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EDUCAȚIE

15.000 de noi studenţi 
sunt aşteptaţi la UBB
Sunt scoase la concurs peste 8.300 de locuri 
bugetate, la nivel licenţă şi master. Pagina 2

SĂNĂTATE

Aparatură nouă pentru 
bebeluşii prematuri
Secţiile de neonatologie ale Spitalului Jude-
ţean au fost dotate cu o serie de aparate me-
dicale vitale bebeluşilor prematuri.  Pagina 5

SOCIAL

Terapie prin Artă revine 
la Cluj-Napoca
Terapie prin Artă by Create.Act.Enjoy, îşi 
propune şi în acest an să aducă un plus 
de veselie pacienților.  Pagina 6

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

Marius este închis pentru 8 ani în temnițele Chinei comuniste. Monitorul de Cluj vă prezintă, 
în serial, frământările, gândurile și sfaturile lui Marius pentru milioanele de oameni care se zbat 
pentru un trai decent în România. Citiți începutul poveștii în pagina 5!

SOCIAL

Participanții la marșul bicicliștilor 
sunt îngrijorați pentru lipsa infrastructurii

ACTUALITATE

Joi, 20 iunie, se va desfășura 
la Cluj-Napoca o nouă ediție a 
Marșului Bicicliștilor Clujeni.

Sunt invitaţi toţi clujenii ca-
re au bicicletă. Întâlnirea parti-
cipanţilor va fi  în Piaţa Unirii, 
începând cu ora 17:45. 

„Este o nouă ocazie de a rea-
minti autorităţilor locale şi publi-
cului nevoia promovării utilizării 
bicicletei ca mijloc de transport în 
oraş, componentă esenţială a mo-
bilităţii urbane şi alternativă via-
bilă la transportul automobilistic.

Participanţii îşi exprimă din 
nou îngrijorarea faţă de lipsa e 
progres în domeniul infrastructu-
rilor biciclistice, anul 2018 fi ind 
unul de stagnare, şi primul se-
mestru din 2019 la fel, autorită-
ţile locale limitându-se la promi-
siuni şi la refacerea câtorva mar-
caje şi stâlpişori de piste vechi, 
menţinându-se calitatea redusă a 
majorităţii pistelor de biciclete 
mai vechi şi mai noi, existând 
uneori defi cienţe calitative grave 
la noile piste şi menţinându-se 
nerezolvate probleme la pistele 
vechi, de la lăţimea insufi centă 

la lipsa de continuitate, de la pre-
zenţa diverselor obstacole la mar-
caje şi indicatoare rutiere lipsă, 
neclare sau greşit amplasate, ce 
pun în pericol bicicliştii şi alţi par-
ticipanţi la trafi cul rutier. 

Noua bandă comună pentru 
autobuze, troleibuze şi biciclete 
pe bd. N.Titulescu nu este ac-
ceptabilă, ci incomodă şi pericu-
loasă, pentru că nu respectă lă-
ţimea de 4,5 metri necesară u-
nei asemenea artere comune, 
mai ales că există un fl ux sem-
nifi cativ de mijloace de transport 
în comun. ”, transmit bicicliştii.

Satul Bologa este una dintre 
zonele importante din punct de 
vedere turistic pentru judeţul 
Cluj. În sezonul estival mii de 
oameni ajung aici pentru a vizi-
ta cetatea Bologa. Recent, pe o 
reţea de socializare, au apărut 
mai multe imagini cu deşeurile 
de gunoi revărsate peste singu-
rul tomberon amplasat în zonă. 

Doar o întrebarea adresată repre-
zentanţilor administraţiei locale 
Poieni: Cât de greu şi de ce fi r-
ma care se ocupă de salubritate 
în Bologa nu amplasează încă 2 
containere mari de gunoi astfel 
încât cei care vizitează cetatea 
să nu fi e nevoiţi să vadă imagini 
asemănătoare cu cele postate re-
cent pe interent?

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com
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CAA

Turism printre gunoaie, la Cluj

VEZI AICI CARE ESTE TRASEUL

S-a aprobat! Primăria cumpără apartamente 
și le transformă în locuințe sociale

Râ nduri emoţ ionante
din închisori comuniste
Gâ ndurile unui clujean, î nchis în China
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În perioada 18 iunie – 6 

iulie, Compania 

de Transport Public 

Cluj-Napoca eliberează pen-

tru studenţii Universităţii 

de Medicină şi Farmacie 

din Cluj-Napoca, cardurile 

de transport contactless 

încărcate cu abonamente 

gratuite şi cu reducere pen-

tru transportul public 

în Cluj-Napoca (cu excepţia 

celor în an terminal care 

pot opta pentru a solicita 

abonamentul pe card 

sau pe suport de hârtie).

Abonamentele gratuite încăr-

cate pe cardul contactless nu vor 

mai trebui actualizate în fi ecare 

lună, eliminând astfel necesita-

tea prezentării lunare la puncte-

le de vânzare. Abonamentele se 

actualizează la începutul fi ecă-

rui an universitar. Astfel, studen-

ţii care au ridicat cardul con-

tactless sunt rugaţi să îl păstre-

ze şi să îl prezinte în luna oc-

tombrie la centrele de vânzare 

carduri, pentru reîncarcare.

Studentii şi masteranzii, cu 

vârsta sub 26 de ani, la frec-

venţă – buget (zi-buget) po-

sesori de card nebancar (A 

card/A Kártya, City Card Stu-

dent, Euro<26, ISIC , Omni-

pass, StudCard)

Acte necesare: carte de 

identitate; carnet vizat pe anul 

universitar în curs; card ne-

bancar valabil;

Abonament gratuit 
două linii

Studenţii şi masteranzii, cu 

vârsta sub 26 de ani, la frec-

venţă – buget (zi-buget) ne-

posesori de card nebancar

Acte necesare: carte de 

identitate; carnet vizat pe anul 

universitar în curs;

Abonament 
cu reducere două linii

Studenţii şi masteranzii, la 

frecvenţă – taxă (zi-taxă, indife-

rent de vârstă) şi studenţii şi mas-

teranzii la frecvenţă buget care 

au vârsta mai mare de 26 de an, 

posesori de card nebancar

Acte necesare: carte de 

identitate; carnet vizat pe anul 

universitar în curs; card ne-

bancar valabil;

Abonament cu reducere 
două linii

Doctoranzii cu frecvenţă 

posesori de card nebancar

Acte necesare: carte de iden-

titate; card nebancar valabil;

Abonament 
cu reducere o linie

Studenţii şi masteranzii cu 

vârsta sub 26 de ani la frec-

venţă – buget (zi-buget) or-

fani sau proveniţi din casele 

de copii (USAMV, Universita-

tea de Artă şi Design, Acade-

mia de Muzică Gheorghe Di-

ma, UMF Iuliu Haţieganu)

Acte necesare: carte de 

identitate; carnet vizat pe anul 

universitar în curs; copie cer-

tifi cat de deces.

Abonament gratuit toate 
liniile în conformitate 
cu convenţiile încheiate 
cu cele 4 universităţi

Pentru abonamentele gra-

tuite, costul primului card emis 

este suportat de CTP Cluj-Na-

poca. Pentru abonamentele cu 

reducere se achită cardul con-

tactless în valoare de 5,5 lei. 

Valabilitatea suportului de plas-

tic este de 3 ani.

Unde se eliberează cardu-
rile de călătorie pentru stu-
denţii de la UMF:

¤ Campus Observator- Că-

minul 1 (luni-vineri – 8.00-22.00, 

sâmbătă-duminică – 8.00-16.00)

¤ Campus Hasdeu –Că-

minul 9 (luni-vineri – 

8.00-22.00, sâmbătă-dumini-

că – 8.00-16.00)

“În ultimele 15 minute de pro-

gram nu se mai eliberează car-

duri, fi ind necesară închiderea 

situaţiilor de vânzări. Pentru o 

mai bună organizare a eliberării 

cardurilor şi pentru a evita aglo-

meraţia şi timpul de aşteptare 

excesiv, este necesară planifi ca-

rea on-line, pe www.calendis.

ro”, transmite Compania de 

Transport Public Cluj-Napoca.

Studenţii de la UMF din Cluj îşi pot procura 
cardurile de transport CTP contactless

• Abonamente CTP - 21 
Decembrie 1989

• Abonamente CTP - Piata 
1 Mai

• Primăria Grigorescu -Str. 
Al.  Vlahuţă

• Primăria Zorilor- Str. 
Pasteur

Primăria Iris- Piata 
Liebcknecht

• Primăria Centrală - Str. 
Moţilor

• Primăria Mănăștur- Str. 
Ion Meșter

Birouri CTP de vânzare 
carduri de călătorie

Universitatea 

„Babeş-Bolyai” (UBB) 

scoate la concurs, 

pentru anul universitar 

2019-2020, 4.975 de locuri 

bugetate destinate absol-

venţilor de liceu, peste 

9.400 de locuri cu taxă 

şi 2.700 de locuri pentru 

învăţământ la distanţă.

Dintre locurile bugetate, 

60 sunt alocate pentru can-

didaţii de etnie rromă, 170 

pentru absolvenţii de licee 

din mediul rural şi 100 de 

locuri etnicilor români din 

afara graniţelor ţării.

De asemenea, la nivel de 

master, UBB scoate la concurs 

3.451 de locuri la buget şi 

6.106 de locuri cu taxă.

Candidaţii vor putea alege 

între cele 244 de programe de 

licenţă (învăţământ cu frec-

venţă şi la distanţă), respec-

tiv cele 217 de programe de 

master (învăţământ cu frec-

venţă sau frecvenţă redusă).

„De ce să vină la noi? A-

vând în vedere experienţa 

anilor precedenţi, în ultimii 

ani avem o stabilitate în ce-

ea ce priveşte numărul de 

candidaţi şi numărul de ad-

mişi. Astfel, vorbim, de la 

la licenţă până la masterat, 

de un număr de 15.000 de 

studenţi, cu o variaţie mi-

că. Asta înseamnă că noi 

suntem cotaţi în conştiinţa 

absolvenţilor de liceu ca o 

universitate la care merită 

să vină. De ce merită? În 

primul rând, având în vede-

re calitatea procesului edu-

caţional, dar şi de cerceta-

re. Acest lucru se vede şi 

prin rankingurile internaţi-

onale, care ne plasează în 

România pe primul loc, dar 

în locuri de cinste în zona 

Europei de Est şi chiar Cen-

trală”, a declarat marţi, într-o 

conferinţă de presă, prorec-

torul UBB, Soos Anna.

Perioada de admitere pen-

tru noul an universitar este 

cuprinsă între 16 şi 31 iulie 

2019. Calendarul admiterii 

cuprinde perioada de înscri-

eri, probele de concurs, afi-

şarea rezultatelor, depune-

rea contestaţiilor, confirma-

rea locurilor şi perioada de 

redistribuire a locurilor ră-

mase disponibile.

În anul universitar care se 

încheie, cea mai mare concu-

renţă a fost la Media digitală, 

16,72 de concurenţi pe un loc, 

iar în 2017, la Contabilitate şi 

informatică de gestiune, 12,03 

concurenţi pe loc. 

15.000 de noi studenţi 
sunt aşteptaţi la UBB
Sunt scoase la concurs peste 8.300 de locuri bugetate, la nivel licenţă şi master

Anul universitar 2019-2020, 4.975 de locuri bugetate destinate absolvenţilor de liceu, peste 9.400 de locuri cu taxă
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Pentru a încerca să soluţi-

oneze problema locuinţe-

lor sociale, municipalita-

tea clujeană şi-a anunţat 

intenţia să achiziţioneze 

de pe piaţa liberă imobile 

de locuinţe cu destinaţia 

de locuinţe sociale. În 

şedinţa Consiliului Local 

din 18 iunie, consilierii 

au dat undă verde proiec-

tului de hotărâre privind 

aprobarea declanşării pro-

cedurii de achiziţie de pe 

piaţa liberă, a unor imobi-

le de locuinţe cu destina-

ţie de locuinţe sociale.

„Primăria Cluj-Napoca va 

cumpăra de pe piaţa liberă a-

partamente cu 1, 2 şi 3 came-

re, cu destinaţia de locuinţe 

sociale, având în vedere nu-

mărul redus de astfel de locu-

inţe. Avem un buget pentru 

acest an între 1-1,5 milioane 

de euro şi sperăm să putem 

achiziţiona circa 25 de locuin-

ţe. Anual, la nivelul munici-

piului se alocă 15 locuinţe so-

ciale, în condiţiile în care nu-

mărul de cereri este de 400. 

Se va constitui o comisie de 

identifi care a necesităţilor de 

locuinţe sociale şi una de ne-

gociere a preţurilor de achizi-

ţie a locuinţelor sociale”

Înaintea ca proiectul să fi e 

supus votului, primarul Emil 

Boc a fost interpelat de către 

consilierul Adrian Mureşan. 

COsnilierul a ridicat problema 

de ce municipalitatea a recurs 

la acţiunea de cumpărare de 

pe piaţa liberă a apartamente-

lor cu destinaţie de locuinţe 

social în loc să construiască, 

tinând cont de faptul că la Cluj 

preţul mediu pe un metru pă-

trat este situat în jurul valorii 

de 1.500 de euro.

De ce primăria doreşte să 

achiziţioneze aceste locuin-

ţe de pe piaţa liberă şi nu 

doreşte să construiască niş-

te blocuri. Cred că s-ar pu-

tea identifica nişte terenuri 

din patrimoniul primăriei 

unde s-ar putea construi. 

Ştim că preţul, dacă ar fi să 

construim, ar fi undeva la 

jumătate sau poate chiar o 

treime din costul de pe pia-

ţa liberă. Aşadar ar fi cu 

mult mai rentabil. Care es-

te considerentul pentru ca-

re se optează să se se cum-

pere de pe piaţa liberă?, a 

fost întrebarea adresată de 

Adrian Mureşan.

Deşi în ultimii 10 ani nu 

s-au mai cosntruit locuinţe 

ANL sau locuinţe sociale 

pemtru Emil Boc abia acum 

problemele sociale cere să fi e 

găsite soluţii rapide. Edilul afi -

ramt totodată că în prezent 

sunt în diferite faze de lucrări 

94 de apartamente ce vor fi  

destinate locuinşelor sociale.

„Este şi-şi. Şi se constru-

iesc, de exemplu pe Ghime-

şului sunt în fază de construc-

ţie şi urgenţa problemelor so-

ciale de la Cluj ne cere să gă-

sim soluţii mai rapide. De la 

identifi care până la construc-

ţie din păcate trece mult mai 

mare intervalul de timp de-

cât de achiziţionare de pe pia-

ţa liberă. Este un mixt de po-

litici sociale, construcţie plus 

achiziţie de locuinţe de pe 

piaţă. Urmează să se constru-

iască 58 pe Sighişoare şi 36 

pe Ghimeşului. Cam acesta 

este nivelul de lucru în mo-

mentul de faţă şi căutăm din 

nefericire, situaţia noastră, a 

terenurilor disponibile pen-

tru cosntrucţie de locuinţe, 

nu este foarte generoasă. Se 

pregătesc din punct de vede-

re jurudic de identifi care ast-

fel încât să putem antama noi 

locuinţe sociale. Am trimis 

pentru locuinţe ANL Guver-

nului , pentru că dacă s-ar 

construi locuinţe ANL s-ar 

lua o bună parte din presiu-

nile pe care le avem pe poli-

tica socială a noastră. Am tri-

mis atât proiectul de pe Va-

lea Gârbăului care ar rezol-

va în bună parte tot ce în-

seamnă proiect de locuinţe 

ANL şi ne-ar duce să ajun-

gem oarecum la o linie de 

plutire. Aşteptăm din parte 

Guvernului un răspuns pozi-

tiv. Am trimis solicitarea nu 

am primis răspunsul încă”, 

a afi rmat Emil Boc în plenul 

şedinţei din 18 iunie.

Reamintim că la începutul 

lunii aprilie, zeci de persoane 

au fost evacuate de pe strada 

Vlad Ţepeş şi au făcut scandal 

în Consiliul Local solicitând 

locuinţe sociale. Ei spuneau la 

acea dată că degeaba subven-

ţionează municipalitatea chi-

ria că nu găsesc proprietari dis-

puşi să îi primească.

„Pe partea socială, dinco-

lo de programul de locuinţe 

sociale, pe care îl avem în fi -

ecare an, anul acesta vor fi  

fi nalizate locuinţele de pe 

strada Ghimeşului şi vor în-

cepe altele, am introdus pro-

grame care vizează subven-

ţia la chirie, cred că suntem 

printre puţinii din România 

care aplicăm acest program. 

Vedem difi cultăţi în imple-

mentare. În primul rând, să 

ştie lumea că dacă apelează 

la acest program pentru a 

subvenţiona chiria cu până 

la un maxim de 1.400 de lei, 

nu este exclus de la progra-

mul de locuinţă socială. În 

bugetul pentru 2019 vom 

avea 2 milioane de euro pen-

tru achiziţionarea de locuin-

ţe sociale, altele decât cele 

care se construiesc pe fon-

duri publice. De peste 10 ani, 

locuinţe ANL nu se mai con-

struiesc în oraş. Astăzi, ni-

meni nu stă sub cerul liber. 

Toată lumea are acces la un 

serviciu sanitar, la un aco-

periş, la masă, în cele două 

locaţii, Prison Fellowship şi 

locaţia noastră de pe Dragoş 

Vodă. Cei evacuaţi benefi ci-

ază de un punctaj suplimen-

tar pe lista de locuinţe soci-

ale pe 2019”, le-a transmis, 

la acea dată, primarul Emil 

Boc celor evacuaţi.

„Conform datelor ultimu-

lui recensământ al populaţi-

ei (2011), în România erau 

8.722.398 locuinţe, din care 

doar 98.263 erau locuinţe pro-

prietate de stat. Conform aces-

tor date, la nivelul judeţului 

Cluj exista un stoc de locu-

inţe convenţionale de 312.886 

unităţi, din care doar 2.537 

se afl au în proprietatea sta-

tului. La nivelul municipiu-

lui Cluj-Napoca existau 

129.837 locuinţe, din care 

98,1% în proprietate privată 

şi 1,3% în proprietate de stat. 

În anul 2014, stocul de locu-

inţe din fondul public în mu-

nicipiul Cluj-Napoca era de 

1.554 unităţi, adică sub 1,5% 

din totalul de locuinţe din 

oraş. Stocul a inclus 174 lo-

cuinţe construite prin progra-

mul ANL, 1.368 locuinţe so-

ciale şi locuinţe din fondul 

locative de stat, ocupate în 

proporţie de 100% şi 12 lo-

cuinţe de necesitate”, trans-

mite municipalitatea.

Potrivit ultimelor date 

imobiliare, la CLuj-Naapoca 

apartamentele se vând cu 

1.566 de euro/metro pătrat. 

Locuinţele vechi ajung la 

1.578 de euro pe metru pă-

trat, iar cele noi la 1.553 de 

euro pe metru pătrat. Com-

parativ, în Bucureşti, apar-

tamentele se vând cu 1.327 

de euro pe metru pătrat.

S-a aprobat! Primăria cumpără apartamente 
de pe piață și le transformă în locuințe sociale
De peste 10 ani de zile, la Cluj nu s-au mai construit locuinţe ANL în timp ce pe piaţa imobiliară preţul mediu 
de vânzare al unui apartament a ajuns la peste 1.500 de euro/mp, cea mai ridicată valoare din România.

În ultimii 10 ani în Cluj nu s-au mai cosntruit locuinţe ANL

Primarul Emil Boc a 

anunţat că au fost depuse 

documentaţiile necesare 

în vederea achiziţionării 

unui sistem de cartele 

care va fi  utilizat de către 

membrii asociaţiilor 

de locatari pentru a avea 

acees la pubelele de gunoi. 

50 de puncte gospodăreşti 

din oraş vor fi  incuse

Marcel Bonţidean a afir-

mat în cadrul şedinţei de 

consiliu că Poliţia Locală va 

face controale prin sonaj 

pentru a depista cetăţenii 

care depozitează ilegal de-

şeurile la punctele gospodă-

reşti din oraş.

„Primăria în colaborare cu 

asociaţiiel de proprietari ca-

re vor fi  direct interesate pen-

tru că numai cei care sunt 

arondaţi la un anumit punct 

gospodăresc să îşi poată de-

pozita acolo. Noi vom face 

controale prin sondaj însă nu 

este în interesul nostru de a 

merge şi a sancţiona neapă-

rat. Întâi vom desfăşura o 

campanie preventivă şi spe-

răm ca cetăţenii să înţeleagă 

acest lucru“, a declarat Mar-

cel Bonţidean.

Închiderea punctelor gos-

podăreşti şi accesul să se fa-

că doar pe bază de cartelă. 

„Am deschis un proiect pilot 

pe direcţia aceasta domnul 

Şurubaru se ocupă în detaliu. 

Am stabilit un cvartal de blo-

curi, peste 50 de puncte gos-

podăreşti în două cartiere, pe 

care încercăm să vedem cum 

va funcţiona şi acest sitem ca-

re este foarte costisitor dar es-

te de viitor. Adică, fi ecare ce-

tăţean care locuieşte la bloc 

să aibă o cartelă cu care des-

chide şi închide şi este o res-

ponsabilitate precisă a celu-

ia care depune şi colectează 

selectiv. Până atunci am sta-

bilit ca punctele gospodăreşti 

fi ecare să fi e dotate cu 4 pu-

bele pe culori diferite şi să 

fi e închise. Să aibă acces cu 

cheie doar cei care locuiesc 

în blocul respectiv. Etapa vi-

itoare cu cartelă vrem să ve-

dem cum funcţionează care 

sunt costurile pentru că du-

pă acest proiect pilot ne pu-

tem face un calcul financi-

ar pentru întreg oraşul, în 

cât interval de timp, ce su-

me ar trebui alocate pentru 

a putea impelmenta“, a afi r-

mat Emil Boc

Proiect pilot al Primăriei. Accesul la 50 de puncte 
gospodăreşti se va face doar pe bază de cartelă.
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UBB ÎNSEAMNĂ:
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AVEM
466 de programe de studii de licență,
222 programe de studii de masterat,
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post-doctorale și post-universitare, programelor 
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ALEGE
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LIFELONG

ÎNSCRIE-TE DIN 16 IULIE
HAI la UBB!

Copiii şi tinerii dependenţi 

de dializă din România 

îngrijiţi de Asociaţia pen-

tru Solidaritate şi Empatie 

„Delia Grădinaru” îşi con-

tinuă vacanţa de 20 

de zile în Sicillia

Un grup numeros de tineri 

şi copii dependenţi de dializă 

se afl ă în această perioadă în 

vacanţă în Sicillia cu ajutorul 

Asociaţiei pentru Solidaritate şi 

Empatie „Delia Grădinaru”.

„Bucurie în stare pură. Zi-

ua fără dializă. Mare, soare, 

o plajă ca în poveşti, priete-

nie, solidaritate, empatie. Noi 

suntem familia Asociaţiei pen-

tru Solidaritate şi Empatie De-

lia Grădinaru. Luptăm pentru 

Viaţă!”, a transmis deputatul 

Emanuel Ungureanu, cel ca-

re se afl ă alături de tinerii şi 

copii cu probleme.

Emanuel Ungureanu a po-

vestit pe pagina personală de 

Facebook şi modul în care 

şi-a sărbătorit ziua de naşte-

re unul dintre tinerii care s-au 

deplasat în Sicillia

„Dan şi-a sărbătorit 4 ore 

din ziua lui de naştere,în cen-

trul de hemodializă Mucaria 

din Sicilia, conectat la un apa-

rat de care este dependent, 

într-o sală cu alţi 32 de prieteni 

de care este legat nu doar prin 

boala cronică de care suferă.

Azi este fericit, va fi  şi mâine, 

a învăţat să trăiască clipa. Şi 

eu am învăţat asta de la el şi îi 

mulţumesc. Te iubim, Dan. La 

mulţi ani!”, a scris Ungureanu.

Sute de clujeni au dansat în 

ploaie şi au donat sume impor-

tante de bani la evenimentele 

organizate la Cluj-Napoca cu 

ocazia Zilei copilului pentru ca 

cei 48 de copii cu afecţiuni re-

nale să poată benefi cia în aces-

te zile de tabăra în Sicilia

Cel mai emoţionant şi im-

portant moment al zilei de 1 

iunie a fost evenimentul cari-

tabil „We Are One-Luptăm pen-

tru Viaţă”, organizat de Aso-

ciaţia pentru Solidaritate şi Em-

patie Delia Grădinaru. Sute de 

clujeni nu au ţinut cont de 

ploaia măruntă sau de noro-

iul format în faţa scenei şi au 

dansat iar ulterior au donat 

pentru ca, 35 de copiii ce su-

feră de afecţiuni renale să poa-

tă să se bucure de câteva zile 

sub soarele Siciliei.

„1 Iunie zi cu soare, ore cu 

soare, mai ales acum în parcul 

central. Au venit aproximativ 

200 de oameni. Copii cu pă-

rinţi, cu bunici, au dansat şi au 

donat pentru copilaşii care fac 

dializă. Vrem să îi ducem anul 

acesta în Italia, în Sicilia. Am 

găsit un loc de vis, cu un cen-

tru de dializă în Trapani. Nimic 

nu s-a schimbat în ultimii 17 

ani din ce facem pentru aceşti 

copii suferinzi. Vrem să îi aju-

tăm pe aceşti copii. Mulţumesc 

cerului pentru vreme şi pentru 

oamenii care au venit în parc 

să danseze şi să doneze. Ma-

rele merit al acestui eveniment, 

ca în fi ecare an de 12 ediţii , 

este cel al comunităţii iubitori-

lor de zumba care dansează 

pentru aceşti copii deosebiţi. 

În tabăra din Sicilia vor parti-

cipa 38 de copii care fac diali-

ză şi 10 care sunt cu transplant 

renal. Aceştia vor fi  însoţiţi de 

pesonal medical de specialita-

te. Costurile unei asemena ta-

bere se ridică la 38.000 de mii 

de euro. Asta înseamnă prac-

tic doar parte din cazare, par-

te din masă. Am găsit un cen-

tru de dializă care subvenţio-

nează drumul către Italia, 

dus-întors, şi cazarea. Depla-

sarea se va face din Bucureşti 

cu avionul, cu o cursă low-cost. 

Copiii vor veni din toate colţu-

rile ţării cei mai mulţi, din 

nord-vest, o să plece cu trenul 

în seara de 10 iunie. Este cea 

mai lungă tabără din istoria 

asociaţiei. Vor sta 18, 21 respec-

tiv 24 de zile. Avem zile de în-

toarce diferite, a declarat Ema-

nuel Ungureanu.

Tinerii dependenţi 
de dializă se bucură 
de vacanţă în Sicillia! 
Cea mai lungă vacanță din istoria Asociației 
pentru Solidaritate și Empatie „Delia Grădinaru”

EMANUEL UNGUREANU | deputat

 Nimic nu s-a schimbat în ultimii 17 ani din ce 
facem pentru aceşti copii suferinzi. Vrem să îi 
ajutăm pe aceşti copii. Mulţumesc cerului pentru 
vreme şi pentru oamenii care au venit în parc să 
danseze şi să doneze. Marele merit al acestui 
eveniment, ca în fi ecare an de 12 ediţii , este cel 
al comunităţii iubitorilor de zumba care dansează 
pentru aceşti copii deosebiţi.

Cluj Never Sleeps activează 

oraşul şi invită clujenii în 

stradă, în apropierea solsti-

ţiului de vară, 21-23 iunie.

În acest an, atât pe timp de 

zi, cât şi pe timp de noapte, clu-

jenii sunt invitaţi să participe la 

zeci de evenimente.  La Cluj Ne-

ver Sleeps, Piaţa Unirii va fi  ac-

tivată într-o manieră neconven-

ţională, iar arta, multiculturali-

tatea şi viaţa de noapte se vor 

contopi într-un program inedit.

Urban Forest   – instalaţia 

sculpturală ce va transforma Pia-

ţa Unirii într-un loc unic, natu-

ral, unde publicul să simtă că 

este mai aproape de natură, în 

sufl etul oraşului;

Urban Jam – concerte & jam 

sessions în mijlocul Pieţei Uni-

rii, într-o atmosferă relaxantă.

Transmision – o instalaţie 

care prin intermediul luminii, 

cu ajutorul unor module Mor-

se, va transpune gândurile 

participanţilor în geamurile 

clădirilor din Piaţa Unirii;

Midnight Snack – în miez 

de noapte, în inima oraşului, 

clujenii sunt aşteptaţi să cre-

eze noi legături la un pahar 

de vorbă, la o masă mare, 

amenajată în Piaţa Unirii;

Fire Show – o atmosfe-

ră incendiară este promisă 

de organizatori, împreună 

cu trupa SiriuS, care va ofe-

ri un spectacol cu foc şi 

flăcări;

The Tunnel – o instalaţie, 

care este precum o călătorie 

de auto-descoperire, în care 

trebuie să selectezi cu atenţie 

fi ecare pas;

Silent Party – o petrecere în 

„tăcere” pentru cei din exteri-

or, la miezul nopţii, pentru ca-

re vor fi  puse la dispoziţie pu-

blicului 400 de căşti cu 3 DJ / 

3 stiluri / 3 frecvenţe diferite.

Workshop-uri de creaţie cu 

participare gratuită printre ca-

re: realizare de caricaturi/por-

trete; reciclare dopuri de vin; 

body painting; pictare lut; per-

cuţie; creare stickere.

Ajuns la cea de-a şasea ediţie, 
Cluj Never Sleeps activează oraşul
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Secţiile de neonatologie 

ale Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă 

(SCJU) Cluj-Napoca au 

fost dotate de către 

Asociaţia „Salvaţi Copiii” 

cu o serie de aparate 

medicale vitale bebeluşi-

lor născuţi prematur.

„Sprijinim activitatea unor 

medici minunaţi care salvea-

ză vieţi şi am donat celor do-

uă secţii de neonatologie ale 

SCJU Cluj-Napoca şase apa-

rate medicale cu o valoare de 

66.000 de euro, care sunt vi-

tale şi absolut necesare. Ulti-

ma dotare amplă în neonato-

logie a fost la nivel naţional 

în 2007 dintr-un împrumut lu-

at de la Banca Mondială. Am 

ales Clujul pentru această do-

naţie deoarece aici se nasc 

foarte mulţi copii în ambele 

secţii, avem aproape 5.000 de 

nou-născuţi pe an, din care 

500 prematur, iar alţi 30 vin 

din alte judeţe”, a declarat, 

marţi, într-o conferinţă de pre-

să, preşedintele executiv al 

Asociaţiei „Salvaţi Copiii”, Ga-

briela Alexandrescu.

Printre aparatele donate se 

numără ventilatoare neonata-

le, pulsoximetru şi o masă ra-

diantă cu modul de resusci-

tare. Un ventilator neonatal şi 

pulsoximetru au ajuns la Sec-

ţia Neonatologie I, care deser-

veşte patru judeţe – Cluj, Bis-

triţa-Năsăud, Sălaj şi Mara-

mureş, în timp ce o masă ra-

diantă cu modul resuscitare, 

două monitoare pentru func-

ţii vitale şi un ventilator neo-

natal au ajuns în dotarea Sec-

ţiei de Neonatologie 2.

„Fiecare zi de viaţă a unui 

om este unică. Important es-

te faptul că de calitatea asis-

tenţei medicale din primul 

minut, din prima zi, depin-

de calitatea vieţii viitorului 

adult”, a declarat, în con-

text, şefa Secţiei de Neona-

tologie I a SCJU Cluj-Napo-

ca, Gabriela Zaharie.

Aparatură pentru bebeluşii prematuri, 
donată la secţiile de neonatologie

Consiliul Local Cluj-

Napoca a decis, în şedinţa 

ordinară de marţi, ca 

funcţionarul public virtu-

al Antonia, dezvoltat 

de Primăria municipiului 

Cluj-Napoca, să treacă 

în etapa de hologramă.

„Azi (n.red. marți) a fost 

votat proiectul Antonia, ca-

re are parte şi de o fi nanţa-

re europeană. Urmează pu-

nerea în practică a acestui 

proiect, astfel încât proiec-

tul Antonia digitală să func-

ţioneze la capacitatea maxi-

mă. Antonia prelucrează pes-

te 90 de cereri, adică cetăţe-

nii pot să trimită 90 de ce-

reri în format digital, care 

sunt repartizate către func-

ţionarii primăriei şi timpul 

de răspuns pentru aceste ce-

reri este mult mai mic pen-

tru că nu se pierde timpul 

cu depunerea la registratură 

şi de la registratură la fi eca-

re funcţionar. Antonia va 

funcţiona şi mai bine şi va 

face viaţa mai uşoară a ce-

lor care depun petiţii la pri-

mărie. Încercăm să fi e un ro-

bot care să funcţioneze şi 

sub formă de hologramă, 

acesta va fi  elementul sur-

priză pentru perioada urmă-

toare”, a declarat viceprima-

rul Dan Tarcea.

Bugetul proiectului se ridi-

că la suma de 3,4 milioane de 

lei. Antonia, primul funcționar 

public virtual din România, a 

fost lansat în aprilie 2018, toc-

mai pentru a dirija cererile 

online ale cetățenilor. Când a 

introdus-o pe Antonia, prima-

rul Emil Boc spunea că va re-

direcţiona cererile online de-

puse de cetăţeni, urmând ca 

în 6 luni cetăţenii să ajungă 

să poarte şi discuţii cu aceas-

ta. Deocamdată, Antonia es-

te limitată de tehnologie.

Clujenii, față-n față cu primul 
funcționar-hologramă

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Un plic gros soseşte 

pe adresa redacţiei 

Monitorul de Cluj. Timbrul 

cu secera şi ciocanul 

pe un fundal roşu ne ridi-

că sprâncenele. Pe verso 

apare o adresă inedită – 

Qingpu District, Shanghai, 

China. Înăuntru, ascuns 

în plicul îngălbenit, 

„un mesaj de sufl et pentru 

toţi românii”. Gândurile 

unui clujean închis de ani 

buni la mii de kilometri 

depărtare de casă.

„Mă numesc Marius, vă 

scriu din Shanghai, R.P. Chi-

neză. Vă rog să găsiţi alătu-

rat un mesaj destinat citito-

rilor Monitorul de Cluj în spe-

cial, şi tuturor clujenilor şi 

românilor pe măsură!”, sunt 

rândurile de debut ale unei 

scrisori care se întinde pe 22 

de pagini. Rânduri care, aş-

ternute cu grijă, cu un scris 

impecabil, te poartă cu ele 

şi te fac să simţi că eşti aco-

lo, alături de Marius, în pe-

nitenciarul Qingpu, de la 

marginea Oceanului Pacifi c. 

O puşcărie în care peste 5.000 

de sufl ete, majoritatea stră-

ini, îşi ispăşesc pedepsele 

împărţite de autorităţile u-

nei ţări în care comunismul 

este încă în fl oare.

Un an pentru 10 dolari: 
„nota de plată” în China

Povestea dramatică a lui 

Marius începe în urmă cu 

aproape un deceniu, în 2010, 

pe vremea când tânărul clu-

jean devenea profesor la o 

prestigioasă universitate din 

Beijing. La doar patru ani dis-

tanţă, visul lui Marius urma 

să se transforme într-un ve-

ritabil coşmar. „Am fost ares-

tat la data de 29 martie 2014, 

iar după doi ani de tortură, 

la data de 24 martie 2016, 

am fost condamnat la 8 ani 

de închisoare de către Curtea 

Intermediară nr. 2 a munici-

piului Shanghai, pentru acu-

zaţia de complicitate la frau-

dă contractuală pentru suma 

de 500 RMB (80 USD)”, îşi 

spune povestea clujeanul.

Nu ştia că banii ar prove-

ni de la nişte infractori. Prin 

sentinţă, Marius fusese obli-

gat şi la plata unei amenzi 

uriaşe în cuantum de 100.000 

RMB (Yuan), echivalent a 

peste 13.600 de euro la acea 

vreme. Amenda a fost achi-

tată de către unchiul clujea-

nului, după ce vânduse a-

partamentul din Cluj-Napo-

ca. Primele pagini ale scri-

sorii lui Marius sunt dedica-

te întocmai celor care i-au 

fost alături în clipele grele. 

Clipe în care, potrivit aces-

tuia, torţionarii chinezi au 

făcut tot ce le-a stat în pu-

tere pentru a-i distruge psi-

hicul şi sufl etul. Stătea în-

chis într-o cuşcă de 16 mp 

cu alţi 12 cetăţeni chinezi, 

cu care nu a putut schimba 

nici măcar două-trei cuvin-

te, căci aceştia nu ştiau o 

boabă de engleză.

„Pe lângă ofi ciali din apa-

ratul central, s-au interesat 

de soarta mea şi diverse per-

soane fi zice (printre care au 

fost profesori universitari sau 

români din diaspora), oameni 

pe care nu îi cunosc şi pe ca-

re nu i-am întâlnit nicioda-

tă, însă care – mânaţi poate 

de o fi nă atingere divină – 

s-au oferit să-mi fi e de ajutor 

şi, pe cât se poate, să îmi 

mângâie surghiunul. Am ră-

mas profund impresionat de 

aceste gesturi deosebite ale 

unor oameni sensibili la su-

ferinţa semenilor lor. Doresc 

pe această cale să le mulţu-

mesc tuturor (împreună cu 

membrii familiei mele, ai pri-

etenilor şi al domnului avo-

cat de la Cluj) şi, neavând 

altceva mai preţios de a le tri-

mite în dar, să-i asigur de ru-

găciunile mele zilnice către 

bunul Dumnezeu pentru dân-

şii şi pentru toţi cei dragi lor”, 

ne scrie Marius, de după gra-

tiile comuniste.

Dor de neam şi dor 
de meleagurile natale

Înainte să ajungă în Chi-

na, Marius a învăţat tainele 

teologiei la malul Oceanului 

Atlantic. Este absolvent al 

St. Vladimirîs Orthodox The-

ological Seminary din 

Yonkers, New York, SUA (pro-

moţia 2001-2004), unde ob-

ţinuse diploma de „Master 

of Divinity”. După ce a ajuns 

în penitenciarul chinez, tre-

cut prin chinurile la care a 

fost supus de străini, a pro-

mis că va scrie câte o scri-

soare pe zi, până când vo-

cea sa va fi  auzită. Doar că 

glasul deţinutului ignorat, 

izolat şi înlăturat se sparge 

în bucăţi odată lovit de zi-

durile groase ale puşcăriei. 

Şi totuşi, speranţa trăieşte 

încă vie în sufl etul său.

„Permiteţi-mi ca în rându-

rile ce urmează să dau glas 

sufl etului ce se frământă fără 

stare, de dor de neam şi de 

dor de ţară, într-un zbucium 

tainic înăuntrul meu. Îngădu-

iţi-mi, iubiţii mei, să-mi aduc 

şi eu – prizonierul – de aici, 

din adâncul de departe, ofran-

da recunoştinţei de a fi  român 

şi o să aşez cu umilinţă pe al-

tarul viu şi sfânt, clădit de mii 

de ani pe jertfa multor inimi, 

mucenicii iubitori de ţară ca-

re ne-au precedat”, aşterne cu-

vintele Marius, care nădăjdu-

ieşte că suferinţa sa se va în-

cheia cât de curând.

Deşi îşi dorea foarte mult 

să fi e alături de cei care-l aş-

teaptă înapoi, în inima Tran-

silvaniei, Marius nu s-a pu-

tut bucura de Centenar pe 

meleaguri natale. Fizic, căci 

sufl etul lui a fost alături de 

cei de-acasă. Monitorul de 

Cluj vă prezintă, în serial, 

frământările, gândurile și sfa-

turile lui Marius pentru mi-

lioanele de oameni care se 

zbat pentru un trai decent 

în România.

Rânduri emoţionante din temniţa comunistă
Gândurile clujeanului închis după gratiile din China – „din adâncul de departe”

În zilele ce urmează, Monitorul de Cluj va reda, rând cu rând, frământările, gândurile, dar şi sfaturile lui Marius pentru milioanele de români
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CONȚINUT SUSȚINUT DE BCR

Noua oră de sport, pentru un stil de viaţă activ: „Părinţi, jucaţi-vă 
cu copiii!” Potec, Tófalvi, Dinu, Covaliu şi Dedu la Cluj-Napoca
Comitetul Olimpic şi 

Sportiv Român (COSR) 

prezintă „Noua oră de 

sport”, o iniţiativă imple-

mentată cu sprijinul 

Băncii Comerciale 

Române (BCR), menită să 

le trezească copiilor şi 

adulţilor interesul pentru 

un stil de viaţă activ.

„Noua oră de sport” doreş-

te să deschidă porţile către un 

întreg univers al sporturilor, 

fi ind un proiect prin care ori-

cine este invitat să descopere 

bucuria de a face mişcare şi 

benefi ciile sportului.

Prima ediţie a „Noii ore 

de sport” a avut loc, sâmbă-

tă, în Parcul Central din 

Cluj-Napoca, în cadrul eve-

nimentului Sports Festival. 

La întâlnirea cu clujenii iubi-

tori de sport au fost prezenţi 

Mihai Covaliu, campion olim-

pic la scrimă şi actualul pre-

şedinte COSR, Alexandru De-

du, multiplu câştigător al Li-

gii Campionilor la handbal şi 

vicepreşedinte COSR, Came-

lia Potec, campioană olimpi-

că la înot şi vicepreşedinte 

COSR, Loredana Dinu, cam-

pioană olimpică la scrimă, re-

spectiv Tófalvi Éva, de 6 ori 

participantă la Jocurile Olim-

pice de Iarnă la biatlon.

„Ne dorim să aducem cât 

mai mulţi copii la sport, ca 

părinţii lor să conştientize-

ze faptul că sportul este par-

te din viaţa copiilor, au a-

ceastă obligaţie să îi îndru-

me spre sport. Asta înce-
pând de la şcoală, de la ora 

de sport, să nu le mai dea 
scutiri, după aceea să ofe-
re chiar ei un exemplu. Ni-

meni nu ne opreşte să ieşim 

în parc să alergăm, să ieşim 

cu bicicleta, să mergem la o 

sală de fi tness, variante sunt! 

Nu există scuze, aşa cum am 

spus, cine îşi doreşte să fa-

că sport, găseşte unde”, a 

declarat Mihai Covaliu, dez-

amăgit de faptul că nu sunt 

sufi ciente ore de sport în ac-

tualul sistem de educaţie.

„Când vei fi  părinte, abia 
aştepţi să-ţi îndrumi 
copilul spre sport!”

Loredana Dinu şi Tófalvi 

Éva au împărtăşit şi ele mici 

secrete din experienţa lor, sus-

ţinând o sesiune de antrena-

mente cu cei prezenţi la eve-

niment. La fel i-a invitat şi 

Camelia Potec pe cei care în-

că nu au învăţat să înoate.

„Dacă aţi venit aici într-o 

zi de weekend ca să faceţi 

mişcare, înseamnă că sunteţi 

pe drumul cel bun. Vă doriţi 

să duceţi un stil de viaţă să-

nătos, care vă va aduce doar 

benefi cii pe viitor. Mişcarea 

poate fi  grea pentru unele 

persoane, dar sunt ferm con-

vinsă că, în momentul în ca-

re vei reuşi să faci prima ora 

de mişcare şi simţi starea de 

după, o s-o faci şi pe a doua, 

a treia, a patra! Importantă 
este perseverenţa, uşor-uşor 
îţi dai seama că, prin miş-
care, sport, trăieşti mai bi-

ne, te simţi mai bine, gân-
deşti mai limpede. Iar când 

vei da naştere unui copil, pri-

mul lucru pe care-l vei dori 

este să-ţi iei copilul şi să-l 

duci să facă mişcare!”, a punc-

tat Camelia Potec.

„În concepţia mea, joaca 

înseamnă mişcare. Plecând 

de aici, este foarte impor-
tant ca părinţii să se joace 
cu copiii, dar nu pe PlaySta-
tion. De aici porneşte totul, 

în rest cred că ori nu eşti in-

format, ori nu eşti conştient 

dacă nu-ţi dai seama că miş-

carea este dătătoare de să-

nătate. Părinţi, jucaţi-vă cu 
copiii, trimiteţi-i să se joa-
ce mişcându-se! (...) Ar fi  

nemaipomenit dacă copiii 

noştri ar încerca cât mai 

multe sporturi, din fragedă 

copilărie. Du-te înoată, fă 

atletism, fă un joc sportiv, 

chiar de contact, unde îţi 

place. Nu e vorba despre 

performanţă, dar pentru pă-

rinte scopul este să aibă co-

pilul sănătos!”, a precizat 

Alexandru Dedu.

Robert Jeno Kovacs, elev 

în clasa a XII-a la Liceul 

Unitarian János Zsigmond 

din Cluj-Napoca, a inven-

tat un ghiveci prin 

care plantele sunt îngriji-

te de la distanţă. Are grijă 

de plante până la un 

an de zile.

Pe lângă funcţiile de bază 

ale produselor existente pe 

piaţă, cum ar fi  udarea plan-

telor şi atenţionarea utilizato-

rului despre anumiţi parame-

tri ambientale a plantei (apă, 

umiditate, temperatură), ghi-

veciul de fl ori KO-Pot (Kovacs 

Pot) aduce elemente noi în în-

grijirea plantelor, iar acum es-

te în procedeu de brevetare, 

conform corbiialbi.ro.

Această idee ingenioasă 

transpusă şi în practică, prin 

realizarea unui prototip 

funcţional testat în mai mul-

te rânduri, a fost premiată 

la Concursul Regional TU-

DEK, la Odorheiu Secuiesc, 

cu premiul II, astfel confe-

rindu-i dreptul de a parti-

cipa Finala Internaţională 

TUDOK, organizată în Sze-

ged, Ungaria, unde a luat 

premiul cel mare.

Datorită acestui rezultat 

a fost invitat la al 28-lea Con-

curs internaţional de Inven-

ţii pentru Tineret organizat 

la Budapesta, Ungaria, un-

de a obţinut premiul speci-

al al juriului. Prin acest re-

zultat şi-a câştigat dreptul 

de a-şi expune invenţia în 

cadrul expoziţiei internaţio-

nale Noaptea Cercetătorilor, 

din Budapesta, Ungaria din 

toamna acestui an.

Aceasta este a doua sa 

inovaţie, anul trecut reali-

zând un sistem de răcire a 

calculatoarelor, băgat în ulei 

de transformator.

Un elev din Cluj a inventat 
ghiveciul inteligent

Cei care vor fi  în spitalele 

din oraş în săptămânile 

următoare s-ar putea 

întâlni cu echipa de 

artişti şi de voluntari 

a proiectului Terapie prin 

Artă by Create.Act.Enjoy, 

care îşi propune 

şi în acest an să aducă 

un plus de veselie, empa-

tie şi culoare.

Până în 18 iulie, actorii co-

optaţi în proiect vor juca şi se 

vor juca împreună cu pacien-

ţii de-a lungul zilelor în care 

sunt programate momentele 

artistice itinerante.

Atmosferă de spectacol 
în saloane

Aceste spectacole de tea-

tru şi improvizaţie care co-

lindă întregul spaţiu al unui 

spital au rolul de a aduce at-

mosfera de spectacol în sa-

loane, cabinete, holuri şi am-

fi teatre şi de a transforma in-

teracţiunile cotidiene dintr-un 

spital în amintiri preţioase. 

Diversitatea momentelor ar-

tistice a crescut la această 

ediţie graţie noilor costume 

de bufoni, absolut fabuloase, 

create de designerul vesti-

mentar Călina Langa.

Atelierele creative se vor 

organiza în două dintre spi-

talele unde timpul mediu de 

internare al pacienţilor este 

mai lung, iar din chestioana-

rele aplicate în anii anteriori 

când s-a desfăşurat proiectul 

a reieşit că activităţile alter-

native sunt binevenite. În zi-

lele de luni-joi, de la ora 14:00, 

pacienţii vor fi  invitaţi să în-

cerce exerciţii de teatru şi im-

provizaţie, să picteze, să com-

pună muzică, să se cunoas-

că unii pe alţii, iar mai cu 

seamă pe ei înşişi. Atelierele 

vor fi  coordonate de actorii 

Raluca Uzunov, Paul Sebas-

tian Popa şi Bogdan Gontine-

ac. Vinerea este o zi dedica-

tă concertelor în aer liber, pri-

mul fi ind cu tinerii muzici-

eni de la Cantabile Quartert.

Ceva pentru viitor

În plus, din dorinţa de a lă-

sa ceva permanent în urmă, edi-

ţia din acest an include constru-

irea a două „creative spots”, un-

de pacienţii să poată folosi apli-

caţii de terapie prin artă. Aces-

te instalaţii creative vor fi  am-

plasate la Spitalul Clinic de Re-

cuperare şi la Spitalul Militar şi 

vor veni în completarea insta-

laţiilor video incluse în ediţia 

proiectului de anul trecut. Lu-

cia Mărneanu, de data asta în 

calitatea de artist plastic, a fost 

cooptată pentru decorarea cur-

ţii de la Institutul Regional de 

Gastroenterologie şi Hepatolo-

gie cu un mural, alături de ca-

re va fi  amenajat şi un spaţiu 

de recreere, cu mobilier urban.

Proiectul se extinde

Aceasta este cea de-a şaptea 

ediţie a proiectului şi a început 

în luna mai cu câte o săptămâ-

nă de activităţi la Spitalele Ju-

deţene din Râmnicu Vâlcea şi 

Alba Iulia, unde entuziasmul a 

fost surprinzător de mare din 

partea pacienţilor şi a cadrelor 

medicale. Faţă de ediţia din 2018, 

s-au mai alăturat încă 2 institu-

ţii spitaliceşti: Spitalul Clinic Mu-

nicipal Cluj-Napoca şi Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă 

Cluj-Napoca (secţia Medicină 

Internă, strada Clinicilor). 

Terapie prin Artă by Create.
Act.Enjoy revine la Cluj
Proiectul a fost bine primit la Vâlcea şi la Alba Iulia

Artiștii Create.Act.Enjoy aduc zâmbete pe fețele pacienților din spitale
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ÎN CLUJ,
ENEL VINE
CU ENERGIE
ȘI PREMII
Alege orice produs de electricitate sau gaze 
naturale de la Enel, ai premii garantate și 
șansa să câștigi o mașină electrică.

Sună la 0800 80 06 96
sau vino în magazine!

Promoție valabilă în perioada 14 iunie-26 iulie pentru clienții rezidențiali 
pe piața concurențială din zonele precizate în regulamentul campaniei, 
la achiziționarea oricărei oferte de gaz sau electricitate. *Regulamentul 
este disponibil pe www.enel.ro. Program call center: L-V: 9-18, S-D: închis. 
Imagini cu titlu de prezentare.

*Renault ZOE 100% electric
+ o stație de încărcare JuiceBox inclusăbiciclete electrice

trotinete electrice

 Cluj-Napoca, Str. Al. Vaida Voevod nr. 53B - Iulius Mall Cluj
 L-D: 10- 20

 Florești, Str. Avram Iancu nr. 492-500
 L-D: 10- 20
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In atentia studentilor Universitatii de Medicina si Farmacie Cluj-Napoca

In perioada 18.06.2019 – 06.07.2019 Compania de Transport Public Cluj-Napoca eli-
bereaza pentru studentii Universitatii de Medicina si Farmacie din Cluj-Napoca, cardurile 
de transport contactless incarcate cu abonamente gratuite si cu reducere*, pentru trans-
portul public in Cluj-Napoca (cu exceptia celor in an terminal care pot opta pentru a solici-
ta abonamentul pe card sau pe suport de hartie).

Abonamentele gratuite incarcate pe cardul contactless nu vor mai trebui actualizate in 
fi ecare luna, eliminand astfel necesitatea prezentarii lunare la punctele de vanzare. Abo-
namentele se actualizeaza la inceputul fi ecarui an universitar. Astfel, studentii care au ri-
dicat cardul contactless sunt rugati sa il pastreze si sa il prezinte in luna Octombrie 2019 
la Centrele de vanzare carduri, pentru reincarcare.

*Abonamentele cu reducere se vor actualiza lunar la toate Birourile de vanzare Carduri.

Tipurile de abonamente si actele necesare se gasesc in tabelul de mai jos:

Categorie studenti Acte necesare Tip de abonament

1. Studentii si masteranzii,  cu 
varsta<26 de ani,  la frecventa 
- buget (zi-buget) posesori de 
card nebancar**

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul universi-
tar in curs;
Card nebancar valabil;

Abonament gratuit doua linii

2. Studentii si masteranzii,  cu 
varsta<26 de ani,  la frecventa 
- buget (zi-buget) neposesori 
de card nebancar**

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul universi-
tar in curs;

Abonament cu reducere doua 
linii

3. -Studentii si masteranzii,  la 
frecventa - taxa(zi-taxa) 
(indiferent de varsta) si - Stu-
dentii si masteranzii, la 
frecventa buget care au varsta 
> de 26 de ani ,  posesori de 
card nebancar**

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul universi-
tar in curs;
Card nebancar valabil

Abonament cu reducere doua 
linii

4. Doctoranzii cu frecventa 
posesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Card nebancar valabil;

Abonament cu reducere una 
linie

5.  Studentii si masteranzii  cu 
varsta<26 de ani  la “frecven-
ta - buget (zi-buget”) orfani 
sau proveniti din casele de 
copii (U.S.A.M.V. Cj-N, 
Universitatea de Arta si Design 
Cj-N, Academia de Muzica 
Gheorghe Dima, U.M.F. Iuliu 
Hatieganu)

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul universi-
tar in curs;
Copie certifi cat de deces.

Abonament gratuit toate liniile 
in conformitate cu conventiile 
incheiate cu cele 4 universitati

*Pentru abonamentele gratuite, costul primului card emis este suportat de CTP Cluj-Na-
poca. Pentru abonamentele cu reducere se achita cardul contactless in valoare de 5,50 lei. 
Valabilitatea suportului de plastic este de 3 ani.

**Cardurile nebancare sunt: A card/A Kártya, City Card Student, Euro<26, ISIC , Omni-
pass, StudCard.

Locatiile de eliberare a cardurilor de calatorie pentru studentii Universitatii 
de Medicina si Farmacie sunt urmatoarele:

Centrul de vanzare Luni - Miercuri Joi Vineri Samb-Dum

Centre dedicate UMF- In perioada 18.06.2019- 28.06.2019 

Campus Observator- Caminul 1 8:00-22:00 8:00-16:00

Campus Hasdeu –Caminul 9 8:00-22:00 8:00-16:00

In permanenta- Birouri CTP de vanzare Carduri de calatorie

Abonamente CTP - 21 
Decembrie 1989 nr. 79A

07:30-21:00 07:30-21:00 07:30-21:00 Inchis

Abonamente CTP - Piata 1 
Mai FN

06:00-22:00 06:00-22:00 06:00-22:00 Inchis

Primaria Grigorescu -Str. Al.  
Vlahuta nr.46-47

08:00-16:00 08:00-17:30 08:00-14:30 Inchis

Primaria Zorilor- Str. Pasteur 
nr. 60

08:00-16:00 08:00-17:30 08:00-14:30 Inchis

Primaria Iris- Piata Liebckne-
cht nr.7-8

08:00-16:00 08:00-17:30 08:00-14:30 Inchis

Primaria Centrala - Str. 
Moţilor nr. 7

08:30-16:30 08:30-18:30 08:30-16:30 Inchis

Primaria Manastur- Str. Ion 
Mester nr. 10

08:00-16:00 08:00-17:30 08:00-14:30 Inchis

Atentie: In ultimele 15 minute ale programului nu se mai elibereaza carduri, fi ind ne-
cesara inchiderea situatiilor de vanzari.

Important! Pentru o mai buna organizare a eliberarii cardurilor si pentru a evita aglomera-
tia si timpul de asteptare excesiv, este necesara planifi carea on-line, pe www.calendis.ro .

PUBLICITATE

CITR S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, RFO II 
0253/2006, și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Învingă-
torilor, nr. 24, Clădirea Victory Business Center, et. 3, Sector 3, RFO 0239/2006, în calitate 
de administratori judiciari, cu respectarea hotărârilor AC din data de 29.11.2018, 29.03.2019 
si 21.05.2019 vând prin licitaţie publică competitivă cu strigare, următoarele active:

Imobil CF 255062 din cadrul Fermei Lomb

Teren intravilan înscris în CF 255062 Cluj Napoca, top 20003/1/2, în suprafaţă de 4.538 
mp și construcţii cad C1, top 20003/1/2, având următoarele observaţii/referinţe: terenu-
rile aferente reţelelor compuse din reţea electrică ( 92/2) și șanţ de scurgere 93/2) cu o 
suprafaţă de Sâ190 mp, terenuri libere compuse din spaţii de protecţie SIâ4348 mp.Utili-
zarea terenului este industrială și agroindustrială. Preţ de pornire 71.000 euro plus TVA. 
Licitaţia va avea loc în 25.06.2019, ora 12:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Calea Do-
robantilor nr. 48, et. 3. În cazul în care activul nu va fi  valorifi cat, se va organiza o noua li-
citaţie în data de 02.07.2019 la același preţ, locaţie și oră.

Teren Jucu

Terenul este considerat liber pentru dezvoltare industrială, fi ind în suprafaţă totală de 
35.322 mp și este compus din două loturi de teren, respectiv de 33.852 mp și 1.470 mp, 
situat în com. Jucu, în zona fermelor de pui.Proprietatea este formată din două parcele de 
teren cu suprafaţa de 33.852 mp și respectiv 1.470 mp. Terenul în suprafaţă de 33.852 
mp are front la drumul de acces (neamenajat, din pământ) iar pentru terenul de 1.470 mp 
nu se cunoaște regimul juridic al drumului de acces. Preţ de pornire 151.885 euro plus 
TVA. Licitaţia va avea loc în 25.06.2019, ora 12:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Ca-
lea Dorobantilor nr. 48, et. 3. În cazul în care activul nu va fi  valorifi cat, se va organiza o 
noua licitatie în data de 02.07.2019 la același preţ, locaţie și oră.

Ferma Jucu
Amplasamentul este situat în loc. Jucu de Sus – com. Jucu, jud. Cluj, la circa 1,3 km fa-

ţă de Drumul Judeţean DJ109E care traversează localitatea, și la cca. 4,5 km faţă de Dru-
mul European E578, fi ind compus din teren înscris în CF 50289 în suprafaţă totală de 
85.514 mp + construcţii. Din suprafaţa totală, se valorifi că doar terenul cadastral 56475 
suprafaţa de 14223 mp, conform referat dezmembrare. Preţ de pornire 71.000 euro plus 
TVA. Licitaţia va avea loc în 25.06.2019, ora 12:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Ca-
lea Dorobantilor nr. 48, et. 3. În cazul în care activul nu va fi  valorifi cat, se va organiza o 
noua licitatie în data de 02.07.2019 la același preţ, locaţie și oră.

Ferma Săliştea
Amplasamentul este compus din teren în suprafaţă de 26.531 mp + construcţii, înscris 

în CF 51666, situat la intrarea în loc. Săliștea Nouă, com. Baciu, jud. Cluj, cu front la Dru-
mul Judeţean 105T. Pe amplasamentul se regăsesc 6 hale pentru creștere păsări și alte 3 
construcţii principale anexe. Preţ de pornire 610.000 euro plus TVA. Licitaţia va avea loc în 
25.06.2019, ora 12:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, et. 3. 
În cazul în care activul nu va fi  valorifi cat, se va organiza o nou licitaţie în data de 02.07.2019 
la același preţ, locaţie și oră.

Ferma 3 Huedin
Amplasamentul fermei 3 este situat la intrarea în loc. Huedin dinspre Cluj cu front de 

aprox 230 m la Drumul European E60 și este compus din teren înscris în CF 50350 Hue-
din, în suprafaţă totală de 82.641 mp + construcţii. Preţ de pornire 330.400 euro plus TVA. 
Licitaţia va avea loc în 25.06.2019, ora 12:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Calea Do-
robantilor nr. 48, et. 3.

Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA. Se va aplica cota TVA din momen-
tul vânzării.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la administratorul judiciar CITR SPRL, iar do-
cumentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfă-
surării licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii la tel 0737.330.213 sau acce-
sând pagina de internet sales.citr.ro.

COMUNICAT DE PRESĂ

Deschiderea Laboratorului 
„Internet of Things (IoT)“ 

la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Joi, 20 iunie 2019, în cadrul Universităţii 
Tehnice din Cluj-Napoca(UTCN), Facultatea de 
Automatică și Calculatoare, va avea loc inau-
gurarea Laboratorului ”Internet of Things (I-
oT)”. Laboratorul este amplasat la etajul 3 al 
corpului S al Facultăţii de Automatică și Calcu-
latoare de pe strada George Bariţiu, numărul 
26-28. Deschiderea acestui spaţiu special de 
lucru vine ca un răspuns la solicitările mediu-
lui socio-economic de a intensifi ca colabora-
rea cu UTCN.

Conceput ca un spaţiu educaţional, dar și 
un incubator de proiecte în domeniul IoT, la-
boratorul a fost dotat cu multiple platforme 

de dezvoltare pentru implementarea hardwa-
re a proiectelor prototip, dar și platforme in-
dustriale “IoT ready” pentru dezvoltarea și 
demonstrarea unor soluţii, sau integrarea cu 
sistemele existente. Proiectele dezvoltate la 
nivel de produs vor fi  testate în mediul real 
în cadrul unor companii naţionale și interna-
ţionale interesate de domeniul IoT, prin in-
termediul acordurilor de colaborare încheia-
te de Universitatea Tehnică. Laboratorul a 
fost dezvoltat pentru activităţi didactice și de 
cercetare, pentru dezvoltarea de proiecte de 
diplomă și disertaţie, teze de doctorat, pre-
cum și pentru dezvoltarea de proiecte în co-
laborare cu alte universităţi, institute de cer-
cetare și companii din mediul economic, lo-
cale, naţionale sau internaţionale.

De acest laborator vor benefi cia, anual, pes-
te 2000 de studenţi, masteranzi, doctoranzi, 
cadre didactice și cercetători.

Investiţia în acest laborator va permite stu-
denţilor să testeze, să simuleze și să pună în 

practică diferite tehnologii și sisteme specifi -
ce industriei conectate IoT, ajutându-i să se 
pregătească pentru o carieră în inginerie, în 
concordanţă cu cerinţele Industriei 4.0.

Astfel, studenţii vor avea oportunitatea să 
proiecteze și să confi gureze sisteme complete 
la nivelul actual de tehnologie.

Domeniul Internet of Things a fost abor-
dat în activitatea de cercetare din Depar-
tamentul de Automatică al Facultăţii de Au-
tomatică și Calculatoare încă de la apariţia 
conceptului, însă activităţile extra-curricu-
lare cu impact major în pregătirea studen-
ţilor pentru a deveni viitori specialiști au 
fost desfășurate astfel:

- Competiţia știinţifi că „Internet of Things 
Student Challenge” – competiţie anuală, care 
a luat naștere în anul 2016, singura competi-
ţie de proiecte în domeniul IoT din România;

- Conferinţe știinţifi ce internaţionale orga-
nizate anual (IEEE-AQTR, DDECS, Student Fo-
rum, ...);

- Cercul Știinţifi c Studenţesc „Internet of 
Things”, începând cu anul 2017;

- Workshop-uri IoT destinate studenţilor, 
organizate cu companii de profi l și specialiști 
din domeniu;

- Școala de vară „Internet of Things”, lan-
sată în anul 2016.

Industria „Internet of Things (IoT)” es-
timează că în următorii ani se vor produ-
ce peste 50 de miliarde de dispozitive, ce-
ea ce reprezintă o creștere pe plan mon-
dial a echipamentelor conectabile la in-
ternet de peste 35%, fapt pentru care ma-
joritatea companiilor care dezvoltă tehno-
logie hardware/software au luat dome-
niul foarte în serios.

Deschiderea laboratorului va avea loc în 
prezenţa reprezentanţilor companiilor co-
laboratoare precum și a conducerii univer-
sităţii și Facultăţii de Automatică și Calcu-
latoare. Tot în acest cadru vor fi prezenta-
te proiectele IoT.

PROMOVARE



PUBLICITATE

miercuri, 19 iunie 2019  monitorulcj.ro  MAPAMOND 9

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 16 
iulie 2019, orele 10,00

pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacante:
Consilier I/superior – Serviciul dezvoltare publică şi investiţii

Condiţii specifi ce:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, re-

spectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu di-
plomă de licenţă sau echivalentă, domeniul fundamental 
știinţe economice

- minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel.
- proba scrisă se va susţine în data de 16 iulie 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 pre-

văzute 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 

eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să 
ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea stu-
diilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate co-
respunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulă-
rii concursului de către medicul de familie al candidatului. 
Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emi-
tentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit 
de Ministerul Sănătăţii Publice;

g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa ca-

re să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Secu-
rităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legali-
zate sau însoţite de documentele originale, care se certifi -
că pentru 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 14 iunie – 03 iulie 
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 Re-
surse Umane, cam. 48, telefon 0264-317199, e-mail: re-
surseumane@primariaturda.ro, persoană de contact Ale-
xandrina Rustem, consilier RU.

Atribuţiile postului:
1. Urmărește încadrarea în sumele aprobate de Consi-

liul Local pentru realizarea serviciilor publice.
2. Analizează cadrul legal aferent atribuirii contractelor 

de achiziţii publice
3. Verifi că exactitatea cantităţilor înscrise pe facturi, în-

cadrarea corectă în tarifele aprobate de Consiliul Local și 
modul de calcul al acesteia, precum și justetea situaţiilor 
justifi cative și certifi că legalitatea plăţilor.

4. Întocmește propunerile de angajare pentru progra-
mele de lucrări aferente serviciilor publice

5. Actualizează inventarul patrimoniului public pentru 
serviciile publice locale din sfera de activitate a serviciului

6. Formulează răspunsuri la petiţiile repartizate în baza 
prevederilor Legii nr.544/2001, privind accesul la informa-
ţiile de interes public.

7. Îndeplinește și alte atribuţii care derivă din obligaţii-
le stabilite în acte normative ulterioare.

8. Răspunde de modul de implementare a standarde-
lor și procedurilor elaborate la nivelul serviciului.

Car
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Noile aventuri ale oame-

nilor în negru „Men 

in Black: International”, 

protectorii Pământului 

în faţa extratereştrilor, 

au cucerit primul loc în 

box-offi ce-ul nord-ameri-

can în primul weekend de 

la lansare, potrivit cifrelor 

provizorii ale companiei 

de specialitate Exhibitor 

Relations, citate de AFP.

Noul fi lm din seria „Men 
in Black” este interpretat de 

Tessa Thompson, Chris 

Hemsworth, Liam Neeson şi 

Emma Thompson care joacă 

din noul rolul agentei ' O'. De 

data aceasta ei se confruntă 

cu o nouă ameninţare, cea a 

unui agent extraterestru infi l-

trat în cadrul organizaţiei.

De vineri până duminică 

noul lungmetraj a avut înca-

sări de 28,5 milioane de do-

lari în SUA şi Canada. Potri-

vit Comscore, fi lmul a gene-

rat încasări de 102,2 milioane 

de dolari în lumea întreagă.

„Men in Black: Internati-
onal” a detronat de pe primul 

loc „The Secret Life of Pets 
2”, care a însumat încasări de 

92,5 milioane de dolari în do-

uă săptămâni de la lansare.

Locul trei îi revine produc-

ţiei Disney „Aladdin”, cu Will 

Smith în rolul duhului din lam-

pă, care a avut încasări de 16,7 

milioane de dolari. Potrivit 

Comscore, de la lansarea în ci-

nematografe în urmă cu patru 

săptămâni, fi lmul a avut în to-

tal încasări de 263,4 milioane 

de dolari la box-office-ul 

nord-american şi de 724,8 mi-

lioane în lumea întreagă.

Pe locul patru se clasează 

mutanţii Marvel, „X-Men: Dark 
Phoenix”. Filmul studioului Fox, 

deşi afectat de critici nefavora-

bile, a vândut bilete în valoare 

de 9 milioane de dolari. În po-

fi da rezultatelor dezamăgitoare 

de săptămâna trecută, blockbus-

terul a totalizat încasări de 51,7 

milioane de dolari.

Filmul biografi c dedicat lui 

Elton John „Rocketman” rămâ-

ne în continuare pe locul cinci, 

cu 8,8 milioane de dolari în 

acest weekend şi acumulând 

66,1 milioane de dolari în trei 

săptămâni de la lansare.

Partea de jos a clasamen-
tului este completată de:

6 – „Shaft”: un fi lm poli-

ţist cu Samuel L. Jackson, cu 

încasări de 8,3 milioane de 

dolari.în primul weekend de 

lansare. Actorul îşi reia în 

acest sequel rolul interpretat 

în anul 2000.

7 – „Godzilla: King of the 
MonGodzilla 2”: 8,1 milioa-

ne de dolari (93,7 milioane în 

trei săptămâni)

8 – „John Wick: Chapter 
3 – Parabellum”: 6,1 milioa-

ne de dolari (148,6 milioane 

în cinci săptămâni)

9 – Comedia „Late Night”: 

5,1 milioane de dolari (5,4 mi-

lioane în două săptămâni)

10 – Filmul horror „Ma”: 

3,6 milioane de dolari (40,3 

milioane de dolari în trei săp-

tămâni de la lansare)

Men in black: International 
se instalează pe primul loc 
în box-officeul nord-american

Tessa Thompson (Agent M) și Chris Hemsworth (Agent H)

Primul desen al celebrului 

pictor francez Paul Gauguin, 

o acuareală realizată la vâr-

sta de 17 ani, a fost vândut 

duminică la o licitaţie orga-

nizată la castelul d'Artigny 

din Montbazon (Franţa), 

pentru suma de 80.000 

de euro, relatează AFP.

Purtând semnătura „Gau-

guin. P, le 2 juillet 1865”, acua-

rela care reprezintă un chalet 

elveţian afl at pe malul unui 

lac imens a fost adjudecată 

pentru suma de 80.000 de eu-

ro de un industriaş din Elve-

ţia care a participat la licita-

ţie prin telefon.

Realizată în tuş şi acuarelă 

pe hârtie Canson, este vorba 

de „primul desen cunoscut” al 

lui Gauguin, potrivit comisaru-

lui de licitaţie Aymeric Rouillac.

Tabloul de 39,5 cm lungi-

me şi 25 cm înălţime a fost 

pictat sub îndrumarea lui Char-

les Pensée, profesor la Liceul 

imperial din Orléans. Mama 

pictorului încercase să înfrâ-

neze dorinţa fi ului său de a se 

îmbarca spre insule îndepăr-

tate, potrivit unui studiu rea-

lizat de studenţi de la Univer-

sitatea din Tours care au con-

fi rmat semnătura pictorului.

„Acest desen este intere-

sant deoarece răstoarnă teza 

potrivit căreia Gauguin era un 

pictor autodidact”, subliniat 

Aymeric Rouillac

Primul desen al lui Paul Gauguin a fost 
vândut la licitaţie cu 80.000 de euro
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, 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, negocia-
bil. Tel. 0745-025163, 
0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 051260

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheorgheni, 
la 10 km de Cluj-Napoca (loca-
ţie aproximativă: deasupra bi-
sericii reformate, zona sere). 
Panorama deosebită, aer curat, 
pomi fructiferi. Suprafaţa 2900 
mp. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-096212.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), ho-
tarele „Iricău și Fântânele”, arabil 
1,60 hectare, respectiv 0,77 hec-
tare. Tel. 0729-442.031.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

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

SERVICII

¤ Clujean serios, caut de lucru 
cu ziua. Ofer seriozitate. Relaţii 
la telefon 0749-974302. (1.7)

¤ Execut acoperișuri din orice tip 
de tablă, ţiglă metalică, ţiglă me-
talică, tablă zincată, jgheaburi, 
burlane, parazăpezi și toate tipu-
rile de reparaţii: dulgherie, man-
sarde, pavaje, izolaţii termice, izo-
laţii carton, amenajări interioare 
și exterioare. Tel. 0732-349989, 
0744-884842. (11.20)

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

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

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

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.
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¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0744-501252. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-50131

CERERI

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

UZ CAZNIC

¤ Vând mașină de cusut. Informa-
ţii la telefon 0264-437710. (6.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (7.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (7.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (7.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţime 
188 cm, lăţime 120 cm, ideal 
pentru închis balcoane, pentru 
ferestre, deshidere stânga, osci-
lobatant, preţ 600 RON. Tel. 
0748-220979. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând ușă metalică de la o tera-
să închisă, geamuri din lemn și 
din sticlă pe cornier. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând uși interioare din lemn 
cu geam din sticlă. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

DIVERSE

¤ Vand masina de spalat cu bule, 
in cartierul Marasti. Pret 250 lei,

telefon 0749-2699973.(5.5)

¤ Vând găini oătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 

respectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0745-265436.

¤ Vând palton bărbătesc nou, 
elegant, foarte potrivit pentru 
evenimente, din stofă de lână, 
culoare gri/negru, mărimea 52. 
Preţ foarte avantajos. (7.7)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

DONAȚII

¤ Donez două recamiere. Sunați 
la tel. 0745-300323 sau 
0264.4124005. (1.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, 44 ani, îmi caut jumă-
tatea. Poţi avea copil, poţi să fi  și 
de la ţară. Îmi place să gospodă-
resc și sunt iubitor de casă. Dacă 
esti interesată, mă poţi contacta 
la nr. de tel. 0749-974302. (1.7)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la a patra lici-
taţie publică, în data de 
27.06.2019, ora 13.00, bunul 
mobil constând din: Autoutilitară 
Iveco, an de fabricaţie 2003, preţ 
9.200 lei, plus TVA. Informaţii 
suplimentare pot fi  obţinute la 
sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, camera 12, telefon 
0264.705598, interior 598 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a patra a 
bunurilor sechestrate.

CITAŢII

¤ Numiţii Rus Cornel, Rus Ioan, 
Rus Floarea, Rus Cornelia și Rus 
Mihai, toţi cu domiciliul necunos-
cut, sunt citaţi în calitate de pârâţi 
în dosarul 20391/211/2015 la Ju-
decăoria Cluj-Napoca, la data de 
23.09.2019, sala 169, ora 9.00.

¤ Numiţii Radoviciu Maria măr. 
Balc Mihai, Radoviciu Indrei lui 
Indrei lui Andris, Brad Teodor și 
soţia Brad Ana, Brad Tivadar a 
lui Janos Takaros, Brad Maria a 
lui Janos Takaros, Brad Erzsebet 
(Liszaveta) a lui Janos Takaros, 
Brad Tivadar a lui Janos Takaros, 
Brad Maria a lui Janos Takaros, 
Brad Erzsebet a lui Janos 
Takaros,Văd. Lui Brad Ioan Toco-
ros născ. Hodor Onita, Brad Ma-
ria măr. Bara Gherasim, Brad 
Ecaterina minoră, Brad Sofi a mi-
noră, Brad Simion minor, Brad 
Ilie minor, Brad Petru minor, 
Brad Teodor minor, Brad Gheor-
ghe a lui Simion, Brad Simion a 
lui Simion, Brad Floare măr. Jol-
dea Gheorghe, Brad Gheorghe a 
lui Simion, Hodor Floare măr. 
Brad Gyorgy, Brad Todor lui 
Ioantokoros, Brad Maria lui 
Ioantokoros, Văd. Lui Brad Ioan-
tokoros, Hodor Onita, Brad Ma-
ria măr. Bara Gherasim, Vuscan 
Gheorghe și soţia Născ. Radovici 
Varvara, Brad Ecaterina minoră, 
Brad Sofi a minoră, Brad Simion 
minor, Brad Petru minor, Brad 
Ilie minor, Brad Teodor minor, 
Brad Simion a lui Simion și Brad 
Floare mar. Boca Petre, toţi cu 
domiciliul necunoscut, sunt citaţi 
la Judecătoria Huedin în dosar 
nr. 889/242/2019 în data de 
03.09.2019, ora 10.00.

PIERDERI

¤ Pierdut Certifi cat de inregistrare 
in scopuri de TVA pentru S.C. RS 
TRADE S.R.L. cu sediul în jud. Cluj, 
loc. RĂSCRUCI, nr. 5, având C.U.I. 
RO 23951374. Îl declar nul.

¤ Pierdut legitimaţie de handi-
cap parcare pe numele SAVA 
CLAUDIA. Îl declar nul.

ANUNŢ DE MEDIU
In conformitate cu OUG 195/2005 privind Protecţia Me-

diului, aprobatĂ prin Legea 265/2006 cu modifi cĂrile și com-
pletĂrile ulterioare și a ordinului 1798/2007, cu modifi cĂrile 
și completĂrile ulterioare, SC GORMET SRL anuntĂ înce-
perea demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu 
pentru obiectivul ”Fabricare de constructii metalice si parti com-
ponente” din Cluj Napoca, bdul Muncii, nr.18, jud. Cluj

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul ”Relaţii cu publi-
cul” în zilele de luni – joi: 08.00-14.00 si vineri 08.00-12.00.

ANUNŢ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul in-

teresat că PUZ şi documentaţie pentru autorizarea deschi-
derii unei cariere de granit şi andezit - Mărguriţa, în comu-
na Mărișel, jud. Cluj, titulari: CIPRIDANA AGROTURISM IM-
PORT EXPORT, nu necesită evaluare de mediu. Planul ur-
mează a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 
9B, cod 400609, tel. 0264- 410722, fax: 0264-410716, e-
mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între ore-
le 9:00-14:00 și vineri între orele 9 00-12:00 în termen de 
10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

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
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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

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 realizarea 
obiectivului  ”Alimentare cu apa inclusiv bransamente in 
localitatile Negreni si Bucea, comuna Negreni, judetul Cluj 
”, eligibil in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala.

Aceasta investitie este noua.
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, dupa data de 12.06.2019

Persoana de contact: Popa Ioan
Telefon: 0744.627263

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria municipiului Cluj-Napoca 
- Direcția Ecologie Urbană și Spații 
Verzi în colaborare cu companiile de 
salubritate SC Brantner Vereș SA și 

SC Rosal Grup SA Cluj-Napoca, 
organizează

întâlniri în vederea conștientizării populației cu privire 
la obligația legală, conform HG 211/2011 privind regimul 
deșeurilor și OUG 74/2018, de colectare selectivă a deșeurilor, 
la creșterea cantităților de deșeuri reciclabile colectate de 
la populație, în vederea atingerii țintelor de reducere a 
deșeurilor depozitate.

La aceste intâlniri sunt invitați reprezentanți ai fi rmelor 
de administrare imobile și ai asociațiilor de proprietari/
locatari (administratori/președinți).

Întâlnirile se vor desfășura în incinta cinematografelor 
Mărăști (în data de 27.06.2019) și Dacia (în data de 
20.06.2019), în Sala de cinematograf, în intervalul orar 
16.00-18.00.

CONVOCATOR

Societatea DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A., în 

calitate de Administrator Unic al Societăţii SERVICE 
AUTOMOBILE 2 CLUJ S.A., înregistrată la Registrul 
Comerţului Cluj sub nr. J12/330/1996, având cod unic de 
înregistrare 8175687, cu sediul în România, Cluj-Napoca, 
str. Calea Dorobanţilor, nr. 84, jud. Cluj (în continuare 
Societatea), prin Decizia nr. 94 din data de 13.06.2019, în 
temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A SOCIETĂŢII

SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ S.A.

convocată la data de 05.07.2019, ora 15:30, în 
Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 253-255, jud. Cluj (la sediul 
societăţii DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A.), pentru toţi 
acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor la data de 
27.06.2019, stabilită ca dată de referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor Societăţii se va ţine la data de 08.07.2019, 
ora 15:30, în același loc.

ORDINE DE ZI COMPLETATĂ

1. Abrogarea art. 6 din Statutul societăţii Service 
Automobile 2 Cluj S.A.

2. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii 
Service Automobile 2 Cluj S.A. de la suma de 281.275 lei 
la suma de maxim 2.000.000 lei, în următoarele condiţii:

a. Prin emiterea de noi acţiuni de către societate la 
valoarea nominală de 2,5 lei fi ecare;

b. Prin aport în numerar și / sau prin compensarea unor 
creanţe certe, lichide și exigibile deţinute de acţionari asupra 
societăţii cu acţiuni ale acesteia și / sau prin încorporarea 
rezervelor (cu excepţia rezervelor legale);

c. Preţul de subscriere al acţiunilor este egal cu valoarea 
nominală;

d. Termenul de subscriere iniţial este de o lună de la 
data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor de aprobare a majorării de capital social în 
Monitorul Ofi cial al României;

e. Au drept de preferinţă acţionarii înscriși în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă, proporţional cu deţinerea 
de acţiuni de la acea dată;

f. Plata acţiunilor subscrise se va face concomitent cu 
subscrierea sau cel mai târziu până la împlinirea termenului 
iniţial de subscriere;

g. Acţiunile nesubscrise de acţionari în exercitarea 
dreptului de preferinţă în limita termenului de subscriere 
iniţial rămân disponibile pentru a fi  subscrise în termenul 
suplimentar care va fi  aprobat de acţionari, prin aport în 
numerar și / sau prin compensarea creanţelor certe, lichide 
și exigibile deţinute asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia;

h. În acest termen suplimentar pot subscrie acţionarii 
care au subscris și plătit integral acţiunile subscrise în 
termenul iniţial de subscriere;

i. Condiţiile de plată a acţiunilor subscrise în termenul 
suplimentar și criteriile de alocare a acţiunilor în caz de 
suprascriere vor fi  aprobate de acţionari;

j. Majorarea capitalului social va fi  valabilă și în cazul 
subscrierii parţiale a acţiunilor emise.

3. Împuternicirea dlui. Turcu Iacob Ovidiu să redacteze 
și să semneze Hotărârea care va fi  adoptată și Actul constitutiv, 
precum și să efectueze formalităţile necesare pentru a 
înregistra Hotărârea și Actul constitutiv la Ofi ciul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj și pentru a le publica 
în Monitorul Ofi cial al României.

Relaţii suplimentare la telefon 0264410769, 
e-mail otc@otcgroup.ro.

Administrator unic Dacia Service Cluj Feleac S.A.
prin reprezentant legal Turcu Iacob Ovidiu

CONVOCATOR

SOCIETATEA DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A., în 

calitate de administrator unic al societăţii SERVICE 
AUTOMOBILE 1 CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Corneliu Coposu nr. 41, judeţ Cluj, înmatriculată la 
Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/1728/1996, cod unic 
de înregistrare 8876686, (în continuare “Societatea”), prin 
Decizia nr. 6 din data de 13.06.2019, în temeiul art. 1171 
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A SOCIETĂŢII

SERVICE AUTOMOBILE 1 CLUJ S.A.

convocată la data de 05.07.2019, ora 14:30, în 
Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 253-255, jud. Cluj (la sediul 
societăţii DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A.) pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 27.06.2019, stabilită ca dată de referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor Societăţii se va ţine la data de 08.07.2019, 
în același loc, la ora 14:30.

ORDINE DE ZI COMPLETATÃ

1. Aprobarea înfi inţării unui punct de lucru în Cluj-Napoca, 
Calea Turzii nr. 253-255, judeţul Cluj.

2. Aprobarea modifi cării dispoziţiilor cuprinse în art. 3. 
din Capitolul I al Actului constitutiv al societăţii pentru a 
refl ecta înfi inţarea punctului de lucru propus la punctul 1 
din ordinea de zi, text care va avea următorul conţinut:

”[…]
Capitolul I. Denumire. Forma juridică. Sediu social.
[…]
Art. 3. Sediul societăţii: România, Cluj-Napoca, str. 

Corneliu Coposu, nr. 41, jud. Cluj.
Punct de lucru: România, Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 

253-255, jud. Cluj.”
3. Aprobarea abrogării art. 6. din capitolul III al Statutului 

societăţii SERVICE AUTOMOBILE 1 CLUJ S.A.
4. Aprobarea majorării capitalului social al societãţii 

SERVICE AUTOMOBILE 1 CLUJ S.A. de la suma de 698.567,50 
lei la suma de maxim 1.750.000 lei, în urmãtoarele condiţii:

a. Prin emiterea de noi acţiuni de către societate la 
valoarea nominală de 2,5 lei fi ecare;

b. Prin aport în numerar și / sau prin compensarea unor 
creanţe certe, lichide și exigibile deţinute de acţionari asupra 
societăţii cu acţiuni ale acesteia și / sau prin încorporarea 
rezervelor (cu excepţia rezervelor legale);

c. Preţul de subscriere al acţiunilor este egal cu valoarea 
nominală;

d. Termenul de subscriere iniţial este de o lună de la 
data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor de aprobare a majorării de capital social în 
Monitorul Ofi cial al României;

e. Au drept de preferinţă acţionarii înscriși în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă, proporţional cu deţinerea 
de acţiuni de la acea dată;

f. Plata acţiunilor subscrise se va face concomitent cu 
subscrierea sau cel mai târziu până la împlinirea termenului 
iniţial de subscriere;

g. Acţiunile nesubscrise de acţionari în exercitarea 
dreptului de preferinţă în limita termenului de subscriere 
iniţial rămân disponibile pentru a fi  subscrise în termenul 
suplimentar care va fi  aprobat de acţionari, prin aport în 
numerar și / sau prin compensarea creanţelor certe, lichide 
și exigibile deţinute asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia;

h. În acest termen suplimentar pot subscrie acţionarii 
care au subscris și plătit integral acţiunile subscrise în 
termenul iniţial de subscriere;

i. Condiţiile de plată a acţiunilor subscrise în termenul 
suplimentar și criteriile de alocare a acţiunilor în caz de 
suprascriere vor fi  aprobate de acţionari;

j. Majorarea capitalului social va fi  valabilă și în cazul 
subscrierii parţiale a acţiunilor emise.

5. Desemnarea unei persoane să redacteze și să semneze 
Hotărârea care va fi  adoptată și Actul constitutiv, precum 
și să efectueze formalităţile necesare pentru a înregistra 
Hotărârea și Actul constitutiv la Ofi ciul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Cluj și pentru a le publica în Monitorul 
Ofi cial al României.

Relaţii suplimentare la telefon 0264/435329, 
0264/438450, e-mail otc@otcgroup.ro.

Administrator unic DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A.
prin reprezentant legal Turcu Iacob Ovidiu

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii DACIA SERVICE 
CLUJ FELEAC S.A. înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J12/3184/1993, având cod unic de înregistrare 
4636303, cu sediul în România, Cluj-Napoca, str. Calea 
Turzii, nr. 253-255, judeţ Cluj (în continuare Societatea), 
prin Decizia nr. 261 din data de 13.06.2019, în temeiul art. 
1171 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A SOCIETĂŢII

DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A.

convocată la data de 5 iulie 2019, ora 15:00, la sediul 
social al Societăţii din Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 253 – 
255, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor 
la data de 27 iunie 2019, stabilită ca dată de referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor Societăţii se va ţine la data de 8 iulie 2019, 
ora 15:00, la sediul social al Societăţii.

ORDINE DE ZI COMPLETATĂ

1. Aprobarea desfi inţării punctului de lucru situat în 
Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, jud. Cluj.

2. Aprobarea modifi cării art. 3, Capitolul I, din Contractul 
de societate al Societăţii pentru a refl ecta desfi inţarea 
punctului de lucru propusă la primul punct de pe ordinea 
de zi, text care va avea următorul conţinut:

”Sediul societăţii: România, Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, 
nr. 253 – 255.

Punctele de lucru ale societăţii sunt următoarele:
Punct de lucru situat în Cluj-Napoca, str. Haşdeu, nr. 33, 

jud. Cluj.
Punct de lucru situat în Turda, str. Ştefan cel Mare, nr. 

34, jud. Cluj.
Punct de lucru situat în Bucureşti, sector 1, str. George 

Călinescu, nr. 52A, mansardă.“
3. Aprobarea abrogării art. 6 din capitolul III al Statutului 

societăţii DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A.
4. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii 

DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A. de la suma de 367.847,50 
lei la suma de maxim 17.000.000 lei, în următoarele condiţii:

a. Prin emiterea de noi acţiuni de către societate la 
valoarea nominală de 2,5 lei fi ecare;

b. Prin aport în numerar și / sau prin compensarea unor 
creanţe certe, lichide și exigibile deţinute de acţionari asupra 
societăţii cu acţiuni ale acesteia și / sau prin încorporarea 
rezervelor (cu excepţia rezervelor legale);

c. Preţul de subscriere al acţiunilor este egal cu valoarea 
nominală;

d. Termenul de subscriere iniţial este de o lună de la 
data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor de aprobare a majorării de capital social în 
Monitorul Ofi cial al României;

e. Au drept de preferinţă acţionarii înscriși în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă, proporţional cu deţinerea 
de acţiuni de la acea dată;

f. Plata acţiunilor subscrise se va face concomitent cu 
subscrierea sau cel mai târziu până la împlinirea termenului 
iniţial de subscriere;

g. Acţiunile nesubscrise de acţionari în exercitarea dreptului 
de preferinţă în limita termenului de subscriere iniţial rămân 
disponibile pentru a fi  subscrise în termenul suplimentar care 
va fi  aprobat de acţionari, prin aport în numerar și / sau prin 
compensarea creanţelor certe, lichide și exigibile deţinute 
asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia;

h. În acest termen suplimentar pot subscrie acţionarii 
care au subscris și plătit integral acţiunile subscrise în 
termenul iniţial de subscriere;

i. Condiţiile de plată a acţiunilor subscrise în termenul 
suplimentar și criteriile de alocare a acţiunilor în caz de 
suprascriere vor fi  aprobate de acţionari;

j. Majorarea capitalului social va fi  valabilă și în cazul 
subscrierii parţiale a acţiunilor emise.

5. Desemnarea unei persoane să redacteze și să semneze 
Hotărârea care va fi  adoptată și Actul constitutiv, precum 
și să efectueze formalităţile necesare pentru a înregistra 
Hotărârea și Actul constitutiv la Ofi ciul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Cluj și pentru a le publica în Monitorul 
Ofi cial al României.

Relaţii suplimentare la telefon 0264-438.441, fax 
0264-438.443, e-mail otc@otcgroup.ro.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Turcu Iacob Ovidiu
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Medalie de bronz 
pentru Cluj Crusaders
Cluj Crusaders și Reșiţa 
Locomotives s-au duelat, sâm-
bătă, pentru locul al III-lea, în 
fi nala mică a Campionatului 
Naţional de Fotbal American, 
ediţia 2019.
Clujenii au zdrobit fără drept 
de apel formaţia din Reșiţa, 
scor 40-0, reușind să obţină 
medaliile de bronz, o consola-
re după semifi nala pierdută cu 
rivalii din Timișoara. 
Crusaders, campioana de anul 
trecut, a fost favorită certă în 
disputa cu cărășenii din fi nala 
mică a CNFA 2019.
Cluj Crusaders a terminat cam-
pionatul pe locul 3 la fi nalul se-
zonului regulat. Deși au bifat 3 
victorii și doar o singură înfrân-
gere, clujenii au avut cel mai 
slab punctaveraj dintre cele trei 
echipe care au obţinut câte trei 
victorii și un eșec: Timișoara 
89ers, Bucharest Rebels și ei. 
Astfel, Crusaders a fost obligată 
să joace semifi nala în deplasa-
re, la Timișoara, acolo unde bă-
năţenii de la 89ers au reușit să 
se impună.

CFR Cluj a renunţat 
la Cristi Bud
CFR Cluj a renunţat la Cristi 
Bud, atacant care a fost adus 
în această iarnă la formaţia 
din Gruia.
Vârful de 33 de ani a fost adus 
în această iarnă ca o soluţie de 
avarie după problemele avute 
de Goerge Ţucudean la inimă. 
Bud nu a prins prea multe mi-
nute, iar din sezonul viitor se 
pare că va juca la FC 
Hermannstadt, echipă care în 
iarnă l-a adus din străinătate, 
dar care l-a cedat celor de la 
CFR pentru fi nalul stagiunii.
Bud se alătură astfel lui Adam 
Lang, Bryan Nouvier și Cristi 
Manea pe lista jucătorilor care 
nu vor mai începe pregătirea cu 
CFR Cluj.

Medalii de aur 
la Patinaj Viteză Role
Baza sportivă din Cartierul 
Gheorgheni a găzduit sâmbătă, 
15 iunie 2019, Cupa României 
”U” 100 la Patinaj Viteză pe 
Role. Această competiţie a fost 
organizată de către Federaţia 
Română de Patinaj și Clubul 
Sportiv Universitatea Cluj pen-
tru a marca aniversarea a 100 
de ani de la înfi inţarea clubului.
De la secţia de patinaj a 
Clubului Sportiv Universitatea 
au participat senioara Raluca 
Ștef, sportivă antrenată de 
Horia Timiș și Iasmin 
Al-Sagban, categoria junioare I, 
pregătită de Gheorghe Pârv.
Raluca Ștef a cucerit medaliile 
de aur la categoriile 500m, 
1500m și poliatlon, la senioa-
re, trecându-și în palmares 
trofeul Cupei României pentru 
a cincea oară, după cele din 
2014, 2015, 2016 și 2017, cu 
menţiunea că ediţia din 2018 
nu s-a mai organizat. Și 
Iasmin Al-Sagban a obţinut 
trofeul Cupei României la ca-
tegoria de vârstă junioare I, 
după ce a terminat pe prima 
treaptă a podiumului la 
500m, 1500m și poliatlon.

Pe scurt

PUBLICITATE

Raymond FÜSTÖS
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj a avut ghinion 

la tragerea la sorţi, 

urmând să dea piept 

cu o echipă cel puțin 

incomodă. Deplasarea 

lungă, terenul artifi cial 

de la Astana, dar şi expe-

rienţa europeană a caza-

cilor sunt doar câteva din-

tre problemele care îi 

aşteaptă pe clujeni, care 

susțin că „era mai bine 

cu Ludogoreţ!”

Campioana României nu a 

fost cap de serie nici măcar 

pentru turul I, astfel că va 

avea o misiune difi cilă încă 

din runda inaugurală în dru-

mul spre grupele Champions 

League. Vestea bună pentru 

„feroviari” este că meciul tur 

se va juca în deplasare, la As-

tana, în data de 9/10 iulie. Re-

turul va avea loc la Cluj-Na-

poca, pe 16 sau 17 iulie. În 

cazul în care vişinii vor mer-

ge mai departe, turul doi al 

UEFA Champions League va 

avea loc pe 23/24, respectiv 

30/31 iulie.

Cine sunt cazacii 
de la Astana?

FC Astana evoluează pe 

Astana Arena, un stadion cu 

o capacitate de peste 30.200 

de spectatori. Înaintea tra-

gerii la sorţi, cazacii aveau 

un coefi cient de 27.500, da-

torat parcursului din ultimii 

ani în cupele europene, cu 

victorii şi remize împotriva 

unor cluburi precum Benfi -

ca, Atletico Madrid, Galata-

saray, Celtic Glasgow, Olym-

piacos, Sporting Lisabona 

sau Dinamo Kiev. FC Asta-

na are în palmares 5 titluri 

de campioană, toate adjude-

cate consecutiv (2014, 2015, 

2016, 2017 şi 2018), 3 Cupe 

ale Kazahstanului (2010, 

2012, 2016), dar şi 4 Super-

cupe ale Kazahstanului (2011, 

2015, 2018, 2019).

La FC Astana evoluează 

şi jucătorul român Dorin Ro-

tariu, ex-Dinamo Bucureşti, 

împrumutat de la belgienii 

de la Club Brugge. Nici în 

actualul sezon nu par să ai-

bă adversari cazacii, fi ind pe 

primul loc în clasamentul 

primei ligi (35 de puncte în 

16 meciuri). Valoarea lotu-

lui pregătit de ucraineanul 

Roman Grygorchuk se ridi-

că la peste 23,7 milioane de 

euro, în timp ce valoarea 

echipei din Gruia este de 

25,45 milioane de euro, po-

trivit transfermarkt.de

Ofi cialii campioanei 
nu se bucură

„Am fi  preferat oricare al-

tă echipă în afară de Astana 

şi Steaua Roşie, aş fi  prefe-

rat Ludogorets! Este o echi-

pă puternică care joacă an 

de an în Europa, asta ne-a 

fost soarta!

Trebuie să ne informăm 

mult mai mult despre ce în-

seamnă Astana. Este o echi-

pă incomodă şi o deplasare 

grea, dacă vom trece de ei 

va fi un lucru extraordinar 

pentru noi. Ne vom concen-

tra pe primul meci, pentru 

că este foarte important. Mo-

mentan nu ştim multe des-

pre ei, vom vedea în zilele 

următoare şi cu siguranţă 

ne vom pregăti foarte bine.

La prima vedere este o de-

plasare foarte grea şi com-

plicată. Sunt câteva impedi-

mente pe care le vom avea 

la ora acestui meci, deplasa-

rea va fi  cea mai mare pro-

blemă, fusul orar, dar vom 

vedea. Noi sperăm să trecem 

de ei!”, a declarat, în direct 

la Digi Sport, ofi cialul „fero-

viarilor”, Bogdan Mara.

CFR Cluj – Astana, în turul 1 
preliminar al Ligii Campionilor
CFR Cluj se va duela în primul tur preliminar din Liga Campionilor, sezonul 2019/2020, 
cu formaţia campioană din Kazakhstan, FC Astana.

25,45 mil. de euro este valoarea lotului campioanei, cu aproape 2 milioane mai mult decât adversarii din Kazahstan

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Fostul internaţional fran-

cez şi preşedinte al UEFA, 

Michel Platini, a fost reţi-

nut, marţi, pentru audi-

eri în cadrul anchetei 

care vizează atribuirea 

organizării Cupei 

Mondiale de fotbal 

din 2022 Qatarului, rela-

tează cotidianul francez 

LeMonde pe site-ul său.

Platini, care este suspendat 

până în octombrie din orice 

activitate legată de fotbal, de 

către FIFA, pentru violarea co-

dului de etică al forului mon-

dial, a fost convocat pentru 

audieri ca martor, marţi, la 

Nanterre, de către Ofi ciul cen-

tral de luptă contra corupţiei 

şi infracţiunilor fi nanciare şi 

fi scale (OCLCIFF).

Audierea are loc în cadrul 

anchetei ordonate de Parche-

tul Financiar Naţional (PNF), 

care „vizează fapte prezum-

tive de corupţie activă şi pa-

sivă comise de către persoa-

ne care nu îşi exercită o func-

ţie publică”, în cadrul atribu-

irii turneului din 2022 al Cu-

pei Mondiale Qatarului.

În 2016, PNF deschisese o 

anchetă preliminară pentru 

„corupţie privată”, „asociere 

în scop criminal”, „trafi c de 

infl uenţă şi tăinuire de trafi c 

de infl uenţă” în legătură cu 

atribuirea CM 2022. Platini, 

care a recunoscut că a votat 

pentru Qatar la scrutinul atri-

buirii din 2 decembrie 2010, 

fusese deja audiat ca martor 

în decembrie 2017.

PNF este interesat, între al-

tele, de întâlnirea organizată pe 

23 noiembrie 2010 la Palatul 

Elysée, în prezenţa preşedinte-

lui Nicolas Sarkozy, la care au 

luat parte Michel Platini, emi-

rul Qatarului, Tamim Ben Ha-

mad Al Thani, şeicul Hamad 

Ben Jassem, atunci prim-mi-

nistru şi ministru al afacerilor 

externe ale emiratului.

Platini, reţinut pentru 
audieri în cazul acordării 
Cupei Mondiale din 2022
Michel Platini, a fost reţinut, marţi, pentru audieri. Academia de fotbal „U” 

Cluj Luceafărul a pierdut 

fi nala Campionatului 

Naţional U-11 în faţa celor 

de la FCSB după un meci 

decis la loviturile de la 9 

metri. Cele două formaţii 

au încheiat la egalitate 

cele 90 de minute regula-

mentare, 2-2.

Clujenii au fost conduşi 

de două ori la meciul de la 

Buftea, dar au revenit de fi -

ecare dată prin golurile mar-

cate de Morea şi Jakab. Câş-

tigătoarea titlului naţional la 

U-11 avea să fi e decisă la lo-

viturile de la 9 metri, acolo 

unde FCSB s-au impus cu 5-4.

„U” Cluj Luceafărul a obţinut 

astfel medaliile de argint şi ti-

tlul de vicecampioană naţio-

nală, după a treia fi nală în uti-

mii patru ani.

Academia de fotbal „U” Cluj Luceafărul 
a fost la un pas de titlul naţional la U11
Academia de fotbal „U“ Cluj Luceafărul a pierdut dramatic finala 
Campionatului Naţional la U-11.
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