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SOCIAL

ISJ Cluj acoperă 
un nou scandal
O învăţătoare îşi terorizează elevii, iar in-
spectorul şcolar Valentin Cuibus se face că 
plouă de 10 zile. Pagina 3

EVENIMENT

Avioane refuzate 
din lipsa parcărilor!
La aniversarea a 83 de ani, conducerea ae-
roportului din Cluj trage un semnal de 
alarmă: Dezvoltare fără investiţii nu se 
poate!  Paginile 4-5

ADMINISTRAŢIE

40% dintre clujeni 
nu au vrut reducere 
la impozite
Doar 59% dintre clujeni şi-au achitat pâ-
nă marţi impozitele locale pentru anul în 
curs şi au benefi ciat de bonifi caţia de 
10%. Pagina 5

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

Cu un an înaintea alegerilor locale, Monitorul de Cluj vă arată cât sunt de vizibili politicienii 
în ochii cetățenilor. Cel mai longeviv consilier local se mândrește cu o inițiativă din 1998. 
Pe stradă, nu-l recunoaște nimeni în poză!  Paginile 6-7

Sunt de ani buni în Consiliul Local, dar nu îi recunoaște nimeni

NECUNOSCUȚȚII 
care vă reprezintă

ACTUALITATE

Infractorii vor fi prinși mai ușor
ACTUALITATE

Fermierii clujeni ies în stradă
Primăria Cluj-Napoca şi In-

spectoratul de Poliţie Judeţean 
Cluj au încheiat un parteneriat 
pentru identifi carea mai rapidă 
a infractorilor.

Un soft în valoare de 20.000 
euro care permite identifi carea 
rapidă a infractorilor, pe baza 
imaginilor capturate de came-
rele video din oraş a fost cum-
părat de Primăria Cluj-Napoca. 
Acest soft este o premieră pen-
tru ţara noastră şi urmează să 
intre în funcţiune peste câteva 
zile. “Primăria municipiului 
Cluj-Napoca este prima din Ro-
mânia care a achiziţionat un 
soft, valoarea totală fi ind de 

aproximativ 20.000 euro, care 
va permite identifi carea rapidă 
a celor care încalcă legea, şi 
anume cei care fac acte de van-
dalism pe domeniul public fi e 
că e vorba de persoane fi zice 
sau maşini”, a declarat prima-
rul Emil Boc.

Cu ajutorul acestui soft, se 
identifi că mult mai uşor numă-
rul de înmatriculare, faţa per-
soanei care comite un act de 
vandalism pe domeniul public 
sau alte acte care ţin de încăl-
carea ordinii şi liniştii publice. 
Practic, vor fi  analizate imagi-
nile capturate de camerele vi-
deo din oraş. G.D.

Sute de fermieri vor protes-
ta astăzi în faţa Prefecturii Cluj 
începând cu ora 11. Ei spun că 
odată cu eliminarea cotei de lap-
te nu mai au cum să-şi valori-
fi ce producţia şi trebuie să-şi 
vândă vacile, pe lângă faptul că 
mii de litri de lapte le vor rămâ-
ne zilnic în gospodării. Fermie-
rii acuză autorităţile că nu au 
făcut nimic să preîntâmpine a-
ceastă situaţie.

Cota de lapte este o măsură 
impusă acum câţiva ani la ni-
vel european, ca să limiteze pro-
ducţia statelor dezvoltate, ce 
ameninţau să invadeze ţările 
abia intrate pe piaţă. Chiar da-

că este de opt ani în Uniunea 
Europeană, România nu este în-
că pregătită pentru o piaţă libe-
ră a laptelui. 

Pentru cei care nu mai pot re-
zista singuri pe piaţa laptelui, 
există şi soluţii. Pot să se asoci-
eze cu alţi crescători şi să cum-
pere tancuri de răcire a laptelui 
sau pot să se reprofi leze fi e pe 
produse atestate tradiţional, fi e 
pe ferme de carne.

În România, 800 de mii de 
fermieri sunt în pericol să dispa-
ră de pe piaţă, în condiţiile în 
care la noi există un efectiv de 
aproximativ un milion de vaci 
cu lapte.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

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

ABERAȚIA ZILEI: Guvernul nu are bani 
pentru organizarea alegerilor la CJ Cluj
Victor Ponta nu s-a prezentat ieri la procesul pe care consilierul județean PNL Mihai Seplecan i l-a intentat 
pentru că refuză să respecte legea. Pagina 5

Dacă îi vezi lângă un stâlp, mai degrabă saluți stâlpul !
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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În şedinţa de Consiliu 

Local de miercuri, a fost 

votat un proiect de hotă-

râre care prevede plata 

către trei angajaţi ai 

Spitalului Clujana a 

84.724 lei.

Primăria Cluj-Napoca a 

ajuns deja celebră pentru pro-

cesele pierdute cu şoferii ca-

re şi-au rupt maşinile în gro-

pile din oraş. De data aceas-

ta, forul local este bun de pla-

tă şi în cazul unor salarii re-

stante ale unor angajaţi ai Spi-

talului Municipal Clujana, afl at 

în subordinea Primăriei 

Cluj-Napoca. Autorităţile lo-

cale trebuie să plătească nici 

mai mult nici mai puţin de 

84.724 lei, după ce spitalul a 

pierdut un proces cu trei asis-

tenţi medicali, angajaţi ai u-

nităţii sanitare. Cele trei per-

soane, două femei şi un băr-

bat, au fost încadraţi ca asis-

tenţi medicali cu pregătire pro-

fesională inferioară, deşi aceş-

tia obţinuseră diploma care 

atestă promovarea examenu-

lui în grad principal. Pe lân-

gă plata restanţelor salariate 

cerute în instanţă, cele trei ca-

dre medicale au solicitat şi da-

une morale.

“Kolozsvari Sanda-Maria, 

Kulcsar Ioan şi Bucşa Ma-

ria-Augusta au solicitat instan-

ţei să dispună obligarea Con-

siliului Local al municipiului 

Cluj-Napoca, la alocarea fon-

durilor necesare plăţii drep-

turilor salariale, sume de bani 

de care au fost privaţi prin în-

cadrarea eronată în funcţia de 

asistent medical cu studii su-

perioare în loc de funcţia de 

asistent medical principal cu 

studii superioare gradaţia 5 în 

temeiul art. 253 C. Muncii, 

sume de bani reprezentând 

diferenţe salariale, începând 

cu data de 01.10.2010, sume 

indexate şi actualizate con-

form legislaţiei în vigoare; con-

travaloarea daunelor morale 

în cuantum de 5.000 lei pen-

tru fi ecare reclamant având 

în vedere prejudiciul moral 

suferit prin discriminarea la 

care au fost supuse prin pri-

varea recunoaşterii profesio-

nale şi remuneraţiei aferen-

te”, se arată în proiectul de 

hotărâre prin care Primăria se 

obligă să plătească cei 84.724 

lei din bugetul local. Proiec-

tul a fost aprobat în şedinţa 

de Consiliu Local de miercuri.

Potrivit aceluiaşi document, 

în motivarea acţiunii, recla-

manţii au susţinut că au ab-

solvit examenul de promova-

re în grad principal şi au fost 

încadraţi ca asistent medical 

principal până la data de 01.12. 

2010, dată de la care, ca ur-

mare a susţinerii examenului 

de licenţă organizat la Univer-

sitatea de Medicină şi Farma-

cie Iuliu Haţieganu Cluj-Na-

poca au fost reîncadraţi ca 

asistenţi medicali cu studii su-

perioare, fără a li se recunoaş-

te gradul principal dobândit.

Foto: Trei asistente medicale ale 
Spitalului Municipal au dat în 

judecată instituția, iar instanța a 
obligat angajatorul la despăgubiri 

consistente

Primăria, bună de plată. 
Pe ce se duc 85.000 de lei ?
Primăria Cluj-Napoca este târâtă în instanţă de şoferi care îşi rup maşinile 
în gropile în oraş, dar şi de angajaţi ai unor instituţii aflate în subordine.

Baia Mare: 
O femeie s-a 
spânzurat după 
un control ANAF
O femeie de 42 de ani s-a spân-
zurat într-un magazin din Baia 
Mare, după ce a fost amendată 
de ANAF. Potrivit unor surse, 
motivul sinuciderii ar fi  legat de 
faptul că magazinul închiriat un-
de își vindea marfa, ar fi  fost în-
chis ca urmare a recentelor con-
troale efectuate de inspectorii 
fi scali de la Antifraudă. Femeia 
era abătută în urma controale-
lor efectuate săptămâna trecută 
de ANAF, informează actualmm.
ro. Sunt surse care afi rmă că so-
cietatea comercială administrată 
de aceasta ar fi  fost amendată 
cu suma de 10.000 de lei pen-
tru neregulile constatate. 
Femeia ar fi  fost vizitată vineri, 
27 martie, de ANAF. Martorii 
spun că avea spaţiul comercial 
respectiv de aproximativ 10 ani. 
Se pare că femeia, care creștea 
împreună cu soţul ei două fete 
înfi ate, nu a mai rezistat psihic 
necazurilor care s-au abătut asu-
pra ei. Miercuri în jurul orei 
10:30, femeia s-a închis în ma-
gazinul pe care îl avea și s-a si-
nucis cu o funie. 

Alba Iulia: E nevoie 
de medici
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alba Iulia a reprogramat susţi-
nerea probelor pentru concur-
surile privind ocuparea unui 
post vacant de medic în specia-
litatea radiologie și imagistică 
medicală, a unui post vacant de 
auditor gradul I și a unui post 
de inspector de specialitate I. 
Măsura a fost motivată de fap-
tul că până în 24 aprilie, la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alba va avea loc controlul 
Comisiei Naţionale de 
Acreditare a Spitalelor, în sco-
pul acreditării obligatorii, infor-
mează alba24.ro. Proba scrisă 
va avea loc la data de 27 apri-
lie, de la ora 10:00, la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alba în sala de ședinţe. 
Concursul pentru ocuparea 
unui post vacant de auditor 
gradul I și inspector de speciali-
tate I va avea loc în data de 28 
aprilie. Testarea psihologică va 
avea loc în data de 22 aprilie, 
de la ora 10:00, la sediul 
Spitalului Județean de Urgență 
Alba Iulia. Proba scrisă va avea 
loc în data de 28 aprilie, de la 
ora 10:00, la sediul DGASPC – 
Alba, în sala de ședințe din 

Alba Iulia, iar interviul se va 
susține în termen de 4 zile de 
la susținerea probei scrise.

Târgu Mureş: 
Pervers de 60 de 
ani, reținut pentru 
pornografie și viol
Poliţiștii din Târgu Mureș îl acu-
ză pe un bărbat de comiterea 
infracţiunilor de trafi c de minori, 
viol, act sexual cu un minor, 
pornografi e infantilă și șantaj. 
Poliţiștii Brigăzii de Combatere a 
Crimei Organizate și procurorii  
D.I.I.C.O.T. – Târgu Mureș cerce-
tează un bărbat, de 60 de ani, 
pentru trafi c de minori, viol, act 
sexual cu un minor, pornografi e 
infantilă și șantaj. Începând cu 
anul 2009, bărbatul a racolat 
băieţi cu vârste cuprinse între 13 
și 17 ani, cărora le-a promis lo-
curi de muncă în gospodăria sa, 
i-a cazat în locuinţă, după care i-
a obligat să întreţină cu el relaţii 
sexuale. Acesta a fi lmat partide-
le de sex cu minorii, ameninţân-
du-i că le va posta  pe diferite  
site-uri de socializare, în situaţia 
în care nu acceptă să mai întreţi-
nă relaţii sexuale. „Cel în cauză 
a fost reţinut pentru 24 de ore, 
urmând a fi  prezentat instanţei 

de judecată, cu propunere de 
arestare preventivă. Acţiunea a 
fost efectuată cu sprijinul jan-
darmilor”, au declarat reprezen-
tanţii Poliţiei Române.

Harghita: Bilanţ 
negru
Primele două boli generatoare 
de invaliditate sunt cele ale a-
paratului circulator, respectiv 
cele mentale și de comporta-
ment. Potrivit unui raport de 
activitate pe anul 2014 al Casei 
Judeţene de Pensii (CJP) 
Harghita, în 2014, la nivelul ju-
deţului au fost încadrate în di-
ferite grade de invaliditate 
1.095 de persoane, ceea ce re-
prezintă o creștere cu peste 
11% faţă de anul 2013, infor-
mează informatiahr.ro. Din cele 
1.095 de cazuri, 44 au fost în-
cadrate în gradul I, 265 în gra-
dul II, iar 768 în gradul III. 
Datele furnizate de CJP 
Harghita spun că 366 de per-
soane care au fost încadrate 
într-un grad de invaliditate pro-
vin din câmpul muncii, iar 99 
erau benefi ciare ale ajutorului 
de șomaj. Totodată, 735 de 
persoane nu aveau calitate de 
asigurat, iar 45 erau asigurate 
pe bază de contract de asigura-
re socială.

ŞTIRI DIN TRANSILVANIA
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Încă o sinucidere 
în județul Cluj
Un bărbat de 43 de ani a fost 
găsit miercuri dimineaţa, 1 
aprilie, spânzurat de nucul din 
curtea casei sale. Bărbatul din 
localitatea clujeană Rugășești, 
a fost descoperit de fratele 
acestuia care a aflat că nu a 
mers de dimineaţa la serviciu. 
Când s-a dus acasă la acesta 
l-a găsit spânzurat cu o curea 
de motor de nucul din curtea 
casei sale, relatează dejeanul.
ro. Acesta nu era căsătorit, nu 
avea familie, iar în urmă cu 
câţiva ani a avut mari proble-
me de sănătate. Fratele băr-
batului crede că acesta s-a 
spânzurat din cauza suferinţei 
care îl apăsa.

Incendiu puternic 
în Gherla
Un incendiu s-a produs în 
noaptea de marţi spre mier-
curi, în jurul orei 03:00, în lo-
calitatea clujeană Gherla. O 
magazie a luat foc, pompierii 
reușind cu greu să stingă fo-
cul. Magazia aparţinea unei 
cabane situate pe un deal la 
ieșire din Gherla spre Fizeșu 
Gherlii. Din cauza faptului că 
imobilul incendiat era pe un 
deal pompierii au fost nevoiţi 
să lase autospecialele pe șo-
seaua principală și să urce pe 
jos până la locul incendiului. 
Focul a fost stins în aproxima-
tiv 30 de minute, informează 
dejeanul.ro.

Doi afacerişti sunt 
cercetaţi pentru 
evaziune fiscală
Doi bărbaţi au prejudiciat bu-
getul statului prin neplata im-
pozitelor. Acum sunt cercetaţi 
de oamenii legii. Cei doi, unul 
în calitate de patron al unei 
firme din Huedin, iar cel de al 
doilea al unei firme din 
Cluj-Napoca, ar fi reţinut de la 
angajaţi și nu ar fi virat către 
bugetul de stat, impozitele 
aferente veniturilor obţinute 
din drepturile salariale și con-
tribuţiile pentru sănătate, șo-
maj și pensie. „Bărbatul de 
37 de ani ar fi creat un preju-
diciu de aproximativ 5.500 de 
lei, iar cel de 48 de ani ar fi 
produs o pagubă de peste 
7.000 de lei”, au declarat re-
prezentanţii IPJ Cluj.

Un nou val 
de concedieri 
la RMGC
Roșia Montană Gold 
Corporation (RMGC) a anun-
ţat că își va reduce personalul 
cu aproximativ 35%. 
Compania Roșia Montană 
Gold Corporation (RMGC) a 
notificat atât Sindicatul 
„Viitorul Mineritului”, cât și 
autorităţile în domeniul mun-
cii asupra demarării procesu-
lui de concediere colectivă 
pentru un procentaj de apro-
ximativ 35% din angajaţii ră-
mași ai companiei, numărul 
final urmând a fi determinat 
după încheierea negocierilor 
cu sindicatul. Astfel, la un an 
după concedierile colective 
din martie 2014, când 1000 
de familii rămâneau fără sur-
să esenţială de venituri în zo-
na Roșia Montană, RMGC 
continuă disponibilizările din 
cauza întârzierilor în evalua-
rea și avizarea proiectului mi-
nier aurifer, în ciuda tuturor 
eforturilor companiei.

Pe scurt

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În şedinţa de Consiliu 

Local de miercuri a fost 

votată alocarea a 4 mili-

oane lei pentru spitalele 

din Cluj-Napoca. Cea mai 

mare sumă, 1.315.000 lei 

este alocată pentru 

Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj, bani care 

vor fi  cheltuiţi pentru 

lucrări de reparaţii la 12 

clădiri în care funcţionea-

ză clinici ale spitalului.

Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase primeşte 200.000 lei 

pentru lucrări de reparaţii la 

instalaţii termice la clădirea 

în care funcţionează ambula-

torul integrat. Pentru Spitalul 

Clinic de Recuperare sunt alo-

caţi din bugetul local 150.000 

lei pentru cumpărarea de ta-

blouri electrice de distribuţie 

la fi ecare nivel al clădirii. O 

sumă mai mare, 550.000 lei, 

este alocată pentru Institutul 

Oncologic, bani care vor fi  fo-

losiţi pentru modernizarea şi 

extinderea corpului de clădi-

re în care funcţionează farma-

cia spitalului.

400.000 lei merg către In-

stitutul Regional de Gastro-

enterologie şi Hepatologie, 

fonduri care vor fi  cheltuite 

pentru reparaţii capitale la 

acoperiş şi anvelopare clădi-

re Chirurgie. Institutul Ini-

mii primeşte 210.000 lei pen-

tru reparaţii hidroizolaţii la 

terasa acoperişului şi repa-

raţii la copertina de la intra-

rea în Clinica de Chirurgie 

Cardiovasculară.

La fel ca şi în anii tre-

cuţi, SMURD primeşte bani 

pentru combustibil, mai 

exact 200.000 lei. Clinica 

de Obstetrică Ginecologie 

din cadrul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj 

primeşte 300.000 lei pen-

tru lucrări de reparaţii la 

clădire.

Pentru lucrări de repara-

ţii şi reamenajare a clădirii 

în care funcţionează Unita-

tea de Primire a Urgenţelor 

din cadrul Spitalului Jude-

ţean sunt alocaţi 20.000 lei. 

Spitalul CFR îşi va cumpăra 

centrală termică cu 200.000 

lei din bugetul local.

Institutul de Urologie şi 

Transplant Renal primeşte 

450.000 lei pentru cheltuieli de 

administrare şi funcţionare.

4 milioane lei din bugetul local 
pentru spitalele din Cluj-Napoca
Spitalele din Cluj-Napoca primesc bani din bugetul local chiar dacă nu sunt 
în subordinea Primăriei. Doar Spitalul Clujana se află în subordinea forului local. 

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Comitetul de reglementa-

re al Autorităţii Naţionale 

de Reglementare în dome-

niul Energiei a aprobat, în 

şedinţa de vineri, 27 mar-

tie 2015, preţurile pentru 

furnizarea reglementată a 

gazelor naturale la clien-

ţii casnici.

„În conformitate cu meto-

dologiile de tarifare, începând 

cu data de 1 aprilie 2015, pre-

ţurile pentru furnizarea re-

glementată a gazelor natura-

le la clienţii casnici vor scă-

dea în medie cu 3,9% (me-

die calculată în funcţie de 

ponderea fi ecărui furnizor din 

cei 39 care livrează gaze na-

turale clienţilor casnici din 

piaţa reglementată)”, se men-

ţionează într-un comunicat 

postat la fi nele săptămânii 

trecute pe site-ul Autorităţii 

Naţionale de Reglementare 

în domeniul Energiei.

Potrivit ANRE, această re-

ducere se datorează scăderii 

costurilor pentru achiziţia ga-

zelor naturale destinate fur-

nizării în regim reglementat, 

respectiv eliminării costuri-

lor pentru achiziţia gazelor 

naturale din import (în eva-

luarea ANRE s-a luat în con-

siderare o sursă de import de 

0% în lunile aprilie, mai şi 

iunie) şi menţinerii la acelaşi 

nivel a tarifelor de distribu-

ţie pentru SC E.ON Distribu-

ţie România SA şi scăderii ta-

rifelor de distribuţie pentru 

SC Distrigaz Sud Reţele SRL.

„Astfel, pentru clienţii cas-

nici din piaţa reglementată al 

căror furnizor este SC E.ON 

Energie România SA, preţuri-

le de furnizare a gazelor na-

turale vor creşte cu circa 1,5 

% începând cu data de 1 apri-

lie; pentru clienţii casnici din 

piaţa reglementată al căror 

furnizor este SC GDF SUEZ 

Energy România S.A, preţuri-

le de furnizare a gazelor na-

turale vor scădea cu circa 9%”, 

se precizează în comunicat.

Diferenţele dintre cei doi 

furnizori au fost determinate 

de recuperarea parţială de că-

tre SC E.ON Energie România 

SA a costurilor de achiziţie a 

gazelor naturale din import 

din perioada 2008 — 2012, re-

spectiv recuperarea totală a 

aceloraşi categorii de costuri 

de către SC GDF SUEZ Energy 

România SA, precum şi de 

menţinerea la acelaşi nivel a 

tarifelor de distribuţie pentru 

SC E.ON Distribuţie România 

şi scăderii tarifelor de distri-

buţie cu circa 20% pentru SC 

Distrigaz Sud Reţele SRL.

ANRE menţionează faptul 

că procesul de liberalizare a 

pieţei interne de gaze natura-

le pentru clienţii noncasnici 

s-a fi nalizat la data de 31 de-

cembrie 2014. Pentru această 

categorie de clienţi, ANRE nu 

mai stabileşte preţuri de fur-

nizare a gazelor naturale, în-

trucât pe piaţa concurenţială 

de gaze naturale acestea se 

formează pe baza cererii şi a 

ofertei, ca rezultat al meca-

nismelor concurenţiale, rela-

tează Agerpres.

„Având în vedere că de 

serviciul de distribuţie bene-

fi ciază toţi clienţii noncasnici 

racordaţi la sistemele de dis-

tribuţie, scăderea tarifelor de 

distribuţie este un element 

care ar putea genera/deter-

mina şi o scădere a preţuri-

lor de furnizare aferente pie-

ţei concurenţiale, în funcţie 

de serviciile care fac obiec-

tul contractelor de furnizare 

în regim negociat şi a condi-

ţiilor contractuale”, mai pre-

cizează ANRE.

De ce se scumpeşte gazul ?
În timp ce în unele părţi ale ţării furnizorii de gaze au anunţat scăderea preţului, 
firma care furnizează gazul casnic în Cluj a anunţat majorarea tarifelor.

Preţul gazului se va scumpi cu 1,5 % în Cluj-Napoca

O învăţătoare i-a adresat 

cuvinte jignitoare unui 

elev din clasa întâi, spu-

nându-i că are „jumătate 

de creier” şi i-a transmis 

să se ducă „naibii”.

O învăţătoare de la Liceul 

de Muzică din Cluj-Napoca 

„Sigismund Toduţă” este acu-

zată de părinţii elevilor că le 

„terorizează copii” şi că aceş-

tia nu mai vor să meargă la 

şcoală din cauza ei şi a crize-

lor de nervi pe care aceasta 

le face în faţa copiilor.

Părinţii au reclamat cazul 

conducerii liceului, dar nu a 

fost luată nicio măsură din ca-

uza faptului că nu existau pro-

be, informează evz.ro. Părin-

ţii au început să adune probe 

cu ieşirile necontrolate ale în-

văţătoarei împotriva elevilor 

din clasa întâi.

Ea a fost înregistrată când a 

făcut o criză de nervi împotri-

va unui elev, care a încurcat 

nişte socoteli la ora de mate-

matică. Timp de două minute, 

învăţătoarea zbiară la copil şi 

îl face în fel şi chip după care 

le spune celorlalţi elevi să-i dea 

„trezirea” copilului.

„Mă tu ești nebun la cap, 

unde dracu ai văzut, de ce 

scrii zero mă băiatule? Pune 

zero la rezultat. Mă tu ești 

normal la cap? Mă tu ești nor-

mal la cap, tu ești întreg? Un-

de dracu ai văzut pus acolo? 

Tu nu ești în stare să urmărești 

o dată cu noi? Tu dormi noap-

tea? Că văd că sforăi aici, fără 

sunet. Unde am scris noi 01, 

02 şi 04? Tu notezi numere de 

telefon? Că mi-oi vărsa plămâ-

nii aici pe masă, de mi-a ţâşni 

sângele din gât! Să mor eu da-

că înţeleg ce vrei să spui. Du-

pă ce vii la şcoală dacă nu ştii 

unde eşti? După ce vii? Ca să 

ai de unde merge acasă? Păi 

stai acasă şi nu mai veni”, a 

reproșat învăţătoarea.

După acest moment, ele-

vii din clasă au fost puşi de 

învăţătoare să îl ironizeze pe 

bietul copil care nici nu mai 

ştia ce i se întâmplă.

Şeful ISJ Cluj, Valentin Cui-

bus, a spus că se vor lua mă-

suri severe împotriva învăţă-

toarei care face crize de nervi. 

Problema este că înregistrări-

le cu comportamentul inadec-

vat al învăţătoarei se afl au la 

ISJ Cluj din data de 20 martie 

2015, iar de mai bine de zece 

zile nimeni nu a dispus niciun 

control, decât miercuri, 1 apri-

lie, când înregistrările au ajuns 

în presă.

Elev în clasa întâi, 
umilit de o învăţătoare. 
ISJ Cluj, prins în ofsaid

MAJORARE

1,5%
este procentul cu care 
gazele se vor scumpi 
în Cluj
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Telefon: 0744/784.808
Web: georgeyachting.ro

E-mail: offi ce@georgeyachting.ro

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

Ca urmare a evenimentului desfasurat la Sala Polivalenta 

si a opririi trafi cului general pe Aleea Stadionului, Compania 

de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta devierea traseului 

liniei 30, in data de 2 aprilie 2015, intre orele 9,00 – 18,00, 

pe Splaiul Independentei, cu oprire in statia Stadion (comuna 

cu liniile de tramvai), in ambele sensuri.

Va multumim pentru intelegere.

                                                                                                        
 

Mihai CISTELICAN
Redactia@monitorulcj.ro

Vor fi  disponibile 25.000 

de tichete, dintre care 20.000 

pentru persoane fi zice şi 5.000 

pentru persoane juridice, 

anunţă Ministerul Mediului.

Producătorii, importatorii 

şi distribuitorii de autoturis-

me se pot înscrie, de miercuri, 

1 aprilie, în Programul Rabla, 

depunându-şi dosarele la Ad-

ministraţia Fondului pentru 

Mediu (AFM). Depunerea do-

sarelor se va face în perioada 

1 – 10 aprilie, urmând ca AFM 

să le analizeze şi să publice 

lista producătorilor respinşi, 

care pot depune contestaţii în 

termen de cinci zile. Ulterior, 

va fi  publicată lista producă-

torilor validaţi să participe la 

programul din acest an, ală-

turi de lista colectorilor auto-

rizaţi de la Agenţia Naţiona-

lă pentru Protecţia Mediului 

(ANPM).

Programul destinat persoa-

nelor fi zice va fi  demarat ime-

diat după fi nalizarea acestor 

proceduri. Operatorii econo-

mici vor putea benefi cia de 

schema de ajutor de minimis 

şi în cadrul „Programului de 

stimulare a înnoirii parcului 

auto naţional” pentru acest 

an, în limita plafonului de 

37,5 milioane lei, din fonduri 

nerambursabile provenite din 

Fondul pentru mediu. Execu-

tivul estimează, pentru acest 

an, alocarea, din bugetul anu-

al al Fondului pentru Mediu, 

a 200 de milioane de lei pen-

tru întregul „Program de sti-

mulare a înnoirii parcului au-

to naţional”, iar fi rmele vor 

putea lua parte la program 

conform plafonului stabilit.

Rabla 2015 are o valoare 

totală de 200 milioane lei, cu 

33 la sută mai mare decât anul 

trecut. Tichetele vor fi  aloca-

te electronic, în sistemul in-

formatic gestionat de AFM. 

Valoarea tichetului va fi  tot de 

6.500 de lei, în timp ce valoa-

rea eco-bonusului acordat pen-

tru achiziţia unei maşini eco-

logice va creşte de la 500 la 

1.500 de lei.

Eco-bonusul va fi  acordat la 

cumpărarea unui autovehicul 

nou al cărui motor generează o 

cantitate de emisii de CO2 mai 

mică de 100 g/km, unui auto-

vehicul nou cu sistem de pro-

pulsie hibrid sau unui autove-

hicul nou încadrat în norma de 

poluare Euro 6, în condiţiile în 

care înmatricularea, vânzarea 

şi introducerea în circulaţie a 

acestuia are loc până la 31 au-

gust 2015. Se pot cumula ma-

xim două eco-bonusuri. Minis-

trul Mediului a mai anunţat că 

dacă anul trecut au fost dispo-

nibile 800 de eco-bonusuri, în 

2015 sunt disponibile 1.600.

În proiectul programului 

Rabla pentru 2015 este prevă-

zut ca tichetul de reducere de 

6.500 de lei să poată fi  în con-

tinuare transferat.

Cele mai multe tichete Ra-

bla pentru maşini casate au fost 

eliberate, anul trecut, în Bucu-

reşti şi judeţele Prahova şi Argeş.

Mai puţin de o treime din-

tre cei care obţin prima de ca-

sare în programul Rabla o şi fo-

losesc pentru a cumpăra o ma-

şină nouă, iar spre maşinile mai 

puţin poluante se îndreaptă mai 

degrabă cetăţenii decât institu-

ţiile şi companiile, potrivit da-

telor transmise de AFM.

Anul trecut, dintre cei 

16.834 de cetăţeni care, ca-

sându-şi vechile maşini, au 

obţinut tichetele de reduce-

re de 6.500 de lei pentru achi-

ziţionarea unui autoturism 

nou, doar 5.446 le-au şi fo-

losit, în timp ce ceilalţi 11.388 

au preferat să cedeze prima 

de casare.

A început programul Rabla 2015. Care sunt noutăţile
Ministerul mediului a anunţat trei variante de eco-bonusuri, în valoare de 750, 1.500 şi 2.500 de lei.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Aeroportului Internaţional 

"Avram Iancu” Cluj a 

înregistrat în primul tri-

mestru al anului un trafi c 

de pasageri cu 34 % mai 

mare faţă de aceeaşi peri-

oadă a anului trecut, însă 

directorul David Ciceo 

spune că va fi  nevoit să 

refuze aeronave dacă nu 

se va rezolva parcările 

pentru acestea. Ieri, 

Aeroportul Cluj a aniver-

sat 83 de ani de activitate.

Directorul Aeroportului Inter-

naţional "Avram Iancu” Cluj, 

David Ciceo, a declarat, mier-

curi, la o ceremonie de aniver-

sare a 83 de ani de la înfi inţarea 

aeroportului, că trendul ascen-

dent înregistrat anul trecut este 

continuat şi în primul trimestru 

al acestui an, "când se înregis-

trează un trafi c total de pasageri 

cu 34% mai mare faţă de ace-

eaşi perioadă a anului trecut”.

"Estimăm că în acest an vom 

transporta peste 1,3 milioane de 

persoane, în creştere cu 10 la su-

tă faţă de anul 2014, ceea ce va 

constitui, pentru noi, un record. 

Trafi cul de pasageri pe aeropor-

tul clujean a crescut continuu în 

ultimii ani, după ce am reuşit în 

2010 să depăşim un milion de 

pasageri transportaţi. La ora ac-

tuală, ne situăm pe locul al doi-

lea la nivel naţional, cu un tra-

fi c de pasageri de 1,18 milioane 

de persoane, după Aeroportul 

Otopeni. Trendul ascendent în-

registrat în 2014 este continuat 

şi în primul trimestru al acestui 

an, când se înregistrează un tra-

fi c total de pasageri cu 34% mai 

mare faţă de aceeaşi perioadă a 

anului trecut”, a spus Ciceo.

Mai multe destinaţii

Potrivit acestuia, începând 

cu programul de vară 2015, 

Aeroportul Internaţional 

"Avram Iancu” Cluj va creşte 

numărul de frecvenţe al des-

tinaţiilor operate şi vor fi  re-

luate zborurile turistice.

"Destinaţiile care benefi-

ciază de frecvenţe suplimen-

tare sunt Barcelona, Bolog-

na, Dortmund, Koln, Lon-

dra, Madrid, Milano, Paris, 

Roma, Valencia şi Zarago-

za. Vom avea zboruri char-

ter spre destinaţii de vacan-

ţă din Turcia, Grecia, Spa-

nia, Egipt şi Tunisia”, a spus 

David Ciceo.

Aeroportul refuză 
aeronave

Directorul aeroportului clu-

jean a adăugat că principala 

problemă cu care se confrun-

tă instituţia este lipsa locuri-

lor de parcare pentru avioa-

ne, aspect care se va regle-

menta anul viitor.

"Dacă nu vom extinde lo-

curile de parcare, vom fi  ne-

voiţi să refuzăm aeronave. 

Acum pot parca opt aerona-

ve mari şi două mici, şi avem 

nevoie pentru anul viitor de 

Cum a ajuns Aeroportul 
Marile companii aeriene ocolesc Clujul din cauza lipsei parcărilor, iar un eveniment 

Gheorghe Vuşcan, Vakar Istvan şi David Ciceo au tăiat un tort aniversar
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ANUNŢ CONTRACTARE
SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI 

DISPOZITIVE MEDICALE

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenţă 
medicală, medicamente şi dispozitive medicale pentru 
anul 2015 se desfăşoară după cum urmează:

Pentru furnizorii care la data de 31.03.2015 se afl ă 
în relaţie contractuală cu C.A.S. Cluj, contractele 
pentru anul 2014 se prelungesc până la data de 
31.12.2015, prin acte adiţionale. Condiţiile acordării 
asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele 
prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada 
derulării actelor adiţionale.

Pentru furnizorii care la data de 31.03.2015 nu se 
afl ă în relaţie contractuală cu C.A.S. Cluj, vor fi  încheiate 
contracte cu valabilitatea începând cu data de 01.05.2015, 
până la data de 31.12.2015.

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenţă 
medicală, medicamente şi dispozitive medicale pentru 
anul 2015 se va desfăşura după următorul calendar:

- În perioada 08.04.2015-15.04.2015 se vor depune 
dosarele care vor conţine cererile şi documentele de 
contractare pentru anul 2015, conform informaţiilor pe 
care le puteţi obţine la adresa www.cascluj.ro pentru 
fi ecare tip de asistenţă medicală. Documentele se verifi că 
obligatoriu la Serviciile de specialitate ale C.A.S. Cluj, 
apoi se depun la registratura C.A.S. Cluj:

marţi – joi între orele 08.00 – 15.30,
vineri între orele 08.00 – 12,00

- În data de 16.04.2015 orele 15,00 se va realiza 
validarea de etapă a dosarelor de contractare depuse, 
şi se va posta la afi şierul instituţiei şi pe site-ul C.A.S. 
Cluj lista dosarelor de contractare validate, respectiv 
lista dosarelor de contractare nevalidate şi motivele 
care au dus la invalidare, pe fi ecare tip de asistenţă 
medicală.

- Furnizorii de servicii medicale si medicamente ale 
căror dosare au fost invalidate pot depune contestaţie 
până la data de 17.04.2015 orele 12,00.

- Contestaţiile se vor analiza şi soluţiona până în 
data de 20.04.2015, orele 15,00 când se va posta pe 
afi şierul instituţiei şi pe site-ul C.A.S. Cluj lista dosarelor 
de contractare nevalidate şi respinse la contractare.

- În data de 27.04.2015 C.A.S Cluj va publica pe 
site lista furnizorilor validaţi pentru încheierea actelor 
adiţionale / contractelor de furnizare de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale pentru anul 2015.

Conform H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru pe anii 
2014-2015, art. 12(1): „Toate documentele depuse în 
copie necesare încheierii contractelor sunt certifi cate 
pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul”, 
se aplică ştampila şi semnătura reprezentantului legal 
al furnizorului, pe fi ecare pagină”.

Dosarul (cu şină, de încopciat) va cuprinde cererea 
şi documentele în ordinea menţionată în opis şi va fi  
înregistrat la Registratura C.A.S. Cluj respectând termenul 
de depunere menţionat mai sus.

59% dintre clujeni şi-au 

achitat până la sfârşitul 

primului trimestru impo-

zitele locale pentru anul 

în curs şi au benefi ciat de 

bonifi caţia de 10%. 

Faţă de anul trecut s-a înre-

gistrat o creştere de 7% la per-

soanele fi zice, fi ind colectată 

în total suma de 26.094.794 lei. 

În ceea ce priveşte fi rmele din 

Cluj-Napoca, până la fi nalul lu-

nii martie 2015 şi-au achitat 

obligaţiile fi scale 48% dintre 

acestea, cu 8% mai mult faţă 

de situaţia înregistrată în ace-

eaşi perioadă a anului trecut. 

Suma colectată de la persoane-

le juridice este de 35.797.144 

lei. Potrivit reprezentanţilor Bi-

roului Mass-Media din cadrul 

Primăriei, 122.719 chitanţe au 

fost eliberate direct de la ghi-

şeele instituţiei din cadrul Cen-

trului de Informare pentru Ce-

tăţeni, de pe strada Moţilor nr. 

7, în Piaţa Unirii nr. 1 sau la 

primăriile de cartier – Mănăş-

tur, Mărăşti, Gheorgheni, So-

meşeni, Iris, Zorilor şi Grigo-

rescu; 6170 de plăţi s-au reali-

zat on-line pe site-ul Primări-

ei; prin intermediul codului QR 

(plăţi fără identifi care) – con-

ţinut pe înştiinţarea de plată; 

25.998 plăţi efectuate prin POS. 

Clujenii au obligaţia, în confor-

mitate cu Legea Codului Fis-

cal, ca până la sfârşitul lunii 

martie să-şi achite jumătate din 

impozitul pe anul în curs, iar 

cealaltă jumătate până la sfâr-

şitul lunii septembrie. Din a-

ceastă lună se percepe o majo-

rare de întârziere în procent de 

2%/lună, care se aplică la su-

mele la care data scadentă a 

fost depăşită.  G.D.

60% dintre clujeni 
şi-au plătit impozitele

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Miercuri a avut loc la 

Curtea de Apel Cluj primul 

termen în procesul pe care 

consilierul judeţean Mihai 

Seplecan l-a intentat pen-

tru a-l obliga să stabilească 

data alegerilor pentru 

funcţia de preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj. 

Guvernul României, prin 

primul ministrul Victor 

Ponta, a fost citat la Curtea 

de Apel Cluj în calitate de 

pârât, procesul fi ind inten-

tat de Seplecan care este 

nemulţumit de faptul că 

Ponta nu respectă legea.

În calitate de pârât, Guver-

nul României, prin şeful Exe-

cutivului, Victor Ponta, a fost 

aşteptat la Curtea de Apel Cluj 

miercuri, 1 aprilie, la ora 09:30, 

când a avut loc prima înfăţi-

şare din proces. Nu numai că 

premierul nu şi-a făcut apari-

ţia, dar nici nu a trimis vre-

un avocat care să-l reprezin-

te. În schimb, Guvernul a tri-

mis o întâmpinare.

“Pentru domnul premier 

al României legea este facul-

tativă, schimbă două ordo-

nanţe de urgenţă şi schimbă 

legile. Am notifi cat Guver-

nul României, l-am notifi cat 

pe Victor Viorel Ponta că tre-

buie să respecte legea, care 

este lege atât pentru simplul 

cetăţean, cât şi pentru pre-

mierul României. Nu am pri-

mit niciun răspuns, aceeaşi 

ignoranţă şi nepăsare. Toate 

proiectele în CJ Cluj sunt 

blocate deoarece nu avem 

un preşedinte ales legitim, 

lucrurile nu merg bine”, a 

precizat Seplecan înainte de 

a intra în sala de judecată.

Seplecan a fost reprezentat 

de avocatul în drept administra-

tiv Ovidiu Podaru, care a cerut 

judecătorilor Curţii de Apel să 

soluţioneze cauza chiar la acest 

termen de judecată, însă magis-

traţii au refuzat, amânând pro-

nunţarea pe data de 3 aprilie.

“Este un litigiu care se poa-

te soluţiona pe litera legii. Gu-

vernul fi e e în eroare, fi e are 

o atitudine abuzivă. Legea sta-

bileşte un termen de 90 de zi-

le. Dacă îl depăşeşti cei inte-

resaţi pot deschide o acţiune 

în contencios administrativ”, 

a precizat Podaru în sala de 

judecată.

La ieşirea din sala de jude-

cată, Seplecan s-a declarat 

ferm convins că va câştiga 

acest proces şi pe cel pe care 

i l-a intentat prefectului Clu-

jului, Gheorghe Vuşcan.

“Am încredere în justiţie şi 

în instanţă şi sunt ferm con-

vins că voi câştiga procesul 

cu prefectura la Curtea de Apel 

şi acest proces cu Guvernul 

României, cu Victor Ponta. 

Niciun avocat din partea Gu-

vernului, dezinteres total, cred 

că îşi bate joc de cetăţeni du-

pă ce a pierdut aici la Cluj ce-

le mai multe voturi la alege-

rile de anul trecut. Reamin-

tesc faptul că există şi acţiuni 

penale împotriva premierului 

Victor Viorel Ponta, nu numai 

de contencios administrativ”, 

a precizat consilierul judeţean.

Avocatul lui Seplecan, Ovi-

diu Podaru spune că în în-

tâmpinarea depusă de Gu-

vern se menţionează faptul 

că nu sunt bani pentru orga-

nizarea alegerilor.

“Ministerul de Interne a 

solicitat amânarea pentru că 

ar trebui să fi e dublat buge-

tul sau modifi cat și suplimen-

tat cu 11 milioane de lei, și 

nu au banii aceștia. Sunt 8 

pagini în care se descrie pro-

cedura, spun exact cum și-a 

dat demisia Horea Uioreanu, 

și cum prefectul a propus a-

legeri. Sunt lucruri pe care le 

știm și noi. La sfârșit sunt 

cinci rânduri în care se expli-

că faptul că nu sunt bani.”, a 

precizat Podaru.

Ponta nu a venit la Cluj şi spune că nu sunt bani 
pentru organizarea alegerilor la Consiliul Judeţean
Vineri, 3 aprilie, vom afla dacă se vor organiza sau nu alegeri pentru şefia Consiliului Judeţean Cluj.

Cluj să refuze avioane
cu tradiţie, mitingul aerian, nu se va mai organiza în acest an.

loc pentru alte două aerona-

ve mari”, a declarat Ciceo.

Fără miting aerian

Un eveniment mult aşteptat 

de clujeni în fi ecare an, mitin-

gul aerian de la Aeroportul In-

ternaţional Avram Iancu, nu se 

va mai organiza anul acesta din 

cauza unei situaţiei juridice în 

care este platforma pe care par-

cau avioanele participante la 

demonstraţii. Platforma este sub 

sechestrul unei fi rme, despre 

care preşedintele Consiliului Ju-

deţean, Vakar Istvan, a spus că 

şi-a întabulat-o prin fraudă. Mi-

tingul aerian de la aeroportul 

clujean are o tradiţie de circa 

zece ani, la fi ecare ediţie parti-

cipând peste 10.000 de oameni.

”Ar fi  trebuit să organizăm 

acel miting aerian în luna mai, 

dar din cauză că platforma 

APRON 2 este întabulată în 

mod incorect în favoarea unei 

fi rme private, din cauza pro-

blemelor juridice, nu avem lo-

curi de parcare sufi ciente pen-

tru miting aerian. Din acest 

motiv, în acest an nu va pu-

tea fi  miting aerian la Cluj. La 

mitingurile aeriene şi aeropor-

tul a suportat o parte din cos-

turi. Asta nu e o problemă. 

Problema este că nu avem su-

fi ciente locuri de parcare”, a 

declarat David Ciceo.

Vakar Istvan a spus că se 

fac încercări pentru a se or-

ganiza totuşi mitingul, “dar 

sunt şanse mici”. ”Este fru-

mos miting-ul. Mai încercăm. 

O să mai avem discuţii cu ae-

roportul. Trebuie să ştiţi că a-

ceste miting-uri şi costă des-

tul de mult E o metodă inte-

resantă prin care se plăteşte 

kerosenul pentru MIG-uri, dar 

poate găsim o formulă”, a 

adăugat Vakar Istvan.

83 de ani de activitate

Aeroportul Civil din Cluj 

a fost înfi inţat în 1 aprilie 

1932, iar un an mai târziu a 

fost operat primul zbor re-

gulat de pasageri spre Bucu-

reşti. Astăzi, aeroportul de-

serveşte peste 23 de zboruri 

regulate spre 11 ţări de des-

tinaţie, dispune de o infra-

structură aeroportuară mo-

dernă, o nouă pistă de de-

colare-aterizare, trei termi-

nale de pasageri şi opt porţi 

de îmbarcare. În cei 83 de 

ani de existenţă, Aeroportul 

Internaţional Cluj a devenit 

unul dintre cele mai impor-

tante aeroporturi ale Româ-

niei. Dacă în anul 1997 ocu-

pa poziţia a 5-a în clasamen-

tul aeroporturilor din Româ-

nia din punct de vedere al 

trafi cului aerian, cu doar 

48.886 de pasageri, astăzi 

este al doilea aeroport al ţă-

rii cu un trafi c anual de pes-

te 1 milion de pasageri.

TRAFIC

34%
este procentul cu care 
a crescut trafi cul de 
pasageri în primele 3 
luni ale anului faţă de 
aceeaşi perioadă a 
anului trecut

VAKAR ISTVAN | Președintele CJ Cluj 

„Am încercat negocierea pentru recuperarea 
terenului, fără a merge în instață pentru 
executarea sentinței pentru a nu fi  cheltuiți banii 
publici. Negocierile cu fi rma privată au eșuat. 
Așa s-a mai întârziat cu câteva luni chiar un an 
recuperarea terenului adiacent pistei de la 
Aeroportul Cluj și s-a ajuns tot în instanță”.
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La anul, clujenii vor 

merge din nou la urne 

pentru a-şi alege reprezen-

tanţii locali. Scrutinul din 

2016 va fi , cel puţin, în 

ceea ce îi priveşte pe 

reprezentanţii municipiu-

lui, asemenea celui trecut.

Comisia de Cod electoral a 

votat recent că primarii ur-

mează a fi  aleşi prin vot di-

rect, într-un singur tur de scru-

tin, iar consilierii locali şi ju-

deţeni vor fi  aleşi prin vot pe 

liste, urmând a se cădea de 

acord în urma unor negocieri 

şi asupra alegerii preşedinţi-

lor de CJ. Cât de reprezentaţi 

se simt însă clujenii de cei ca-

re alcătuiesc în acest moment 

forul local şi cel judeţean, mai 

ales în contextul scandaluri-

lor de corupţie care au afec-

tat Clujul de la ultimele ale-

geri încoace? În acest sens, 

Monitorul de Cluj şi-a propus 

să realizeze o serie pentru a 

vedea cât sunt de vizibili con-

silierii locali şi judeţeni, în 

ochii clujenilor.

Cel mai longeviv 
consilier local

Între cei 27 consilieri lo-

cali, cel mai vechi şi cu expe-

rienţă este fostul pedelist, mai 

noul liberal Ioan Pop.

Ioan Pop are 69 de ani şi 

face parte din Comisia pentru 

Sănătate, Muncă, Protecţie So-

cială, Tineret şi Sport.

Din 1996 până în prezent, 

cel mai vechi consilier local 

a făcut parte din toate comi-

siile de specialitate din Con-

siliul Local.

Astfel, din 1996 este con-

silier local, cu o absenţă de 

patru ani, în perioada 2000 – 

2004 când a fost consilierul 

parlamentar al lui Vasile Su-

ciu. Prima dată a fost consi-

lier din partea PDSR, apoi PSD 

şi apoi PDL.

Deşi în ultimii ani, consi-

lierii locali trebuie să îşi facă 

publică activitatea de pe par-

cursul ultimului an, Ioan Pop 

este printre cei care nu au pu-

blicat nimic pe site-ul Primă-

riei Cluj-Napoca referitor la 

activitatea depusă în ultimul 

an de mandat, dar nici în cei-

lalţi ani.

Cu ce iniţiative 
se mândreşte consilierul

Întrebat de reporterul 

Monitorul de Cluj care sunt ini-

ţiativele sale mai importante, 

Ioan Pop îşi aminteşte despre 

o hotărâre de Consiliu Local 

din 1998 referitoare la comer-

cializarea revistelor pornogra-

fi ce la chioşcurile de ziare. 

După adoptarea hotărârii de 

Consiliu Local, aceste reviste 

au început să fi e vândute am-

balate astfel încât copiii să nu 

aibă acces la ele.

Ioan Pop a menţionat şi 

implicarea în dezbaterea des-

pre noul PUG, cu preciza-

rea că a propus un sens gi-

ratoriu în zona fostei fabrici 

de bere. El spune că s-a im-

plicat foarte mult în rezol-

varea problemelor legate de 

circulaţia rutieră din oraş. 

De asemenea, a ajutat şco-

lile cât a putut de mult, du-

pă cum precizează el. Prin-

Consilierii necun
Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca are 27 de reprezent

Îi cunoaşteţi? Ei vă reprez
Deşi au intrat în forul local ca reprezenta
prezentanţi ai PSD, respectiv (noul) PNL
parte şi reprezentanţi ai UDMR, PPDD şi

Claudia Anastase 

Ioan Bîldea

Ligia Bocse

Ovidiu Lazăr Chifor

Radu Mihai Constantea

Csoma Botond

Giacomo Dreoni

Ovidiu Valeriu Florian

Geréd Imre

Florin-Valentin Gliga

Horváth Anna

Valtar Marcu

Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe Milășa

Radu Marin Moisin

Dan Ioan Morar

Adrian Muresan

Oláh Emese

Gabriel Mihai Oniga

Loredana Pop

Ioan Pop

Irimie Emil Popa

Radu Florin Rațiu

Doru Mugurel Stoica

Gheorghe Șurubaru

Dan Ștefan Tarcea

Constantin Ioan Tomos

Iuliu Mirel Țâgorean

Liberalii au cerut, ieri, în 

plenul Senatului, demisia 

lui Călin Popescu Tăriceanu 

din funcţia de preşedinte al 

Senatului, pentru interpre-

tarea votului în cazul Şova.

Senatorul PNL Cristian Bo-

dea a precizat că decizia în ca-

zul votului pentru arestarea 

lui Dan Şova a fost „o faptă cu 

premeditare, pusă la cale în la-

boratoarele PSD şi executată 

cu minuţiozitate de preşedin-

tele Senatului“.

Pentru aceste motive, gru-

pul PNL a cerut preşedintelui 

Călin Popescu Tăriceanu (foto) 

să „execute“ şi următorul text: 

„Demisie, subsemnatul Călin 

Popescu Tăriceanu, demisionez 

prin prezenta, din funcţia de 

preşedinte al Senatului înce-

pând de astăzi, 1 aprilie 2015. 

Motivez demisia prin faptul că 

în cazul cererii de încuviinţare 

a arestării preventive a lui Dan 

Şova, am încălcat fl agrant Con-

stituţia României, care stipu-

lează că legile ordinare şi ho-

tărârile se adoptă cu votul ma-

jorităţii membrilor prezenţi din 

fi ecare Cameră şi am nesoco-

tit deciziile Curţii Constituţio-

nale“, a citit Bodea, de la tri-

buna Parlamentului.

Liberalul i-a înmânat lui Că-

lin Popescu Tăriceanu textul „de-

misiei“, pentru a a-l executa.

Se cere demisia lui Tăriceanu 
de la Senat

Ionică Pop este decanul de vârstă din Consiliul Local, dar clujenii nu-l recunosc
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Parlamentarii nu mai legi-

ferează în ultima vreme, ci 

încuviinţează, în fi ecare 

şedinţă de plen, câte o 

cerere de arestare. La fel 

s-a întâmplat şi ieri, în 

cazul lui Darius Vâlcov 

(foto) care a primit „undă 

verde“ de la colegii săi.

O situaţie inedită a fost cea 

a deputatului UDMR Marko 

Attila, care şi-a dat demisia. 

Cu toate acestea, deputaţii au 

decis să amâne votul privind 

cererea DNA de încuviinţare 

a reţinerii şi arestării acestu-

ia. Parlamentarii au motivat 

decizia spunând că aşteaptă 

demisia în original a deputa-

tului.

Cum au votat senatorii

Senatorii au încuviinţat ieri 

noua cerere a DNA încuviin-

ţare a extinderii urmăririi pe-

nale, a reţinerii şi arestării fos-

tului ministru al Finanţelor 

Darius Vâlcov.

În cazul extinderii urmări-

rii penale au fost 120 de vo-

turi „pentru“, 18 voturi „îm-

potrivă“, iar un vot a fost anu-

lat. În cazul reţinerii şi ares-

tării au existat 106 voturi „pen-

tru“ şi 28 „împotrivă”, un vot 

fi ind anulat.

Cazul Vâlcov a fost votat 

cu majoritatea simplă, potri-

vit Regulamentului Senatu-

lui care a fost modifi cat cu 

o zi în urmă, după contro-

versele apărute în cazul vo-

tului pentru încuviinţarea re-

ţinerii şi arestării senatoru-

lui Dan Şova.

Comisia Juridică a avizat 

marţi favorabil cererile procu-

rorilor anticorupţie, care îl sus-

pectează pe Vâlcov că a folo-

sit informaţii obţinute când a 

fost primar, senator şi minis-

tru, pentru a sprijini fi rme pe 

care le administrează prin in-

terpuşi.

Marko Attila a 
demisionat înainte de 
încuviinţare

O situaţie inedită a fost cea 

a deputatului UDMR Marko 

Attila care şi-a dat demisia din 

Parlament, înainte ca plenul 

Camerei Deputaţilor să dez-

bată cea de a doua cerere pri-

vind încuviinţarea reţinerii şi 

arestării sale preventive.

Cererea DNA vizându-l pe 

deputatul Marko Attila urma 

să fi e dezbătută în şedinţa de 

după-amiază a Camerei De-

putaţilor, înainte de sesiunea 

de vot fi nal.

Biroul Permanent al Came-

rei Deputaţilor stabilise, luni, 

ca raportul Comisiei juridice 

privind cererea de încuviinţa-

re a reţinerii şi arestării pre-

ventive a lui Marko Attila să 

se discute în şedinţa de plen 

de miercuri.

Comisia juridică a Came-

rei Deputaţilor a aprobat, luni, 

cererea de încuviinţare a re-

ţinerii şi arestării preventive 

a deputatului UDMR Marko 

Attila, cu privire la reţinere fi -

ind înregistrate 17 voturi „pen-

tru“, un vot „împotrivă“, o 

abţinere şi un vot nul, iar cu 

privire la arestare 16 voturi 

„pentru“, unul „împotrivă“ şi 

un vot nul.

Vicepreşedintele comisiei, 

deputatul PSD Ciprian Nica, 

a spus că membrii comisiei 

nu au reuşit să discute cu de-

putatul UDMR, la comisie fi -

ind reprezentat de doi avo-

caţi, care au precizat că Marko 

Attila se afl ă în Ungaria.

Nici o zi de plen fără 
o încuviinţare de arestareoscuţi ai Clujului

tanţi, iar Consiliul Judeţean Cluj are 36 de aleşi. Îi cunoaşteţi?

tre iniţiativele sale legate de 

şcoli, se numără acordarea 

unui premiu de integritate 

şi excelenţă care se acorda 

celui mai bun absolvent de 

liceu. Şi în problemele lega-

te de mediu spune Ioan Pop 

că s-a implicat.

Trebuie să precizăm to-

tuşi că de-a lungul timpului, 

Ioan Pop s-a remarcat şi prin 

faptul că a participat şi par-

ticipă la evenimentele orga-

nizate în cluburile pensiona-

rilor. 

„Mai vizibili decât consilierii judeţeni“

În ciuda longevităţii sale, 
Ioan Pop nu este foarte vizi-
bil. Cel puţin asta spune 
„vocea poporului“.

T.A., 44 de ani

„Nu știu cine este, nu l-am 
mai văzut și nu am auzit de 
el. Cred că ar fi  bine să se 
organizeze întruniri între 
consilieri și clujeni, pe cartie-
re, pentru că deși înţeleg că 
este cel mai vechi, eu nu îl 
cunosc. Cred că lumea ori-
cum, este sătulă și scârbită 
de politică“.

Carmen Stănescu, 
55 de ani

„Consilierii locali nu sunt vi-
zibili deloc, spre deosebire 
de cei judeţeni, despre care 
am mai văzut și auzit în pre-

să, în contextul alegerilor 
care nu s-au mai organizat 
la Cluj. Nu știu cine este 
Ioan Pop și ce a făcut el.

Am așteptat acest an pentru ti-
tlul de Capitală Europeană a 
Tineretului, dar sunt foarte 
dezamăgită de ce au făcut cu 
toţii, și acești consilieri pe care 
nu știu cine îi cunoaște, adică 
nu au făcut nimic. Clujul este 
în reparaţii acum, când de fapt 
ar fi  trebuit să lucească și să se 
pregătească pentru evenimen-
tele din vară – mă refer la 
Festivalul Untold, de exemplu, 
este de neacceptat așa ceva.

Dar în primul rând, Clujul nu 
are un ștrand. Ștrandul Sun 
este insufi cient. Festivalul 
Peninsula care nu mai are loc 
aici este o altă mare dezamă-
gire. Nu știu ce fac acești con-
silieri, că eu nu îi văd niciun-
de, cum ne reprezintă ei pe 
noi, că nici măcar la televizor 
nu îi vedem“.

Ioan Nagy, 63 de ani

„Nu îl cunosc pe acest consi-
lier, nu am auzit și nu l-am 
văzut. De fapt nu îi cunosc 
pe consilieri, în general. Ar 
fi  bine să se organizeze în-
tâlniri cu reprezentanţii con-
siliului, pentru că nici nu îmi 
aduc aminte de cât timp nu 
s-au organizat“.

zintă
anţi ai USL, acum ne reprezintă ca re-
L. De asemenea, din forul local mai fac 
 PC.

PSD

PNL

PNL

PSD

PNL

UDMR

PNL

PNL

UDMR

PNL

UDMR

PNL

an PSD

PNL

PSD

PC

UDMR

PSD

PNL

PNL

PSD

PNL

PNL

PNL

PNL

PNL

P.P.D.D.

Azi în Parlament

Tișe: Ponta încalcă libertatea de exprimare 
Senatorul liberal Alin Tișe 
(foto) criti că ati tudinea 
premierului Victor Ponta 
faţă de jurnaliști .
„Refuzul prim-ministrului 
Ponta de a răspunde unui 
jurnalist pe moti v că ar fi  
"evazionist" arată anvergu-
ra acestuia. Până acum jur-
naliști i incomozi, care nu-l 
preaslăveau erau „băsiști ”, 
acum sunt evazioniști .
Toate acestea în ti mp ce fa-
ce controale politi ce în ţară 
prin Corpul de Control In-
fracţional Organizat al 
Prim-ministrului împotriva 
adversarilor politi ci, uitând 
de prietenul său, ministrul 
Dragnea, care a folosit ilegal 
parte din fondul de rezervă, 

conform raportului Curţii de 
Conturi, suma de 150 mili-
oane lei pentru racolarea de 
primari și consilieri în cam-
pania electorală.
Aceasta este Romania lui V. 
Ponta și a PSD-ului. O ţară în 
care cine nu este cu el este 

împotriva lui. O ţară în care 
cine are puterea o folosește 
împotriva adversarilor poli-
ti ci. O ţară care trebuie să 
revină urgent la normalitate. 
Normalitatea înseamnă ple-
carea unui guvern irespon-
sabil și inefi cient. Demisia!“.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(4.5)

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere + de-
pendinţe, ultracentral, zona P-ţa 
M Viteazul, în supr. de 54 mp utili 
+ 2 beciuri de 12 mp și 14 mp, 
construcţie de cărămidă, călduroa-
să iarna și răcoroasă vara, gea-
muri termopan, renovat recent, 
centrală termică, contorizat indivi-
dual, ușă metalică la 
intrare,parchet, gresie, faianţă, ex-
cepţional pentru cabinete, birouri 
sau locuit. Aștept oferte la tel. 
0762-258062 (6.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ P.F. vând casă solidă, cu 3 ca-
mere, bucătărie, baie, antreu, 
supr. 78 mp, ușă, geamuri ter-
mopan, gresie, faianţă, pod, piv-
niţă, fi legorie, grădină 1400 mp, 
cu pomi fructifi eri, viţă de vie, la 
13 km de Cluj, zonă frumoasă, 
liniștită, aproape de mijloacele 
de transport, acte în regulă, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii la tel. 
0726-759145. (2.5)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ța 
14 iulie, Donath, E. Grigorescu, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ța 1848, Cluja-
na), suprafața utilă între 100-
150 mp, pod, garaj, teren sau 
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (4.5)

¤ Cumpăr casă veche cu 
suprafață mică de teren sau 
spațiu comercial. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (4.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianță, pod, pivniță, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relații 
la tel. 0726-759145. (4.5)

¤ Vând casă în comuna Câțcău, 
jud Cluj, 4 camere, șură cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, 
cotețe și anexe, curte, grădină, 
acces la toate utilitățile, cu sau 
fără 4 ha teren agricol. Inf. și 
relații suplimentare la tel. 0746-
297102. (4.5)

¤ Vând casă în zonă 
rezidențială, în cart. Borhanci, 
Aleea Violetelor nr. 1, teren în 
supr. de 607 mp, la parter, li-
ving, bucătărie, baie, WC, căma-
ră, terasă, la etaj 3 camere, bal-

con, terasă, hol, baie, WC. Inf. la 
tel. 0264-550331 sau 0725-
442163. (4.5)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 
3 dormitoare, supr. 72 mp, gră-
dină și teren, C.F. actualizat. Inf. 
suplimentare la tel. 0747-
700044. (4.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

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

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

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

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

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

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (2.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii, str. Dealul Fânaţelor, la 100 m 
de autobuzul nr. 39, supr. 6200 
mp, front la stradă 180 m, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Vând teren intavilan în Mărișel, 
supr. 12200 mp, front la drum 
principal 90 m, curent electric, a-
pă, carte funciară, preț 10 euro/
mp. Inf. și relații suplimentare la 
tel. 0744-653097. (4.5)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. 
Aștept oferte la  tel. 0740-
876853. (4.5)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua 
europeană E60, situat la intra-
rea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis de 
Căminul de vârstnici Sfânta Sa-
va, teren compact, curent elec-
tric, carte funciară, poziţie și lo-
caţie foarte bună pentru con-
strucţie de anvergură, preţ 17 
euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (4.5)

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 

demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 0748-
111295. (4.5)

¤ 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.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0741-100529. (2.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje sub-
terane, în cart. Bună Ziua, str. 
Mircea Zaciu nr. 12-18, cu ușă 
automată, pe termen lung, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spa-
ţiu comercial, în cart. Zorilor, 
str. Pasteur, 130 mp, cu vitrină 
la stradă, între Panemar și La 
Casa, peste drum de Poștă. Tel. 
0745-515415.

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curăţenie
angajăm

OPERATORI DE 
CURĂŢENIE,

în centrul comercial din 
Cluj - Iulius Mall.
Condiţii salariale 

avantajoase.
Tel. 0728-999.187. (3.6)

¤ CONTRACTE ITALIA: CAME-
RISTE - INFIRMIERE - MENAJE-
RE.Contact 0743-571102; 
0371-324421; 0753.355882; 
www.job-italia.eu. (2.8)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, dețin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 0757-
746700.

¤ Angajăm personal curățenie 
pentru magazin. Salariu minim 
pe economie + bonuri de masă.
Pentru informații sunați la 021-
3110087. (4.10)

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

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

SERVICII

¤ Maistru electrician, cu atestat 
ANRE, îmi ofer serviciile în execu-
tarea instalaţiilor electrice și in-
tervenţii (mentenanţă), 
NON-STOP. Preţuri mici. Tel. 
0723-235642. (1.4)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” deca-
potabil, de 1500 kg, materiale de 
construcţii, molozi, fi er vechi, 
cherestea, la rampa de gunoi Pa-
ta-Rât. Preţ mic, negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ P.F. execut  lucru în grădină cu 
motosăpătoare. Aștept oferte la 
tel. 0742-220187. (3.7)

¤ Prelucrări fotografi ce alb/ne-
gru pe cale clasică (manual). Inf. 
la tel. 0756-953945. (5.7)

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.
¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088

ELECTRO

¤ Vând aparat foto “Kodak 
C503”, nou, “Zorky 5”, “Praktica 
LTL-3”, “FED 2”, “Smena”, ”Ca-
non” și ceas de mână bărbătești 
”Atlantic”, ”PObeda”, ”Raketa”, 
”Poljot”, ”Doxa”. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând materiale electrice pentru 
instalații de forță, contactori între 
10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A, 
stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-
0,75/1500; 1,5/1000, de 380 V, 
manometru cu contact 0-600 
bari, preț aceptabil, sau la schimb 
cu materiale lemnos-cărămidă. 
Inf. tel. 0722-886013. (4.7)

¤ Vând Ph termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 0744-
479172 sau 0374-930918. (4.7)

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

CĂRŢI

¤ Vând convenabil colecţia 
”Știinţă și Tehnică și ”Revista 
Tehnium”, din 1950 până la re-
tragerea de pe piaţă. Inf. supli-
mentare la tel. 0723-064864. 
(6.7)

DIVERSE

¤ Vând URGENT trei pardesie de 
damă și trei de bărbaţi, diferite 
culori și mărimi, stare bună, preţ 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând aparat german de produs 

bule de aer în cadă, ideal pentru 
hidroterapie și hidromasaj. Inf. la 
tel. 0723-064864. (1.7)

¤ Vând trusă de scule 100 PCS 
Tool Set, nouă, brichete. Inf. la 
tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând pistol “Walter CP 88 de 
4,5 mm, ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, pușcă ”Slavia CZ 630 ” tir 
sportiv, cu cartușe aferente. Ne-
cesită permis TIP B. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând tanc răcitor lapte inox di-
gital mono 300/1200 litri, stare 
bună 10 lei/l 0736577060

¤ Cumpăr loc de veci în Cimitirul 
Mănăștur nou, Cordos, cu acte în 
regulă, C.F. Aștept variante la tel. 
0722-886013. (4.7)

¤ Vând URGENT trei pardesie de 
damă și trei de bărbaţi, diferite 
culori și mărimi, stare bună, preţ 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

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

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53° și vin alb și roșu, preţ 30 
RON, 23 RON, respectiv 8 RON. 
Calitate superioară, la comandă. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 5 
ani, ghete negre din piele nr. 40, 
noi. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (5.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând două pături de Mara-
mureș, noi, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând două covoare, covor 
”Delina”, cu dim. 3 x 2,5 m, car-
petă și covor lucrat manual din 
lână cu dim. 3 x 2,50 m, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton 
și 42 plopi pentru gard. Inf. la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ Vând 15 bucăţi de piese de ar-
tizanat din alamă, candele, servi-
ciu de ţuică, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (5.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, peste 120 l. Sunaţi la la tel. 
0740-876853. (5.7)

¤ Vând două baterii pentru ţigări 
electronice, VAMO V5 de capacita-
te mare cu vaporizatoare perfor-
mante și MVP de 2600 mAh și vol-
taj variabil, foarte performante, 
puţin folosite, se pot verifi ca și pro-
ba. Inf. la tel. 0762-258062. (6.7)

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

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

COLECȚIONARI

¤ Vând 6 ceasuri de buzunar me-
canice de epocă, noi, din colecţia 
”Heritage” și două clasoare cu 
timbre de colecţie. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând colecţie de obiecte deco-
rative din cupru, 12 bucăţi, cara-
fă, candelă, servici de cafea cu ta-
vă și cești, etc. Preţ bun. Inf. la 
tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (7.7)

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

0740-876853. (7.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe ca-
re se servesc și se pun paharele 
în locale. Tel. 0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr embleme auto, insig-
ne, insigne fanioane, decoraţii 
medalii vechi românești. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, peste 500 de mo-
dele (sport, faună, etc.), fără cip, 
preţ negociabil la cantitate. Tel. 
0755-920694. (6.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Vând colecţie de brichete, bri-
chete pe gaz și benzină, preţ ne-
gociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

ANIMALE

¤ Ofertă de Paște! Vând porci pen-
tru tăiat, ţinuţi și crescuţi cumălai și 
cereale, între 100-180 kg, pe ales, 
din 9 bucăţi, preţ 8 RON/kg. Asigur 
loc de sacrifi care. Inf. la tel. 
0751-095924. (2.7)

¤ Vând ouă pentru incubat, găini 
de rasa Rhode Island Red, origina-
ră SUA, foarte frumoase, culoare 
cărămiziu închis, productivitate ma-
re, sănătoase (pot trimite poze pe 
facebook), ouă de raţe albe Pekin 
și gâște albe Toulouse, de 8-10 kg. 
Inf. la tel. 0762-258062. (6.7)

¤ Crescător de păsări de curte, 
vând ouă pentru consum zilnic 
sau pentru incubat, găini, raţe și 
gâște albe de carne, crescute cu 
cereale ecologice, nestresate, 
sunt proaspete și curate. Sunaţi 
la tel. 0762-258062. (6.7)

LICITAȚIE

PRIMĂRIA COMUNEI 
POIENI

organizează la sediul 
acesteia, în data de 
10.04.2015, ora 10, 

licitaţie publică deschisă 
pentru vânzarea masei 
lemnoase din partidă:

526 osoi cu un volum brut 
de 858 mc doborâturi fag

Preţul pornire a licitaţiei: 
180 lei/mc, treaptă de 

licitare 5 lei.

Actele necesare și condiţiile 
de participare sunt trecute 

în caietul de sarcini.

Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Poieni.

Tel. 0264-255010.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatatoral 
APOLLO JUNIOR, cu 
J12/34/2004, CUI RO 
16031224, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Câmpului 161/8, jud. 
Cluj, certifi cat care atestă punctul 
de lucru din Cluj-Napoca, str. Au-
rel Vlaicu nr. 10, jud. Cluj. Se de-
clară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
PFA, DEAC ANDREI PFA, cu CUI 
33467127, F12/1438/2014 și 
act constatator aferent. Le declar 
nule. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ Agenţia pentru Protecţia Me-
diului Cluj anunţa publicul intere-
sat că PUZ construire hală depo-
zitare, în comuna Feleacu, sat 
Vâlcele, f. n, judeţul Cluj, titular: 
S.C. Teoris Corporation S.R.L., nu 
necesită evaluare de mediu pla-
nul urmând a fi  supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. 
Observaţiile și comentariile publi-
cului interesat privind Decizia eta-
pei de încadrare se trimit în scris 
la Agenţia pentru Protecţia Me-
diului Cluj, Calea Dorobanţilor nr 
99, bl 9B,

Cod 400609, ţel: 0264 410722, 
fax: 0264 410716, e-mail: offi -
ce@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni-vineri, între orele 
09.00-14.00, în termen de 10 zi-
le calendaristice de la data apari-
ţiei anunţului. (1.1)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.



joi, 2 aprilie 2015 monitorulcj.ro 9

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect! (emis. info.)
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Akzente (program cult.) 
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:00 Interes general (talk show)
18:00 Lozul cel mare (emis. 
con.) (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
18:40 Capri (it., 2006, s. tv, se-
zonul 3, episodul 20) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (emis. info.)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Adio, prietene! (fra.-it., 
1968, acţiune)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Capcană pentru părinţi 
(sua, 1998, com.)
23:00 Un show păcătos (div.)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (ep. 4)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV

20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)
21:30 Fotbal Cupa Romaniei: 
Steaua - Petrolul
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, episodul 12)
14:00 Jurnalul STV Junior (emis. 
info., episodul 5) (reluare)
15:00 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 2, episodul 1)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sez. 14, episodul 20) 
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, divertis-
ment, sezonul 10, episodul 6)
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 23) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sez. 14, episodul 21)
20:30 Curat, murdar (divertis-
ment, sezonul 4, episodul 4)
21:30 Apel de urgenţă (2015, 
episodul 4)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 24)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 48)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Tonik Show (2012, div.)
14:00 Un show cu gust
16:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
17:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)
18:30 Documentar: Călătorind 
Prin Lume: Bhil
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Faci pariu? (emis. info.) 
21:00 Celebrity (2012)
22:00 Tonik Show(AP) (div.)To
23:00 Cenzurat!(12) (2013, di-
vertisment)

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

spectacole

Horia Brenciu & HB Orchestra
Marţi, 28 aprilie, ora 19.30

Johann Straus Ensemble – Spring in Vienna
Luni 27 aprilie 2015, ora 19.00

Rhythm of the Dance
Miercuri 29 aprilie ora 19.00

Părinții teribili – Diana Lupescu, Magda Catone, 
Marius Bodochi, Silviu Biriș

Luni 11 mai 2015 ora19.00

Tudor Gheorghe
Vineri, 29 mai 2015 ora 19.00

Străini în noapte – cu Florin Piersic și Medeea Marinescu
Luni 25 mai  2015 ora 19.00

Casa de cultură a studenţilor

Teatrul Naţional

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

Ca urmare a demararii lucrarilor de modernizare a strazii 
Memorandumului, care fac parte din proiectul fi nantat din 
fonduri comunitare nerambursabile „Refacerea infrastructurii 
Orasului Comoara, modernizare cai de acces spre centrul 
istoric”, incepand cu data de 1 aprilie 2015 statia de transport 
in comun Memorandumului, sensul spre Manastur, se 
suspenda temporar. Pentru etapa I a lucrarilor, latura 
nordica, vor fi  operate urmatoarele devieri de trasee si 
relocari de statii la transportul public:

• Se infi inteaza o statie provizorie pe str. Motilor, intre 
str. E. Isac si semafor, pe sensul spre Manastur, pentru liniile 
1, 25 de troleibuze respectiv 9,52 de autobuze;

• Deoarece spatiul pentru aceasta statie este redus, liniile 
de autobuze 19, 29 si 42 vor avea traseul deviat din P-ta 
M.Viteazul pe str. J. Curie – 21 Decembrie 1989 – P-ta Unirii 
(traseul de baza este pe str. Regele Ferdinand);

• Se prelungeste alveola statiei „Sora” pana la str. J. 
Curie, astfel incat noua locatie va deservi liniile 3, 4, 5, 6, 
7 de troleibuze, respectiv 19, 24, 24B, 29, 30, 32B, 42 de 
autobuze.

Va multumim pentru intelegere.

                                                                                                        

ANUNŢ DE ANGAJARE

FIRMĂ ROMÂNO-GERMANĂ

 ANGAJEAZĂ

 OPERATOR CNC CU EXPERIENȚĂ ÎN 
EXPLOATAREA SISTEMELOR CNC AUTOMATIC ȘI 

MANUAL CU FREZE. 
OBLIGATORIU CUNOȘTINȚE AVANSATE DE 

LIMBA GERMANĂ 

CONTACT 0726100715 

ANUNŢ DE ANGAJARE

AMA MODIANE CU SEDIUL ÎN TIMIȘOARA

ANGAJEAZĂ 

PENTRU MUNCÎ ÎN GERMANIA, PERSONAL CU 
EXPERIENȚĂ IN TRANȘARE VITĂ ȘI PORC. 

SE OFERĂ SALARIU MOTIVANT.

Cunoștinţe de limba germană constituie un 
avantaj

Contact: 0726100715  09.00-16.30

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al

SUPERCONF SCM Cluj-Napoca
convoacă

Adunarea Generală Ordinară pentru data de 
21.04.2015, ora 14.00, la sediul unităţii din str. Donath 

nr. 94-96 cu următoarea ORDINE DE ZI

1. Raportul privind activitatea economico-socială în anul 
2014.
2. Aprobarea bugetului pe 2015.
3. Diverse.

și

Adunarea Generală Extraordinară la ora 14.30, cu 
următoarea ORDINE DE ZI

1. Reducerea capitalului social.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor 
Cluj, organizează concurs pentru ocuparea pe durată 
determinată a următoarelor posturi contractuale vacante :

- medic veterinar I – 1 post – studii superioare, 9 ani 
vechime în specialitatea postului (atribuţii stabilite prin 
Ord. Președ. ANSVSA nr. 64/2007);

- inginer (industrie alimentară) II – 1 post – studii 
superioare, 6 ani vechime în specialitatea postului (atribuţii 
stabilite prin Ord. Președ. ANSVSA nr. 113/2008);

- inginer (chimie, biotehnologii sanitare veterinare) II – 1 
post – studii superioare, 6 ani vechime în specialitatea postului 
(atribuţii stabilite prin O.G. nr. 42/2004, în cadrul Laboratorului 
Sanitar Veterinar și pentru Siguranţa Alimentelor) .

Concursul se desfașoară în data de 27 aprilie 2015, ora 
10,00 – proba scrisă, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranţa Alimentelor, Cluj-Napoca, str. Piaţa 
Mărăști, nr. 1, iar interviul se va desfașura în data de 29 
aprilie 2015 .

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data afi șării anunţului 
privind organizarea concursului, respectiv până la data de 
17.04.2015, orele 16.00.

Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute la art. 3 lit. a) – g) din H.G. 
286/2011.

Relaţii suplimentare și bibliografi a de concurs, se pot 
obţine la Compartiment Juridic și Resurse Umane – tel. 
0264-447997 int. 239 sau la adresa Cluj-Napoca, str. Piaţa 
Mărăști nr. 1.



PUBLICITATE

10 economie.monitorulcj.ro joi, 2 aprilie 2015

CONVOCATOR

Societatea CENTRAL S.A.
CLUJ-NAPOCA Str. Regele Ferdinand nr. 22-26
Cod fi scal RO 199230, J12/150/1991
C.s.s.v. : 209.110 lei

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al CENTRAL S.A. , cu sediul 
in Cluj – Napoca, str. Regele Ferdinand nr.22-26, inregistrata 
la ORC sub nr. J12/150/1991, avand cod fiscal RO 199230, 
in temeiul art. 111, art. 113 si art.117 (1) din Legea nr. 
3l/ l990 republicata si modificata si a actului constitutiv 
al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor pentru data de 06 mai 2015 ora 12 si Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 06 
mai 2015 ora 13 la sediul societatii din Cluj-Napoca str. 
Regele Ferdinand, nr.22-26 – Sala de Consiliu etaj IV. In 
cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de 07 
mai 2015 ora 12, iar Adunarea Generala Extraordinara 
a Actionarilor se reconvoaca pentru data de 07 mai 2015 
ora 13, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Data de referinta stabilita de catre Consiliul de Administratie 
este 10.04.2015.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor este :

1. Aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiului 
financiar 2014, pe baza discutiilor si a rapoartelor 
prezentate de Consiliul de Administraţie și de auditorul 
financiar;

2. Aprobarea descãrcãrii de gestiune a Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2014;

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a 
Programului de investiţii pentru exerciţiul frnanciar 2015;

4. Prezentarea demisiei unui administrator. Alegerea unui 
administrator pe locul vacant, cu un mandat pe perioada 
ramasa a mandatului actualului Consiliu de Administratie, 
adica pana la 09.10.2018;

5. Aprobarea remuneraţiilor cuvenite administratorilor 
pentru exercitiul fi nanciar 2015;

6. Aprobarea limitelor generale ale remuneraţiei directorului 
general pentru exercitiul fi nanciar 2015;

7. Mandatarea unei persoane din partea societatii care 
sã negocieze obiectivele și criteriile de performanţã pentru 
anul 2015 cu administratorii și sa semneze din partea 
societãţii actele aditionale la contractul de administrare;

8. Alegerea auditorului fi nanciar al societatii; stabilirea 
duratei contractului de audit ;

9. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea 
hotararilor, publicarea lor în Monitorul Ofi cial, efectuarea 
menţiunilor și a înregistrãrilor necesare la ORC.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare 
a Actionarilor este :

1. Aprobarea modifi carii activitatilor secundare de activitate 
ale societatii – art. 5.4. din actul constitutiv, dupa cum 
urmeaza:

a). Se elimina:
0162 – Activitãti auxiliare pentru creșterea animalelor
1039 – Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1101 – Distilarea, rafi narea și mixarea bãuturilor alcoolice
1102 – Fabricarea vinurilor din struguri
1320 – Productia de tesãturi
1330 – Finisarea materialelor textile
1392 – Fabricarea de articole confectionate din textile (cu 

exceptia îmbrãcãmintei și lenjeriei de corp)
1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1512 – Fabricarea articolelor de voiaj și marochinãrie și 

a articolelor de harnașament
1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea 

articolelor din plutã, paie și din alte materiale vegetale împletite
1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
2051 – Fabricarea explozivilor
2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 – Fabricarea altor produse din material plastic
2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2899 – Fabricarea altor mașini și utilaje specifi ce n.c.a
3092 – Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente 

medicale stomatologice
3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3312 – Repararea mașinilor
3319 – Repararea altor echipamente
3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3513 – Distributia energiei electrice
3514 – Comercializarea energiei electrice
4511 – Comert cu autoturisme și autovehicule ușoare 

(sub 3,5 tone)
4519 – Comert cu alte autovehicule
4520 – Întretinerea și repararea autovehiculelor
4531 – Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru 

autovehicule
4532 – Comert cu amãnuntul de piese și accesorii pentru 

autovehicule
4540 – Comert cu motociclete, piese și accesorii aferente; 

întretinerea și repararea motocicletelor
4624- Comert cu ridicata al blãnurilor, pieilor brute și al 

pieilor prelucrate
7410 – Activitãti de design specializat

b). Se adauga:
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, 

inclusiv peste, crustacee si moluste

4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, 

in magazine specializate
5229 Alte activitati anexe transporturilor
6420 Alte activitati ale holdingurilor
6492 Alte activitati de creditare (acordarea imprumuturilor 

in afara sistemului bancar, intre societati afi liate)
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie
8129 Alte activitati de curatenie

Restul activitatilor secundare cuprinse in actul constitutiv 
raman nemodifi cate.

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat cu modifi carile 
de la punctul 1 privind activitatile secundare deactivitate.

3. Aprobarea refi nantarii creditului existent in valoare ramasa 
de 2,34 milioane EUR precum si a altor costuri aferente rambursarii 
anticipate, precum si suplimentarea sumelor imprumutate prin 
contractarea unei linii de credit in valoare de maxim 2.000.000 
lei. Aprobarea garantiilor imobiliare, mobiliare si a altor garantii 
aferente acestor credite. Imputernicirea Consiliului de Administratie 
sa negocieze contractele de creditare, de garantie si toate clauzele 
si conditiile de acordare a creditelor. Imputernicirea Directorului 
General sa semneze toate actele necesare: contracte de credit, 
actele autentice privind garantiile, precum si orice alte acte 
necesare pentru realizarea acestor operatiuni .

4. Imputernicirea unei persoane care sa semneze Actul 
Constitutiv actlualizat, hotararile Adunarii generale si sa 
efectueze toate demersurile pentru publicarea hotararilor in 
Monitorul Ofi cial, depunerea documentelor si efectuarea 
inregistrarilor necesare la ORC.

Materialele informative pot fi  consultate si pe adresa de 
internet a societatii www.magazincentral.ro sectiunea 
Informatii actionari

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu si califi carea profesionala a persoanelor propuse pentru 
functia de administrator se afl a la dispozitia actionarilor, pe pagina 
de internet a societatii si la sediul societatii, putand fi  consultata si 
completata de catre actionari pana la data de 20.04.2015, ora 15.

Actionarii pot participa la AGOA, respectiv AGEA personal 
sau prin reprezentant, prin procura speciala. Modelul procurii 
speciale va putea fi  obtinut de pe site-ul societatii sau de la 
sediul central al societatii incepand cu data de 21.04.2015. 
Procurile de reprezentare se vor depune in original la sediul 
societatii pana la data de 04.05.2015, ora 12.

26.03.2015 Presedintele Consiliului de Administratie 
 Maier Vasile Marius

Dan PORCUŢAN
redactia@monitorulcj.ro

Germanii de la Sauter 

Turning Process SRL au 

primit ieri autorizaţia de 

construcţie în parcul 

industrial Arc Parc de la 

Dej, aceasta fi ind semnată 

de către primarul munici-

piului Dej, Costan Morar, 

în faţa delegaţiei fi rmei din 

Germania şi a conducerii 

Arc Parc Industrial Dej.

Filiala Sauter Germania în 

România, va produce piese 

strunjite/frezate de înaltă pre-

cizie, fi ind unul dintre princi-

palii furnizori de asemenea 

piese pentru industria auto-

mobilistică.

Printre cei mai importanţi cli-

enţi ai Sauter la nivel internaţi-

onal se numără companii ca 

Bosch sau Siemens, însă majo-

ritatea pieselor produse de Sau-

ter ajung prin intermediari la pro-

ducătorii de automobile din în-

treaga lume, în special în zona 

europeană. Fabrica de la Dej, cu 

o suprafaţă de producţie de aproa-

pe 3.000 de metri pătraţi, urmea-

ză să fi e fi nalizată până la sfâr-

şitul acestui an, însă chiar din a-

ceste zile activitatea germanilor 

de la Sauter porneşte la Dej cu 

o echipă condusă de un nou ma-

nager şi trei proiecte. Pentru în-

ceput, Sauter România va anga-

ja 25 de persoane, urmând ca de 

anul viitor, odată cu începerea 

efectivă a producţiei, să fi e an-

gajaţi peste 60 de persoane la fa-

brica din Dej.

Compania are rezervat un 

teren de 1,5 ha în parcul din 

Dej, iar investiţia totală esti-

mată pentru centrul de aici 

este de aproximativ 10 mili-

oane de euro. Prima etapă a 

proiectului are un buget de 

investiţii de 3 milioane de eu-

ro şi include doar utilarea fa-

cilităţii de producţie. „Vom 

avea nevoie de muncitori ca-

lifi caţi în primă fază. Aface-

rea noastră e extrem de teh-

nicizată”, spun reprezentan-

ţii delegaţiei germane.

Primele piese vor fi  produ-

se la fi nal de an, fi ind vorba de 

nişte piese pentru pompa de 

ulei auto, iar targetul de inves-

tiţie de 10 milioane de euro ar 

trebui atins în termen de 3 ani, 

afi rmă conducerea societăţii.

Alegerea Arc Parc ca loc de 

dezvoltare a fi rmei germane 

a venit după o serie de cău-

tări în parcurile din ţară, aceş-

tia fi ind singurii care au ofe-

rit o ofertă completă. „Am 

ales Arc Parc Dej pentru că 

familia Cristea (n.red. propri-

etarii parcului industrial) ne 

dă siguranţa că aici vom avea 

succes şi ne putem dezvolta 

în continuare. Am vizitat mai 

multe locuri, am primit mai 

multe oferte, însă ei ne-au 

convins să ne stabilim aici, fi -

ind şi singurii care ne-au dat 

o ofertă completă pe care 

ne-am mulat perfect. A fost o 

ofertă interesantă şi în Teta-

rom, ca infrastructură, Bosch 

şi De’Longhi sunt deja în Cluj, 

cred că această investiţie va 

fi  benefi că şi pentru piaţa mun-

cii. Dorim să ne extindem”, a 

declarat directorul adjunct al 

Sauter.

Compania germană, care 

are sediul principal în regiu-

nea Schwabische Alb, mai a-

re sucursale în Wehingen şi 

Aldingen.

„Dorim să facem la Dej o 

replică în oglindă a fabricii 

noastre din Germania. Dacă 

fi rma de aici va evolua ca aco-

lo, iar necesarul de energie va 

fi  mare, vom realiza o centra-

lă electrică, iar în trei ani, in-

vestiţia completă”, a declarat 

managerul general al Sauter 

GmbH, Wolfgang Hafen.

Potrivit directorului adjunct 

al fi rmei, în fabricile din Ger-

mania, Sauter are angajaţi şi 

români, aceştia fi ind desem-

naţi să se ocupe de instruirea 

noilor angajaţi pentru fabrica 

de la Dej.

O firmă din Germania investeşte 
10 mil. € în parcul industrial de la Dej
Firma germană Sauter GmbH, specialist high-tech în piese strunjite de înaltă calitate, a inaugurat noua 
filială care va avea sediul la Arc Parc din Dej, lângă firmele Fujikura şi Treleborg.

Costan Morar (foto dreapta), primarul municipiului Dej a semnat autorizația de construcție în prezența delegației fi rmei germane
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60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

LICITAŢIE PUBLICĂ

CITR SPRL, cu sediul în Cluj – Napoca, Silver Business 
Center, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6-7, jud. Cluj, 
înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0253/31.12.2006 și în Tabloul U.N.P.I.R. sub 
nr. 2A0095/31.12.2006, având CIF RO 21057514, în calitate 
de administrator judiciar al SC ELECTRO DANIELLA IMPEX 
SRL – în reorganizare, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul în loc. Cluj Napoca, Str. TRAIAN 
VUIA 236, înmatriculată la Ofi ciul Registrului Comerţului 
sub nr J12 /3384 /1994, având CUI: 6466205, organizează 
licitaţie publică cu strigare, pentru valorifi carea următoarelor 
bunuri imobile și mobile din patrimoniul societăţii:

• Bunuri imobile – Preţ de pornire licitaţie – 1.380.158 
euro + TVA:

o Teren şi construcţii (fermă Zootehnică) situată în lo-
calitatea Colţești, jud. Alba;

o Teren şi construcţii situate în Cluj-Napoca, Str. Traian 
Vuia, nr. 236, jud. Cluj;

o Terenuri şi casă situate în Cluj-Napoca, Str. Teilor, nr 
4 – 6, jud. Cluj;

o Terenuri extravilane situate în localitatea Măgurele, 
jud. Ilfov.

• Pachet de Bunuri Mobile compus din Mijloace Fixe, 
Participaţiuni, Obiecte de Inventar și Stocuri – Preţ de por-
nire licitaţie – 1.293.683,24 lei + TVA.

Se va aplica cota TVA din momentul vânzării.
Licitaţia va avea loc în 09.04.2015, ora 11:00, la sediul 

CITR SPRL Cluj-Napoca. În cazul nevalorifi cării se va orga-
niza o nouă licitaţie în data de 16.04.2015, 23.04.2015, 
30.04.2015, 07.05.2015 şi 14.05.2015 la același preţ, lo-
caţie și oră.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul admi-
nistratorului judiciar, iar Ofertanţii vor trebui să depună 
documentaţia de înscriere la licitaţie cel târziu la ora 11:00 
în ziua anterioară licitaţiei la care se înscriu.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informa-
ţii la telefon 0735.307.631, 0726.392.520 și pe site-ul 
http://sales.citr.ro.

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

In urma demararii lucrarilor de modernizare a strazii 
Memorandumului, la solicitarea calatorilor, incepand cu 
data de 2 aprilie 2015:

• Linia 30 va opri si in noua statie provizorie de pe str. Mo-
tilor, intre str. E. Isac si semafor, pe sensul spre Manastur, im-
preuna cu liniile 1, 25 de troleibuze respectiv 9 de autobuze;

• In statia „Sora”, vor opri liniile 3, 4, 5, 6, 7, 25 de tro-
leibuze, 19, 24, 24B, 29, 30, 32B, 42 de autobuze, respec-
tiv 22 de microbuze .

ANUNŢ

Primăria comunei Ciurila ORGANIZEAZA concurs in data 
de 4 MAI 2015 ora 10(probă scrisă) la sediul primăriei 
din loc. Ciurila, str. Principală, nr.5, pentru ocuparea 
urmatoarelor posturui vacante:

1-funcţie publică de execuţie –consilier juridic – asistent
Condiţii:
-studii superioare –juridice, de lungă durată, cu diplomă 

de licenţă
-vechime in specialitatea studiilor 1 ani
-atestat operare PC
2 -funcţie publică de execuţie –asistent, clasa I, gradatie 

1, comp. taxe și impozite
Condiţii:
-studii superioare cu diplomă de licenţă
-vechime in specialitatea studiilor 1 an
-cunoștinţe operare P.C
3 -funcţie publică de execuţie –lucrator cu atribuţii pe 

linie S.V.S.U, asistent, clasa III, gradatie 1
Condiţii:
-studii medii, cu diploma de BAC
-vechime in specialitatea studiilor 6 luni 
 -cunoștinţe operare P.C
Depunere dosare de inscriere: 02.04.2015- 21.04.2015
Alte informaţii la tel: 0364806500 

Mulţumim Asist. Brigitta Molnar, Dr. Marina Dudea și Dr. Estera Ianchiș.
monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate 

și o viaţă plină de bucurii!

26 Martie

Clinica Ginecologie 1
01:33 Dobra Tudor
03:42 Tisea Denis Andrei
08:38 Nichifor Ștefan Andrei
09:35 Sabin George
Bebeluşul vedetă a fost Sabin 
George (4 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
00:20 Lăcătuș Argentina
09:10 Orza Mihai
11:15 Cebrean Andrei
13:20 Poip Antonia
Bebeluşul vedetă a fost Cebrean 
Andrei (4,100 kg, 56 cm)

Clinica Gynia
05:32 Sestras Alexia 
(3,190 kg, 50 cm)

Clinica Novogyn
16:05 Moloţ Ana Sofi a
17:40 Blaga Dragoș Cristian
Bebeluşul vedetă a fost Moloţ 
ana Sofi a (3,290 kg, 55 cm)

27 Martie

Clinica Ginecologie 1
10:06 Lup Tudor Andrei
13:25 Ţîgureanu Ștefan Tudor
15:55 Indrei Vlad Ayan
23:51 Albert Bence Attila
Bebeluşul vedetă a fost Albert 
Bence Attila (4,300 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
01:05 Felsechi Bogdan Liviu
02:50 Cucăilă Alexandru
04:10 Mesei Alexandru Gabriel
09:10 Yojsa Izabella
10:50 Feliștean Andrei Alexandru
11:05 Buzea Oana Maria
15:25 Gyorkos Ioana Melinda
10:15 Csete Gabriel Alexandru
21:55 Lingurar Marian Gabriel
Bebeluşul vedetă a fost Lingurar 
Marian Gabriel (3,350 kg, 52 cm)

Clinica Gynia
13:33 Les Borbala (3,800 kg, 
56 cm)

28 Martie

Clinica Ginecologie 1
03:45 Maghiu Anais Patricia
19:20 Vereș Regina
19:52 Suciu Ștefan
20:22 Manea Denis Florian
Bebeluşul vedetă a fost Manea 
Denis Florian (3,800 kg, 60 cm)

Clinica Stanca
01:30 Lingurar Marius Cristian
02:00 Bria Dominik Nikolas
05:45 Moș Sofi a
07:55 Gereberaș Larisa Samira
10:45 Văidăhăzan Zian
11:35 Butuza Ianis
13:00 Ardel –Mihalcă Matei 
Mihai
17:30 Mois Maya
20:05 Miron Iulia Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Văidăhăzan Zian (4,2 kg, 60 cm)

Clinica Gynia
07:05 Stet Maria
14:;39 Birle Anais
Bebeluşul vedetă a fost Stet 
Maria (3,700 kg, 53 cm)

29 Martie

Clinica Ginecologie 1
02:35 Vinczeller Daniel
08:45 Dosza Dorottya
14:50 Bumb Daniel
15:29 Mihălţan Diana
9:15 Ploia Andreea Mădălina
20:00 Pop Antonia Irina
Bebeluşul vedetă a fost Pop 
Antonia Irina (3,800 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
12:10 Cinde Aron Bence
12:25 Pap Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost Pap 
Alexandru (3,200 kg, 54 cm)

30 Martie

Clinica Ginecologie 1
00:39 Pușcaș Anamaria
00:55 Balog Andreea Ioana
01:40 Vinţan Lucas
03:30 Fetti Horaţiu Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Fetti 
Horaţiu Andrei (3,5 kg, 52 cm)

Clinica Stanca
02:10 Poaty – Souami Sarah 
Eunice
05:35 Hărchi Alexandru Gabriel
08:35 Bîtu Luca
09:10 Regian Gabriel
09:25 Vasilca Rania
11:55 Oprea Theodora
13:35 Pop Antonio Ciprian
15:35 Kurucz Daniel Iliţă
18:45 Negru Sofi a Anais
21:30 Soporan Mihai
21:50 Andacs David
22:15 Mădaș Patricia
23:45 Socaciu Mihaela Daniela
Bebeluşul vedetă a fost Vasilca 
Rania (4,600 kg, 58 cm)

31 Martie

Clinica Ginecologie 1
14:40 Iepure Alina Cristina
16:28 Kovacs Andras
17:20 Oroșutean Amalia Ioana
Bebeluşul vedetă a fost Iepure 
Alina Cristina (4 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
04:20 Ciotlăuș Irina Maria
09:10 Popa Tudor
10:00 Mihuţ Tudor Petru
10:55 Antal Eric
14:35 Corneștean Miriam
20:20 Haţegan Ștefan
21:55 Mureșan Vlad
23: 25 Morcan Flavia Ștefania
Bebeluşul vedetă a fost 
Corneştean Miriam (3,400 kg, 
56 cm)

Clinica Gynia
08:45 Valean Gloria
14:04 Csonka Ella
14:55 Neagoe Andreea
Bebeluşul vedetă a fost Csonka 
Ella (3,450 kg, 54 cm)

Clinica Novogyn
14:40 Marcu Clara
15:52 Călinescu Caterina Maria 
Lucia
18:35 Szocs Nicole Sophia
Bebeluşul vedetă a fost Marcu 
Clara (3,590 kg, 54 cm)

bun venit pe lume !
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Fitness la volei 
şi baschet
După realizarea obiectivului 
avut în actualul sezon, volei-
balistele și baschetbalistele 
Universităţii Cluj pregătesc 
deja campionatul viitor. 
Fetele noastre speră să obţină 
o clasare cât mai bună în 
2016, iar pentru aceasta s-au 
realizat modificări inclusiv în 
staff-ul echipei. Sebastian 
Văsuţ și Mihai Florea, ambii 
antrenori ai secţiei de 
Culturism & Fitness „U” Cluj, 
se vor ocupa de pregătirea fi-
zică a echipelor de baschet și 
volei feminin.

Podium la nataţie
Andreea Andonie, sportiva 
legitimată la secţia de nata-
ţie a CS Universitatea Cluj, a 
participat în perioada 25 – 
29 martie la Campionatul 
Naţional de seniori, tineret și 
juniori, desfășurat la Bacău. 
Andreea a concurat la probe-
le: 200 m, 400 m, 800 m și 
1500 m crowl, la care a obţi-
nut nu mai puţin de 7 meda-
lii, dintre care una de aur, 3 
de argint și 3 de bronz. 
Andreea a obţinut următoa-
rele poziţii pe podium: 200 
m – loc I la juniori și loc III la 
seniori; 400 m – loc II la ju-
niori; 800 m – loc II la juniori 
și loc III la seniori; 1500 m – 
loc II la juniori și loc III la se-
niori.

Cupa României – 
feminin

Luni a avut loc Adunarea 
Generală a Federaţiei Române 
de Fotbal unde s-au stabilit 
prin tragere la sorţi și partide-
le din sferturile Cupei 
României la Fotbal Feminin. 
Așadar, deţinătoarea Cupei 
României (Olimpia UT 
Cluj-Napoca) va întâlni echipa 
din eșalonul secund, Vasas 
Femina Odorheiu Secuiesc, în 
timp ce echipa a 2-a a 
Olimpiei va încerca să treaca 
de Real Craiova, ambele par-
tide urmând să aibă loc în 29 
aprilie de la ora 14:00, re-
spectiv 11:00.

Do widzenia, 
Olimpia!
La începutul acestui retur, 
Olimpia Cluj a mai pierdut o 
jucătoare pe lângă Vago și 
Pinczi plecate în luna ianuarie 
în Austria, respectiv Ungaria. 
Este vorba de Maria Ficzay , 
una din jucătoarele în jurul că-
reia s-a format Olimpia în 
2010, fi ind totodată și mem-
bru fondator al clubului și că-
pitan timp de 4 ani.

Pe scurt

PUBLICITATE

Pilotul Alexandra 

Marinescu va debuta, la 

fi nalul acestei săptămâni, 

în Formula 4 britanică, 

prima etapă a sezonului 

fi ind programată pe circu-

itul Brands Hatch.

Alexandra Marinescu, în vâr-

stă de 15 ani, este prima ro-

mâncă participantă în compe-

tiţiile de monoposturi. Ea va 

concura pentru echipa Falcon 

Motorsport, fi ind colegă cu pi-

lotul britanic Darius Karbaley, 

17 ani, care vine din karting.

„Din păcate, nu am testat 

prea mult înaintea primei eta-

pe, aşa că voi aborda totul pas 

cu pas şi voi încerca să mă 

acomodez cât mai repede cu 

monopostul. Sunt sigură că cei 

din echipa Falcon Motorsport 

mă vor susţine şi mă vor aju-

ta să progresez pe parcursul 

acestui week-end”, a spus Ale-

xandra Marinescu, înaintea 

plecării în Marea Britanie.

În MSA Formula, noua com-

petiţie de Formula 4 care se 

desfăşoară după regulile im-

puse de FIA, sunt programa-

te câte trei curse în fi ecare 

week-end din calendar, iar la 

startul primei etape vor fi  20 

de piloţi. Sezonul 2015 inclu-

de în total 10 etape.

„Sunt încântat că am reu-

şit să semnăm un contract cu 

Alexandra şi că va concura 

pentru Falcon Motorsport. To-

tul s-a întâmplat foarte târziu, 

dar ea are un mare potenţial 

şi scopul nostru este să o aju-

tăm să se dezvolte. La Brands 

Hatch va fi  o provocare să ţi-

nă pasul cu ceilalţi piloţi care 

au participat la toate sesiuni-

le de teste din presezon, dar 

am încredere că va învăţa foar-

te repede şi că îi va surprinde 

pe mulţi cu evoluţia sa”, a spus 

Nick Streatfi eld, directorul echi-

pei Falcon Motorsport.

Monoposturile au un şasiu 

construit de Mygale, iar mo-

torul este Ford EcoBoost de 

160 CP.

Formula 4 este o competiţie 

rezervată juniorilor. Campiona-

tul nu are loc la nivel internaţi-

onal, dar fi ecare ţară poate or-

ganiza un campionat propriu, 

respectând însă regulamentul 

federaţiei internaţionale.

Alexandra Marinescu, 
prima româncă 
participantă în Formula 4

Ciupe, Lungu, Castillion şi 

Cristocea au reuşit să 

aducă echipa 

Universitatea Cluj în fi na-

la Cupei României, trans-

formând de la 11 metri la 

loviturile de departajare.

După un meci tur în care 

cele două echipe nu au reu-

şit nimic, una acuzând lipsă 

de jucători iar cealaltă având 

antrenor doar de câteva zile, 

în meciul tur Universitatea 

Cluj a arătat mai multă agre-

sivitate, având chiar şi câte-

va şanse foarte bune de a mar-

ca, însă lipsa unui jucător la 

fi nalizare s-a văzut din nou.

Meciul a fost unul trăit foar-

te intens de fi ecare suporter, aces-

ta fi ind un derby foarte aşteptat 

de fi ecare parte, dar mai ales de 

suporterii Universităţii Cluj care 

după 50 de ani au reuşit să revi-

nă în fi nala Cupei România. În 

sezonul '64-'65, Ştiinţa Cluj cu-

cerea trofeul după 2-1 în fi nală 

cu Dinamo Piteşti.

În primele 90 de minute, 

ambele echipe au jucat un fot-

bal slab şi au lipist ocaziile 

de gol.

În prelungiri, cea mai mare 

ratare le-a aparţinut celor de la 

U Cluj. Mengolo a profi tat de 

o gafă a lui Jakolis şi a şutat de 

la 15 metri, dar mingea s-a dus 

puţin pe lîngă poartă.

La loviturile de departajare, 

portarul Veselovsky a fost ero-

ul celor de la U Cluj. Acesta a 

apărat penalty-urile executate 

de Larie şi Petrucci. Vasilică 

Cristocea a fost cel care a trans-

format penalty-ul decisiv.

A doua semifi nalistă se va 

decide mâine, după meciul 

Steaua – Petrolul.

Peste 12.000 de spectatori, 

dintre care, în peluza CFR au 

fost prezenţi doar aproxima-

tiv 100 de suporteri, au fost 

prezenţi la acest meci de is-

torie.

„U” Cluj, în finala 
Cupei României
Universitatea Cluj a câștigat derby-ul din Cupa României în fața rivalei CFR Cluj, 
după loviturile de departajare, cu scorul 4-2.

Echipele: „U” Cluj: Veselovsky – 
Ciupe, Skvorc, Neag, Bambara 
– Kovacs, Lungu (Cristocea 72) 
– Gravenberch, Ceppelini, 
Morar (Mengolo 90) – 
Lemnaru (Castillion 65). 
Rezerve: Dolha, Viveiros, Raul 
Costin. Antrenor: Adrian Falub

CFR: Mincă – Jakolis, Larie, 
Carp, Camora – Petrucci, 
Muniru – Thiago Lopez 
(Chanturia 83), Tade, Păun 
(Jazvic 97) – Dore. Rezerve: 
Amadio,Tînc, Vereș, Negruţ. 
Antrenor: Eugen Trică

Penalty: „U” Cluj: Ciupe R., 
Lungu A., Castillion G., 
Cristocea V.; CFR Cluj: Dore F., 
larie I. (ratat), Chanturia G., 
Petrucci D. (ratat)

Arbitri: Avram Marius – 
Gheorghe Sebastian Eugen, 
Urzică Vladimir; adiţionali 
Popa Cătălin, Comănescu 
Adrian; rezervă Iliescu Dragoș 
Mihai. Observator CCA: Huzu 
Aron. Observator FRF: Ionescu 
Aurel.

„U” CLUJ – CFR CLUJ 
0-0 (4-2 PEN.)

Andrei Lungu (Universitatea Cluj) este marcatorul penalty-ului pentru 2-1


