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ACTUALITATE

Război între producători 
şi DSVSA Cluj
O brutărie acuză Direcţia Sanitar Veterina-
ră din Cluj că o impiedică să promoveze 
produsele tradiţionale româneşti.  Pagina 4

POLITICĂ

Seară de ceai şi scurtmetraje 
anticorupţie, la Cluj
O inedită dezbatere pe tema corupţiei 
va avea loc săptămâna viitoare la Bibli-
oteca Centrală Universitară.  Pagina 4

ADMINISTRAȚIE

Termen nou pentru finalizarea 
Parkingului Negoiu
Emil Boc a avansat un nou termen pentru 
inaugurarea Parkingului Negoiu. Pagina 3 

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

Miercuri, la ora 9 dimineața, Claudiu Salanță a intrat în sediul Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru a fi  audiat.

ECONOMIE

Cei mai mulţi români care vor să cumpere 
o locuinţă caută un apartament

EDUCAȚIE

Simularea examenului de Bacalaureat. 
Astăzi elevii susțin proba la alegere. 

Aproape 40% dintre românii 
care vor să îşi schimbe locuin-
ţa intenţionează să facă acest 
pas în următorul an, iar peste 
95% dintre aceştia îşi doresc să 
se mute în aceeaşi localitate, 
61,1% dintre ei fi ind interesaţi 
de un apartament în bloc, con-
form datelor raportului „Cu-
noaşterea extinsă a clientului 
de imobiliare online”.

Întrebaţi dacă sunt intere-
saţi să cumpere sau să închi-
rieze, cei mai mulţi au ales 
prima variantă (62,3%), po-
trivit Agerpres.

Majoritatea românilor in-
cluşi în cercetare caută un a-
partament în bloc (61,1%), în 
timp ce 24,7% îşi doresc o ca-
să de sine stătătoare, aflată în 
afara unui cartier rezidenţial. 
Ceilalţi se află în căutarea 
unui apartament în vilă 

(6,2%) sau îşi doresc o casă 
aflată într-un cartier reziden-
ţial (7,2%).

Aproape toţi respondenţii 
(95,8%) intenţionează să se 
mute în acelaşi oraş, iar 67% în 
acelaşi cartier în care locuiesc 
la ora actuală.

Întrebaţi care sunt criterii-
le de care ţin cont atunci când 
caută o locuinţă nouă, dinco-
lo de buget, românii ţin cont 
de zonă (47,8%), suprafaţa 
utilă (29,1%), numărul de ca-
mere (35,8%), suprafaţa tota-
lă sau construită (26,5%) şi 
de facilităţile din preajma lo-
cuinţei (22,9%). Anul con-
strucţiei, accesul la o parcare, 
apropierea de staţiile de mij-
loc de transport, calitatea fi ni-
sajelor şi compartimentarea 
sunt alte criterii amintite de 
respondenţi.

Simularea probelor scrise 
la examenul naţional de Ba-
calaureat 2018 a continuat 
miercuri cu proba obligato-
rie a profilului – proba E) c) 
– pentru elevii claselor a XI-a 
şi a XII-a, potrivit calenda-
rului aprobat de Ministerul 
Educaţiei.

Astăzi va fi susţinută pro-
ba la alegere a profilului şi 
specializării – proba E) d) – 
exclusiv pentru elevii de cla-
sa a XII-a.

Rezultatele vor fi comuni-
cate pe 30 martie, conform 
calendarului.

Probele încep la ora 9,00, 
când vor fi  distribuite subiec-
tele. Accesul elevilor în săli es-
te permis până la ora 8,30.

Timpul destinat elaborării 
unei lucrări scrise este de trei 
ore, din momentul în care s-a 

încheiat distribuirea subiecte-
lor fiecărui elev.

„Evaluarea lucrărilor va fi  
realizată în baza unor bareme, 
care asigură unitatea şi obiec-
tivitatea evaluării şi notării la 
nivel naţional, de către doi 
profesori din unităţile de învă-
ţământ în care elevii susţin si-
mularea. În situaţia în care nu 
sunt sufi cienţi profesori de 
specialitate într-o unitate de 
învăţământ, există şi posibili-
tatea de a solicita sprijin din 
partea profesorilor din alte 
şcoli", a precizat MEN, infor-
mează Agerpres.

Rezultatele vor fi  analizate 
la nivelul fi ecărei unităţi de în-
văţământ prin discuţii indivi-
duale cu elevii, dezbateri la ni-
velul clasei, şedinţe cu părin-
ţii, precum şi la nivelul consi-
liului profesoral.

PUBLICITATE
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ANGAJEAZĂ

Sentinţă în dosarul de corupţie al fostului viceprimar
Anna Horvath a refuzat munca în folosul comunităţii. Achitare sau închisoare? Pagina 2

Arhitectul județului Cluj a fost audiat la Poliţia Cluj-Napoca

Arhitectul judeţului Cluj, Claudiu Salanţă, a venit miercuri dimineaţă la Poliţia municipiului Cluj-Napoca. 
În ce calitate? Nu ştie. Monitorul de Cluj  a aflat că arhitectul Claudiu Salanță este suspect  în dosarul 
în care Consiliul Judeţean a fost reclamat că a antedatat un document de urbanism. Pagina 3 

Suspect de fals!
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Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 
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Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

 Cele mai bune 
prețuri și servicii 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  
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ADVERTORIAL

Farmec, cel mai mare pro-

ducător român de cosme-

tice, este câştigătorul 

competiţiei Progresiv 

Awards la categoria „Best 

New Non-Food Product”, 

extinzându-şi astfel pal-

maresul de premii şi dis-

tincţii cu un nou trofeu. 

Distincţia a fost acordată 

gamei de deodorante 

Gerovital Plant, lansată în 

luna iulie a anului trecut.

„Suntem foarte mândri de 

titlul obţinut, întrucât acesta 

atestă rolul Farmec în dezvol-

tarea industriei locale de cos-

metică şi în setarea tendinţe-

lor din domeniu. Dezvoltarea 

gamei de deodorante Gerovi-

tal Plant a durat circa 1 an 

şi jumătate şi ne bucurăm că 

implicarea echipelor noastre 

de cercetare şi dezvoltare în 

crearea acestor produse natu-

rale, de maximă efi cienţă es-

te recunoscută şi apreciată la 

nivel larg. De asemenea, sun-

tem recunoscători industriei 

de retail pentru premiul ofe-

rit. Colaborarea cu retailerii 

este una dintre direcţiile stra-

tegice ale Farmec, pe care o 

vom dezvolta cu profesiona-

lism şi dedicare în perioada 

următoare”, a declarat Co-
drean Pop, Director de Vân-
zări Farmec.

Clasamentul fi nal a fost fă-

cut public în cadrul Galei Pro-

gresiv Awards, care a reunit 

peste 450 de profesionişti din 

retail şi FMCG (atât furnizori, 

cât şi retaileri). Deodorantele 

Gerovital Plant au obţinut ce-

le mai multe voturi din par-

tea specialiştilor din industrie, 

la categoria „Best New 

Non-Food Product”.

Avansul faţă de competi-

tori a fost asigurat de ingre-

dientele naturale şi active 

utilizate în crearea gamei. 

Astfel, linia de deodorante 

Gerovital Plant are la bază 

formulări cu elemente 100% 

naturale, precum pudra de 
tapioca şi nu conţine Clor-
hidrat de Aluminiu sau al-

cool. Aceasta asigură o pro-

tecţie efi cientă şi o senzaţie 

de prospeţime şi energie de 

durată.

Gama de deodorante Ge-

rovital Plant întruneşte patru 

sortimente – Fresh, Crazy, 

Fancy şi Pure, fi ecare cu pro-

pria sa notă de parfum, şi es-

te disponibilă în ambalaje de 

150 ml şi 40 ml.

Produsele sunt comerci-

alizate în supermarketurile, 

hipermarketurile şi magazi-

nele de profil din ţară, în re-

ţeaua de magazine de brand 

Farmec şi Gerovital, precum 

şi în magazinul online 

www.farmec.ro.

UN NOU SUCCES PENTRU FARMEC 

Gama de deodorante Gerovital Plant a fost desemnată 
„Best New Non-Food Product”, în cadrul Progresiv Awards 2018

Fostul viceprimar al 

Clujului, Anna Horvath, a 

declarat la ultimul termen 

la Curtea de Apel Cluj că 

nu acceptă să presteze 

muncă în folosul comuni-

tăţii, una dintre condiţii 

în cazul unei condamnări 

cu suspendare sau amâ-

nare. Prin urmare, pentru 

Horvath există două vari-

ante: ori merge la închi-

soare ori va fi  achitată.

La termenul de la începutul 

lunii martie, judecătorii au de-

cis să repună cauza pe rol “în 

vederea înlăturării omisiunii ve-

rifi cării condiţiilor privind amâ-

narea aplicarea pedepsei şi la 

condiţiile executării pedepsei 

sub supraveghere”. În ambele 

variante, una dintre condiţii es-

te că “infractorul şi-a manifes-

tat acordul de a presta o mun-

că neremunerată în folosul co-

munităţii”, scrie clujust.ro.

Prin urmare, judecătorul 

i-a întrebat pe cei doi incul-

paţi Anna Horvath şi Zsolt Fo-

dor dacă ar accepta să mun-

cească în folosul comunităţii. 

Fodor a spus că este de acord, 

dar Horvath a refuzat. Astfel, 

politicianul UDMR mizează 

pe o achitare. Judecătorul ori 

o va achita de acuzaţiile de 

trafi c de infl uenţă şi spălare 

de bani ori o va trimite la 

închisoare.

Avocatul fostului vicepri-

mar, Gheorghiţă Mateut, a 

spus că refuzul muncii în fo-

losul comunităţii a fost deci-

zia clientei sale.

“Eu cred că aceste pasaje din 

Codul Penal sunt neconstituţi-

onale deoarece încalcă prezum-

ţia de nevinovăţie. O persoană 

ar trebui să îşi poată da un ast-

fel de consimţământ doar după 

pronunţarea sentinţei, pentru 

că dacă face cum se cere acum 

el îşi recunoaşte pe jumătate vi-

novăţia”, a spus Mateuţ.

La sfârşitul anului trecut, 

fostul viceprimar al Cluju-

lui Anna Horvath şi Zsolt 

Fodor (om de afaceri, pa-

tron Euro GSM) au fost tri-

mişi în judecată de procu-

rorii DNA Cluj în dosarul în 

este acuzată că, în perioa-

da februarie-mai, şi-a folo-

sit influenţa pe lângă func-

ţionari publici din Primărie, 

pentru ”urgentarea avizării 

unor proiecte imobiliare” 

pentru care omul de afaceri 

Fodor Zsolt avea interese e-

conomice.

În luna martie 2017, Hor-

vath a demisionat din func-

ţia de viceprimar. Mai mult, 

Horvath este suspectată de 

Agenţia Naţională pentru In-

tegritate (ANI) de conflict 

de interese.

SENTINŢĂ ÎN DOSARUL DE CORUPŢIE AL FOSTULUI VICEPRIMAR

Anna Horvath refuză 
munca în folosul comunităţii. 
Achitare sau închisoare?
Judecătorii ar trebui să se pronunţe astăzi în dosarul în care 
Anna Horvath a fost trimisă în judecată pentru trafic de influenţă. 

Anna Horvath mizează pe achitare

Procurorii DNA Cluj au 
dispus trimiterea în jude-
cată, sub control judiciar, 
a inculpatei Horvath 
Anna, pentru trafi c de in-
fl uenţă și spălare a bani-
lor, și a omului de afaceri 
Zsolt Fodor, în stare de li-
bertate, pentru cumpăra-
re de infl uenţă și spălare 
a banilor.

În rechizitoriul procurorilor 
se arată că, în perioada fe-
bruarie – mai 2016, în 
schimbul demersurilor fă-
cute pe lângă funcţionari 
cu atribuţii în domeniul ur-
banismului și autorizării 
lucrărilor de construcţii, 
Horvath Anna i-a solicitat 
omului de afaceri procura-
rea și remiterea a 60 de 
abonamente, în valoare 
totală de circa 20.000 de 
lei, la două festivaluri de 
muzică, pe care să le ofere 
ulterior ca ”stimulent vo-
luntarilor care o sprijineau 
în campania electorală la 
alegerile locale”.

Horvath Anna și Fodor 
Zsolt au convenit să disi-
muleze remiterea abona-
mentelor sub forma unui 
contract de sponsorizare, 
precizează DNA.

De ce e acuzată 
Anna Horvath



joi, 22 martie 2018 actualitate.monitorulcj.ro 3

O casă din Ciurila a 
ars până la temelii
Un incendiu puternic a izbucnit 
ieri noapte în localitatea Pruniș, 
comuna Ciurila, după ce propri-
etarul a încercat să aprindă fo-
cul în soba de încălzit aruncând 
benzină pe jar. Bărbatul a sufe-
rit arsuri, iar casa lui a fost arsă 
până la temeli. Două autospeci-
ale de stingere a incendiilor din 
Turda au intervenit pentru stin-
gerea fl ăcărilor care a cuprins o 
casă de locuit din localitatea 
Pruniș, comuna Ciurila. La sosi-
rea pompierilor focul se mani-
festa atât în interiorul casei cât 
și pe o suprafaţă de circa 40 de 
metri pătraţi din acoperiș. 
Pompierii s-au luptat cu fl ăcările 
peste o oră, timp în care au li-
chidat arderile și au înlăturat 
efectele negative ale incendiului 
și au evitat propagarea arderii 
la alte materiale combustibile 
din apropiere. Din păcate, imo-
bilul de locuit cu parter și etaj a 
fost distrus în totalitate. 
Proprietarul a primit asistenţă 
medicală de la o ambulanţă 
ajunsă la locul incendiului, el su-
ferind arsuri la nivelul membre-
lor superioare și coapsă, însă a 
refuzat transportul la spital. Cel 
mai probabil incendiul a izbuc-
nit în momentul în care proprie-
tarul a încercat să reaprindă fo-
cul în soba de încălzit aruncând 
benzină pe jar dintr-un recipient 
de plastic moment în care a su-
ferit arsurile.

Temperaturile mici 
înseamnă 
preţuri mari
Iarna prelungită ne aduce pagu-
bă în buzunar. Fermierii spun că 
au cheltuieli aproape duble din 
cauza frigului și a zăpezii, așa că 
se pregătesc să mărească preţu-
rile la carne, brânză și legume 
ca să nu iasă în pagubă. 
Fermierii vând cu 12 lei kilogra-
mul de brânză de vacă și nu se 
feresc să spună că în câteva săp-
tămâni preţul va ajunge la 15 
lei. Închise în grajduri de aproa-
pe patru luni de zile, vitele dau 
lapte mai puţin, așa că brânza 
se anunţă puţină și scumpă, 
scrie digi24.ro. Și mieii de Paște 
se anunţă mai scumpi: până la 
20 de lei kilogramul. Pun crește-
rile pe seama cheltuielilor supli-
mentare. Pe vremea asta, ani-
malele ar fi  trebuit să pască pe 
câmp. Zăpada le ţine însă în 
grajduri. Cultivatorii de legume 
se gândesc și ei să mărească 
preţurile ca să nu iasă în pagu-
bă. Au cheltuieli mai mari din 
cauza iernii neșteptate.

Caziere judiciare 
şi la Poliţia 
din Câmpia Turzii
Prefectul judeţului Cluj, Ioan 
Aurel Cherecheș, a participat 
marţi, la inaugurarea noului 
sediu al Poliţiei municipiului 
Câmpia Turzii, odată cu care a 
devenit operaţional serviciul 
de eliberare a cazierului judici-
ar „Noul sediu al poliţiei din 
Câmpia Turzii este unul mo-
dern, poate unul dintre cele 
mai moderne din ţară. Este în 
primul rând meritul autorităţi-
lor publice locale, al consilieri-
lor locali care, prin decizia lor, 
au venit în sprijinul locuitorilor 
municipiului Câmpia-Turzii. 
Consider că este un câștig fap-
tul că, pentru un eliberarea ca-
zierului judiciar, cei care solicită 
acest document nu mai trebuie 
să facă deplasarea la 
Cluj-Napoca. Treptat, ne dorim 
punerea la dispoziţia cetăţeni-
lor și a altor operaţiuni care 
privesc eliberarea pașapoarte-
lor sau serviciul de înmatricu-
lări”, a declarat prefectul 
Cherecheș.

Pe scurt

La sfârşitul lunii noiem-

brie 2017, primarul 

municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

anunţa pe Facebook că 

Parkingul Negoiu din 

Mănăştur cu 372 de 

locuri a fost finalizat, 

după 4 ani de zile. De 

atunci, parkingul nu 

poate fi folosit din cauza 

unor neconformităţi.

La recepţia parkingului, 

reprezentanţii ISU Cluj au re-

fuzat să-şi dea avizul din ca-

uza unor probleme şi necon-

formităţi. Acum, primarul 

Emil Boc a avansat un nou 

termen pentru inaugurarea 

obiectivului. „În aprilie va fi  

fi nalizată intervenţia în urma 

a ceea ce ne-a solicitat ISU 

de schimbare a unor materi-

ale, în urma cerinţelor care 

au apărut ulterior licitaţiei 

pentru Parkingul Negoiu, în 

urma modifi cării condiţiona-

lităţilor de rezistenţă la in-

cendiu a materialelor. Şi 

atunci se face acest demers, 

nu putem decât să respectăm 

cerinţele ISU, cerinţe apăru-

te ulterior licitaţiei. Şi în lu-

na aprilie, după datele pe ca-

re le avem, va fi  realizată a-

ceastă intervenţie”, a spus 

Boc miercuri dimineaţa la o 

emisiune la radio.

Lucrările la parkingul Ne-

goiu ce trebuie să deserveas-

că cetăţenii din Mănăştur, cel 

mai mare cartier al Clujului, 

au început în anul 2013. În-

tre timp, fi rma care trebuia să 

se ocupe de construirea aces-

tuia, Construdava – Icco Energ 

SRL, a intrat în faliment.

Emil Boc declara anul tre-

cut că termenul de fi nalizare a 

parkingului a fost anul 2015. 

Primarul s-a încurcat în terme-

ne, în anul 2012, imediat după 

câştigarea mandatului anterior 

anunţând că încheierea lucră-

rilor la parking a fost progra-

mată pentru sfârşitul anului 

2013. Apoi, în 2013 declara că 

parkingul va fi  gata la fi nalul 

lui 2014. Cum nu a fost respec-

tat nici termenul din 2013, nici 

cel din 2014, nici cel din 2015, 

Boc a dat un noul termen: 31 

decembrie 2016. Nici acest ter-

men nu a fost respectat. Deşi 

pe parcursul ultimilor trei ani, 

Construdava-Icco Energ a do-

vedit că nu este capabil să du-

că la bun sfârşit această inves-

tiţie, primarul a preferat să lu-

creze în continuare cu aceeaşi 

asociere. “O nouă licitaţie ar 

prelungi semnifi cativ fi naliza-

rea lucrărilor, de aceea optez 

în primul rând pentru varian-

ta fi nalizării lui cu fi rma de 

construcţii actuală”, îşi argu-

menta primarul decizia.

Boc anunţă un nou termen pentru finalizarea Parkingului Negoiu

Arhitectul judeţului 

Cluj, Claudiu Salanţă, 

a venit miercuri dimi-

neaţă la Poliţia munici-

piului Cluj-Napoca. În 

ce calitate? Nu ştie. Ştim 

noi că în dosarul în care 

Consiliul Judeţean a 

fost reclamat că a ante-

datat un document 

de urbanism.

Continuă războiul plân-

gerilor penale dintre con-

ducerea Aeroportului Inter-

naţional Cluj-Napoca şi Con-

siliul Judeţean. Ieri dimi-

neaţă, arhitectul şef al ju-

deţului, Claudiu Salanţă, a 

fost convocat la Poliţia mu-

nicipiului Cluj-Napoca pen-

tru a da declaraţii într-un 

dosar în care fost convoca-

tă şi şefa de la Urbanism a 

CJ Cluj, Anda-Mihaela Mu-

reşanu. Conform unor sur-

se, în dosar ar mai fi vizat 

şi Marius-Florin Bleoju. 

Conform surselor, aceste 

trei persoane au fost con-

vocate în calitate de sus-

pecţi într-un dosar în care 

sunt acuzate de fals inte-

lectual, uz de fals şi com-

plicitate la toate acestea, în 

urma unuia dintre nenumă-

ratele denunţuri penale din 

perioada anilor 2014 – 2016, 

cu care s-au gratulat cele 

două instituţii clujene pe 

eterna problemă a legalită-

ţii investiţiilor (sau a îm-

piedicării acestora cu rea 

credinţă), din cadrul Aero-

portului  Internaţ ional 

Cluj-Napoca. Din câte ştim 

noi, ar fi aproape 20 astfel 

de denunţuri şi contra-de-

nunţuri.

„Am venit să dau cu sub-

semnatul. Pentru ce? Ve-

chea speţă, aeroportul. A 

câta oară dau cu subsem-

natul pe chestia aeroport? 

Nu mai ţin minte, dar sunt 

multe. Acum nu ştiu des-

pre ce este vorba până nu 

intru. Am fost citat. În ce 

calitate? Urmează să îmi 

spună”, a spus Salanţă la 

intrarea în sediul Poliţiei 

municipiului Cluj-Napoca.

Salanţă a venit singur la 

poliţie, neînsoţit de avocaţi. 

Claudiu Salanţă a solicitat 

poliţiştilor dosarul şi s-a 

prevalat de dreptul de a re-

fuza să dea declaraţii până 

nu îl consultă.

Potrivit unor surse, Sa-

lanţă este audiat într-un do-

sar în care este urmărit pe-

nal pentru fals intelectual 

şi uz de fals după ce ar fi 

înregistrat în evidenţele 

Consiliului Judeţean Cluj 

un proces verbal de contra-

venţie la o dată anterioară 

datei emiterii actului pen-

tru a-i oferi o aparenţă de 

legalitate. Procesul verbal 

de contravenţie ar fi fost în-

tocmit în aprilie 2014 şi es-

te îndreptat împotriva Aero-

portului Internaţional Cluj.

Potrivit anchetatorilor, 

în cursul lunii aprilie 2014, 

Claudiu Salanţă, în calita-

te de architect şef în cadrul 

Consiliului Judeţean Cluj 

împreună cu Anda-Mihae-

la Mureşanu, aflându-se în 

exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, au întocmit pro-

cesul-verbal de constatare 

şi sancţionare a contraven-

ţiilor privind Aeroportul In-

ternaţional Cluj-Napoca la 

o dată ulterior celei con-

semnate, atestând împreju-

rări necorespunzătoare ade-

vărului. Ulterior falsificării 

înscrisului official, Claudiu 

Salanţă şi Anda-Mihaela 

Mureşanu au folosit înscri-

sul cunoscând că este fals 

predându-l pentru a fi în-

registrat în evidenţele Con-

siliului Judeţean. 

Arhitectul Clujului, 
Claudiu Salanţă, audiat la Poliţie
Arhitectul şef al judeţului Cluj, Claudiu Salanţă, a fost audiat la poliţie 
în calitate de suspect într-un dosar privind Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca.

La ora 9 dimineața, Claudiu Salanță a intrat în sediul Poliției Cluj pentru a fi  audiat
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Comisia Europeană 

transmite că documentul 

din 2012, în cadrul MCV, 

ce conţine nume ale 

unor persoane care au 

probleme penale, face 

parte din schimburile 

tehnice uzuale.

„Acest lucru a fost parte 

a schimburilor tehnice uzu-

ale efectuate în cadrul MCV 

în urmă cu câţiva ani (2012), 

referitor la standardul de re-

ferinţă 3, care prevede «Con-

struirea pe baza progreselor 

făcute deja, continuarea 

efectuării de investigaţii pro-

fesioniste, nepărtinitoare, în 

cazul acuzaţiilor de corup-

ţie la nivel înalt». După cum 

ştiţi, MCV este un proces 

bazat pe un acord, menit să 

evalueze progresele Româ-

niei în virtutea unor stan-

darde de referinţă stabilite”, 

a declarat Christian Wigand, 

purtător de cuvânt pentru 

domeniile Stat de Drept, Car-

ta drepturilor fundamenta-

le, Justiţie din cadrul Comi-

siei Europene, potrivit 

Mediafax.

Guvernul va transmite Co-

misiei Europene o adresă în 

care cere lămuriri despre po-

sibile ingerinţe în Justiţie, 

după ce un document din 

2012 privind MCV, făcut pu-

blic duminică, avea şi o lis-

tă de persoane cu probleme 

penale.

Este vorba despre un do-

cument din 10 octombrie 

2012, adresat Guvernului Ro-

mâniei, care prezintă o listă 

de 21 de cerinţe ale Comisi-

ei Europene în legătură cu 

MCV, prezentat de Antena 3.

Ce răspunde Comisia Europeană 
la documentul ce conţine o listă cu nume 
ale unor politicieni cu probleme de corupție

O inedită dezbatere pe tema 

corupţiei va avea loc marţi, 

27 martie, de la ora 17. 30 

la Biblioteca Centrală 

Universitară „Lucian Blaga” 

din Cluj-Napoca.

Participanţii vor putea ur-

mări scurtmetrajele anticorup-

ţie premiate la concursul “On-

ce Upon a Time in Romania” 

şi vor discuta aplicat despre 

soluţiile pe care fi ecare le are 

la îndemână pentru a avea o 

comunitate onestă şi repre-

zentanţi publici integri.

Vor participa judecătorul 

Cristi Danilet (VeDem Just 

– Voci pentru Democraţie şi 

Justiţie), Ligia Roxana (Um-

brela Anticorupţie Cluj), La-

vinia Marica (Iniţiativa Ro-

mânia), Elena Simion (Ini-

ţiativa România) şi Mihai 

Poliţeanu (Iniţiativa Româ-

nia), se arată pe pagina de 

facebook Umbrela Antico-

ruptie Cluj.

Întâlnirea are loc în con-

textul discuţiilor privind legi-

le justiţiei.

Amendamentele la Legile 

Justiţiei, adoptate marţi într-un 

ritm de maraton de Camera De-

putaţilor, pot fi  depuse în Se-

nat până joi, la ora 15:00, ur-

mând ca lunea viitoare să se 

dea raport la aceste proiecte de 

către comisia specială şi cel mai 

posibil să intre imediat pe or-

dinea de zi a plenului.

Printre cele mai importan-

te modifi cări se afl ă elimina-

rea preşedintelui României din 

numirea conducerii Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).

Seară de ceai şi scurtmetraje 
anticorupţie, la BCU Cluj-Napoca

Bianca Tămaş
redactia@monitorulcj.ro

O brutărie acuză Direcţia 

Sanitar Veterinată din Cluj 

că o împiedică să promove-

ze produsele tradiţionale 

româneşti şi că procesul 

prin care se primesc apro-

bările de comercializare 

este unul prea difi cil. 

Rrezentanţii DSVSA au de-

clarat că sunt necesare auto-

rizaţii fi indcă de-a lungul tim-

pului au întâlnit cazuri în ca-

re produse străine erau ream-

balate şi vândute ca produse 

tradiţionale româneşti.

Într-o postare intitulată „Cum 
poţi să omori producătorul ro-
mân”, Călin Matieş, administra-

torul brutăriei Sântimbru, susţi-

ne că a avut parte de neplăceri 

în momentul în care a vrut să îşi 

promoveze produsele în Cluj.

DAR: Surpriză, Clujul 
nu este în RO sau UE!

„Bătaie de joc din partea 

DSVSA Cluj, încercând să pro-

movăm produsele tradiţiona-

le româneşti la Cluj am făcut 

aceeaşi procedură pe care am 

făcut-o peste tot în ţară: Alba 

Iulia, Hunedoara, Dolj, Bucu-

reşti, Constanţa etc.

Am avut nevoie de alte au-

torizaţii şi a trebuit să plătim 

360/produs. Niciunde în Româ-

nia nu se întâmplă aşa ceva!

Nu este destul că am fost 

putat timp de 8 ore pentru o 

aturoziaţie şi o taxă ilegală con-

form schiţei! Vă întrebaţi de ce?

Clujul are doar 4 carman-

gerii şi Alba peste 100.

Clujul are doar un abator 

(făcut de un nebun din Alba), 

iar Alba peste 10 abatoare.

Clujul are doar 1 produs 

tradiţional atestat, iar Alba 

peste 60 de produse atestate!

Mulţumesc din sufl et tutu-

ror clujenilor!”, au transmis 

reprezentanţii brutăriei.

Filtrarea adevăraţilor 
producători români

Ioan Oleleu, directorul 

executiv al Direcţiei Sani-

tar-Veterinare din Cluj-Na-

poca a declarat că autoriza-

ţiile au fost eliberate în cel 

mai scurt timp.

„Nu ştiu care este situaţia 

în alte judeţe. Cert este un 

singur lucru. Autorizaţia pen-

tru eveniment s-a eliberat în 

aceeaşi zi, colegii au dat do-

vată de operativitate maxi-

mă. Faptul că se impun anu-

mite documente la un dosar 

este conform legii. Din punc-

tul meu de vedere acuzaţiile 

sunt nefondate”, a declarat 

directorul executiv.

Reprezentantul DSVSA a 

explicat că aceste măsuri 

sunt necesare pentru că, de-a 

lungul timpului, au existat 

numeroase persoane care 

s-au declarat „producători 

locali” când, de fapt, produ-

sele lor aveau alte origini de-

cât cele româneşti.

„Nu puţine au fost proble-

mele care s-au înregistrat şi au 

fost destul de grave la astfel de 

manifestări. Am întâlnit cazuri 

când aşa-zişi producători tra-

diţionali nu aveau niciun porc 

în ograda proprie, dar veneau 

din alte părţi şi le spuneau clu-

jenilor că vând produse tradi-

ţionale. La o analiză concretă, 

carnea respectivă provenea din 

Polonia sau din alte ţări. Nu de 

puţine ori am întâlnit situaţii 

când produsele tradiţionale 

apreciate de clujeni, în încer-

carea unora de a face bani cu 

orice preţ, sunt falsifi cate. Am 

întâlnit cazuri de jumări adu-

se din Ungaria reambalate şi 

vândute ca produse tradiţiona-

le. Cazuri de produse de pati-

serie, cozonaci cumpăraţi din 

alte unităţi, unităţi de industrie 

mare şi vânduse în alt amba-

laj ca şi produs tradiţional. Şi 

am mai mai întâlnit şi alte ast-

fel de situaţii, inclusiv pe do-

meniul produselor lactate. O 

monitorizare atentă a acestor 

produse sub două aspecte, ace-

la a salubrătăţii lor şi să fi e ce-

ea ce spun că este acel produs, 

face parte din obiectivele noas-

tre ca şi instituţie cu rol în do-

meniu”, a completat Oleleu.

Cât de tradiţionale sunt produsele româneşti?
Război între producători şi DSVSA.

Călin Matieș, administratorul, alături produsele brutăriei

IOAN OLELEU | 
directorul Direcției 
Sanitar-Veterinare

 „Nu puține au fost 
problemele care s-au 
înregistrat și au fost 
destul de grave la astfel 
de manifestări. Am 
întâlnit cazuri când așa-
ziși producători 
tradiționali nu aveau 
niciun porc în ograda 
proprie, dar veneau din 
alte părți și le spuneau 
clujenilor că vând 
produse tradiționale. 
La o analiză concretă, 
carnea respectivă 
provenea din Polonia 
sau din alte țări. Nu de 
puține ori am întâlnit 
situații când produsele 
tradiționale apreciate 
de clujeni, în încercarea 
unora de a face bani 
cu orice preț, sunt 
falsifi cate“
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Filmul unei studente 

a Universităţii 

Babeş-Bolyai a fost 

acceptat la categoria 

Short Film Corner 

a Festivalului de Film 

de la Cannes 2018.

„Bloc 5”, primul scurt-

metraj al Ioanei Băilă, este 

parte a lucrării de licenţă 

şi va putea fi vizionat on-

line în perioada 14 – 19 mai 

2018 pe platforma oficială 

a Festivalului, urmând ca, 

în funcţie de reacţia publi-

cului, să aibă şansa de a fi 

proiectat alături de alte pe-

licule de succes.

„Este un moment extrem 

de important pentru cariera 

mea viitoare şi sper că el îmi 

va deschide uşile pentru a 

continua la un nivel din ce 

în ce mai ridicat. Încă nu 

sunt regizor şi mai am foar-

te multe de învăţat. «Bloc 5» 

este un scurtmetraj axat pe 

3 momente din viaţa acelu-

iaşi personaj: copilăria, ado-

lescenţa şi maturitatea, scurt-

metraj pe care l-am realizat 

pentru examenul de licenţă, 

pornind de la o idee născu-

tă în urma discuţiilor cu pro-

fesorul coordonator al lucră-

rii, care m-a sfătuit să pre-

iau din experienţa persona-

lă“, afi rmă Ioana Băilă.

Absolventă a Facultăţii 

de Teatru şi Televiziune a 

Universităţii Babeş-Bolyai, 

Ioana Băilă este, în prezent, 

masterand în cadrul acele-

iaşi facultăţi.

Studentă UBB acceptată la Cannes

Concursul a devenit 

o tradiţie la nivelul 

Universităţii 

„Babeş-Bolyai”.

Un număr de 1769 de li-

ceeni s-au înscris la concur-

sul care poate înlocui admi-

terea, programat pentru sâm-

bătă, 25 martie 2018, de la 

ora 9.00, la Facultatea de 

Matematică şi Informatică 

din cadrul Universităţii Ba-

beş-Bolyai.

Concursul, devenit o tradi-

ţie la nivelul Universităţii Ba-

beş-Bolyai, constă în susţine-

rea unei probe scrise la ma-

tematică sau informatică, la 

alegerea candidatului, probă 

ce poate fi  susţinută în limba 

română sau limba maghiară.

Dintre liceenii înscrişi la 

concursul programat pentru 

sâmbătă, 25 martie 2018, 

1024 de elevi au ales să sus-

ţină proba de Informatică 

(917 în limba română, re-

spectiv 107 în limba maghia-

ră), în timp ce alţi 745 de 

liceeni s-au înscris la proba 

de Matematică (666 în lim-

ba română şi 79 în limba 

maghiară).

„Prin acest concurs, can-

didaţii au nu numai ocazia 

de a-şi testa cunostinţele de 

matematică sau de informa-

tică, dar pot obţine, de tim-

puriu, un important avan-

taj pentru admiterea la Fa-

cultatea de Matematică şi 

Informatică, întrucât nota 

obţinută la acest concurs

(dacă este minim 6), se 

poate folosi, la cerere, ca 

notă la proba scrisă la ad-

miterea din vară la Faculta-

tea de Matematică şi Infor-

matică. Prin numărul de can-

didaţi înscrişi (peste 1500 

în fiecare an), dar şi prin 

standardul ridicat al proble-

melor propuse, concursul 

Mate-Info UBB.

„A devenit cel mai popu-

lar şi mai important concurs 

de matematică şi de infor-

matică pentru elevi”, afir-

mă decanul Facultăţii de Ma-

tematică şi Informatică din 

cadrul UBB, prof. univ. dr. 

Adrian Petruşel.

Conform regulamentului 

concursului, primii 6 clasaţi 

vor primi în mod automat 

nota 10, fi ecare dintre con-

curenţi având posibilitatea 

de a folosi nota pe care o 

primeşte la concurs ca alter-

nativă la examenul de admi-

tere la Facultatea de Mate-

matică şi Informatică a UBB.

Peste 1.700 de liceeni la concursul 
de matematică-informatică 
ce înlocuieşte admiterea la UBB

Teatrul Naţional 

Cluj-Napoca invită cluje-

nii, ca în fi ecare an, de 

Ziua Mondială a 

Teatrului, la Ziua Porţilor 

Deschise, afl ată acum la 

cea de-a IX-a ediţie.

Evenimentul va avea loc 

marţi, 27 martie 2018, între 

orele 11:00 – 19:00, în săli-

le şi foaierele teatrului, şi 

include atât activităţi dedi-

cate copiilor, cât şi pentru 

adolescenţi şi copii. Intra-

rea este liberă, în limita lo-

curilor disponibile.

Pentru cei mici

Primul eveniment este spec-

tacolul pentru copii al Teatru-

lui de Păpuşi „Puck“, Pungu-

ţa cu doi bani de Ion Crean-

gă, în regia lui Decebal Ma-

rin. Scenografi a este semnată 

de Sandu Marian, iar ilustra-

ţia muzicală de Traian Păcu-

rar. Distribuţia: Ramona Ată-

năsoaie, Andra Ştefan, Andre-

ea Bolovan, Angelica Pamfi -

lie, Ion Iurcu, Iulian Lungu / 

Ionuţ Constantinescu, Călin 

Mureşan, Robert Gutunoiu, 

Adina Ungur. Aventurile co-

coşului şi punguţei sale pier-

dute sunt trăite cu sufl etul la 

gură şi hohote de râs nu doar 

de copii, ci şi de adulţi, Pun-

guţa cu doi bani fi ind o po-

veste şi pentru cei mari. În 

spectacol, povestea plină de 

haz a cocoşului cel isteţ este 

îmbogăţită cu situaţii şi per-

sonaje noi, adăugând un plus 

de savoare basmului.

În cadrul Atelierului de mâ-

nuit marionete, condus de doi 

dintre actorii Teatrului „Puck“, 

cu care deja copiii s-au întâl-

nit în spectacol, Andreea Bo-

lovan şi Ionuţ Constantinescu, 

copiii vor putea urmări în ce 

fel se pot mânui păpuşile.

Pentru cei mari 

Evenimentele pentru adulţi 

debutează cu Cronici interac-

tive, care va cuprinde o tre-

cere prin istoricul Teatrului 

Naţional de la începuturi şi 

până azi, conceput ca o insta-

laţie video interactivă.

Actorii Sânziana Tarţa, Ra-

du Lărgeanu, Anca Hanu şi 

Cătălin Herlo vor fi  protago-

niştii Dezbaterii Spiritul co-

mic pe scena Teatrului Naţi-

onal Cluj-Napoca, dezbate-

re moderată de Ştefana 

Pop-Curşeu, directorul artis-

tic al intituţiei. Se va discu-

ta despre rolurile comice pe 

care cei patru actori le-au 

adus în faţa spectatorilor, fe-

lul în care au fost ele abor-

date, dar şi fapte din bucă-

tăria internă a muncii asu-

pra personajului şi a modu-

lui de lucru al regizorilor cu 

care au avut ocazia să cola-

boreze, spun organizatorii.

Ca în fi ecare an, şi acum 

va exista un Colţ al „restitui-

rilor“. De această dată vor fi  

proiectate fragmente din spec-

tacolul regretatei regizoare 

Mona Marian, D'ale carnava-

lului de I.L. Caragiale, pro-

ducţie a Teatrului Naţional 

Cluj-Napoca, din anul 2002. 

După vizionarea fragmente-

lor înregistrate, spectatorii vor 

putea adresa întrebări actori-

lor din distribuţie Elena Ivan-

ca, Ovidiu Crişan, Adrian Cu-

cu, Cristian Grosu.

Repetiţie deschisă

În acest an, clujenii vor 

putea asista la o repetiţie a 

spectacolului Craii de Cur-

tea-Veche după Mateiu Ca-

ragiale, condusă de regizo-

rul Răzvan Mureşan şi de 

scenografa Andreea Săndu-

lescu, urmată, şi aceasta, de 

discuţii cu publicul.

Invitaţii speciali ai zilei 

vor fi actorii Dorin Chiriac 

şi Tudor Chirilă.

Şi în acest an, participan-

ţii vor avea ocazia de a vizi-

ta culisele, scena mare şi sa-

la teatrului, ghidaţi de către 

actorii noștri.

Ziua Porţilor Deschise la Teatrul Naţional
Ca şi la celelalte ediţii ale evenimentului, vizitatorii vor avea posibilitatea să urmărească o repetiţie deschisă.

Porțile deschise de la TNC se întamplă în fi ecare an la începutul primăverii
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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
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E-MAIL
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament de 50 mp, 2 
camere, decomandat, fi nisat cla-
sic, et intermediar/9, str. Al. Vla-
huţă cart. Grigorescu,preţ 67000 
euro. Pentru relaţii și inf. sunași 
la tel. 0744-653097. (4.7)

GARSONIERE

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

CASE/CABANE

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

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. 
Preţ negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 mp în Mărișel, zona centra-
lă, utilităţi în faţa terenului, front 
la drum principal 100 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
apă potabilă preţ 8 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744-653097. (3.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

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

¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 

mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj, 
numai pentru autoturism, pe str. 
Dorobanţilor. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0753-902739. (4.7)

¤ Închiriez curte/grădină cu ca-
să la ţară, lângă Cluj, cu posibi-
litatea de a ţine mai mulţi câni 
în curte. Ofer 1200 RON/lună. 
Aștept oferte la tel. 
0741-455348. (6.15)

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

SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează în condiţii 

avantajoase:

Inginer instalaţii apă canal
Electrician auto
Electromecanic

Maistru instalator
Sudor

Lăcătuş mecanic
Instalator apa canal

Fierar-Betonist
Muncitor necalifi cat

Oferim salariu atractiv, 
tichete de masă și 

decontarea transportului.
C.V.-urile se trimit pe email 
universal.sibiu@yahoo.com 

sau se depun la sediul 
societăţii din Sibiu, str. 

Frezorilor, nr. 2
Relaţii la telefon: 

0269-238.201.(5.13)

¤ 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

¤ 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.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CÂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul 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. (17.20)

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 primit cadou și nu am 
nevoie de el. Preţ 600 RON.

UZ CASNIC

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și 
ler, complete, din cărămidă, 
demontate de un sobar. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0752-093646.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, al-
bă, 150x70cm, model cu bate-
ria pe perete, stare perfectă de 
funcţionare, preţ: 450 RON. In-
formaţii la tel. 0751-014413.

PIERDERI

¤ S.C. RAFAEL MODA S.R.L., 
J12/502/2010, RO 26716462, 
pierdut certifi cate constatatoa-
re. Le declar nule.

¤ POP E. FLORINA INTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ, F12/122/2014 din 
data de 24.01.2014, pierdut certifi -
cat constatator. Se declară nul.

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

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

ANGAJEAZĂ

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

CONVOCATOR

Administratorul unic al
S.C. SARES S.A.

societate comercială cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. 
Fabricii, nr. 145A, având cod unic de înregistrare RO 203030, 
înregistrată la O.R.C. Cluj cu nr. J12/119/1991, atribuit în 
dată de 22.02.1991, convoacă în conformitate cu dispoziţiile 
art. 119 din Legea 31/1990 republicata, la sediul societăţii 
în Cluj-Napoca, Str. Fabricii, nr. 145A, jud. Cluj, următoarea 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru 
data de 23.04.2018, orele 10:00, prima convocare, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea datei de înregistrare pentru identifi carea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele A.G.O.A. 
Data de înregistrare propusă este 30.04.2018.

2. Propunerea de analiză a activităţii Consiliului de 
Administraţie al societăţii, ai cărui membri au fost revocaţi 
din funcţie în adunarea Generală Ordinară a acţionarilor 
din 18.12.2017, și în acest scop, desemnarea unui expert 
contabil care să analizeze toate operaţiunile din gestiunea 
societăţii, aferente întregului mandat al Consiliului de 
administraţie revocat din funcţie.

3. Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea 
formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor 
adoptate. Acţionarii înregistrări la data de referinţă 
01.04.2018 pot participa la Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor direct sau pot fi reprezentaţi și prin alte 
persoane decât acţionarii.

Documentele și materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și 
formularele și procura specială pot fi  obţinute de la sediul 
societăţii. Data limită de depunere a procurilor speciale în 
original este cu 48 de ore înainte de data fi xată pentru 
prima convocare. În cazul în care la data de 23.04.2018 nu 
se întrunește cvorumul necesar, în conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990, modifi cată și republicată, și în conformitate 
cu actul constitutiv al S.C. SARES S.A., Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor se va întruni la a doua convocare 
la data de 24.04.2018, în același loc și aceeași oră.

Administrator unic al SARES S.A.,
GRIGORAŞ CODRUŢA CORINA
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

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

ANUNŢ DE ÎNCHIRIERE

C. N. POSTA ROMANA S. A . – OFICIUL JUDETEAN 
DE POSTA CLUJ

Solicita oferte pentru inchirierea unui spatiu comercial 
in vederea desfasurarii activitatii postale in localitatea Dej, 
zona centrala, in suprafata de aprox. 150 mp.

Spatiile oferite pentru inchiriere vor avea dotarile necesare 
functionarii subunitatilor postale: utilitati, grup sanitar, 
incalzire, grilaje, acces pentru public si auto, rampa acces 
persoane cu handicap.

Ofertele se pot depune pana la data de 30.03.2018 la 
sediul Ofi ciului Judetean de Posta Cluj, Cluj Napoca, str. 
Regele Ferdinand, nr.33, jud.Cluj. Informatii suplimentare 
se pot obtine la O.J.P. Cluj, Cluj-Napoca, Regele Ferdinand, 
nr.33, tel. 0736705525.

ANUNŢ PUBLIC

SC AGRO DANIELA SRL, titular al proiectului „Construire 
magazie depozitări, dezmembrări auto” anunţă publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, de a nu solicita 
efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si 
continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de 
dezvoltare pentru proiectul „Construire magazie depozitări, 
dezmembrări auto”, propus a fi  amplasat in Câmpia Turzii, 
str.Laminoriștilor, nr.175, jud.Cluj.

1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele 
de: luni- -joi intre orele 9.00-14.00, vineri intre orele 
9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet 
offi ce@apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

ANUNŢ DE MEDIU

SC Orange România, titular al proiectului „Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire a obiectivului – stație fi xă de telefonie mobilă, 
acces, împrejmuire, branșament și racorduri la rețelele de 
utilități urbane propus a fi  amplasat în localitatea Giurcuța 
de Sus, com Beliș, jud Cluj, anunță publicul interesat asupra 
luării de către APM Cluj a deciziei de încadrare în cadrul 
procedurii de evaluare adecvată, respectiv că proiectul nu 
necesită parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanților nr 99, în zilele de luni-joi, între orele 9.00 – 
14.00 și vineri, între orele 9.00-12.00, precum și la 
următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii / observații 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţa publicul 
interesat că planul „Elaborare P.U.D. şi construire imobile 
locuinţe colective P+2E+E retras”, propus a fi  amplasat 
în comună Florești, sat Florești, strada Florilor, f.n., judeţul 
Cluj, titular: S.C. LUXOR RESIDENCE S.R.L şi Magiu 
Denisa, nu necesită evaluare 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 transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl 9B, cod 400609, ţel. 0264-410722, fax:0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, 
între orele 9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005privind protecţia 
mediului, aprobă prin legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și ORD. 1798/2007, S.C. 
POPMATESTEEL S.R.L. anunţă începere demersurilor 
în vederea obținerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„FABRICAREA PRODUSELOR DIN FIRE METALICE“ din 
localitatea Dej, strada Bistriţei, nr. 65.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi 
între orele 9:00-14:00, vineri 9:00-12:00.

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al societăţii

TRICOTAJE SOMEŞUL S.A.
având sediul social In Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, 

jud. Cluj, înmatriculată la O.N.R.C.T. Cluj sub nr. J12/152/1991, 
avand C.U.I. RO 202140, în temeiul art.117 coroborat cu art.112 
si art.113 din Legea nr.31/1990 republicată și modifi cată,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A 

ACŢIONARILOR

În data de 24 aprilie 2018, la sediul societăţii din Mun. 
Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii 
săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 10 
Aprilie 2018 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, ședinţele vor avea 
loc în dată de 25 aprilie 2018, În același loc, la aceleași ore și 
cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală ordinară se va ţine la ora 10.00, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a situaţiilor 
fi nanciare anuale aferente exerciţiului fi nanciar 2017, pe 
baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie 
și de auditorul fi nanciar;

2. Prelungirea contractului de audit fi nanciar, contractul 
de audit producând efecte până la data de 31.05.2019;

3. Prezentarea raportului de audit financiar aferent 
anului financiar 2017;

4. Discutarea și stabilirea repartizării profi tului și fi xarea 
dividendului aferent anului fi nanciar 2017;

5. Discutarea și supunerea spre aprobare a fi xării 
remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de administraţie 
pentru anul fi nanciar 2018;

6. Discutarea și supunerea spre aprobare asupra gestiunii 
consiliului de administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2017;

7. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de 
venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exerciţiul 
fi nanciar 2018;

8. Discutarea și supunerea spre aprobare a închirierii în 
continuare a imobilului proprietatea societăţii situat în Mun. 
Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.18, Jud. Cluj;

9. Discutarea și supunerea spre aprobare a constituirii în 
garanţie a bunurilor imobile afl ate în patrimoniul societăţii 
pentru creditele/împrumuturile angajate de către societate;

10. Discutarea și supunerea spre aprobare a împuternicirii 
Președintelui Consiliului de Administraţie pentru că, personal, 
în numele și pentru toţi acţionarii societăţii să semneze hotărârea 
AGOA adoptată;

11. Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii unei 
persoane în vederea redactării actelor, îndeplinirea tuturor 
formalităţilor privind înregistrarea/ridicarea hotărârii AGOA la/
de la O.N.R.C.T. Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial 
al României, partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară se va ţine la ora 10.30, 
în continuarea adunării generale ordinare, cu următoarea 

ordine de zi:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a stabilirii limitei 
maxime până la care se pot contracta credite/împrumuturi 
de către societate în perioada aprilie 2018–aprilie 2019;

2. Discutarea și supunerea spre ratifi care a contractelor de 
împrumut/creditare/cesiune de creanţa încheiate de societatea 
TRICOTAJE SOMEȘUL S.A. în cursul exerciţiului fi nanciar 2017;

3. Discutarea și supunerea spre ratifi care a actului adiţional 
nr.12/12.03.2018 la contractul de credit nr.3J/19.02.2008 
încheiat și semnat în anul 2018 cu BRD-Groupe Societe 
Generale S.A., în temeiul hotărârii C.A. din 2018 și în 
hotărârii AGEA din 2017;

4. Discutarea și supunerea spre aprobare a prelungirea 
valabilitaţii liniei de credit în suma de 420.000 eur deţinute 
în șold la BRD Groupe Societe Generale;

5. Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii C.A. 
în vederea semnării tuturor documentelor contractuale, inclusiv 
de constituire și/sau modifi care garanţii, necesare în vederea 
restructurării, reeșalonării și/sau rescadentării creditelor afl ate 
în sold la BRD Groupe Societe Generale la data prezenţei hotărâri, 
acordate în temeiul contractului de credit nr. 3J din 19.02.2008;

6. Discutarea și supunerea spre aprobare a vânzării unor 
active (utilaje, mijloace fi xe, etc.) a societăţii;

7. Discutarea și supunerea spre aprobare a împuternicirii 
Președintelui Consiliului de Administraţie pentru că, personal, 
în numele și pentru toţi acţionarii societăţii să semneze 
hotărârea AGEA adoptată și a actului constitutiv al societăţii 
actualizat cu toate modifi cările, în condiţiile art. 204 din 
Legea 31/1990;

8. Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii 
unei persoane în vederea redactării actelor, îndeplinirea 
tuturor formalităţilor privind înregistrarea/ridicarea hotărârii 
AGEA la/de la ONRCT Cluj și publicarea acesteia în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise pe 
ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii TRICOTAJE 
SOMESUL S.A. și pe site-ul societăţii  http://www.somesul.ro/

Procurile pentru reprezentare în cadrul adunărilor generale 
vor fi  depuse în original, la sediul societăţii TRICOTAJE SOMESUL 
SA, cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare, la prima convocare, 
sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

Informaţii suplimentare: tel: 0264-597.534, int. 207, între 
orele: 08.00-10.00.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Leanca Ioan Grigore

60%
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Baschet: „U” 
începe play-off-ul 
acasă
Echipa de baschet feminin 
Universitatea Cluj va juca pri-
mul meci din play-off pe teren 
propriu. Partida va avea loc 
pe data de 23 martie, împo-
triva echipei ACSBT 
Alexandria, în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”. Returul va 
avea loc pe 27 martie la 
Alexandria, iar dacă este ne-
cesar să se dispute și meciul 
decisiv, acesta este programat 
pe 30 martie. Universitatea 
Cluj a jucat în etapa III cu 
CSTBv Olimpia CSU Brașov și 
a pierdut cu 64-73 (19-19, 
15-12, 8-27, 22-15). În 
schimb, în etapa V, ultima, 
clujencele au obţinut o victo-
rie cu ACSBT Alexandria, 
70-57 (31-12, 10-11, 16-20, 
13-14). Universitatea Cluj a 
intrat în play-off de pe locul 
patru cu 29 de puncte, iar 
oaspetele de pe locul cinci cu 
același punctaj. (Raluca SAS)

Liga I: S-au calmat 
apele la Astra. 
Ce a spus Iordănescu 
despre CFR
Iordănescu junior a anunţat că 
s-au achitat și salariile din ur-
mă cu două luni și au ajuns la 
zi. De asemenea, antrenorul a 
vorbit și despre ultimele inten-
ţii ale patronului Ioan Niculae, 
care urmează să stabilească și 
un bonus de performanţă pen-
tru acest sezon. „CFR a schim-
bat la fel de mult ca noi, dar a 
dat prime de instalare, salarii, 
prime de obiectiv foarte mari. 
Astra a avut foarte mult timp 
salarii de 18, 12, 10 mii pe lu-
nă, bonusuri, dar în vară, de 
când am venit eu, a fost mai 
puţină forţă fi nanciară. Am ac-
ceptat această idee, dar să se 
plătească la zi. S-au plătit 
acum salariile pe două luni, 
suntem la zi. Și mie îmi era u-
șor să dăm prime foarte mari”, 
a declarat Edi Iordănescu, pen-
tru ProSport. (Raluca SAS)

Buzărnescu, învinsă 
în primul tur la Miami
Jucătoarea română de tenis 
Mihaela Buzărnescu a fost în-
vinsă de belgianca Kirsten 
Flipkens, cu 6-2, 6-3, marţi, în 
prima rundă a turneului WTA 
de la Miami (Florida), dotat 
cu premii totale de 7.972.535 
dolari. Buzărnescu (29 ani, 39 
WTA) s-a înclinat după o oră 
și 17 minute de joc în faţa u-
nei adversare de 32 de ani, 
care ocupă locul 71 în ierarhia 
mondială. Mihaela, care a 
avut procentaje mici la servi-
ciu (48% la prima minge și 
39% la a doua), a comis 6 du-
ble greșeli, faţă de 3 ale bel-
giencei, care a reușit și 4 ași. 
Buzărnescu va primi pentru 
participare un cec de 15.610 
dolari și 10 puncte WTA. Pe 
tabloul principal de simplu la 
Miami Open mai sunt patru 
românce. Sorana Cîrstea, cap 
de serie numărul 32, va intra 
și ea direct în runda a doua, 
împotriva învingătoarei dintre 
taiwaneza Su-Wei Hsieh și 
Katie Boulter (Marea 
Britanie), venită din calificări.

Pe scurt

PUBLICITATE

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Echipa naţională 

a României a susţinut 

marţi un antrenament 

pe stadionul „Ilie Oană” 

din Ploieşti, potrivit 

site-ului Federaţiei 

Române de Fotbal.

Selecţionerul Cosmin Con-

tra a avut la dispoziţie pen-

tru prima dată întregul lot de 

jucători convocat pentru ami-

calele cu Israel şi Suedia. 

Antrenamentul s-a des-

făşurat la Ploieşti pentru a 

menaja suprafaţa de joc de 

la Mogoşoaia, care va găz-

dui meciuri din turul de eli-

tă al Campionatului Euro-

pean Under-19, începând de 

miercuri.

O parte dintre jucătorii 

naţionalei de seniori au par-

ticipat şi luni după-amiază 

la o şedinţă de pregătire pe 

un teren sintetic acoperit din 

apropierea Centrului de Fot-

bal Mogoşoaia.

Tricolorii pregătesc pri-

mele jocuri de pregătire 

din 2018, ei urmând să în-

tâlnească reprezentativa Is-

raelului, pe 24 martie, de 

la ora 20,00, în deplasare, 

la Netanya, şi selecţionata 

Suediei, pe 27 martie, de 

la ora 21,30, la Craiova, pe 

stadionul „Ion Oblemen-

co”.Cosmin Contra mizea-

ză pe următorii jucători:

Portari: Ciprian Tătăruşa-

nu (Nantes, 48/0), Silviu Lung 

(Kayserispor, 3/0), Florin Ni-

ţă (Sparta Praga, 1/0), Bog-

dan Lobonţ (AS Roma, 85/0)

Fundaşi: Romario Benzar 

(FCSB, 10/0), Cristian Ma-

nea (CFR Cluj, 1/0), Cos-

min Moţi (Ludogorets, 12/0), 

Cristian Săpunaru (Kayse-

rispor, 23/0), Dragoş Grigo-

re (Al Sailiya, 31/0), Alin 

Toşca (Benevento, 10/0), Io-

nuţ Nedelcearu (UFA, 0/0), 

Nicuşor Bancu (CS U Cra-

iova, 1/0)

Mijlocaşi: Mihai Pintilii 

(FCSB, 40/1), Răzvan Ma-

rin (Standard Liege, 9/1), 

Alexandru Cicâldău (FC Vi-

itorul, 0/0), Nicolae Stan-

ciu (Sparta Praga, 19/6), 

Alexandru Chipciu (Ander-

lecht, 32/4), Dorin Rotariu 

(Royal Mouscron-Péruwelz, 

4/0), Paul Anton (Anji Ma-

hacikala, 0/0), Gheorghe 

Grozav (Bursaspor, 23/5), 

Dennis Man (FCSB, 0/0), 

Ciprian Deac (CFR Cluj, 

13/1), Alexandru Mitriţă (CS 

U Craiova, 0/0), Constantin 

Budescu (FCSB, 8/4)

Atacanţi: Claudiu Keşeru 

(Ludogorets, 21/6), George 

Ţucudean (CFR Cluj, 2/0).

Antrenamente intense 
pentru tricolori

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Scorurile pe sferturi au 

fost: 23-21, 19-14, 23-19, 

19-14. Formaţia clujeană 

a controlat meciul în tota-

litate. Nici în această par-

tidă, Mihai Silvăşan nu 

s-a putut baza pe funda-

şul Miha Lapornik.

„Am făcut un joc bun, 

ne-am făcut temele cât de mult 

am putut, căci am avut doar 

un antrenament pentru a pre-

găti acest meci. Eram puţin 

frustraţi cu toţii pentru evolu-

ţiile mai puţin bune din me-

ciurile din dubla cu Gronin-

gen, care ne-au bătut de două 

ori, plus meciul cu Galaţiul, 

pe care l-am câştigat cum l-am 

câştigat. Doream să avem in-

tensitate bună, să fi m concen-

traţi, jucam cu una dintre con-

tracandidatele la titlu şi trebu-

ia să demonstrăm că avem va-

loare şi că ne putem impune. 

Cred că am controlat meciul 

de la un capăt la celălalt şi pâ-

nă la urmă am reuşit să câşti-

găm. Totul e de focusul şi men-

talitatea cu care intrăm într-un 

joc, când ai foarte multe me-

ciuri, apare o relaxare menta-

lă când joci cu adversari teo-

retic mai slabi. Din păcate nu 

am reuşit să îi montez pentru 

meciul cu Galaţi, să fi e sută la 

sută şi asta s-a văzut. Nu am 

fost constanţi în absolut nimic 

din ce am făcut în teren şi s-a 

văzut, însă, chiar dacă nu vă 

vine să credeţi, mă bucur că 

a existat acel meci şi că l-am 

câştigat cum l-am câştigat, pen-

tru că acest gen de meciuri, în 

care revii de la minus 20 de 

puncte, unesc echipele, arată 

caracter, arată faptul că tre-

buie muncă pentru a obţine 

rezultate bune. În meciul cu 

Steaua chiar nu am avut pro-

bleme mari de motivare a ju-

cătorilor, ei au înţeles impor-

tanţa meciului, au înţeles cu 

cine jucăm şi au avut inten-

sitatea potrivită încă din pri-

ma secundă a meciului”, a 

declarat tehnicianul formaţi-

ei U-BT, Mihai Silvăşan.

Cei mai buni marcatori ai 

clujenilor au fost Kuti (16 punc-

te, 3 recuperări), Kromah (15 

puncte, 5 pase decisive) şi 

Barro (13 puncte, 9 recupe-

rări). De la Steaua s-au eviden-

ţiat Flowers (15 puncte, 6 re-

cuperări), Lapornik (12 punc-

te, 2 recuperări) şi Zekovic (12 

puncte, 3 recuperări).

„Eu cred că în acest meci a-

părarea a făcut diferenţa, am 

primit doar 68 de puncte pe te-

renul nostru, ceea ce, cred eu, 

e foarte bine. S-a văzut şi din 

tribună că am avut o intensi-

tate foarte mare şi, până la ur-

mă, aşa trebuie să jucăm în fi -

ecare meci. Cred că meciul cu 

Galaţiul ne-a unit, am început 

să vorbim mai mult între noi 

despre jocul nostru, a fost un 

wake up call, să ne trezim la 

realitate şi să punem mai mul-

tă forţă în jocul nostru. Putem 

spune că azi s-au întâlnit două 

dintre favoritele la titlu, mai 

sunt şi altele, s-a văzut şi pe 

teren, a fost un spectacol, cu 

multe aruncări de trei puncte, 

cu dunk-uri, a fost un meci fru-

mos. Ne aşteaptă un alt meci 

difi cil cu Timişoara, nu prea 

avem timp să îl pregătim, însă 

noi am jucat în acest ritm pe 

tot parcursul campionatului şi 

suntem obişnuiţi”, a declarat 

jucătorul Kuti Nandor.

După această victorie U-BT 

este pe locul 2 în clasament, 

cu 38 de puncte.

Următorul meci pentru 

U-BT va fi  împotriva echipei 

BC Timişoara. Partida va avea 

loc în Sala Sporturilor “Ho-

ria Demian”, vineri, 23 mar-

tie, de la ora 17:15.

Victorie uşoară pentru U-BT
Echipa U-Banca Transilvania a învins-o, fără probleme, pe Steaua CSM Eximbank Bucureşti.

După această victorie, U-BT este pe locul 2 în clasament, cu 38 de puncte
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