o ca-

pacitate de aproape 10.000 de 

locuri, a costat municipalita-

tea clujeană mult mai puţin 

decât vor scoate bucureştenii 

din conturi.

„Salut realizarea Sălii Po-

livalente de la Bucureşti! As-

ta înseamnă că România va 

avea posibilitatea să organi-

zeze mai multe competiţii de 

nivel european şi mondial, nu 

numai cele de la Cluj. Sala 

Polivalentă de la Cluj, după 

ultima modernizare, a costat 

24 de milioane de euro. Nu 

cunosc proiectul de la Bucu-

reşti ca să mă pronunţ cu pri-

vire la preţuri”, a declarat Boc, 

potrivit fanatik.ro.

Sala Polivalentă, 
„magnet” pentru 
competiţiile internaţionale

Inaugurată în octombrie 

2014, Sala Polivalentă – BT 

Arena a fost gazda unor com-

petiţii majore în ultimii ani. 

De la meciuri ale echipelor Ro-

mâniei de Fed Cup şi Cupa Da-

vis, până la Campionatul Eu-

ropean de Baschet sau Cam-

pionatul Mondial de Futsal, 

clujenii s-au putut bucura de 

o serie de evenimente de ma-

re anvergură pe malul Some-

şului Mic. Momentan este cea 

mai mare sală din România, 

care dispune şi de o parcare 

subterană, unde încap 443 de 

maşini. De altfel, Sala Poliva-

lentă este unul din motivele 

principale pentru care Cluj-Na-

poca a devenit, în 2018, Oraş 

European al Sportului.

„Am avut o strategie pe 

care am pus-o în practică în-

că de când am fost numit 

primar la Cluj. M-am gândit 

cum pot pune la punct Clu-

jul şi iată că am reuşit. Am 

investit foarte multe milioa-

ne de euro în sala de acolo 

(n.red. Sala Polivalentă – BT 

Arena). La început am fost 

criticat, dar am reuşit să fac, 

împreună cu toţi de acolo, 

ceva frumos. Am investit, iar 

acum clujenii sunt bucuroşi 

că asemenea competiţii sunt 

găzduite aici. Naţionala de 

baschet, handbal, judo şi al-

tele. Am fost alături de Ro-

mânia şi atunci când au ve-

nit fetele de la Fed Cup”, de-

clara Emil Boc, la începutul 

acestui an.

Turneu de tenis 
la BT Arena

Lista evenimentelor de ma-

re amploare organizate la BT 

Arena se poate lărgi cu un tur-

neu de tenis din circuitul WTA, 

anunţat de cel mai bogat om 

de afaceri din România, Ion 

Ţiriac. Acesta a anunţat încă 

din septembrie 2018 intenţia 

de a organiza o întrevedere 

cu edilul din Cluj-Napoca pen-

tru a discuta despre organiza-

rea unui important turneu 

WTA în România. El ia în cal-

cul cumpărarea licenţei unui 

turneu dintre cele care ar fi  

scoase la vânzare. „Mă duc la 

Cluj să vorbesc cu primarul 

de acolo. Dacă cumva WTA 

schimba sistemul, se pare că 

sunt două, trei, patru turnee 

feminine de vânzare. Cred că 

un turneu feminin mai mare, 

de 250 puncte WTA îşi are lo-

cul în România. Dacă Clujul 

e, Clujul să fi e”, declara în 

toamnă Ion Ţiriac.

Cluj-Napoca – Bucureşti: 
„războiul” sălilor polivalente
Primarul Clujului, Emil Boc, vine cu o replică elegantă pentru Gabriela Firea

Sala Polivalentă – BT Arena a fost gazda unor competiţii majore în ultimii ani
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