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Studiu: Românii îşi doresc de la UE mai multă stabilitate şi mai puţină corupţie 
Românii îşi doresc ca Uniunea 

Europeană să facă mai mult pen-
tru rezolvarea unor probleme pre-
cum stabilitatea economică, di-
minuarea corupţiei, politica pu-
blică şi educaţie, arată un studiu 
al Comitetului European al Regi-
unilor care arată cum este perce-
pută Europa în regiuni şi oraşe.

În privinţa preocupărilor le-
gate de corupţie şi rolurile le-
gilor în stat, România ocupă lo-
cul trei în rândul ţărilor din UE, 
pe primele două locuri situân-
du-se Bulgaria şi Slovacia. 

„Menţionarea educaţiei este 
interesantă deoarece aceasta nu 
apare prea des printre preocu-
pările majore ale populaţiei în 
relaţia cu autorităţile naţiona-
le. Românii manifestă încrede-
re sporită în Uniune compara-
tiv cu alte niveluri administra-
tive. Parţial, cel puţin, asta se 
datorează nivelului foarte scă-
zut de încredere în autorităţile 
regionale, iar în privinţa îngri-
jorărilor pe care românii le au 
privind ţara lor sunt legate de 
stabilitatea economică, educa-

ţie sau politicile interne”, ara-
tă autorii studiului. 

O nemulţumire semnifi cati-
vă a fost exprimată în Româ-
nia referitor la corupţie şi sta-
tul de drept, văzută ca o pre-
ocupare principală. 

Iniţiatorii raportului au ela-
borat şi o comparaţie între ne-
voia de solidaritate şi preocupa-
rea în ceea ce priveşte migraţia. 
Potrivit acesteia, românii se cla-
sează pe ultimul loc în lista ţă-
rilor din Uniunea Europeană în 
privinţa migraţiei, în timp ce so-

lidaritatea înregistrează un ni-
vel mai mare de preocupare. 

Membrii incluşi în studiu de 
declară entuziaşti faţă de Uni-
unea Europeană, dar se simt, 
de asemenea, deconectaţi de la 
UE. În acelaşi timp, un senti-
ment care nu priveşte numai 
percepţia lor asupra UE, ci po-
litica în general.

La nivelul UE, respondenţii 
au declarat că au încredere în 
politicienii lor locali şi regionali 
mai mult decât au încredere în 
UE sau în politicieni naţionali.

Angajare de clovn
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Ediţie de VINERI – SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ a cotidianului

Anul XXI, nr. 72 (5259) ¤ 20 – 22 APRILIE 2018 ¤ 12 pagini ¤ 1,50 lei

„Războiul” pentru locurile 
bugetate continuă

Se deschide 
Autostrada Turda-Aiud! 

Cadrele medicale au ieşit 
din nou în stradă

Reprezentanții UBB au trimis o scrisoare deschisă 
ministrului Educației, Valentin Popa.  Pagina 5

Se ține CNAIR de promisiune? Primele tronsoane, 
deschise în mai puțin de 2 luni.  Pagina 4

Protestele pentru sporuri au continuat şi ieri 
la Institutul Inimii din Cluj-Napoca.  Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

De la mahala din lumea a treia, 
la un oraş care merită vizitat

Consiliul Județean a pierdut pe fond procesul cu Curtea de Conturi. 
Cine plătește „gaura” de 9 milioane de euro?  

Site-ul Federaţiei 
Elveţiene de Tenis 
face o mică descriere 
a „capitalei neoficiale 
a vechii Transilvania”, 
Cluj-Napoca, şi ajunge 
la concluzia că oraşul 
merită vizitat. Total 
opus față de ce spuneau 
jurnaliștii elvețieni veniți 
la Cluj cu ocazia unui 
meci de fotbal, în urmă 
cu 8 ani.  Pagina 7

monitorul weekendde

P. 3

CLUJUL, PRIN OCHII ELVEŢIENILOR



2 TIMP LIBER monitorulcj.ro | vineri – duminică, 20 – 22 aprilie 2018

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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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

Telefoane utile

METEO

70/190C
Soare

70/190C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

6°/19° Soare

6°/19° Soare

7°/20° Soare

6°/19° Soare

8°/20° Variabil

11°/19° Variabil

12°/18° Variabil

11°/20° Variabil
8°/19° Soare

3°/16° Soare

4°/17° Soare

2°/15° Soare

8°/17° Variabil

6°/14° Variabil

7°/18° Variabil

6°/15° Variabil
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

20 aprilie

1839: S-a născut domnitorul 
(1866-1881) și regele (1881- 
1914) României Carol I de 
Hohenzollern-Sigmaringen. 
(m. 27 sept./10 oct. 1914)

1893: A murit George Bariţiu, 
scriitor și om politic, conducă-
tor al luptei de emancipare 
naţională a românilor arde-
leni; președinte al Academiei 
Române.

2008: A murit, la Paris, 
Monica Lovinescu, critic literar 
și eseist, stabilită, după 1947, 
în Franţa. 

21 aprilie

1816: S-a născut scriitoarea 
britanică Charlotte Bronte.

1926: S-a născut regina 
Elisabeta a II-a a Regatului 
Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord.

2010: A murit președintele 
de onoare al CIO, Juan 
Antonio Samaranch

22 aprilie

1870: S-a născut Vladimir Ilici 
Lenin, fost conducător al 
Partidului Bolșevic și apoi al 
P.C.U.S., primul președinte al gu-
vernului sovietic (1917-1924).

1986: A murit Mircea Eliade, 
istoric al religiilor, fi losof, pro-
zator și eseist, personalitate 
marcantă a culturii mondiale, 
membru post-mortem al 
Academiei Române.

100/160C
Variabil
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TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

11°/16° Variabil

10°/19° Variabil

9°/15° Variabil

10°/18° Variabil
8°/14° Variabil

5°/9° Înnorat

9°/13° Variabil

5°/9° Variabil

Vineri

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Redactor-șef I Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP SRL

Anca M. Colibășanu – politică
Angelica Teocan – economie
Raluca Sas – sport
Bianca Tămaș – social

Eliza Lucaciu – dtp
Denise Oțoiu – dtp

Cordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Anca M. Colibășanu
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba și Ziarul Popular 
ediție de Huedin

Sâ
CA

Unde mergem în weekend?

Deși fi gurează în istoria operei ca reprezen-
tant de seamă al Verismului italian, modul 
în care compozitorul Giacomo Puccini 
(1858-1924) a căutat reprezentarea cât 
mai fi delă a realității în lucrările sale dra-
matice a fost cu totul deosebit. 
Rafi namentul în îmbinarea, la nivel muzical, 
a unor emoții și atitudini contrare precum 
forța și lirismul, tragismul și seninătatea, 
dar și în redarea dragostei și pasiunii 
resimițite de către personajele sale – com-
plexe, însă echilibrate din punct de vedere 
psihologic – a avut ca rezultat apariția unor 
titluri sonore precum Manon Lescaut, 
Madama Butterfl y, Il trittico, Turandot, pre-
zente și la ora actuală în repertoriul marilor 
teatre de operă.
Dornici să împărtășească mai departe a-
ceastă bogăție a creației pucciniene, realiza-
torii artistici, soliștii și ansamblurile Operei 

Naționale Române s-au unit cu prilejul unei 
gale de operă care celebrează, sub semnul 
primăverii, frumusețea vieții, cu toate 
implicațiile ei. I fi ori d’aprile aduce fermecă-
toare momente lirice sau incisive, nostalgi-
ce, vesele sau inocente, sub semnul evlaviei 
surorii Angelica (Suor Angelica), al pasiunii 
arzătoare pe care o simte Des Grieux după 
întâlnirea lui Manon Lescaut, al dorului și 
rugăminților fi erbinți ale Laurettei către ta-
tăl ei (Gianni Schicchi), sau al sacrifi ciului su-
prem prin care își demonstrează dragostea 
sclava Liù (Turandot). Sunt doar câteva 
exemple din larga paletă emoțională a serii 
dedicate în totalitate lui Puccini și ascultăto-
rilor. 
Spectacolul are loc vineri, 20 aprilie la 
Opera Națională Română Cluj-Napoca, înce-
pe la ora 18:30 are o pauză și se încheie în 
jurul orei 20.30

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

I Fiori d’Aprile – Gala Puccini

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Târgul Gaudeamus 
Cluj-Napoca
Piaţa Unirii
Perioada: 18 – 22 aprilie
Târgul Gaudeamus Cluj-Napoca, 
ediţia cu numărul 19, va avea loc 
între 18 şi 22 aprilie, în Piaţa 
Unirii. 18 ediţii organizate an de 
an, fără întrerupere, circa 306.600 
de vizitatori şi aproape 900 de 
evenimente culturale găzduite pâ-
nă acum recomandă Târgul 
Gaudeamus Cluj-Napoca, cel mai 
longeviv eveniment expoziţional 
dedicat cărţii din Transilvania, 
drept un real reper al vieţii cultura-
le din această zonă a ţării şi al pie-
ţei de carte româneşti.
Oferta ediţiei, pe măsura unui 
eveniment ajuns la maturitate, cu-
prinde un adevărat festin literar, 
muzică bună şi un maraton de 
evenimente pentru toate gusturile

Stereofotografi i din timpul 
Primului Război Mondial
20 Martie, 20 Mai
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziția are ca scop călătoria 
într-un trecut tumultuos și 
evoluția unei tehnologii fasci-
nante, care ne apropie vizual de 
o realitate demult uitată. 
Începuturile fotografi ilor 3D au 
început odată cu stereofotogra-
fi a, aceasta fi ind o tehnică foto-
grafi că specială, prin care sunt 
combinate două fotografi i, ușor 
diferite, ale aceluiași obiect. În 
secolul al XIX-lea, cu ajutorul 
unui dispozitiv special numit ste-
reoscop, cele două imagini pu-
teau fi  apoi suprapuse într-una 
singură. Creierul uman le perce-
pea drept o singură imagine, ca-
re sugera însă un efect de 
spațialitate.

Un secol de creaţie 
artistică. 1918-2018
Muzeul de Artă Cluj-Napoca or-
ganizează, în perioada 4 – 29 
aprilie 2018, expoziţia cu lucrări 
din patrimoniu: „Un secol de cre-
aţie artistică. 1918-2018 (I). 
Peisaj“, curatoriată de muzeo-
graful Iakob Attila.
Expoziţia de faţă doreşte să scoată 
în evidenţă o parte a contribuţiei 
elitei artistice care a participat in-
tens la consolidarea culturală a 
României din ultimii 100 de ani. 
Artiştii, a căror creaţii sunt expuse 
pe simezele acestor săli, au repre-
zentat şi reprezintă în momentul 
de faţă nu numai vertebre ale 
identităţii naţionale, ci şi maeştrii 
ai artei moderne.

Vineri
Cel mai mare Gulliver
18:00 – 19:00
Mini REACTOR

Gulliver-ul lui Gellu Naum este 
despre un băiat rău – ”bate toţi 
băieţii, mâzgăleşte toţi pereţii“ 
care devine uriaş în urma unei 
vrăji executate impecabil de că-
tre un cangur mic „cât un băţ 
de chibrit”. Încântat de mări-
mea şi forţa sa, băiatul rău de-
vine uriaş rău şi îşi bate joc de 
micimea altora până când îşi dă 
seama că există şi dezavantaje. 
Spectacolul e prezentat sub for-
mă de concert live cu personaje, 
iar personajele din video sunt li-
ve şi ele (chiar dacă nu în mări-
me naturală).

Angajare de clovn – 
premieră
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
19:00 – 21:00
Teatrul Naţional Cluj-Napoca vi-
ne cu o nouă premiera Angajare 
de clovn de Matei Vişniec, care 
va avea loc în Studioul 
„Euphorion“, vineri, 20 aprilie, 
de la ora 19:00. Regia şi sceno-
grafi a sunt semnate de Sorin 

Misirianţu, care interpretează şi unul 
dintre cele trei roluri de clovn, alături 
de Ovidiu Crişan şi Ioan Isaiu. Cele 
trei personaje, Niccolo, Filippo şi 
Peppino, create cu fi neţe şi umor 
de mult îndrăgitul nostru autor 
dramatic Matei Vişniec, trezesc în 
spectator cele mai diverse şi pro-
funde sentimente. Partituri sceni-
ce grele, aceste roluri sunt o pro-
vocare pentru orice actor ajuns la 
maturitate.

Concert simfonic – dirijor 
Zsolt Jankó
Auditorium Maximum
ORA 19:00 – 21:00
Concert simfonic
Orchestra Filarmonicii de Stat 
„Transilvania“
Zsolt Jankó dirijor
Vlad Răceu vioară

Sâmbătă
Micul Prinţ | teatru 
pentru copii 
 11:00 – 11:55
Mini REACTOR
Când un om mare, să zicem un avi-

ator, ştie că un desen cu o pălărie 
nu e o pălărie, ci un şarpe boa 
care a înghiţit un elefant, iar unei 
fl ori nu îi mai este frică de tigri şi 
de ghearele lor, înseamnă că ve-
de cu ochii unui copil. Iar când un 
omul acesta mare acceptă priete-
nia unei vulpi îmblânzite, înseam-
nă că un copil, un prinţ între copii, 
se bucură de oaia mititică din lă-
diţa desenată de omul cel mare. 
Şi dacă nu vedeţi oaia din lădiţă, 
e pentru că ochii nu pot să pă-
trundă în miezul lucrurilor. 
Limpede vezi numai cu inima. 
Aşa ne învaţă Micul Prinţ, care la 
rândul lui, aşa a învăţat de la vul-
pea care a vrut să fi e îmblânzită.

Duminică
Craii de Curtea-Veche – 
premieră
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
19:00 – 21:00
CRAII DE CURTEA-VECHE
după Mateiu Caragiale
regia: Răzvan Mureşan
Recomandare de vârstă: 14+
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Consiliul Judeţean Cluj, 

prin preşedintele Alin 

Păunel Tişe, a pierdut 

procesul intentat Curţii de 

Conturi, prin care contes-

ta Raportul prin care i se 

imputau prejudicii de 8,9 

milioane de euro, ca 

urmare a administrării 

defectuoase a bunurilor şi 

bugetului, în exerciţiul 

fi nanciar 2016.

„Respinge cererea de che-

mare în judecată formulată 

de reclamantul PCJ CLUJ 

(Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj – n.r.) în con-

tradictoriu cu pârâtul CCR 

(Curtea de Conturi a Româ-

niei – n.r.),ca fiind neînte-

meiată. Ia act că nu s-au so-

licitat cheltuieli de judeca-

tă. Cu drept de recurs în ter-

men de 15 zile de la comu-

nicare. Recursul se depune 

la Tribunalul Cluj. Pronun-

ţată în şedinţă publică, azi, 

18.04.2018”, se arată în ho-

tărârea 1123 din 18 aprilie, 

postată pe portalul just.ro.

Raport exploziv 
al Curţii de Conturi: 
angajări ilegale, 
decontări fi ctive, fraudă

Curtea de Conturi a Ro-

mâniei a descoperit prejudi-

cii totale de 8,9 milioane eu-

ro la Consiliul Judeţean Cluj 

pe anul 2016, dublu faţă de 

anul 2015, constând în aba-

teri de la legalitate, dar şi 

venituri suplimentare nere-

alizate. Raportul de audit fi -

nanciar la Consiliul Judeţean 

Cluj pe anul 2016 arată di-

mensiunea dezastrului din 

instituţie. În 2016, Consiliul 

Judeţean Cluj a avut doi pre-

şedinţi, Marius Mînzat şi Alin 

Tişe, ambii din PNL.

Principalele nereguli

În anul 2016, nu au fost fac-

turate şi încasate venituri re-

prezentând redevenţe estima-

te la valoarea de 2,8 milioane 

lei aferente contractului de con-

cesiune cu SC UTI Bucureşti 

privind parcarea de la aeroport 

şi hotelul. Judeţul Cluj, prin 

Consiliul Judeţean, nu a pre-

dat amplasamentul stabilit, iar 

în anul 2011 s-a convenit sus-

pendarea temporară a constru-

irii parcării şi a hotelului.

Administrarea necores-

punzătoare a unui contract 

de achiziţie publică (Schi în 

România – comuna Băişoa-

ra, dezvoltarea turismului în 

Munţii Apuseni) a determi-

nat prejudicierea bugetului 

local al judeţului Cluj cu su-

ma de 149.758 lei

Efectuarea de plăţi nele-

gale în sumă totală de 147.758 

lei din bugetul local prin ac-

ceptarea la plată a unor can-

tităţi de lucrări neexecutate 

sau executate necorespunză-

tor calitativ pentru moder-

nizarea şi reabilitarea dru-

murilor judeţene.

În perioada 2013-2016 au 

fost efectuate plăţi de natură 

salarială în afara cadrului le-

gal în sumă de 882.241 lei ca 

urmare a nerespectării proce-

durilor de ocupare a funcţii-

lor publice şi contractuale.

Bugetul pe 2018 
nu prevede bani pentru 
achitarea prejudiciilor

Cu un buget record de 1,2 

miliarde lei, Consiliul Judeţean 

Cluj nu a bugetat în 2018 ni-

ciun leu pentru achitarea pre-

judiciilor constatate de Curtea 

de Conturi. Conducerea CJ nu 

a fost impresionată de raportul 

instituţiei de Curţii de Conturi 

care a scos la iveală prejudicii 

totale de 9 milioane de euro în 

2016, banii nefi ind recuperaţi, 

probabil, niciodată.

„Nu vin alocări de la buget 

pentru acoperirea prejudiciilor. 

Dacă Curtea de Conturi găseş-

te un prejudiciu înseamnă că ci-

neva a făcut ceva greşit. Şeful 

instituţiei va da dispoziţii pen-

tru găsirea vinovaţilor şi recu-

perarea prejudiciilor”, a decla-

rant la votarea bugetului consi-

lierul PNL Cristian Haiduc, pre-

şedintele Comisiei pentru bu-

get-fi nanţe din Consiliu Jude-

ţean. Haiduc a recunoscut că, 

în comisia pe care o conduce, 

nici nu au avut loc discuţii des-

pre prejudiciile constatate în ra-

portul Curţii de Conturi.

Pentru Alin Tişe, 
întotdeauna alţii 
sunt vinovaţi

Instituţia condusă de Alin 

Tişe susţine într-un comuni-

cat de presă că „presupusele 

nereguli si prejudicii nu vi-

zează doar activitatea Consi-

liului Judeţean, ci ţin şi de u-

nele dintre cele peste 40 de 

entităţi publice subordonate”.

„Din totalul de 8 nereguli, 

doar 2 se referă la Consiliul Ju-

deţean, iar restul de 6 la insti-

tuţiile subordonate. Valoarea 

totală a prejudiciilor cuprinse 

în decizie care privesc activita-

tea Consiliului Judeţean Cluj 

este în sumă de doar 624.361 

lei (...) În ceea ce priveşte ne-

regulile şi prejudiciile legate de 

activitatea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protec-

ţia Copilului Cluj, Consiliul Ju-

deţean este cel care le-a recla-

mat şi care a sesizat instituţii-

le abilitate ale statului în vede-

rea recuperării prejudiciului şi 

sanctionării celor vinovaţi”, 

transmite instituţia.

CJ Cluj a pierdut pe fond procesul cu Curtea 
de Conturi. Cine plăteşte „gaura” de 9 mil. €?
Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

În 2016, când s-a realizat raportul de audit al Curţii de Conturi, Consiliul Judeţean Cluj a fost condus 
de PNL-iştii Marius Mînzat (foto stânga) şi Alin Tişe (foto dreapta)

Din start, auditorii menționează în raport faptul că “din cau-
za nerespectării prevederilor legale referitoare la elabora-
rea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile 
fi nanciare auditate nu oferă o imagine reală și fi delă a 
poziției fi nanciare a entității, iar modul de administrare a 
patrimoniului, respectiv a creanțelor și execuția bugetului 
de venituri nu respectă în totalitate principiile legalității”.

În documentul citat se menționează că în anul 2016 au fost 
încasate venituri aferente bugetului local în valoare totală 
de 442,3 milioane lei, mai mici decât prevederile bugetare 
defi nitive cu 100,1 milioane lei datorită nerealizării venitu-
rilor secțiunii de funcționare cu 2,3 milioane lei și ale 
secțiunii de dezvoltare cu 97,8 milioane lei.

Potrivit Curții de Conturi, cauzele și împrejurările care au 
determinat producerea abaterilor constau în lipsa de comu-
nicare între structurile oganizatorice ale aparatului de speci-
alitate a președintelului Consiliului Județean Cluj privind 
modul de întocmire și aprobare a bugetului de venituri și 
cheltuieli și exercitarea necorespunzătoare a controlului in-
tern la nivelul Serviciului buget local, venituri. 

Mai mult, arată Curtea de Conturi, pentru litigiile afl ate pe 
rolul instanțelor de judecată în care Consiliul Județean Cluj 
are calitatea de pârât fi indu-i solicitate pretenții și despă-
gubiri nu au fost constituite și înregistrate în evidența con-
tabilă comisioane în valoare de 16,6 milioane lei. 
Consecințele abaterii constă în prezentarea unor informații 
nereale privind datoriile.

Prejudicii de 8,9 mil. euro, dublu față 
de anul 2015. Abateri de la legalitate 
și venituri nerealizate.

Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Angajaţii Institutului 

Inimii din Cluj-Napoca 

au ieşit pentru a doua 

oară în curtea instituţiei 

pentru a-şi scanda 

nemulţumirile în ceea ce 

priveşte sporurile. De 

data aceasta şi medicii 

au ieşit să fi e solidari cu 

cauza colegilor lor.

Zeci de persoane au ieşit 

în curtea Institutului Inimii 

din Cluj-Napoca pentru a do-

ua zi consecutiv. Aceştia au 

organizat ieri dimineaţă un 

protest spontan ca urmare a 

faptului că pentru 10 catego-

rii salariale din sănătate, ve-

niturile au scăzut în urma mă-

ririi salariilor medicilor.

Încă de la primele ore ale 

dimineţii, angajaţii Institutu-

lui scandează lozinci precum 

„Vrem sporurile cuvenite” sau 

„Medicii sunt cu noi!”.

„Încă nu s-a rezolvat situ-

aţia, încă nu s-a suplimentat 

plafonul de sporuri, tot atât 

cât ne-a trimis ministerul a 

rămas în continuare, adică 

21% despre care vorbeam ieri 

şi în continuare nu pot să cal-

culeze sporurile la procenta-

je minime astfel încât să le 

primească fi ecare angajat. Lu-

mea e în continuare nemul-

ţumită, protestează”, a decla-

rat Claudia Feurdean, liderul 

sindicatului „Solidaritatea”.

De data aceasta însă, me-

dicii au ieşit şi pentru a fi  ală-

turi de colegii lor.

„Avem şi susţinerea me-

dicilor, au coborât şi ei la 

proteste, au făcut şi ei de-

claraţii şi domnul manager 

şi directorul medical. Acum 

nu ne rămâne decât să ve-

dem ce se întâmplă în con-

tinuare”, a concluzionat Cla-

udia Feurdean.

După ce două zile la rând 

angajaţii Institutului Inimii 

au scandal în faţa instituţi-

ei pentru drepturile lor la sa-

larii decente şi la sporurile 

binemeritate, mai multe per-

soane ale personalului auxi-

liar din cinci spitale din Cluj 

împreună cu medici au pro-

testat în faţa Prefecturii.

Câteva zeci de persoane 

au stat în soare, în faţa Pre-

fecturii, în speranţa că repre-

zentantul Guvernului în ju-

deţul nostru va empatiza cu 

problemele cu care se con-

fruntă. Lor li s-au alăturat şi 

angajaţi din spitale din Târ-

gul Mureş, Oradea, Zalău.

Oamenii s-au adunat în 

jurul orei 11:00, iar două ore 

mai târziu se afl au încă aco-

lo. Obosiţi, nu scandau. În-

să ţineau pancartele cu con-

vingere. Infi rmiere, asistenţi 

medicali, chiar şi medici ca-

re au empatizat cu proble-

mele lor au stat ore întregi 

în faţa Prefecturii.

„Protestăm din cauza no-

ii lei a salarizării. Practic am 

venit în semn de solidarita-

te pentru colegii noştri asis-

tenţi medicali, autopsieri, re-

gistratori fi indcă s-au dimi-

nuat salariile şi nu este co-

rect ceea ce se întâmplă. Fi-

indcă lucrează într-un me-

diu nociv. Atât noi cât şi ei 

lucrăm cu formolul, despre 

care s-a dovedit că este can-

cerigen şi vrem să fi m au-

ziţi, să fi m văzuţi şi să ne 

cerem drepturile”, a explicat 

Boris Pop Medic rezident 

anul I la Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Cluj.

Cei care nu au pierdut 

din cauza contribuţiilor, au 

pierdut din cauza diminuă-

rii sporurilor.

Protestele pentru sporuri continuă la Institutul Inimii. 
Medicii au ieşit să îşi susţină colegii
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Autostrada A10 

Sebeş-Turda este pregătită 

pentru trafi cul rutier. 

Primele tronsoane vor fi  

deschise în mai puţin de 2 

luni. Conform informaţiilor 

afl ate pe surse de Asociaţia 

Pro Infrastructură, se pare 

că datele stabilite pentru 

recepţie sunt 24 mai pen-

tru lotul 3 (între Aiud şi 

Decea) şi 15-16 iunie pen-

tru lotul 4 (între Decea 

şi Turda).

„Nimic nu este sigur. Ori-

ce se poate întâmpla. Inclusiv 

să stăm cu autostrada închisă 

până la paştele cailor. (...) Noi 

ne riscăm viaţa pe DN1. Res-

ponsabilii din Compania Na-

ţională de Administrare a In-

frastructurii Rutiere se scarpi-

nă în cap, dau din umeri şi se 

ceartă între ei şi cu antrepre-

norii generali pentru necon-

formităţi, alunecări de taluz 

care pot fi  reparate sub trafi c, 

dispute contractuale şi reguli 

de recepţie. (...) Minciuna, ma-

nipularea şi fuga de răspun-

dere sunt la ordinea zilei”, a 

scris pe Facebook Asociaţia 

Pro Infrastructură.

Pe lotul 3 ar urma să fi e 

deschişi iniţial 8,5 kilometri, 

iar după ce va fi  dat în folo-

sinţă şi lotul 4, vor fi  undeva 

la 27 de kilometri pe care se 

va putea circula continuu.

„Pe lotul 3 al Autostrăzii 

Sebeş-Turda, între Aiud şi De-

cea, s-ar putea circula înce-

pând cu luna martie, în pre-

zent nefi ind întrunite elemen-

tele pentru siguranţa rutieră”, 

declara în ianuarie purtătorul 

de cuvânt al al Companiei Na-

ţionale de Administrare a In-

frastructurii Rutiere (CNAIR), 

Alin Şerbănescu.

„Eu zic că până în maxim 

luna martie, ca să dau, aşa, un 

termen realist, se va putea cir-

cula, dar în condiţiile în care 

constructorul va înţelege că nu 

se mai face rabat de la calitate 

în România. Nu cerem alt tip 

de calitate decât cel care se 

practică în ţările europene”, 

susţinea atunci Alin Şerbănescu.

O comisie a CNAIR a in-

spectat la începutul anului lo-

tul 3, prilej cu care s-a consta-

tat că există anumite necon-

formităţi, cum ar fi  exces de 

bitum sau probleme legate de 

aderenţa în sine a asfaltului.

Tot în martie ar fi  trebuit să 

fi e făcută şi inspecţia în vede-

rea recepţiei pe lotul 4 Sebeş-Tur-

da de către Compania de Dru-

muri. Circulaţia pe lotul 4 de-

pinde de recepţia lotului 3.

Autostrada Sebeş – Turda ar 

fi  trebuit să fi e fi nalizată în 

2016, potrivit planurilor iniţia-

le. Ea presupune construcţia a 

70 de kilometri de autostradă.

În judeţul Cluj, ultimul tron-

son de autostradă a fost inau-

gurat în urmă cu opt ani. Ul-

timii zece kilometri ai Auto-

străzii Transilvania (A3), în-

tre Turda şi Câmpia Turzii, au 

fost inauguraţi în noiembrie 

2010 de fostul premier Emil 

Boc. În 2009, acelaşi Boc in-

augura primii 42 de kilometri 

ai Autostrăzii Transilvania, pe 

tronsonul 2B Turda-Gilău.

Se deschide Autostrada Turda – Aiud! 
Se ţine CNAIR de promisiune?
Autostrada este gata, dar autorităţile încă se mai gândesc, încă mai analizează, încă mai negociază.

Autostrada Sebeş – Turda ar fi  trebuit să fi e fi nalizată în 2016, potrivit planurilor iniţiale

ASOCIAȚIA PRO INFRASTRUCTURĂ  

 „Deși tronsonul 4 este practic fi nalizat și se poate 
circula pe autostradă în condiții de maximă 
siguranță, probabil că atitudinea ofi cialilor 
din Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere rămâne aceeași ca în cazul 
recepției proiectului vecin care este gata de la 
fi nalul lunii noiembrie 2017. Rezultatul? Șoferii 
își vor risca viața în continuare pe DN1, un drum 
îngust, aglomerat și periculos, deși alături vor avea 
două segmente de autostradă (perfect funcționale) 
cu o lungime totală de 28,75 km care conectează 
orașul Aiud de Autostrada A3 Gilău-Câmpia Turzii“

Contractul pentru construirea celor 12 kilometri ai lotului 
3 din Autostrada Sebeș – Turda a fost semnat în aprilie 
2014 cu Asocierea Tirrena Scavi SpA – Societa Italiana 
per Condotte d’Acqua SpA, pentru suma de 420,5 milioa-
ne de lei (circa 80% din estimarea iniţială a CNAIR de 
532 milioane de lei).

Contractul pentru construirea celor 16 kilometri ai lotului 
4 din Autostrada Sebeș – Turda a fost atribuit companiei 
austriece PORR în aprilie 2014 și este în valoare de 470 
de milioane de lei. Ordinul de începere a lucrărilor a fost 
emis în mai 2014, iar termenul iniţial de finalizare a 
acestora era martie 2016.

Cât plătim pentru cele două loturi 
de autostradă

Organigrama Cluj 

Innovation Park a fost 

întotdeauna motiv de cear-

tă între consilierii locali de 

la putere şi din opoziţie.

Unul din punctele şedinţei 

de Consiliu Local de miercuri 

viza organigrama Cluj Innova-

tion Park, dar conducerea pri-

măriei a retras în ultima clipa 

proiectul de pe ordinea de zi.

Consilierii locali PSD-ALDE 

susţin că nu există nicio nece-

sitate pentru un stat de funcţii 

la Cluj Innovation Park de 24 

de posturi,„având în vedere că 

în ultimii 3 ani societatea a avut 

venituri de maxim 2-3000 lei/

an şi a cauzat pierderi mari în 

bugetul oraşului”.

„În organigrama propusă ce 

caută poziţii director economic 

(are în subordine o persoană), 

manager marketing (are în sub-

ordine 2 referenţi marketing), 

şef department logistică (nu a-

re subordonaţi) şi evident asis-

tent director (adică secretară), 

pentru o societate care nu are 

încă drum de acces către loca-

ţiile pe care doreşte să le închi-

rieze? La şedinţa din 28 februa-

rie a fost votat bugetul Cluj Inno-

vation Park (de către consilierii 

locali PNL+UDMR) în care con-

ducerea societăţii şi-a asumat o 

activitate de 7 luni şi un grad 

mediu de ocupare de 80%. În 

condiţiile în care nici în acest 

an nu va realizare veniturile pro-

puse conducerea Cluj Innovati-

on Park îşi va da demisia? De 

ce continuaţi în fi ecare an sa 

promiteţi că veţi fi naliza inves-

tiţia când dumneavoastră ştiţi 

că nici peste 2 ani nu va fi  fi na-

lizată?”, susţin consilierii locali 

din opoziţie.

Cluj Innovation Park este o 

societate înfi inţată să adminis-

treze două proiecte falimenta-

re: Centrul Regional de Excelen-

ţă pentru Industrii Creative 

(CREIC) şi Centrul de sprijinire 

a afacerilor (TEAM). Primăria 

Cluj se chinuie de patru ani să 

fi nalizeze lucrările la aceste pro-

iecte care în prezent sunt ame-

ninţate de alunecările de teren 

din Lomb.

În ciuda faptului că nu exis-

tă drum de acces, iar CREIC şi 

TEAM nu sunt funcţionale, so-

cietatea Cluj Innovation Park 

care le „administrează” de mai 

bine de 4 ani, există şi primeş-

te bani în fi ecare an din buge-

tul local.

Presa locală scria că numai 

în 2016 Cluj Innovation Park a 

înghiţit 13 milioane de euro din 

banii clujenilor, fără a produce 

niciun cent pentru bugetul local.

Progresul fi zic al lucrărilor 

la Centrul Regional de Excelen-

ţă pentru Industrii Creative es-

te pe undeva pe la 70%, în con-

diţiile în care termenul de fi na-

lizare a fost 30 iunie 2016.

Pentru 2018, veniturile esti-

mate a Cluj Innovation Park sunt 

în valoare de 1,4 milioane lei, 

iar cheltuielile sunt prognozate 

la 2 milioane lei.

Potrivit celor mai noi esti-

mări, CREIC ar trebui să fi e ga-

ta în luna mai, aşa că şefi i Cluj 

Innovation Park se hazardează 

şi anul acesta, la fel cum fac de 

patru ani încoace, să estimeze 

venituri care sar de 1 milion lei.

Primăria, pusă la zid 
din cauza Cluj Innovation Park, care 
administrează proiecte falimentare



vineri – duminică, 20 – 22 aprilie 2018 educatie.monitorulcj.ro 5

După ce reprezentanţii 

UBB şi-au exprimat clar 

poziţia în ceea ce priveş-

tea reducerea locurilor 

bugetate şi studenţii au 

intrat în grevă japoneză, 

demersurile prin care 

doresc să atragă atenţia 

ministrului Educaţiei con-

tinuă. Astfel, reprezentan-

ţii UBB au transmis o 

scrisoare deschisă minis-

trului Valentin Popa.

„Ne spuneţi că alocarea lo-

curilor bugetate trebuie să se 

bazeze pe domenii prioritare şi 

pe incluziune socială. Aşa es-

te. Dar prin modul în care aţi 

luat deciziile de repartizare a 

locurilor bugetate ratăm tocmai 

implementarea corectă a aces-

tor măsuri importante. Toţi sun-

tem conştienţi de necesitatea 

unei politici de distribuire a lo-

curilor care să fi e concordantă 

cu nevoile ţării (domenii prio-

ritare/incluziune) şi care să ne 

integreze în demersurile euro-

pene (pentru a fi  mai compe-

titivi academic şi economic). 

Noi am propus, acceptăm şi 

susţinem o astfel de politică. 

Dar, în logica învăţământului 

centrat pe student,:

În ceea ce priveşte inclu-

ziunea socială, oare tinerii din 

zona rurală nu ar avea o şan-

să mai mare dacă ar studia în 

marile centre universitare? Nu 

le-ar creşte astfel şansa la 

emancipare socială şi la un 

dinamism mai mare pe piaţa 

europeană a muncii?

În ceea ce priveşte dome-

niile prioritare, putem avea o 

altă discuţie despre rigoarea 

demersului de stabilire a lor. 

La acest moment spunem doar 

că multe din studiile invocate 

de dumneavoastră sunt deja 

vechi de peste 5 ani, iar une-

le se bazează pe date valabile 

acum mai bine de 10 ani! Mai 

mult decât atât, chiar dacă 

le-am considera ca fi ind pre-

stabilite analizei de faţă, une-

le domenii prioritare numite 

de dumneavoastră în conferin-

ţa de presă ca neavând sufi ci-

enţi absolvenţi nu corespund 

cu analizele din documentele 

invocate. Domnule Ministru, 

de ce nu spuneţi cinstit că do-

cumentele pe care le invocaţi 

în legătură cu creşterea prea 

mare a numărului de absol-

venţi în cazul ştiinţelor socio-u-

mane – spre exemplu, docu-

mentul Băncii Mondiale – adau-

gă imediat că acest lucru se 

datorează universităţilor pri-

vate, universităţile tradiţiona-

le din marile centre universi-

tare neexagerând în acest sens 

şi fi ind tocmai zonele în care 

aceste studii sunt de calitate. 

În plus, dacă chiar vă păsa de 

domeniile prioritare, nu era co-

rect să le identifi caţi în fi eca-

re universitate şi să le acordaţi 

locuri în plus? După chiar spu-

sele dumneavoastră, Guvernul 

României a oferit în acest an 

mai mult cu 1 201 locuri la li-

cenţă faţă de anul trecut. De 

ce nu le-aţi distribuit pe aces-

tea direct domeniilor priorita-

re?”, se arată în scrisoare.

Care au fost criteriile 
după care au fost 
reduse locurile?

Reprezentanţii UBB mai în-

treabă care sunt criteriile şi 

cum au fost acestea incluse 

în formula de calcul pentru a 

rezulta exact locurile alocate.

„Ne spuneţi că 91% dintre 

toate lucrările de cercetare au 

fost în domeniile ingineriei, 

ştiinţelor exacte, matematicii 

şi tehnologiei informaţiei, iar 

9% în ştiinţele naturale, uma-

niste, ştiinţele sociale şi poli-

tice, economice, juridice, te-

ologie, arhitectură şi artă (un-

de spuneţi că cheltuim mai 

mult de jumătate din buget!). 

Domnule Ministru, noi luăm 

datele în serios şi nu ne ju-

căm cu cifrele şi informaţiile 

în acest context important, 

doar de dragul retoricii (9% 

din contribuţie versus peste 

50% din buget!) şi pentru a 

asmuţi domeniile unele faţă 

de altele. În primul rând, da-

tele nu se referă la „toate lu-

crările din cercetare”, capito-

le/cărţi relevante nefi ind lua-

te în considerare, adică toc-

mai zona de contribuţie a şti-

inţelor socio-umane, în schimb 

conferinţele (un număr prea 

mare de conferinţe locale!) 

sunt considerate reprezenta-

tive pentru inginerie. Dacă în-

ţelegeţi că în ştiinţele natura-

le intră biologia, fi zica, chi-

mia etc., mai rămâneţi la acest 

procent de 9%? Nu vreţi să 

avem o unitate de măsură co-

rectă, nu una inventată care 

justifi că post factum distribu-

irea partizană a locurilor bu-

getate? Unitatea de măsură 

corectă ar putea să fi e speci-

fi că (specifi cul) fi ecărui do-

meniu sau criteriul fundamen-

tal considerat în majoritatea 

rankingurilor internaţionale 

ale universităţilor, şi anume 

publicaţiile de tip articol”, se 

mai arată în scrisoare.

UBB, în toate topurile

Reprezentanţii UBB mai 

arată că în plus, în majori-

tatea altor clasamente inter-

naţionale importante, în zo-

nele ştiinţelor exacte/mate-

maticii se găseşte tot UBB şi 

UB adică cele penalizate), 

iar în inginerii, alături de u-

niversităţile de profi l din ma-

rile centre universitare, din 

nou UBB şi UB.

„Aşadar, Domnule Minis-

tru, banii investiţi în ştiinţele 

socio-umane din universităţi-

le tradiţionale din marile cen-

tre academice dau roade pen-

tru ţară, iar cei investiţi în in-

ginerie/tehnologie dau roade, 

alături de universităţile de pro-

fi l din marile centre academi-

ce, şi prin universităţile tradi-

ţionale!

Domnule Ministru, noi spe-

răm că veţi lua în serios ar-

gumentele noastre, dar, dacă 

nu se fac corecţiile necesare, 

noi vă spunem colegial că ne 

menţinem angajamentul de a 

reacţiona, aşa cum a fost aces-

ta exprimat în Scrisoarea des-

chisă către Guvernul Româ-

niei”, au mai transmis repre-

zentanţii UBB

Ministrul Educaţiei, 
mulţumit de repartizarea 
locurilor bugetate

Zilele trecute, ministrul Va-

lentin Popa a purtat discuţii 

de clarifi care cu reprezentan-

ţii celor care au manifestat în 

faţa sediului MEN, tematica 

abordată vizând modul de re-

partizare preliminară a locu-

rilor/granturilor fi nanţate de 

la bugetul de stat pentru stu-

diile universitare de licenţă, 

master şi doctorat, pentru anul 

universitar 2018 – 2019. Mi-

nistrul Educaţiei a reiterat po-

ziţia potrivit căreia repartiza-

rea preliminară a fost făcută 

pe criterii bine fundamenta-

te, urmărindu-se susţinerea 

domeniilor prioritare de dez-

voltare a României, a absol-

venţilor liceelor situate în me-

diul rural, precum şi forma-

rea iniţială a viitoarelor cadre 

didactice. Valentin Popa a pre-

zentat modul de repartizare 

preliminară, reamintind că es-

te pentru prima dată de la in-

trarea în vigoare a Legii Edu-

caţiei Naţionale când MEN a 

fundamentat şi a repartizat 

distinct locuri/granturi fi nan-

ţate de la bugetul de stat pen-

tru studii universitare de li-

cenţă, master şi doctorat, cu 

destinaţiile amintite.

„Celor prezenţi li s-a co-

municat, şi pe această cale, 

că Ministerul Educaţiei Naţi-

onale a respectat repartizarea 

efectuată în anii precedenţi, 

în proporţie de aproximativ 

90% la licenţă şi aproximativ 

80% la master, diferenţa fi ind 

repartizată astfel: pentru sus-

ţinerea domeniilor prioritare 

de dezvoltare, proporţional cu 

numărul de studenţi din pro-

gramele care pot asigura o 

dezvoltare a acestora; pentru 

susţinerea absolvenţilor lice-

elor situate în mediul rural, 

proporţional cu cifrele repar-

tizate conform criteriului sta-

tistic; pentru susţinerea pro-

gramelor care pregătesc cadre 

didactice pentru sistemul pre-

universitar, proporţional cu 

numărul de studenţi din pro-

gramele de studiu corespun-

zătoare”, se arată într-un co-

municat al MEN.

„Războiul” pentru locurile bugetate continuă
Reprezentanţii Universităţii Babeş-Bolyai au trimis o scrisoare deschisă ministrului Educaţiei, Valentin Popa.

Reprezentanții UBB cer noi explicații ministrului Educației în privința reducerii locurilor bugetate

Ioan-Aurel Pop va lansa 

volumul ”Istoria, adevărul 

şi miturile”.

Editura Şcoala Ardeleană 

vă invită la o Întâlnire cu 

Ioan-Aurel Pop, care va lansa 

volumul „Istoria, adevărul şi 

miturile” (ediţia a III-a, revă-

zută şi adăugită), un proiect 

editorial dedicat Centenaru-

lui Marii Uniri.

Evenimentul va avea loc 

sâmbătă, 21 aprilie 2018, 

ora 12.00, în cadrul celei 

de-a XIX-a ediţii a Târgului 

de Carte Gaudeamus 

Cluj-Napoca. 

Prezintă: Irina Petraş, 

Acad. Ionel Cândea şi Vasi-

le Sebastian Dâncu.

Evenimentul va fi  urmat 

de o sesiune de autografe.

Întâlnire cu Ioan-Aurel Pop 
la Gaudeamus Cluj-Napoca

Conducerea Universităţii 

Babeş-Bolyai le-a trans-

mis joi o scrisoare deschi-

să cadrelor didactice şi 

angajaţilor instituţiei prin 

care le recomandă să sus-

ţină greva japoneză a stu-

denţilor şi acţiunile de 

protest ale acestora.

Potrivit scrisorii, hotărârea 

Ministerului Educaţiei Naţio-

nale de a reduce numărul lo-

curilor bugetate pentru anul 

universitar 2018-2019 reparti-

zate marilor universităţi din 

România „denotă desconside-

rare faţă de universităţile de 

elită din marile centre univer-

sitare româneşti”.

Decizia nu este fundamen-

tată „în mod clar şi transpa-

rent” şi a rămas neschimbată, 

în ciuda luărilor de poziţie ale 

Universităţii Babeş-Bolyai, dar 

şi ale celorlalte universităţi afec-

tate, care aduc, prin prezenţa 

în rankingurile internaţionale, 

vizibilitate internaţională Ro-

mâniei, se arată în scrisoare.

„Mai mult decât atât, a pu-

ne la îndoială până şi rangul 

de instituţie academică cu grad 

de încredere ridicat acordat 

uneia dintre marile universi-

tăţi (Universitatea din Bucu-

reşti) creează neîncredere şi 

confuzie în sistemul de învă-

ţământ superior din România. 

(...) Conducerea UBB este so-

lidară cu protestul studenţilor 

şi recomandă tuturor mem-

brilor comunităţii Almei Ma-

ter Napocensis să se alăture 

manifestărilor prin care se ce-

re rectifi carea unor măsuri ca-

re ne afectează într-atât", se 

afi rmă în scrisoarea deschisă.

În cursul zilei de miercuri, 

conducerea universităţii a 

trimis scrisori deschise atât 

Guvernului, cât şi Ministe-

rului Educaţiei Naţionale 

pentru a cere modifi carea de-

ciziei de reducere a locuri-

lor bugetate pentru anul u-

niversitar următor.

Tot miercuri, organizaţiile 

studenţeşti au declanşat gre-

va japoneză, pe care intenţi-

onează să o ţină până vineri.

Conducerea UBB le recomandă cadrelor didactice 
să susţină acţiunile de protest ale studenţilor
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Un spectacol interactiv, 

plin de candoare şi farmec, 

în care este evocată legătu-

ra tainică dintre oameni şi 

îngeri este programat pen-

tru duminică, 22 aprilie, de 

la ora 11 şi 12.30 la Teatrul 

„Puck”. Este vorba de 

„Strada cu îngeri”, în regia, 

scenariul şi scenografi a lui 

Decebal Marin, distins cu 

importante premii. Artiştii 

instituţiei susţin mai multe 

spectacole în această săp-

tămână, mai ales în sate 

ale judeţului Cluj.

Teatrul de Păpuşi „Puck” 

îi aşteaptă cu drag pe clujeni 

să ia parte duminică, 22 mar-

tie, la un spectacol special din 

repertoriul recent al instituţi-

ei. „Strada cu îngeri” este un 

spectacol non-verbal care ilus-

trează legătura dintre oameni 

şi îngeri. Între temele aborda-

te se numără bunătatea, fru-

museţea şi credinţa în mai bi-

ne. Vor avea loc două repre-

zentaţii: una de la ora 11, iar 

cealaltă de la 12.30.

„Urmărim să atingem sufl e-

tul celui care este deschis să 

privească în profunzime. Înge-

rii sunt foarte prezenţi în vie-

ţile noastre, chiar dacă nu sun-

tem destul de deschişi să sim-

ţim inspiraţia şi protecţia pe ca-

re ni le dăruiesc. Fiecare din-

tre noi are parte de miracole 

cotidiene: avem momente de 

iluminare, momente de inspi-

raţie, când ni se pare că sim-

ţim atingerea angelică a lumii 

spirituale. Poate se întâmplă 

atunci când ne îndrăgostim, 

poate când ieşim în natură sau 

când interacţionăm cu anima-

lelele. Ne emoţionează, iar acea 

lumină se trezeşte şi se ampli-

fi că. Este un demers sensibil, 

delicat şi onest", spunea regi-

zorul Decebal Marin înaintea 

premierei de ianuarie 2017.

Spectacolul a participat la 

diferite festivaluri naţionale 

şi internaţionale şi a fost dis-

tins cu premii de prestigiu. 

Astfel, „Strada cu îngeri” a 

adus la Cluj două distincţii 

foarte importante acordate de 

organizatorii celei de-a 24-a 

ediţii a Festivalului Internaţi-

onal de Teatru pentru Copii 

de la Subotica – Serbia. Mai 

exact, artiştii clujeni au pri-

mit Premiul pentru cele mai 

frumoase păpuşi, realizate de 

Decebal Marin şi Ion Bătăio-

su şi Premiul pentru calitatea 

mânuirii păpuşilor, acordat 

celor patru actori care alcătu-

iesc distribuţia spectacolului.

Distribuţia este formată din 

Andreea Bolovan, Ion Iurcu, 

Robert Gutunoiu şi Andra Şte-

fan. Păpuşile sunt realizate de 

Ion Bătăiosu şi Decebal Ma-

rin, iar muzica este semnată 

de Traian Păcurar.

Spectacolul le este destinat 

în egală măsură copiilor de 

cel puţin cinci ani, adolescen-

ţilor şi publicului adult.

„Strada cu îngeri” 
revine pe scena 
Teatrului „Puck”
Spectacolul le este destinat în egală măsură copiilor 
de cel puțin cinci ani, adolescenților și publicului adult.

Proiectul interactiv „Mesekosár”/„Coșul cu povești”, susţinut 
de Forró Ágnes, artist plastic și actriţa Teatrului „Puck” Rekita 
Rozália, se va desfășura în această săptămână la Grădiniţa 
„Albă ca Zăpada” din Cluj-Napoca, vineri, de la ora 9,30.

Sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 11, în sala de spectacole a 
Teatrului „Puck” se va juca "Sziklahitű Szent László"/" 
Legenda Sfântului Ladislau" în regia, scenariul și scenogra-
fi a lui Szentirmai László. Va fi  redată legenda Sfântului 
Ladislau, folosind așa numita tehnică „Paper Theatre”, ilus-
trând povestea prin jocuri de umbre și siluete. Partea vizua-
lă a spectacolului se inspiră din vechile codexuri.

„Legenda Sfântului Ladislau”

Pianistul newyorkez de 

origine română Lucian 

Ban revine pe scena 

Teatrului Maghiar cu un 

proiect în premieră abso-

lută: duetul Blacksalt sus-

ţinut alături de „unul din-

tre cei mai mari saxofo-

nişti ai timpului nostru” 

(Todd Barkan, curator 

Lincoln Center NYC), 

americanul Abraham 

Burton. Concertul de jazz 

va avea loc marţi, 29 mai, 

ora 20:30, în Sala Studio.

„Un duet unic ce ames-

teca jazz-ul si improvizaţia 

cu influenţe de muzică tra-

diţională din Transilvania şi 

Belize într-un concept şi 

sound cu totul originale. Par-

teneriatul dintre cei doi mu-

zicieni a început în 2006, la 

New York, în clubul de jazz 

Kavehazsi. De atunci, cei 

doi jazzmani au susţinut su-

te de concerte pe ambele 

părţi ale Atlanticului, atât 

în duet cât şi cu quartetul 

All Stars Eleveation.

Au editat împreună două 

albume pentru prestigioasa 

casa de discuri Sunnyside Re-

cords din NYC, producţii ce 

s-au bucurat de acolade ex-

traordinare în presa interna-

ţională. În 2016, la albumul 

lor Songs from Afar, invitatul 

special a fost cântăreţul tran-

silvan de muzică tradiţiona-

lă, Gavril Ţărmure”, spun or-

ganizatorii.

Unul dintre cei mai cunos-

cuţi muzicieni români de jazz, 

pianistul Lucian Ban, şi-a câş-

tigat renumele pe scena ne-

wyorkeză graţie unei serii de 

proiecte şi albume de primă 

mână, sound-ul pianului său 

aducându-i din partea critici-

lor comparaţii cu Vladimir 

Horrowitz şi McCoy Tyner, 

Ban fi ind considerat de criti-

cul Bruce Lee Gallanter @ 

Downtown Music drept: „unul 

din cei mai buni pianişti ca-

re s-au mutat la New York în 

ultima decadă”.

„Blacksalt”, concert de jazz 
Lucian Ban şi Abraham Burton

Lucian Ban

Abraham Burton
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Regiuni importante ale 

Marii Bariere de Corali din 

Australia, o bijuterie inclu-

să în patrimoniul mondial 

al umanităţii, au fost, lite-

ralmente, „fi erte”, până la 

distrugere, în urma valuri-

lor de căldură, potrivit unui 

nou studiu ştiinţifi c, publi-

cat de revista Nature.

Peste o mie de kilometri din 

zona cea mai nordică a Barie-

rei de Corali cu o lungime de 

2.300 de kilometri de pe coas-

ta nord-estică a Australiei au 

fost distruse din cauza episoa-

delor de încălzire a apelor, în 

anul 2016 şi 2017, au descope-

rit cercetătorii australieni.

„Ei nu au murit încet, de foa-

me, ci au murit direct ca urma-

re a stresului provocat de căl-

dură. S-au fi ert din cauză că 

temperaturile au fost extreme”, 

a declarat profesor Terry Hu-

ghes, director al Centrului ARC 

pentru studii ale recifurilor de 

corali din cadrul Universităţii 

James din Townsville.

Hughes şi colegii săi au ana-

lizat întregul recif pe baza ob-

servaţiilor efectuate din aer dar 

şi din apă, realizate în 63 de 

zone de-a lungul celor 2.300 

de kilometri ai Marii Bariere de 

Corali, şi au combinat datele 

cu cele obţinute în urma mo-

nitorizări satelitare.

Studiul a fost publicat joi în 

jurnalul Nature şi este citat de 

agenţiile DPA şi AFP.

„Am avut patru episoade 

de albire (1998, 2002, 2016 şi 

2017) în Marea Barieră, cu o 

creştere generală a temperatu-

rii de 1 grad Celsius”, a spus 

Hugues. „Dacă vom continua 

astfel cu emisiile noastre ca şi 

cum nu s-ar întâmpla nimic, 

nu cred că Bariera va supra-

vieţui”, a explicat Hughes.

„În urma albirii din cauza 

unui val de căldură, coralii fi e 

supravieţuiesc şi îşi recapătă 

culoarea, treptat, pe măsură ce 

temperatura scade, fi e mor. În 

medie, în perioada de nouă 

luni, între martie şi noiembrie 

2016, am pierdut 30% dintre 

coralii din Marea Barierş”, a 

adăugat specialistul.

Fenomenul de albire se pro-

duce atunci când coralii, de-

ranjaţi de creşterea temperatu-

rii, expulzează algele microsco-

pice cu care trăiesc în simbio-

ză, denumite zooxante. Aces-

tea furnizează coralilor hrana 

de care au nevoie, dar şi culoa-

rea scheletului din calcar. Da-

că zooxantele nu revin în ţesu-

tul coralian, coralul moare.

Studiul face apel la proteja-

rea coralilor care au supravie-

ţuit, estimaţi la la aproximativ 

un miliard. „Aceştia sunt cei ca-

re vor realimenta şi repopula re-

cifurile alterate”, a precizat Hu-

gues adăugând că trebuie îm-

bunătăţită calitatea apei prin re-

ducerea poluării costiere. În plus, 

eforturile de limitare a încălzi-

rii globale, precum cele prevă-

zute în Acordul de la Paris sunt, 

de asemenea, cruciale.

Recifele acoperă mai puţin 

de 0,2% din suprafaţa oceane-

lor, însă adăpostesc 30% dintre 

speciile de animale şi de plan-

te acvatice, pe care le protejea-

ză de prădători şi le oferă hra-

nă. De asemenea, ele contribu-

ie la protejarea coastelor, repre-

zintă o sursă importantă în ali-

mentaţia oamenilor şi sunt o 

bună resursă turistică.

Suprafețe imense din Marea Barieră de Corali au fost „fierte” 
până la distrugere din cauza încălzirii globale

BIODIVERSITATE. Înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO 
în 1981, Marea Barieră de Corali se întinde pe aproximativ 
348.000 de kilometri pătraţi de-a lungul coastei australiene 
și reprezintă cel mai mare ansamblu coralifer din lume.

ÎNCĂLZIRE

1 C°
este creșterea medie de temperatură a apelor 
de-a lungul recifului și a fost cauzată de o 
combinaţie între schimbările climatice 
şi fenomenul climatic ciclic El Nino

Site-ul Federaţiei 

Elveţiene de Tenis face 

o mică descriere a „capi-

talei neofi ciale a vechii 

Transilvania”, 

Cluj-Napoca, şi ajunge 

la concluzia că oraşul 

universitar din Ardeal 

merită vizitat. Punctul de 

vedere al federaţiei de 

tenis este total opus faţă 

de cel al unor jurnalişti 

elveţieni veniţi la Cluj cu 

ocazia meciului de fotbal 

dintre CFR Cluj şi FC 

Basel în urmă cu 8 ani.

„În linie cu marele moment 

sportiv din acest week-end, 

pentru care cele 9.000 de bi-

lete disponibile în marea Sală 

Polivalentă au fost foarte ra-

pid vândute, oraşul universi-

tar Cluj a fost desemnat ca una 

dintre capitalele europene ale 

sportului în 2018. Dar nu nu-

mai sportul este onorat în ca-

pitala neofi cială a vechii Tran-

silvania. Cluj-Napoca şi regi-

unea sa sunt cunoscute ca unul 

dintre mari centre telematice 

(n.r. – informatică şi teleco-

municaţii) din Europa. Pe de 

altă parte, oraşul găzduieşte o 

renumită facultate de medici-

nă, unde sunt înscrişi zeci de 

studenţi elveţieni. Cartierul is-

toric din Cluj-Napoca propu-

ne în plus numeroase clădiri 

frumoase din diferite epoci. 

Amabilitatea şi deschiderea lo-

cuitorilor fac ca oraşul să me-

rite a fi  vizitat, şi nu numai 

pentru o săptămână de 

FedCup”, se arată pe site-ul fe-

deraţiei elveţiene.

Descrierea Federaţiei din El-

veţia vine la mai puţin de opt 

ani după ce jurnaliştii de la 

Blick au desfi inţat municipiul 

ardelean, scrie digisport.ro.

„Transilvania aminteşte 

prea puţin de Clasa Regală, 

chiar dacă Oraşul Vechi are 

un caracter vest-european. În-

să pe măsură ce omul se în-

depărtează de Centru, cu atât 

mai mare va fi  sărăcia. În fa-

ţa blocurilor sărăcăcioase, pe 

stradă, zace un câine mort, 

iar gunoiul se înalţă de statu-

ra unui om. Copiii se joacă 

de-a v-aţi-ascunselea printre 

maşini rablagite, gonind fl u-

turi de-ici colo. Străzile sunt 

pline de hopuri. Gropile sunt 

cât vanile de baie. Pe mijlo-

cul asfaltului găurit se plim-

bă un bătrân cu o vacă. Pu-

ţini metri mai departe, măgari 

cară alimente şi covoare. La 

Pata-Rât (n.r. locul pe care se 

afl ă amplasată rampa de gu-

noi a oraşului) nimeni nu a-

re de lucru. Aici trăiesc oame-

nii pe stradă sau în colibe de 

tablă ondulată ori lemn, simi-

lare celor din Africa de Sud. 

Apa curentă şi electricitatea 

sunt un lux”, a notat tabloi-

dul elveţian, cu ocazia meciu-

lui CFR Cluj – Basel din 2010, 

din Liga Campionilor. Artico-

lul i-a scandalizat pe clujeni, 

iar primarul Clujului a decis 

să nu meargă la acel meci, în 

semn de protest faţă de arti-

colul din Blick.

Articolul din Blick vorbes-

te despre un oraş al contras-

telor. „Oraşul are colturi fru-

moase, aproximativ 100 000 

de studenţi populează Clujul 

pe parcursul anului. Prăpas-

tia dintre bogaţi şi săraci es-

te foarte mare. În timp ce la 

Pata Rat, dependenţii de dro-

guri, alcoolicii, şomerii luptă 

zilnic pentru o pâine, oame-

nii cu bani fi nanţează o echi-

pă precum cea a CFR -ului ca-

re joacă cu Basel în Liga Cam-

pionilor. Arpad Paszkany es-

te un om de afaceri de succes 

şi în ultimii ani a investit pes-

te 100 de milioane de franci 

în clubul de fotbal. Proprietar 

de Ferrari şi fan al Iron Mai-

den, lui Paszkany nu îi pasă. 

Săracii de la Pata Rât nu îşi 

permit un bilet la meci, care 

costă 75 franci", îşi încheiau 

jurnaliştii de la Blick artico-

lul în urmă cu 8 ani.

Clujul, prin ochii elveţienilor. De la mahala 
din lumea a treia, la un oraş care merită vizitat
În urmă cu 8 ani, jurnaliştii din Elveţia făceau praf oraşul Cluj-Napoca. Între timp, opinia acestora s-a schimbat.

Site-ul Federației Elvetiene de Tenis recomandă vizitarea „capitalei neofi ciale a vechii Transilvania”

JURNALIȘTI BLICK  Elveția (2010)
 „Bine aţi venit în Cluj (...) În faţa blocurilor 
sărăcăcioase, pe stradă zace un câine mort, gunoiul se 
înalţă de statura unui om. Copiii se joacă de-a v-ati-
ascunselea printre maşini rablagite, gonind fl uturi de-ici 
colo. Străzile sunt pline de hopuri. Gropile sunt cât 
vănile de baie. Pe mijlocul asfaltului găurit se plimbă 
un bătrân cu o vaca. Puţini metri mai departe, măgari 
cară alimente şi covoare înspre Pata Rât. Aici trăiesc 
oamenii pe stradă sau în colibe de tablă ondulată ori 
lemn, similare celor din Africa de Sud. Apa curentă şi 
electricitatea sunt un lux (...) Prăpastia dintre bogaţi şi 
săraci este foarte mare. La Pata Rât, dependenţii de 
droguri, alcoolicii, şomerii luptă zilnic pentru o pâine“

FEDERAŢIA ELVEŢIANĂ DE TENIS (2018)

 „Oraşul universitar Cluj a fost desemnat ca una dintre 
capitalele europene ale sportului în 2018. Dar nu 
numai sportul este onorat în capitala neofi cială 
a vechii Transilvania (...) Cartierul istoric din Cluj-
Napoca propune numeroase clădiri frumoase din 
diferite epoci. Amabilitatea şi deschiderea locuitorilor 
fac ca oraşul să merite a fi  vizitat, şi nu numai pentru 
o săptămână de FedCup“



8 RELIGIE  monitorulcj.ro | vineri – duminică, 20 – 22 aprilie 2018

Asociaţia Studenţilor 

Creştini Ortodocşi 

Români – Cluj Napoca 

organizează sâmbătă, 21 

aprilie 2018 al doilea 

pelerinaj pe jos din acest 

an, la mănăstirea Robaia 

din Judeţul Argeş.

Se va porni de la ora 3 

dimineaţa de la Casa de Cul-

tură a Studenţilor spre Pi-

teşti unde cei înscrişi în pe-

lerinaj vor avea ocazia să 

participe la deschiderea Ex-

poziţiei Permanente a Me-

morialului Închisoarea Pi-

teşti unde vor fi invitaţi Ra-

du Preda, preşedinte execu-

tiv IICCMER, Alin Mureşan, 

director general IICCMER şi 

Sergiu Rizescu, preşedinte 

AFDPR Argeş.

Alături de invitaţi vor fi 

prezenţi foşti deţinuţi poli-

tic şi participanţii la worsk-

shop-ul Pledoarie pentru 

Muzee ale Comunismului în 

România, aflat la ediţia a 

VII-a, organizat de Institu-

tul de Investigare a Crime-

lor Comunismului şi Memo-

ria Exilului Românesc, ce va 

avea loc la Memorial în ace-

eaşi perioadă.

Deschiderea expoziţiei 

permanente vine după câţi-

va ani de cercetare şi plani-

ficare în care, alături de o 

echipă restrânsă, s-a încer-

cat punerea în valoare a is-

toriei fostului penitenciar 

Piteşti. Astfel, centrată pe 

tema Fenomenului Piteşti, 

expoziţia prezintă vizitato-

rului contextul în care s-a 

format generaţia ce s-a opus 

comunismului, dar şi peri-

oada târzie a dictaturii, în 

care aceeaşi generaţie a fost 

aruncată cu aripile frânte, 

după ani de detenţie. Pen-

tru prima dată, publicul va 

putea explora zone din fos-

tul penitenciar închise pâ-

nă acum vizitării. Expoziţia 

se va deschide cu scurte in-

tervenţii ale invitaţilor şi va 

continua cu vizitarea expo-

ziţiei. Ultimele vizite ale AS-

COR Cluj la Închisoarea Pi-

teşti au fost în lunile mai şi 

iunie a anului 2017, în ca-

drul tururilor naţionale la 

fostele închisori din perioa-

da comunistă.

Dupa ce vor vizita memo-

rialul vor porni spre Mănăs-

tirea Corbii de Piatră şi de 

aici pe jos spre Mănăstirea 

Robaia (numele de Robaia 

provine de la un atac al tur-

cilor care au intrat în aceas-

tă biserică şi au luat oame-

nii robi în noaptea de Învi-

ere). Mai multe detalii des-

pre Mănăstirea Robaia pu-

teţi găsi aici https://manas-

tirearobaia.wordpress.com/.

În cadrul acestui peleri-

naj, pelerinii vor avea oca-

zia să se bucure din plin de 

frumuseţea Mănăstirii Ro-

baia şi unicitatea mănăsti-

rii rupestre Corbii de Piatră. 

De asemenea, va fi luată în 

seamă şi frumuseţea mun-

ţilor înfloraţi de pe Valea Ol-

tului, totodată cu sfinţenia 

locului Închisorii Piteşti un-

de au suferit martiric în tim-

pul prigoanei comuniste, 

multe dintre personalităţile 

spirituale şi intelectuale ale 

neamului nostru.

Costul transportului este 

de 90 de lei.

Înscrieri la Maria Bold 

0754952015, Ioana Popa 

0751341209 şi Silviu Mincu 

0752504390.

Tinerii din ASCOR Cluj în 
pelerinaj pe jos la Măn. 
Robaia şi la Memorialul 
Închisoarea Piteşti

Editura Renaşterea a 

Arhiepiscopiei Clujului va 

organizează vineri, 20 

aprilie 2018, de la ora 11 

în pavilionul expositional 

al Târgului de carte 

Gaudeamus, de la Cluj 

două lansări ale celor mai 

recente titluri apărute. 

Este vorba de volumul 

"Părintele Sofronie – teolo-

gul luminii necreate", apă-

rut la Editura Renaşterea 

şi cuprinde mai multe stu-

dii şi articole prezentate la 

un simpozion organizat de 

Mănăstirea Vatoped, care 

surprind spiritualitea şi 

teologia Părintelui 

Sofronie Saharov de la 

Essex, ucenic al Sfântului 

Siluan.

În pandant cu primul ti-

tlu, va fi lansat şi volumul 

John Meyendorff, "Isihas-

mul – probleme istorice, te-

ologice şi sociale", apărut 

la Editura Renaşterea.

Volumul analizează marea 

dezbatere teologică a secolu-

lui al XIV-lea dintre spirituali-

tatea răsăriteană şi cea apusea-

nă pe tema energiilor necrea-

te ale lui Dumnezeu. În acest 

context preotul şi teologul J. 

Meyendorff este teologul care 

a pus în valoare această mare 

personalitate a sfârşitului Im-

periului Bizantin, care a reuşit 

să contureze o spiritualitate ca-

re a făcut ca bizanţul să supra-

vieţuiască mult com-

monwealth-ului bizantin.

Despre aceste volume vor 

vorbi: IPS Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei, Prof. Univ. Dr. 

Virgil Ciomoş, de la Faculta-

tea de Filosofi e din Cluj, Prof. 

Univ. Dr. Maria Crăciun, de 

la Facultatea de Istorie şi te-

ologii clujeni Dinu Grigore 

Moş şi Adrian Podaru.

Lansări de carte ale Editurii Renaşterea 
la Târgul „Gaudeamus” din Cluj

Arhiereul ales al 

Episcopiei Spaniei şi 

Portugaliei, arhimandritul 

Teofi l Roman a fost hiro-

tonit episcop duminică, 

15 aprilie 2018, în 

Catedrala Ortodoxă din 

Madrid. Noul arhiereu 

vicar va purta titulatura 

Preasfi nţitul Părinte Teofi l 

de Iberia.

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sătmarului, 

a condus soborul de arhierei 

care a ofi ciat slujba hirotoni-

ei şi Sfânta Liturghie.

Predica din cadrul Litur-

ghiei a fost rostită de IPS 

Andrei al Clujului. Ierarhul 

şi-a fundamentat omilia pe 

cuvântul scripturistic: Nu 

voi M-aţi ales pe Mine, ci 

Eu v-am ales pe voi şi v-am 

rânduit să mergeţi şi roadă 

să aduceţi, şi roada voastră 

să rămână, ca Tatăl să vă 

dea orice-I veţi cere în nu-

mele Meu. (Ioan 15, 16)

El a subliniat importan-

ţa misiunii arhiereşti şi a 

evidenţiat rodnica slujire a 

Preasfinţitului Părinte Timo-

tei de la înfiinţarea Eparhi-

ei Spaniei şi Portugaliei, 

acesta fiind primul ierarh al 

episcopiei.

S-a adresat, de asemenea, 

credincioşilor afl aţi în diaspo-

ra cărora le-a spus: „Adaug 

rugăciunea să vă aducă Dom-

nul pe toţi acasă în România”.

Ierarhul a apreciat activi-

tatea desfăşurată de Preasfi n-

ţitul Părinte Teofi l de Iberia în 

timpul ascultării din Mitropo-

lia Clujului şi l-a îndemnat să 

continue lucrarea în noua mi-

siune care i-a fost încredinţa-

tă ca arhiereu Vicar al Spani-

ei şi Portugaliei.

Primeşte toiagul acesta, 
ca să păstoreşti turma 
lui Hristos cea 
încredinţată ţie

La fi nalul Liturghiei, IPS 

Andrei a dat citire actului pa-

triarhal de confi rmare a ale-

gerii arhim. Teofi l Roman ca 

Arhiereu Vicar al Eparhiei Spa-

niei şi Portugaliei, apoi a în-

mânat noului ierarh însemne-

le episcopale: crucea pectora-

lă şi engolpionul.

Mantia arhierească şi câr-

ja i-au fost oferite de IPS 

Iosif.

Primeşte toiagul acesta, 

ca să păstoreşti turma lui 

Hristos cea încredinţată ţie; 

şi celor ascultători să fie de 

la tine toiag de reazem şi 

întărire, iar pentru cei ne-

ascultători şi nestatornici 

să-l întrebuinţezi pe el ca 

toiag de deşteptare, toiag de 

certare, i-a spus Înaltprea-

sfinţia Sa.

ÎPS Andrei a oferit Prea-

sfi nţiei Sale o cruce de bine-

cuvântare din partea Patriar-

hului Daniel, apoi PS Teofi l 

de Iberia a binecuvântat po-

porul în noua sa demnitate.

În cuvântul rostit, Mitro-

politul Ortodox Român al 

Europei Occidentale şi Me-

ridionale, a vorbit despre 

românii aflaţi în Spania şi 

Portugalia, peste un milion 

la număr, şi a caracterizat 

viaţa pastorală din acele 

meleaguri drept una dina-

mică, fapt care se datorea-

ză atât clerului, cât şi cre-

dincioşilor.

Credincioşii fi ind pe me-

leaguri străine au o sensibili-

tate mai mare în ceea ce pri-

veşte credinţa şi tradiţiile cu 

care au venit de acasă”, a re-

marcat ierarhul.

De asemenea, el a semna-

lat că „Biserica este ca o oa-

ză duhovnicească unde ne 

adăpăm dorul de Dumnezeu 

şi dorul de locurile din care 

venim fi ecare”.

Înaltpreasfinţitul Părinte 

Iosif i-a spus noului arhie-

reu: Rugăm pe Bunul Dum-

nezeu să te binecuvinteze, 

să îţi dea putere şi să îşi în-

tărească credinţa şi convi-

gerea că porţi pe umerii tăi 

jugul pe care l-ai primit de 

la Hristos.

Cuvântul PS Teofi l 
de Iberia

În cuvântul rostit cu pri-

lejul hirotoniei, PS Teofil de 

Iberia a spus că „nu este 

vorba de o înălţare în rang, 

ci este vorba de o înălţare 

pe cruce” , deoarece „sluji-

re arhierească înseamnă a-l 

urma pe Hristos”.

„Sunt încredinţat că nu 

pentru dreptăţile mele m-a 

ales Domnul să primesc a-

ceastă mare şi sfântă misi-

une, ci pentru credinţa şi 

rugăciunea Bisericii sale ca-

re I se roagă neîncetat să 

scoată lucrători la secerişul 

Său”, a spus PS Teofil.

În continuare a luat cuvân-

tul PS Timotei al Spaniei şi 

Portugaliei.

La eveniment au participat 

ofi cialităţi din Spania şi Ro-

mânia, dar şi numeroşi cre-

dincioşi din ţară şi diaspora.

PS Teofil de Iberia a fost 

ales arhiereu vicar Episco-

piei Ortodoxe Române a Spa-

niei şi Portugaliei, cu 45 vo-

turi, în şedinţa Sfântului Si-

nod din 15 februarie 2018. 

El este al doilea Episcop vi-

car al Spaniei şi Portugali-

ei, în această demnitate fi-

ind hirotonit PS Ignatie, ac-

tualul Episcop al Huşilor, în 

11 decembrie 2011 la Cate-

drala Mitropolitană Sfinţii 

Arhangheli Mihail, Gavriil 

şi Rafail din Paris, Franţa

Arhimandritul Teofil Roman 
a fost hirotonit Arhiereu vicar al 
Episcopiei Spaniei şi Portugaliei
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CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al
Societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV

CONVOACĂ
I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 

A ACŢIONARILOR
pe data de 23 mai 2018, ora 12,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la sediul 

societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. din 
Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV, sala 406, la care 
sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 18 mai 2018 care este și dată 
de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie și descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2017.

2. Prezentarea Raportului Auditorului fi nanciar pentru 
exerciţiul fi nanciar 2017.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situaţiilor 
fi nanciare, a bilanţului contabil și a Contului de profi t și 
pierderi aferent exerciţiului fi nanciar 2017.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

5. Diverse.
6.Împuternicirea Președintelui Consiliului de administraţie 

pentru efectuarea formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire 
a celor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR

pe data de 24 mai 2018, ora 12,30

Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura la sediul 
societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. din Cluj-Napoca, 
str. Republicii Nr. 107, etaj IV, sala 406, la care sunt îndreptăţiţi 
să participe acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 18 mai 2018 care este și dată de referinţă, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea direcţiilor principale și a strategiei 
de dezvoltare a societăţii pe termen scurt, mediu și lung.

2. Discutarea și aprobarea majorării capitalului social de 
la 3.850.000,75 lei la 7.700.001,50 lei prin emisiunea unui 
număr de 15.400.003 acţiuni nominative noi, cu valoare 
nominală de 0,25 lei și valoare de emisiune de 0,25 lei, în 
schimbul aporturilor în numerar subscrise și vărsate de 
acţionari în valoare de 3.850.000,75 lei aferent acţiunilor 
oferite spre subscriere acţionarilor, proporţional cu cota de 
capital deţinută la data de referinţă.

3. Discutarea și aprobarea următoarelor detalii privind 
majorarea capitalului social:

Majorarea capitalului social se va desfășura în 3 etape:
- Etapa I – exercitarea dreptului de preferinţă pentru 

acţionarii existenţi la data de referinţă. Deţinătorii dreptului 
de preferinţă sunt acţionarii persoane fi zice și juridice 
înregistrate în Registrul Acţionarilor ţinut de Societatea 
Interdealer Capital Invest S.A. la data de referinţă. Perioada 
de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar este de 31 
zile calendaristice care începe să curgă din ziua următoare 
datei de publicare în Monitorul Ofi cial al României a hotărârii 
adunării generale extraordinare a acţionarilor de aprobare 
a majorării capitalului social. Aporturile în numerar vor fi  
virate într-un cont bancar colector deschis pentru prezenta 
majorare de capital social, care va fi  evidenţiat pe formularul 
de subscriere ce va fi  pus la dispoziţia acţionarilor începând 
cu prima zi a perioadei de subscriere și exercitare a dreptului 
de preferinţă. Se consideră subscriere și vărsare valabilă a 
aporturilor în numerar la majorarea capitalului social numai 
sumele primite și înregistrate în contul bancar colector al 
societăţii în intervalul perioadei de subscriere până cel târziu 
în ultima zi de subscriere inclusiv. Acţionarii înscriși în Registrul 
Acţionarilor ţinut de Societatea Interdealer Capital Invest 
S.A. la data de referinţă vor putea subscrie un numar de 
actiuni proporţional cu cota drepturilor de preferinţă, respectiv 
cota de acţiuni deţinută la data respectivă. Pentru fi ecare 
acţiune deţinută la data de referinţă fi ecare acţionar va putea 
subscrie 1 (una) acţiune nouă cu o valoare nominala de 0,25 
lei fi ecare. Subscrierea se poate face la sediul societăţii în 
toată perioada de subscriere, de luni până vineri, între orele 
09,00 – 17,00, iar vărsarea contravalorii acţiunilor subscrise 
se va face în contul bancar colector al societăţii evidenţiat 
pe formularul de subscriere cu specifi caţia expresă “subscriere 
majorare capital social conform AGEA din zz.ll.2018 – nume 

titular”. Subscrierea va fi  luată în considerare numai după 
ce suma subscrisă și vărsată a intrat efectiv și a fost evidenţiată 
ca atare în contul bancar colector. Subscrierea valabil efectuată 
este irevocabilă. Nu se pot subscrie un număr de acţiuni mai 
mare decât cel care revine fi ecărui acţionar în baza drepturilor 
de preferinţă deţinute la data de înregistrare. Plăţile primite 
pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi  restituite 
subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate sufi ciente 
detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar în 
acest sens. În caz contrar, sumele disponibile vor fi  virate de 
societate în contul bancar indicat de titular în baza unei cereri 
scrise și înregistrate la societate. Acţiunile rămase nesubscrise 
și actiunile subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  
oferite spre subscriere și vărsare în etapa a II-a.

- Etapa a II-a – acţiunile rămase nesubscrise și acţiunile 
subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre 
subscriere și vărsare acţionarilor care și-au exercitat integral 
dreptul de preferinţă în etapa I, respectiv acţionarilor care 
au subscris și vărsat contravaloarea tuturor acţiunilor care li 
se cuveneau în baza exercitării dreptului de preferinţă, 
proporţional cu cota deţinută la data de referinţă. Perioada 
de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar în etapa a 
II-a este de 30 zile calendaristice începând cu prima zi 
lucrătoare ce urmează după încheierea primei etape de 
subscriere și vărsare. Modalitatea de subscriere și vărsare a 
contravalorii acţiunilor subscrise se va face similar cu procedura 
descrisă pentru etapa I. Acţiunile rămase nesubscrise și 
acţiunile subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  
oferite spre subscriere și vărsare în etapa a III-a.

- Etapa a III-a – acţiunile rămase nesubscrise la 
sfârșitul etapei a II-a și acţiunile subscrise neconform procedurii 
de mai sus vor fi  oferite spre subscriere și vărsare acţionarilor 
care și-au exercitat integral dreptul de preferinţă și cel de 
subscriere și vărsare atât în etapa I cât și în etapa a II-a. 
Perioada de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar 
în etapa a III-a este de 15 zile calendaristice începând cu 
prima zi lucrătoare ce urmează după încheierea etapei a II-a 
de subscriere și vărsare. Subscrierea se va face prin aplicarea 
metodei “primul venit, primul servit” până la epuizarea 
acţiunilor rămase nesubscrise, iar vărsarea contravalorii 
acestora va fi  efectuată până cel mai tarziu în ultima zi a 
etapei a III-a.

Acţiunile rămase nesubscrise la sfârșitul etapei a III-a și 
acţiunile subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  
anulate.

4. Discutarea și aprobarea delegării de competenţă către 
Consiliul de administraţie cu privire la constatarea rezultatelor 
subscrierii și a vărsăminelor efectuate, aprobarea defi nitivă 
a majorării capitalului social, ulterior perioadei de exercitare 
a dreptului de preferinţă și a fi nalizării celor trei etape ale 
majorării precum și delegarea de competenţă către Consiliul 
de administraţie cu privire la efectuarea modifi cărilor actelor 
constitutive ale societăţii în mod corespunzător.

5. Discutarea și aprobarea delegării de competenţă către 
Consiliul de administraţie cu privire la adecvarea obiectului 
de activitate detaliat al societăţii cu noul capital social rezultat, 
în sensul completării acestuia cu activităţile ce pot fi  autorizate 
conform legislaţiei pieţei de capital și efectuarea modifi cărilor 
actelor constitutive ale societăţii în mod corespunzător, precum 
și cu privire la aprobarea actului constitutiv astfel actualizat.

6. Validarea și ratifi carea unor hotărâri ale consiliului de 
administraţie.

7. Diverse.
8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administraţie 

pentru efectuarea formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire 
a celor adoptate.

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

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale. 
Formularele de procuri speciale pentru adunările generale 
se pot obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. 
Republicii Nr. 107, etaj IV.

În cazul în care pe data de 23 mai 2018, ora 12,00 nu se 
întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunările generale 
se va desfășura pe data de 24 mai 2018, în același loc, la 
aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Preşedinte C.A.

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al
Societăţii COMPANIA DE INFORMATICĂ 

APLICATĂ S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 

A ACŢIONARILOR
pe data de 23 mai 2018, ora 9,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la sediul 
societăţii din Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107, sala 202, 
judeţul Cluj, în data de 23 mai 2018, ora 10,00, la care 
sunt îndreptăţiti să participe acţionarii existenţi în registul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2018, care este dată 
de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie și descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2017.

2. Prezentarea Raportului Auditorilor pentru exerciţiul 
fi nanciar 2017.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanţului contabil 
și a Contului de profi t și pierderi aferent exerciţiului fi nanciar 
2017.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

5. Validarea unor hotărâri ale consiliului de administraţie
6. Aprobarea datei de 12.06.2018 ca și dată ex-date.
7. Aprobarea datei de 13.06.2018 ca și dată de 

înregistrare..
8. Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 

sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data 
publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare 
punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, 
precum și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Acţionarii au dreptul de a adresa întrebări 
cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. Acţionarii își 
pot exercita aceste drepturi numai în scris.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de 
referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis 
prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul 
acţionarilor persoane fi zice, cu actul de identitate sau, în 
cazul persoanelor juridice și al acţionarilor persoane fi zice 
reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fi zice care 
le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile 
în materie. Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală 
a acţionarilor în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt 
admise la tranzacţionare se poate face și prin alte persoane 
decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau 
generale conform prevederilor art. 243 din Legea nr. 
297/2004. Acţionarii și/sau reprezentanţii acestora își pot 
exercita dreptul de vot în conformitate cu prevederile art. 
243 din Legea nr. 297/2004.

Formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în adunările generale precum și materialele de 
ședinţă se pot obţine de la sediul societăţii menţionat mai 
sus, începând cu data de 21.04.2018.

În cazul în care pe data de 23 mai 2018, ora 10,00, nu 
se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, 
adunarea generală se va desfășura pe data de 24 mai 2018, 
în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Preşedinte C.A.

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ
SecondTex angajează

vânzătoare
Locul Jobului: Cluj Napoca

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

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră.Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament cu 2 came-
re, preferabil în cart. Gherorgheni, 
la preţ rezonabil. Informaţii la tel. 
0745-605924. (4.7)

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 95 
mp, et. intermediar, contorizare 
individuală, construcţie 2006, 
drum privat, fi nisat clasic, nemobi-
lat, 2 băi utilate, balcoane închise, 
acte, la preţ intră garaj spaţios (ca-
re se poate transforma în locuin-
ţă), loc de parcare 13 mp, întabu-
lat, cart. Zorilor. Se acceptă inter-
mediari doar cu împuternicire no-
tarială, preţ 130000 euro. Tel. 
0771-136002. (7.7)

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină, 38 ari, în 
Răscruci, 2 camere, 2 holuri, căma-
ră, , beci, apă și gaz, canalizare. In-
formaţii la tel. 0755-698039. (4.10)

¤ Vând casă și teren în Turda, cu 
posibilitate de construcţie, zonă li-
niștită, relativ aproape de centru. 
Inf. la tel. 0745-605924, 
0722-353810, 0264-556174. (4.7)

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Caut să închiriez curte/grădină cu 
casă la ţară, lângă Cluj, cu posibili-
tatea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1200 RON/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (7.15)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Pensionar cu studii superioare, 
caut loc de muncă part-time, în 
domeniile reprezentare, comerci-
al, administrativ, etc. La cerere 
ofer C.V. Tel. 0744-700439. (2.7)

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-

plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

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

SERVICII

Eliminăm umiditatea 
şi igrasia

la clădiri prin folosirea 
unei metode moderne.

Tel. 0744-878808, 
igraizol.ro (6.8)

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

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

¤ Vând DACIA 1410L, în stare bină, 
cu cârlig tracţiune remorcă, portbagaj 
și piese de schimb noi, impozit plătit. 
Preţ negocoabil, 1300 RON. Inf. la 
tel. 0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (4.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, pentru 
Dacia 1400 cmc și alte piese pen-
tru direcţie. Informaţii la tel. 

0726-458249. (4.7)

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensi-
uni 205/60/15, preţ 80 RON. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (6.7)

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând mașină de scris electrică. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (4.7)

¤ Vând radio casetofon PANASO-
NIC, nou, preţ negociabil.

¤ Vând discuri cu muzică de con-
cert de la compozitori celebrii. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-541633. (3.7)

¤ Vând cuptor electric nou, rusesc și 
reșou mare, făcut la comandă. Su-
naţi la telefon 0735-176040. (3.7)

¤ Vând hotă electrică puţin fo-
losită, în stare bună de funcţio-
nare. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-100529. (3.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca PHILIPS, nou. Informaţii la 
telefon 0745-569336. (3.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu ba-
terie, calorifer, WC cu rezervor și ca-
pac, baterie pentru vană, oglindă cu 
ramă, suport și dulăpior cu oglinzi. 
Informaţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (3.7)

¤ Vând cazan de baie 150 l, din 
oţel, preţ 325 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (4.7)

¤ Vând set nou vase din 16 piese, 
marca ROYAL SILVER, în cutie ori-
ginală și set de cuţite + curăţător 
legume ceramice, cutie originală, 
preţ 1100 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0744-479172. (4.7)

¤ Vând aragaz cu 3 ochiuri, preţ 
200 RON și reșou pe gaz cu 3 
ochiuri la 150 RON, ambele în 
stare bună. Informaţii suplimen-
tare la tel 0735176040 (4.7)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (3.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (12.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (11.20)

MOBILIER

¤ Vând dulap cu 2 uși, masă 
extensibilă, pat cu saltea, ma-
să, pat cu saltea, 2 fotolii, mas-
că chiuvetă, măsuţă, birou, 
abureși, scaune ecograf, cana-
pea., cuier perete. Tel. 

0723-435446 sau 
0264-487179. (3.7)

¤ Vând corpuri de mobilier fi er, 
din profi le diferite, măsuţa TV, 
măsuţă de servit, etajeră cu dim. 
1,8 x 1,6 cm. Inf. la telefon 
0744-485224. (3.7)

MEDICALE

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. laţnd bicicletă medicală, 
nouă. Sunaţi la telefon 
0735-176040. (3.7)

CALCULATOARE

¤ Vând laptop marca IBM 
THINKPAD. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând marmură spartă la cel mai 
mic preţ, 12 RON/mp. Informaţii 
la telefon 0745-339528, 0742- 
057054 sau 0264-436753. (4.7)

¤ Vând cizme tureac înalt, din 
piele, mărimea 45-46, puţin foo-
site. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0741-028813. (3.7)

¤ Vând convenabil garderobă 
personală de damă, bluze, jache-
te, pantaloni, mantouri nr. 38-40, 
pantofi  nr. 39, cumpărate din 
Germania, calitate superioară, stil 
clasic-sport. Informaţii la tel. 
0757-551177. (3.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de 
el. Preţ 600 RON. Sunaţi la la 
tel. 0741-455348. (8.15)

DONAŢII

¤ Donez copiator marcă XEROX 
5018, defect. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpărăm sau achiziţionăm în 
regim de consignare (sorin.vasiles-
cu@ artmark.ro, 0752534013): 
pictură, sculptură, artă tradiţională 
românească, mic mobilier, obiecte 
de colecţie.

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, Serviciul 
Fiscal Muncipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15/B, vinde la licitaţie publică, în 
data de 08.05.2018, ora 10.00, 
bunuri imobile constând în: – A-
partament în suprafaţă utilă de 
63,39 mp și teren aferent, situat 
în loc. Câmpia Turzii, str. Gh. Bari-
ţiu, nr. 59, ap. 28, jud. Cluj, bu-
nuri proprietate a debitorului IS-
TRATE CRISTIAN CATALIN. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţinute 
la sediul SFM Turda, str. P-ţa. Ro-
mană, nr. 15/B, camera 11, tele-
fon 0264.314941, interior 116 
sau accesând pagina de internet 
a ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
– vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, Serviciul 
Fiscal Muncipal Turda, cu sediul 

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

în Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15/B, vinde la licitaţie publică, în 
data de 09.05.2018, ora 11.00, 
bunurile imobile constând în: – 
Construcţii cu destinaţie agricolă, 
cu regim de înălţime P, bunuri 
proprietate a debitorului SC MI-
SEDO PRODCOMPLEX IMPORT 
EXPORT SRL, CUI 6207880. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15/B, camera 
11 sau telefon 0264.314941, in-
terior 116 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri – vânzarea prin li-
citaţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ S.C. EBITE BRIGHT SOLUTI-
ONS S.R.L., cu sediul în Cluj 
Napoca, str. C-tin Brâncuși, nr. 
45, J12/ 2978/2014, C.U.I. 
3368870 pierdut Certificat de 
Înregistrare și certificat consta-
tator, se declară nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator de 
la sediu, certifi cat constatator 
terţi al fi rmei HOIA COMIMPEX 
S.R.L. Se declară nul.

¤ Pierdut legitimaţie de transport 
pe numele RAITA ȘTEFAN, Univer-
sitatea Tehnică din Cluj-Napoca. O 
declar nulă. 

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE MEDIU
A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul, PUZ in-

troducere teren în intravilan şi construire pensiune agro-
turistică, în comuna Beliș, sat Poiana Horea, f.n., Jud. Cluj, 
titular S.C. AGRO TRIF SERENO S.R.L., nu necesită eva-
luare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 
410722, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, de L-V 9-14, în ter-
men de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

COFETĂRIA 
FRIANDISE, 

situata in zona centrala 
a Clujului, angajează 

personal pentru poziţia de 

„Lucrător Comercial 
(vânzătoare)’’ – 2 

posturi
Căutăm o persoana pentru vânzarea produselor de 

cofetărie și patiserie pentru o perioadă nedeterminată, 
full-time job, care să faca parte din Echipa Friandise.

Care sunt criteriile de selecţie:
•  Persoană stabilă, amabilă, optimistă, discretă și cu 

simţul responsabilităţii;
• Să fi e o persoană ordonată, punctuală, cu dorinţă de muncă;
• Atentă la detalii, cu simţ estetic și îndemânare;
• Studii medii, cu/fără experienţă în vânzări;
•  Să fi e capabilă să asimileze și să memoreze informaţii 

legate de produse, pe care mai apoi sa să le transmită 
clienţilor;

•  Operarea pe PC și studii în domeniul alimentar constituie 
un avantaj.

Ce trebuie să facă:
• Să desfășoare activitatea de vânzare a produselor de 

cofetărie și patiserie;
•  Să promoveze produsele către clienţi, oferindu-le 

consiliere despre produse;
• Să lucreze cu casa de marcat, POS;
• Să asigure în permanenţă necesarul de produse la raft;
•  Să verifi ce stocurile de marfă și sa transmita comenzile 

către laborator;
• Să menţină curaţenia si igiena în cofetarie.

Programul de lucru si oferta noastra:
Se lucreaza 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, o saptamana de 

dimineata, o saptamana de dupa-amiaza.
Oferim pentru perioada de probă salariul minim pe 

economie, bonuri de masă și decontarea transportului în 
comun (dacă este cazul).

Dacă te identifi ci cu aspectele mai sus menţionate și crezi 
că ești persoana potrivită pentru noi, Trimite-ne CV-ul tău 
la adresa de email veronica.szokoly@cofetariafriandise.ro, 
până în data de 30.04.2018. Mai multe informaţii despre 
noi găsești pe pagina noastră de facebook www.facebook.
com/cofetariafriandise/

În Arad, Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Sfântu 
Gheorghe în cadrul unui proiect care are ca scop oferirea 
unor servicii socio-medicale.

Cerinţele posturilor
● Pregătire de specialitate în domeniile mai sus amintite
● Atitudine pozitivă, abilităţi de conducere, abilităţi de 

comunicare și de lucru în echipă, abilităţi de planifi care și 
organizare a activităţii

● Cunoștinţe operare PC (MS Offi ce)

Avantaje:
● Permis de conducere categoria B (mobilitate)
● Cunoștinţe de limba engleză

Tipul jobului: Cu normă întreagă
Se oferă contract de muncă pe perioada determinată de 

2 ani, cu perioadă de probă de 3 luni.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul prin e-mail până 
la data de 11 mai 2018, la adresa: hr@maltez.ro.

Asistent medical şi Asistent Social
Angajăm

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca scoate la 
concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 
869/09.07.2015, cu completarile și modifi carile ulterioare:

-1 post vacant temporar pe durata determinata de cel 
putin 1 an, de medic specialist confi rmat in specialitatea 
neurologie in cadrul sectiei clinice recuperare Neurologie I.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

• cerere în care se menţionează postul pentru care dorește 
să concureze;

• copia xerox de pe diploma de medic si adeverinta /
certifi cat de confi rmare in gradul profesional.

• copie a certifi catului de membru al organizatiei 
profesionale cu viza pe anul in curs;

• dovada/inscrisul din care sa rezulte ca ca nu i-a fost 
aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art.455 alin. 
(1) lit. e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv 
la art .628 alin.1 lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modifi carile 
si completarile ulterioare.

• acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut 
în Anexa nr.3 la ordin;

• cazierul judiciar;
• certifi cat medical din care sa rezulte ca este apt din 

punct de vedere fi zic si neuropsihic pentru exercitarea 
activitatii pentru postul pentru care candideaza;

• chitanţa de plată a taxei de participare la concurs;
• copia actului de identitate in termen de valabilitate;

Taxa de participare la concurs este de 150 lei și se achită 
la casieria unităţii.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data publicarii, iar concursul 
se organizează in maximum 30 de zile lucratoare de la 
publicarea anuntului, dar nu mai devreme de 6 zile lucratoare 
de la incheierea inscrierilor.

Tematica de concurs poate fi  consultata pe site-ul spitalului 
www.recuperarecluj.ro, la serviciul R.U.N.O.S. al unitatii, 
si la avizierul unitatii .

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de 
Recuperare Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 46-50 sau la telefon: 
0264/207021 int. 206>.

Prin ocuparea postului vacant, asiguram plata integrala 
a drepturilor de natura salariala, cu incadrarea in cheltuielile 
de personal aprobate prin buget

                                                        

Cluj-Napoca, str. Viilor  nr. 46-50, Tel. 0264 207021 , Fax 0264 453131, e-mailspitalulclinicrecuperare@gmail.com

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE 
                                            

Cluj-Napoca
37461/ A/ 0001/ UK/ En

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN

JUDETUL CLUJ

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC UV FURNITURE SA cu 
sediul in Huedin, str. Vladesa nr.43A, judetul Cluj, cu număr 
de ordine la ORCT Cluj J12/4305/1994 si CUI 6817675

CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 

23 mai 2018, ora 10, la sediul societatii. In cazul neindeplinirii 
conditiilor statutare sau legale privind cvorumul , a doua 
adunare va avea loc in data de 24 mai 2018, in acelasi loc 
si la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi este:

1.Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al 
administratorului unic pentru exercitiul fi nanciar 2017 și 
pronunţarea asupra gestiunii administratorului.

2.Discutarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori 
privind exercitiul fi nanciar pentru anul 2017.

3.Discutarea și supunerea spre aprobare a situatiilor 
fi nanciare aferente anului 2017.

4.Discutarea și supunerea spre aprobare a repartizarii 
rezultatului aferent anului fi nanciar 2017 pe destinatii 
legale.

5.Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de 
venituri si cheltuieli și, după caz,a programului de activitate 
si investitii pe anul 2018.

6.Discutarea si supunerea spre aprobare ai membrilor 
comisiei de cenzori.

7.Mandatarea administratorului unic pentru semnarea 
hotararii AGOA,îndeplinirea tuturor formalităţilor privind 
publicarea și înregistrarea acesteia la ORCTCluj. Documentele 
si materialele informative privind problemele înscrise pe 
ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societatii.Informatii 
suplimentare:tel 0264354331.

Administartor unic 
Aleseei Ovidiu Sorin

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

STÂNGĂ NICOLETA, CUTEANU ION, CUTEANU 
ELENA în calitate de titularI anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru ”Elaborare 
P.U.Z. pentru construire ansamblu de 15 locuinţe individuale 
cu regim de înălţime P+E în regim înşiruit, amenajări incintă, 
îmrejmuire, dezmembrare teren, desfi inţare construcţie 
existentă, racorduri şi branşamente la utilităţi“, în com. 
Florești, str. Răzoare, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, str. Bisericii Ortodoxe nr. 2, din data de 
17.04.2018, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 05.05.2018 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de luni-vineri, între orele 9.14.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
UNIMET CUG S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, Jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/39/1991, având C.U.I. 
RO 203005, în temeiul Legii nr. 31/1990 R, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data 
de 21.05.2018, ora 9:00, la sediul societăţii, pentru acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
11.05.2018, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul fi nanciar 
2017, după prezentarea raportului administratorilor și al 
auditorului fi nanciar extern.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 
pentru anul 2017.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2018.

4. Aprobarea prelungirii cu patru ani a duratei mandatului 
membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii, începând 
cu data de 29.05.2018 și până la data de 29.05.2022.

5. Aprobarea prelungirii cu un an a duratei contractului 
auditorului extern MDA Global Audit S.R.L., începând cu 
data de 1.06.2018 și până la data de 1.06.2019.

Începând cu data convocării, documentele, procurile 
speciale și informaţiile referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a ședinţei se pot consulta/procura de la sediul 
societăţii. Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală 
se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu 
excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale care 
se vor depune la sediul societăţii până la data de 18.05.2018.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru 
data de 22.05.2018, în același loc, la aceeași oră, având 
aceeași ordine de zi.

Preşedinte C.A.,
STANIŞTE GHEORGHE
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Iuliu Mureșan 
recunoaște: „Am 
votat cu Burleanu”
Președintele formației CFR 
Cluj, Iuliu Mureșan a recunos-
cut că a votat cu Răzvan 
Burleanu la alegerile FRF. 
"Nu știu cum au votat celelal-
te cluburi din Liga 1, dar pot 
să confirm că noi am votat cu 
Răzvan Burleanu. Și pentru 
mine să știţi că nu e o surpri-
ză votul final. Are o echipă 
foarte bine pregătită, care 
știe și fotbal pe lângă admi-
nistraţie. Relaţia foarte bună 
pe care a construit-o cu clu-
burile mici și cele de juniori, 
de exemplu, a contat. Au fost 
reglementate eliminarea 
unor taxe și au primit ajutor. 
Și eu am rămas surprins când 
am văzut că acum sunt vreo 
30 de echipe feminine de fot-
bal", a declarat Iuliu 
Mureșan, citat de gsp.ro.  
Răzvan Burleanu a fost reales 
președinte al FRF, cu 168 de 
voturi.  (Raluca Sas)

Potaissa Turda, 
prima semifinalistă 
a Ligii Naționale
AHC Potaissa Turda s-a califi-
cat în semifinalele Ligii 
Naţionale de handbal mascu-
lin, miercuri, după ce a învins 
în deplasare formaţia AHC 
Dunărea Călărași cu scorul de 
26-25 (13-15), în primul tur 
din faza play-off. Potaissa, ca-
re câștigase primul meci, pe 
teren propriu, cu 27-24, a câș-
tigat seria cu 2-0, play-off-ul 
având loc după sistemul cel 
mai bun din trei meciuri. 
Turdenii vor juca sâmbătă me-
ciul din prima manșă a semifi-
nalelor Cupei Challenge, în 
deplasare cu islandezii de la 
IBV Vestmannaeyjar. Celelalte 
semifinaliste se vor decide du-
pă duelurile CSA Steaua - 
Minaur Baia Mare (1-0 la ge-
neral), CS Dinamo - AHC 
Dobrogea Sud (1-0) și CSM 
București - SCM Politehnica 
Timișoara (0-1). Partidele cu 
numărul doi se vor juca joi, la 
Baia Mare, Constanţa și 
Timișoara.  (Raluca Sas)

Handbal: ”U”, 
meci dificil
Echipa de handbal masculin 
Universitatea Cluj se va duela 
cu Tg. Jiu, pe data de 22 apri-
lie, de la ora 16:00, în Sala 
Sporturilor ”Horia Demian”. 
”Ne așteaptă un meci extrem 
de difi cil în compania locului 
doi. Chiar dacă se aude că se 
confruntă cu anumite proble-
me, eu cred că echipa din Tg. 
Jiu a rămas o echipă puternică. 
Noi având atuul terenului pro-
priu și fi ind pe un trend ascen-
dent în ceea ce privește jocul, 
cred cu tărie că băieții se vor 
mobiliza așa cum au făcut-o și 
cu Sibiu și vom face un meci 
foarte bun și ne vom adjudeca 
toate cele trei puncte. Întreg lo-
tul este valid, toți băieții sunt 
apți de joc și dornici de victo-
rie”, a spus Ioan Ani-Senocico, 
tehnicianul echipei clujene, 
pentru u-cluj.ro.  Cele două 
echipe sunt vecine de clasa-
ment, ”U” fi ind pe locul trei cu 
30 de puncte, iar formația din 
Tg. Jiu este pe locul doi cu 36 
de puncte.  (Raluca Sas)

Pe scurt

Fostul internaţional Ionuţ 

Lupescu a declarat, mier-

curi, după ce a pierdut 

alegerile pentru preşedin-

ţia Federaţiei Române de 

Fotbal, că deocamdată fot-

balul românesc nu are 

nevoie de ajutorul lui.

El a menţionat însă că ar 

fi  regretat toată viaţa dacă nu 

ar fi  candidat.

„Mă aşteptam poate la mai 

mult, dar mă simt împlinit pen-

tru că am oferit o alternativă 

fotbalului românesc. Aş fi  re-

gretat dacă nu aş fi  făcut acest 

pas. Adunarea Generală a ho-

tărât în acest fel. Eu sper ca ei 

să dezvolte fotbalul românesc 

şi să facă performanţă. Cred 

că lumea fotbalistică şi supor-

terii vor fi  foarte atenţi la ce 

se va întâmpla în următorii 

ani. Cred că dacă nu aş fi  can-

didat, aş fi  regretat toată via-

ţa. Am spus că acum vreau să 

o fac, cred că sunt destul de 

experimentat. Dacă unii au de-

cis că nu e nevoie de mine, 

atunci nu e nicio problemă. 

Eu sper să fi e bine. Să nu mai 

fi e date mincinoase sau trun-

chiate, să fi e realitatea. Îmi do-

resc ca fotbalul românesc să 

ajungă acolo unde a fost o da-

tă. Dar asta nu depinde de mi-

ne, ci de cei care conduc. De-

ocamdată fotbalul românesc 

nu are nevoie de ajutorul meu”, 

a spus el.

„Am crezut că sunt 
oameni care doresc 
binele fotbalului”

„Nu ştiu de ce a fost dife-

renţa aşa de mare. Trebuie cei 

care au votat împotriva mea. 

Şi eu am crezut că sunt oameni 

care doresc binele fotbalului, 

dezvoltarea lui. Dar se pare că 

nu a fost chiar aşa”, a adăugat 

componentul „generaţiei de 

aur”, care a fost votat doar de 

78 de membri afi liaţi.

Fostul component al echi-

pei naţionale a României a ca-

racterizat drept „lipsă de res-

pect” declaraţia lui Răzvan 

Burleanu care la fi nalul ale-

gerilor a spus că „i-a ciuruit” 

pe adversari.

Burleanu conduce 
FRF din 2014

Răzvan Burleanu condu-

ce Federaţia Română de Fot-

bal din 5 martie 2014, atunci 

când a câştigat alegerile pen-

tru preşedinţie în dauna ce-

lorlalţi trei candidaţi: Vasile 

Avram, Gheorghe Chivorchi-

an şi Sorin Răducanu.

Lupescu, după înfrângerea din alegerile FRF: Deocamdată, 
fotbalul românesc nu are nevoie de ajutorul meu

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Timişoara a câştigat parti-

da disputată în compania 

clujenilor, scor fi nal 83-79.

Rezultatele pe sferturi au 

fost: 22-12, 23-20, 15-25, 23-22.

Timişoara a început par-

tida în forţă, iar Universi-

tatea nu a dat semne că es-

te în joc. În sfertul trei U-

niversitatea revenit şi a re-

uşit să egaleze, dar asta nu 

a fost de ajuns.

„Este o nouă înfrângere 

dureroasă pentru noi, însă 

după acest meci nu vreau 

să discut prea mult despre 

baschet, a fost evident că 

Timişoara a fost mai moti-

vată, au început meciul aşa 

cum trebuie şi noi din nou 

nu am avut acea intensita-

te despre care tot vorbim. 

Ca şi la meciul cu Steaua, a 

trebuit să revenim de la o 

diferenţă mare, iar au fost 

cred 15 puncte.

Sunt nişte probleme pe 

care trebuie să le rezolvăm, 

am avut în această serie, du-

pă meci, o şedinţă mai lun-

gă cu băieţii. A apărut o 

oboseală mentală firească 

după atâtea jocuri, însă nu 

o tratăm ca pe o scuză, ea 

este normală, dar trebuie să 

trecem peste ea! Trebuie să 

luptăm împreună pentru a 

depăşi acest moment dificil, 

dacă strângem rândurile şi 

luptăm împreună, vom avea 

succes! Dacă, însă, vom 

sparge rândurile, vom avea 

un sezon nu foarte reuşit. 

Eu sunt însă convins că avem 

cu toţii acea mentalitate de 

învingători şi că vom încer-

ca să găsim soluţiile cele 

mai bune. Nu vom ceda în 

niciun meci, încă mai avem 

şanse la locul 1, trebuie să 

câştigăm toate cele trei jo-

curi pe care le mai avem în 

această fază şi ne vom lup-

ta pentru asta!” a declarat 

tehnicianul formaţiei, Mihai 

Silvăşan.

De la U-BT s-au remarcat 

Lapornik (20 de puncte, 2 

recuperări), Watson (19 

puncte, 3 assisturi) şi Sakic 

(13 puncte, 6 recuperări). 

Cei mai buni marcatori de la 

BC SCM Timişoara au fost 

Diaz (20 de puncte, 10 recu-

perări), Jeremic (16 puncte, 

6 recuperări) şi Popa Calotă 

(15 puncte, 6 assisturi).

Următorul meci pentru 

clujeni va avea loc sâmbă-

tă, 21 aprilie, de la ora 19:00 

cu BCMU FC Piteşti în Sala 

Sporturilor ,,Horia Demian”.

U-BT, înfrângere drastică la Timişoara
Mihai Silvăşan: „Sunt nişte probleme pe care trebuie să le rezolvăm.”

De la U-BT s-au remarcat Lapornik (20 de puncte, 2 recuperări), Watson (19 puncte, 3 assisturi) şi Sakic (13 puncte, 6 recuperări)

MIHAI SILVĂȘAN,|antrenor U-BT

 „Este o nouă înfrângere dureroasă pentru noi, însă 
după acest meci nu vreau să discut prea mult despre 
baschet, a fost evident că Timișoara a fost mai motivată, 
au început meciul așa cum trebuie și noi din nou nu am 
avut acea intensitate despre care tot vorbim. Ca și la 
meciul cu Steaua, a trebuit să revenim de la o diferență 
mare, cred că au fost 15 puncte. “

1. BC CSU Sibiu 51 de puncte

2. U-Banca Transilvania 50 de puncte
3. CSM Steaua Eximbank București 49 de puncte

4. CSM Oradea 49 de puncte

5. BC SCM Timișoara 47 de puncte

6. BCMU FC Argeș Pitești 43 de puncte 

Clasament Liga Națională Top 6
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