
LUNI | 22 APRILIE 2019 | anul XXII, nr. 74 (5499) | 12 pagini | 1,50 lei

ACTUALITATE

Tradiţii de Paştele catolic 
la Cluj-Napoca
Zeci de clujeni şi-au dus coşurile cu 
mâncare în biserică pentru a fi  sfi nţite 
de preot.  Pagina 7

SĂNĂTATE

Drama unei paciente 
tratate de un „medic fals”
Crina Nistor ar fi  practicat 10 ani, fără 
drept, oftalmologia, la Spitalul CFR din 
Cluj-Napoca.  Pagina 2

POLITICĂ

Miting electoral 
USR PLUS la Cluj
USR PLUS anunţă că primul miting elec-
toral pentru alegerile din 26 mai va fi  or-
ganizat la Cluj.  Pagina 3

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

Monitorul de Cluj a reconstituit ultimele zile din viaț a colegului nostru Dan Porcuțan, 
de la internare ș i pâ nă  la momentul decesului. Ce tratament a primit, câ t de bine a fost 
î ngrijit ș i cum a fost posibil ca un tâ nă r sportiv să  moară  la câ teva ore de la ieș irea 
din spital, nebă gat î n seamă  de medici câ nd s-a plâ ns că  nu poate respira. Paginile 4-5
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PSD Cluj: Reabilitare de doi lei 
a DJ 109 B Fundătura – Cornești

METEO

Temperaturi în creştere. Cum va fi 
vremea în următoarele trei zile

În vara lui 2018 ofi cialii Con-
siliului Judeţean Cluj anunţau 
lucrări de reabilitare/moderni-
zare şi pe DJ 109B Fundătura – 
Corneşti.

„Este incredibil cum banii 
clujenilor sunt cheltuiţi inutil 
pentru lucrări de proastă calita-
te, care doar în câteva luni sunt 
propuse pentru alte şi alte repa-
raţii. Rea voinţă, incompetenţă, 
prostie, toate la un loc? Nu ştiu! 
Cert este că administrarea aces-
tor drumuri judeţene, reabilita-
rea/modernizarea lor este în res-
ponsabilitatea celor de la Con-
siliul Judeţean Cluj şi a preşe-
dintelui Alin Tişe. Ruşine să vă 
fi e domnilor! Luaţi la pas dru-
murile Clujului cu Alin Tişe în 
frunte. Pe hartă şi în comunica-

te de presă drumurile judeţene 
arată bine, în realitate, întreg 
programul de reabilitare/moder-
nizare este un dezastru: lucrări 
de proastă calitate şi întârzieri 
de peste 1-2 ani”, susţine Horia 
Nasra, preşedintele PSD Cluj.

Gradele vor urca treptat în ter-
mometre în următoarele trei zi-
le, dar nu scăpăm de ploi. În pri-
mele zile ale săptămânii viitoa-
re, vremea va fi  instabilă, astfel 
că vor fi  intervale în care tem-
porar va ploua. Maximele vor 
ajunge până la 23 de grade, trans-
mite ANM.

Începutul de săptămână de-
butează cu înnorări şi, tempo-
rar, cu ploi în regiunile de 
nord-vest, centru şi sud-vest.

„Cel puţin în primele zile, 
vremea va fi , în general, insta-
bilă, astfel că vor fi  intervale în 
care temporar va ploua. Con-
cret, începutul de săptămână 
debutează cu înnorări şi, tem-
porar, cu ploi. Ziua, în partea 
de nord-vest şi centru, şi pe arii 

restrânse în rest, iar noaptea, 
local, în partea de vest, sud-vest 
şi în centru”, a declarat meteo-
rologul Oana Catrina.

În ceea ce priveşte vremea la 
munte, aici sunt aşteptate preci-
pitaţii mixte şi predominant nin-
sori, dar numai la altitudini ma-
ri. Cantităţile de apă ce se vor 
acumula pe parcursul unei zile 
aici, vor depăşi 15-20 de litri pe 
metru pătrat.

Ziua de marţi vine cu înno-
rări în majoritatea regiunilor, 
temporar ploi. Maxima acestei 
zile va atinge 19 grade Celsi-
us. Miercuri, vremea se încăl-
zeşte, urmând ca în această zi 
să se înregistreze valori termi-
ce mai ridicate decât cele spe-
cifi ce datei.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

P. 3Studii de 10 mil. € pentru metrou şi tren metropolitan la Cluj

Malpraxis sau indiferenţă?
Colegul nostru Dan Porcuțan a murit în floarea vârstei. 
Avea doar 30 de ani, vârsta la care alți tineri își întemeiază 
familii și fac copii! Cum a fost posibil? Cine răspunde?
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Impact între două maşini 
pe Calea Someşeni

Un accident cu mai multe victime s-a pro-
dus pe Calea Someșeni, ieri, în jurul orei 
15.40. „Două autoturisme au intrat în coli-
ziune, conform primelor informaţii, în zona 
unităţilor militare din Someșeni. Patru per-
soane au fost transportate la spital, cu trau-
matisme ușoare, dintre care o minoră de 
circa 13 ani. Într-una dintre mașinile impli-

cate se afl a și un copil de 9 luni, care a fost 
transportat alături de mama sa la spital”, 
transmit pompierii.

Accident pe Calea Dezmirului. 
Şoferul a fugit
Un accdent rutier soldat cu pagube materia-
le a avut loc ieri dimineaţa pe Calea 
Dezmirului din Cluj-Napoca, șoferul fugind 
de la faţa locului. “Conform primelor infor-
maţii, accidentul s-a produs pe fondul nea-
daptării vitezei în curbă, rezultând pagube 
materiale la autovehicul, la gardul unui imo-
bil din zonă și un stâlp de lemn. Drumul pu-
blic a fost blocat circa 45 minute. Ulterior, la 
sediul unităţii de poliţie s a prezentat un tâ-
năr în vârstă de 25 de ani – presupusul con-
ducător al autovehiculului implicat în acci-
dentul de pe Calea Dezmirului. În urma tes-
tării cu aparatul etilotest, a rezultat o con-
centraţie de peste 0,80 mg/ l alcool pur în 
aerul expirat. De asemenea, acesta nu pose-
da permis de conducere”, transmite IPJ Cluj.

Minoră fără auz, 
acroşată de tren în gara 
din Cluj-Napoca
O tânără în vârstă de 17 ani a fost rănită 
grav, duminică la prânz, în gara din 
Cluj-Napoca după ce a fost acroșată de un 
tren. Din primele informaţii, fata nu a au-
zit garnitura de tren. Incidentul a avut loc 
la ora 14.20 în gara din Cluj-Napoca. 
“Echipajul de terapie intensivă SMURD a 
acordat asistenţă medicală unei fete de 17 
ani, care a fost acroșată de o garnitură de 
tren, la trecerea la nivel, pe una dintre lini-
ile de tren. La sosirea echipajului SMURD, 
tânăra prezenta mai multe plăgi la cap, 
dar era conștientă și cooperantă. Fata a 
fost preluată de echipajul SMURD și trans-
portată la UPU Copii. Tânăra este cu diza-
bilităţi și nu a auzit trenul în momentul 
când trecea peste linia de cale ferată”, 
transmite ISU Cluj.

Pe scurt

„Crina Nistor, medic specia-

list” – astfel este ştampilat 

un bilet de trimitere din 

2012 în care se pune dia-

gnostic unei paciente 

şi i se recomandă să se ope-

reze la ochi. Acest lucru în 

condiţiile în care la data 

respectivă Crina Nistor era 

doar medic rezident.

O ştampilă pe care scrie 

„Crina Nistor, medic specia-

list”, aplicată pe un bilet de 

trimitere din 2012 în care pa-

cientei i se pune diagnostic şi 

i se recomandă să se opereze 

la ochi, este o nouă dovadă 

în cazul medicului acuzat că 

ar fi  practicat fără drept, timp 

de 10 ani, oftalmologia la Cluj. 

Conform pacientei G.P., care 

a dorit să-şi păstreze anoni-

matul, biletul de trimitere i-a 

fost scris de către Crina Nis-

tor la cabinetul privat Optinis 

al soţilor Nistor. Femeia dorit 

să scape de ochelari, iar pe 

baza biletului de trimitere sem-

nat Crina Nistor a fost opera-

tă. Rezultatul? „După cea de-a 

doua intervenţie chirurgicală, 

doamna doctor mi-a spus că 

va trebui să port două perechi 

de ochelari, nu una”, poves-

teşte pacienta.

În 2012, Crina Nistor e-

ra, conform declaraţiilor so-

ţului ei, medic rezident la 

spitalul CFR din Cluj-Napo-

ca. Abia din 2018, Crina Nis-

tor şi-a luat examenul de 

specialitate şi a devenit me-

dic oftalmolog.

Crina Nistor ar fi  practicat 

fără drept oftalmologia, timp 

de 10 ani, la Spitalul CFR din 

Cluj-Napoca, alături de soţul 

său, un cunoscut şi apreciat 

chirurg oftalmolog. Aceste 

acuzaţii la adresa medicului 

clujean au fost făcute de că-

tre deputatul Emanuel Ungu-

reanu, de la care a fost de-

clanşată ancheta Direcţiei de 

Sănătate Publică.

„Nu e vina mea că ai 
probleme cu ochii”

O clujeancă de 31 de ani a 

povestit ce a păţit după un con-

trol oftalmologic făcut de Cri-

na Nistor. În 2012, la vârsta de 

24 de ani, a vrut să scape de 

ochelarii pe care-i purta de o 

viaţă şi s-a dus la cabinetul 

privat Optinis, deţinut de chi-

rurgul Marius Nistor – de la 

spitalul CFR şi de soţia sa Cri-

na Nistor, fi ind consultată de 

aceasta din urmă. „Doamna 

Nistor mi-a spus din start, fă-

ră prea multe discutii, că poa-

te, evident, să mă scape de 

ochelari cu o operaţie cu im-

plant de cristalin artifi cial”. Fă-

ră să pună prea multe între-

bări, pacienta a acceptat ope-

raţia: „Tot ce voiam în acel 

moment era să scap de oche-

lari, aşa că nu m-am gândit şi, 

ce e drept, nici nu mi s-a vor-

bit despre aspectele negative 

ale intervenţiei chirurgicale”. 

I s-a spus că trebuie să cum-

pere cristalinul cu 2.000 de lei 

de la cabinetul soţilor Nistor, 

iar operatia va fi  făcută gratu-

it la Spitalul CFR, la sectia de 

oftalmolgie, care era peste drum 

de cabinetul privat. Femeia 

susţine că a platit şi consulta-

ţia, şi topografi a corneană, dar 

că nu a primit şi bonuri fi sca-

le. Prima operaţie a fost făcu-

tă, în 6 decembrie 2012, la spi-

talul CFR de către o echipă for-

mată din Crina Nistor, Marius 

Nistor şi o asistentă. La con-

sultul post-operatoriu, medi-

cul Marius Nistor i-a pus dia-

gnosticul de cataractă la ochiul 

drept, cel operat, si i-a zis să 

vină la o nouă intervenţie chi-

rurgicală deoarece cristalinul 

nu a fost poziţionat bine.

Operaţia s-a făcut, în 13 

decembrie 2012, tot la spita-

lul CFR în aceeaşi echipă. Du-

pă câteva zile, pacienta s-a 

prezentat din nou la Cabine-

tul privat Optinis, la Crina Nis-

tor, pentru a vedea cum s-a 

vindecat operaţia. Atunci, a 

fost informată că nici de da-

ta aceasta intervenţia chirur-

gicală nu a reuşit. Astfel, a 

primit vestea că va trebui să 

îşi facă două perechi de oche-

lari, nu una, cum avea deja: 

o pereche pentru a vedea de 

aproape şi una pentru distan-

ţă. Tânăra mai spune că, atunci 

când a cerut explicaţii, Crina 

Nistor i-a răspuns pe un ton 

iritat: „Nu este vina mea că 

tu ai avut probleme din copi-

larie cu ochii.”

Cristalin greşit?

Pacienta a consultat de 

atunci doi medici pentru a ve-

dea ce se poate face. În 2015, 

un specialist a fost mirat că I 

s-a recomandat operaţie de 

schimbare de cristalin la vâr-

sta ei – 24 de ani – şi nu i s-a 

sugerat să poarte lentile de 

contact dacă nu mai doreşte 

să poarte ochelari. În 2018, a 

fost la un control oftalmolo-

gic la alt medic care a susţi-

nut, cu surprindere, că nu a-

re cristalinul necesar pentru 

problemele ei oculare.

Ea spune că a decis să-şi 

facă publică abia acum po-

vestea după ce a văzut scan-

dalul legat de acuzaţiile la 

adresa Crinei Nistor că ar fi  

practicat oftalmologa fără ca-

lifi carea necesară.

Deputatul Emanuel Ungu-

reanu spune că soţii Nistor 

„au minţit în mod repetat”.

„Voi depune la parchet o 

sesizare ofi cială cu privire la 

neregulile descoperite la sec-

ţia de oftalmologie a spita-

lului CFR şi voi cere trage-

rea la răspundere şi a celor 

care au încercat să muşama-

lizeze problemele care au 

fost găsite în urma interpe-

lării adresate Ministerului 

Sănătăţii. Solicit din nou pu-

blic, Ministrului Sorina Pin-

tea, demiterea conducerii 

DSP Cluj care este direct res-

ponsabilă de situaţia de pe 

secţia de oftalmologie a spi-

talului CFR şi de faptul că 

un medic a operat sau a pus 

diagnostic în domeniul of-

talmologiei, timp de 10 ani, 

neavând acest drept şi nea-

vând competenţe în acest do-

meniu”, spune Ungureanu.

Drama unei paciente tratate 
de „medicul fals“ din Cluj
„M-am operat ca să scap de ochelari. După intervenţie, mi s-a spus 
că trebuie să port două perechi“, povesteşte pacienta.

Crina Nistor ar fi  practicat fără drept oftalmologia, timp de 10 ani, 
la Spitalul CFR din Cluj-Napoca



luni, 22 aprilie 2019 | monitorulcj.ro  POLITICA/ADMINISTRATIE 3

Alianţa USR PLUS anunţă 

că primul miting electoral 

din campania pentru euro-

parlamentare va fi  organizat 

la Cluj-Napoca pe 5 mai.

„La Cluj-Napoca va avea 

loc, pe 5 mai, primul miting 

electoral al Alianţei 2020 USR 

PLUS formată din Partidul U-

niunea Salvaţi România (USR) 

şi Partidul Libertate, Unitate şi 

Solidaritate (PLUS). Pentru am-

bele partide, acesta va fi  pri-

mul eveniment de acest tip pe 

care îl organizează. Alianţa 

2020 USR PLUS marchează 

prin acest miting începutul ofi -

cial al campaniei electorale 

pentru alegerile europarlamen-

tare, primele alegeri după doi 

ani de când PSD+ALDE au 

preluat puterea, iar cetăţenii 

şi-au petrecut multe seri în 

stradă la proteste, în spitalele 

murdare, sau la cozile de la 

ghişee”, se arată într-un co-

municat transmis, vineri, de 

organizatori.

Potrivit sursei citate, ale-

gerea Clujului se datorează 

faptului că a adunat cele mai 

multe semnături pentru două 

campanii cetăţeneşti, dar şi 

scorului pe care l-ar obţine 

alianţa la alegeri, conform 

unui sondaj de opinie.

„Oraşul de pe malul Some-

şului este alegerea fi rească pen-

tru acest eveniment. Clujenii au 

oferit cele mai multe semnături 

din ţară în ambele campanii ce-

tăţeneşti de modifi care a legilor 

pe care USR şi PLUS le-a susţi-

nut în 2018, respectiv «Fără Pe-

nali în Funcţii Publice» şi «Oa-

meni Noi în Politică». (...) Rea-

mintim că sondajul făcut în lu-

na martie de către IMAS pe ra-

za municipiului Cluj-Napoca în 

ceea ce priveşte intenţia de vot 

pentru alegerile europarlamen-

tare situează Alianţa 2020 USR 

PLUS în vârful clasamentului, 

cu un procent de peste 40% – 

de departe cel mai mare din ţa-

ră”, se mai arată în comunicat.

USR PLUS organizează 
primul miting electoral 
la Cluj-NapocaComisarul european pen-

tru politică regională, 

Corina Creţu, a declarat, 

vineri, într-o conferinţă 

de presă, că judeţul Cluj 

şi întreaga regiune de 

Nord-Vest sunt fruntaşe în 

ceea ce priveşte atragerea 

fondurilor europene.

"Clujul a fost ales ca des-

tinaţie în ultima perioadă de 

către instituţiile europene toc-

mai pentru modul în care a 

performat, inclusiv în dome-

niul fondurilor europene. (...) 

Regiunea de Nord-Vest este 

una dintre cele mai perfor-

mante regiuni din România, 

(...) şi dacă vine vorba de în-

treprinderile mici şi mijlocii, 

este regiunea care a depus de 

opt ori mai multe proiecte de-

cât banii necesari, ceea ce în-

seamnă că mediul de afaceri 

se mişcă foarte mult", a spus 

Corina Creţu.

Creţu a mai declarat că Ro-

mânia are actualmente un 

grad de absorbţie al fonduri-

lor europene, pe fondul de 

dezvoltare regională şi fondul 

de coeziune, de circa 19-21%, 

respectiv 28% dacă se iau în 

considerare şi plăţile directe 

din agricultură.

Corina Creţu a declarat, în 

cadrul unei conferinţe de pre-

să, că instabilitatea adminis-

trativă din ultima perioadă a 

îngreunat atragerea fondurilor 

europene în cazul României.

„Din păcate, pentru peri-

oada 2014-2020 implementa-

rea pe teren merge foarte lent. 

Am lucrat cu cinci guverne, 

opt-nouă miniştri ai Trans-

porturilor. Această instabili-

tate administrativă a afectat 

foarte mult atragerea fondu-

rilor europene. Suntem la o 

absorbţie, privind fondul de 

dezvoltare regională şi fon-

dul de coeziune, pe care eu 

le coordonez, undeva între 

19 şi 21%, cu tot cu agricul-

tură, care sunt plăţi directe 

28% şi gândiţi-vă că suntem 

în al cincilea an al exerciţiu-

lui bugetar de şapte ani. (...) 

Cred că organizarea adminis-

trativ-teritorială de acum în-

greunează foarte mult absorb-

ţia fondurilor europene”, a 

precizat comisarul european.

Corina Creţu a adăugat că 

deşi proiectul european este 

în ultima perioadă atacat, 

România nu-şi poate permi-

te un alt drum decât acela 

pro-european.

„Proiectul european este 

cel mai atacat în această pe-

rioadă, în primul rând din 

Vest, dar şi de unele ţări din 

Estul european, care din do-

rinţa de a-şi ascunde proprii-

le neîmpliniri o blamează şi 

fac din Uniunea Europeană 

un ţap ispăşitor. (...) Româ-

nia nu-şi poate permite luxul 

de a se gândi la un alt drum 

decât acela pro-european, iar 

apartenenţa la Uniunea Euro-

peană, care a adus 70 de ani 

de pace pe continentul euro-

pean, care a adus 45 de mili-

arde de euro, deci vedem so-

lidaritate inclusiv în termeni 

fi nanciari, care a adus progra-

mele Erasmus pentru tineri, 

posibilitatea de a munci, de 

a călători, toate aceste lucruri 

trebuie explicate şi trebuie ex-

plicate mai ales generaţiilor 

tinere”, a menţionat aceasta.

Comisarul european pen-

tru politică regională a subli-

niat faptul că pe viitoarea pe-

rioadă de programare, Româ-

nia ar putea primi cu 13% 

mai multe fonduri europene 

decât în perioada 2014-2020, 

dacă propunerea Comisiei Eu-

ropene va fi  adoptată de că-

tre Parlamentul European şi 

de Consiliul Uniunii Europe-

ne, pentru că negocierile sunt 

blocate în prezent.

Printre noutăţile viitoare-

lor regulamente propuse de 

Comisie se numără 80 de mă-

suri de simplifi care radicală a 

birocraţiei privind absorbţia 

fondurilor europene, respec-

tiv propunerea ca minim 10% 

din bugetul Programului Ope-

raţional Regional să fi e alocat 

direct în administrare oraşe-

lor şi localităţilor mici, a pre-

cizat Corina Creţu.

Corina Creţu: Județul Cluj, performant 
în atragerea de fonduri europene

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca a anunţat 

că a fost publicată în 

SICAP (Sistemul Informatic 

pentru Achiziţii Publice) 

licitaţia pentru Servicii 

de elaborare Studii 

de Pre-Fezabilitate, 

Fezabilitate, impact asupra 

mediului şi evaluarea stra-

tegică adecvată pentru 

obiectivul de investiţii 

„Tren Metropolitan Gilău – 

Floreşti – Cluj-Napoca – 

Baciu – Apahida – Jucu – 

Bonţida”- etapa I a siste-

mului de transport metro-

politan rapid Cluj: 

Magistrala I de Metrou şi 

Tren Metropolitan, inclusiv 

legătura dintre acestea şi a 

studiilor conexe viitoarelor 

obiective de investiţii.

Termen de depunere a ofer-

telor este 1 iulie ora 15, iar 

valoarea estimată a contrac-

tului este de 46.440.000 lei fă-

ră TVA (aproximativ 10 mili-

oane euro)

„Acest proiect de investiţii 

reprezintă un pas semnifi ca-

tiv pentru dezvoltarea so-

cio-economică a zonei metro-

politane Cluj-Napoca şi are ca 

obiectiv asigurarea unor ser-

vicii de mobilitate de calitate 

ridicată pentru populaţia zo-

nei metropolitane, precum şi 

un transport efi cient înspre şi 

dinspre Cluj-Napoca”, spune 

primarul Emil Boc.

Staţii noi între Nădăşelu 
şi Bonţida

Potrivit editulului, proiec-

tul de investiţii va fi  realizat 

în două etape: În prima etapă 

va fi  realizat Trenul Metropo-

litan pe infrastructura actuală. 

„În această fază va fi  imple-

mentat un sistem de transport 

rapid care va acoperi întregul 

coridor feroviar cuprins între 

halta Nădăşelu şi staţia de la 

Bonţida, pe o lungime de apro-

ximativ 43 kilometri”, anunţă 

primarul Clujului.

Punctele de oprire actuale 

vor rămâne aceleaşi şi se pro-

pune adăugarea unor noi sta-

ţii de oprire în zonele: Baciu, 

Tetarom pe strada Tăietura 

Turcului şi la podul IRA pe 

strada Aurel Vlaicu.

„Pentru fi ecare punct de 

oprire se vor analiza facilităţi-

le disponibile pentru călători: 

bănci, zone de aşteptare, toa-

lete, puncte de procurare a bi-

letelor (automate/case) etc. De 

asemenea se va analiza dispo-

nibilitatea parcărilor de mici 

dimensiuni şi se va realiza co-

nectivitatea cu transportul pu-

blic local la fi ecare punct de 

oprire”, mai spune Boc.

În cea de a doua etapă va fi  

realizat metroul pe axa vest-cen-

tru-est care urmăreşte să deser-

vească principalele puncte de 

interes pornind din Gilău până 

la podul IRA pe o lungime de 

aproximativ 16 kilometri. Pro-

iectul va avea două părţi.

Legătură Floreşti 
– Podul IRA

„În prima parte se va reali-

za legătura dintre comuna Flo-

reşti şi Podul IRA pe următorul 

traseu propus: zona de sud a 

comunei Floreşti – viitorul spi-

tal regional de urgenţă – centrul 

comercial Vivo – cartierul Mă-

năştur – centrul oraşului Cluj-Na-

poca şi zona de est a oraşului, 

respectiv zona Aurel Vlaicu/Po-

dul IRA. Pentru zona din afara 

oraşului se va studia posibilita-

tea realizării metroului suprate-

ran, iar de la intrarea în Cluj-Na-

poca acesta urmând a fi  reali-

zat în subteran”, a explicat Boc.

A doua etapă a realizării 

metroului vizează crearea le-

găturii dintre comunele Flo-

reşti şi Gilău.

„Până la implementarea ce-

lei de a doua etape, conectivi-

tatea dintre Gilău şi Floreşti va 

fi  asigurată prin autobuze ca-

re vor deservi această zonă în 

vederea asigurării accesului oa-

menilor la metrou. De aseme-

nea, va fi  asigurată prin auto-

buze legătura dintre Gilău şi 

Nădăşelu pentru cei care do-

resc să folosească trenul me-

tropolitan”, a conchis Boc.

Luna aceasta, primarul Emil 

Boc a semnat împreună cu pri-

marii comunelor Gilău, Floreşti, 

Baciu, Apahida, Jucu şi Bonţi-

da acordul de asociere privind 

realizarea în parteneriat a stu-

diilor de prefezabilitate, fezabi-

litate, impact asupra mediului 

şi evaluarea strategică adecva-

tă pentru trenul metropolitan şi 

metrou. Este a doua oară când 

cei 7 primari (Gilău, Floreşti, 

Cluj, Baciu, Apahida, Jucu şi 

Bonţida) îşi dau mâna şi înche-

ie un acord de asociere privind 

realizarea în parteneriat a stu-

diilor de prefezabilitate, fezabi-

litate şi impact asupra mediului 

în ceea ce priveşte introducerea 

trenului metropolitan.

În decembrie 2018, edilii se 

întâlneau la Primăria Cluj-Na-

poca şi semnat un acord pen-

tru asigurarea fi nanţării din bu-

getul propriu sau din alte sur-

se, inclusiv din fonduri euro-

pene, a cheltuielilor pentru ela-

borarea studiilor de prefezabi-

litate, fezabilitate, impact asu-

pra mediului aferente tronsoa-

nelor de cale ferată şi metrou 

situate pe raza lor teritorială.

10 mil. € pentru studii la metrou 
şi tren metropolitan la Cluj
Metrou şi tren metropolitan la Cluj. Municipalitate face primele demersuri concrete

Municipalitatea face primele demersuri pentru realizarea metroului și trenului metropolitan din Cluj

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

 „Nu sunt poveşti. Eu 
trebuie să dau doar 
viziune oraşului şi zonei 
metropolitane. Acesta e 
doar începutul. Bani din 
exerciţiul fi nanciar actual 
vor fi  atraşi cu siguranţă 
pentru trenul 
metropolitan, după ce 
se realizează studiul de 
fezabilitate, aprobarea 
proiectului, licitaţie şi 
execuţie. Cu acest proiect 
odată intrat în linia 
de fi nanţare a UE îşi 
păstrează fi nanţarea
 şi în exerciţiul fi nanciar 
următor. Are şanse mari 
de a primi fi nanţare şi în 
2021-2027 şi atunci vor fi  
bani şi pentru metrou, şi 
pentru tren metropolitan“
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A venit în oraşul de pe 

Someş pentru a-şi urma 

pasiunile – sportul, fotogra-

fi a, ciclismul – şi s-a întors 

acasă între patru scânduri. 

A ales să se interneze 

într-un spital de stat, 

punându-şi toată încrede-

rea în doctorii din oraşul de 

cinci stele şi într-un sistem 

medical clujean lăudat 

până la Dumnezeu şi îna-

poi. „Credeam că la Cluj 

medicii sunt mai pricepuţi”, 

spunea, la înmormântarea 

lui Dan Porcuţan, preotul 

Teodor Giosan din 

Câmpulung Moldovenesc.

• Dan Porcuţan s-a inter-

nat în 10 martie la Clinica de 

Chirurgie Maxilo-Facială de pe 

strada Cardinal Iuliu Hossu, 

aparţinând Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj

• Diagnosticul medicilor es-

te un abces submandibular. În 

aceeaşi zi, medicii intervin pen-

tru drenarea puroiului, iar trei 

zile mai târziu se realizează 

extracţia dentară a dintelui

• În 14 martie, la prânz, 

este externat

• În aceeaşi zi, seara, se în-

toarce la spital, unde acuză că 

nu poate respira, dar este lăsat 

să plece fără minime verifi cări

•  În 14 martie, la ora 21.00, 

moare acasă sufocat

• Poliţiştii au deschis un 

dosar penal pentru ucidere 

din culpă

Monitorul de Cluj a stat de 

vorbă cu medici care, din mo-

tive lesne de înţeles, doresc să 

îşi păstreze anonimatul. Aceş-

tia au explicat pas cu pas ce s-a 

făcut bine şi unde s-a greşit

Zilele se scurg cu rapidida-

te, însă durerea din sufl etul 

unei familii care şi-a pierdut 

copilul, fratele, mult prea de-

vreme, nu poate fi  alinată. Pe 

buzele tuturor este doar o sin-

gură întrebare: „De ce a mu-

rit jurnalistul Dan Porcuţan?”

Monitorul de Cluj încearcă 

să reconstituie ultimele zile din 

viaţa fostului nostru coleg, de 

la internare şi până la momen-

tul externării. Ce tratament a 

primit, cât de bine a fost îngri-

jit şi cum a fost posibil ca un 

tânăr sportiv să moară la câte-

va ore de la ieşirea din spital ne-

băgat în seamă de medici când 

s-a plâns că nu poate respira.

Duminică, 10 martie. 
Internarea

„Bună dimineaţa. Îmi pot 

lua azi liber? Abia pot înghi-
ţi. Sunt cu o falcă în cer şi una 

în pământ. Nu vă trimit poză 

ca să nu aveţi o zi horror”, es-

te mesajul pe care Dan îl tri-

mite redacţiei Monitorul de Cluj, 

urmat de un al doilea, la scurt 

timp după: „Copii, voi sta câ-

teva zile în spital la maxilo-fa-

cială. Sper ca în cel mai scurt 
timp să fi u din nou pe teren”.

Dan Porcuţan se internea-

ză în data de 10 martie la Cli-

nica de Chirurgie Cranio-Ma-

xilo-Facială.

„Fratele meu nu voia să se 

interneze. Primele cuvinte ale 

doctorului, cum l-a convins pe 

Dani să se interneze în spital, 

au fost «dacă nu vii să îţi scot 
puroiul, ajunge puroiul la ini-
mă şi mori!». Doctorul ştia de 

duminică (n.red. ziua internă-

rii) că există riscul ca el să moa-

ră, dacă nu este tratat ca lu-

mea. Ştia foarte bine că e o per-

soană cu probleme”, povesteş-

te Adriana, sora lui Dan.

În urma examinărilor s-a 

pus diagnosticul de abces 

submandibular.

Din actele medicale afl ăm că, 

în aceeaşi zi, s-a intervenit chi-

rurgical, i s-a făcut o anestezie 

loco-regională, a avut loc incizia 

şi drenajul abcesului, debridarea 

de ţesuturi moi (medicii s-au asi-

gurat că puroiul este drenat şi 

eliminat cu totul) şi s-au intro-

dus două tuburi de dren la nivel 

submandibular stâng.

„Prima întrebare care se 

pune este dacă la momentul 

diagnosticului, într-adevăr ab-

cesul era doar submandibu-

lar sau era extins şi în alte zo-

ne (în zona cervicală, de gât, 

de exemplu). Asta ar avea im-

portanţă şi asupra modului în 

care plasezi tuburile de dren. 

Pacientul a avut două tuburi 

de plastic plasate. E posibil să 

fi  fost plasate strict subman-

dibular. Nu ştiu să spun dacă 

e sufi cient sau nu, dar te poţi 

gândi dacă un tub nu trebu-

ia plasat mai jos”, afi rmă sur-

se medicale consultate de Mo-

nitorul de Cluj.

Tratamentul din spital

În data de 13 martie, me-

dicii îi extrag dintele. În cur-

sul internării, medicii îi dau 

lui Dan o medicaţie cu trei 

antibiotice, evoluţia este po-

zitivă, drept urmare se deci-

de şi externarea acestuia o zi 

mai târziu.

„I s-a dat Paduden, Amoxi-

plus, amoxicilină, un antibio-

tic puternic combinat cu gen-

tamicină. Combinaţia asta de 

obicei se dă să te asiguri că 

acoperi un spectru larg de mi-

crobi, dar în acelaşi timp i-au 

mai dat şi metronidazol ca să 

acopere anaerobii; zonele den-

tare sunt zone ascunse unde 

poţi să ai germeni foarte peri-

culoşi. În spital, a evoluat foar-

te bine. Dar, atenţie! Patru zi-

le. Oare acest tratament anti-

biotic, care şi-a dovedit efi ci-

enţa în spital, nu trebuia pre-

lungit încă 3 sau 5 zile, având 

în vedere că el a fost externat 

cu alt tratament decât cel avut 

pe durata internării?”, explică 

sursele Monitorul.

Medicație greşită?

Pe perioada internării, Dan 

a primit şi dexametazonă, ca-

re este un corticosteroid.

„Corticosteroidul, prin defi -

niţie, îţi scade imunitatea or-
ganismului. E medicamen-

tul-cheie, dexametazona nu se 
dă în infecţii acute. Ca regulă, 

nu se dă, doar dacă ai un mo-

tiv justifi cat să îl dai. Se dă când 

ai un motiv foarte clar să dai un 

corticosteroid într-o infecţie, tre-

buia să fi e un motiv serios. De 

ce a primit dexametazonă când 

el a avut o infecţie? A existat un 

motiv argumentat? Răspunsul 

la întrebare îl găsim doar în foa-

ia de observaţie. S-a cerut şi un 

consult ORL, poate fi  unul din-

tre motivele pentru care a pri-

mit acest medicament. Eu nu 

aş fi  dat dexametazonă”, mai 

spun aceste surse.

Joi, 14 martie. 
Externarea...

Având în vedere că evoluţia 

locală şi generală este favora-

bilă, jurnalistul a fost externat, 

joi, 14 martie, la ora 13:00, cu 

următoarele recomandări: evi-

tarea traumatizării zonei ope-

rate, igienă orală corespunză-

toare, alimentaţie semi lichidă 

adecvată (în ideea să nu mes-

tece), să nu fumeze, să nu bea 

alcool sau cafea şi tratament 

conform reţetei medicale.

„L-au externat cu Zinat. E 

relativ nou intrat pe piaţă. Este 

un medicament adecvat, nu i-au 

dat apă de ploaie, e medicament 

efi cicent, dar nu neapărat în ca-

zul lui. În practică, dacă ai o 

medicaţie efi cientă la care paci-

entul răspunde (n.red. cum a 

fost cea din spital), o menţii ca 

atare. I-au dat terapie împotri-

va durerii, antibiotice şi antiin-

fl amatoare. Igienizări cu soluţii 

slab antiseptice. Medicii au avut 

o antibiogramă care să le spu-

nă de ce i-au dat acest medica-

ment? Au avut o antibiogramă 

ca să ştie dacă răspunde la acel 

antibiotic? Dintr-o dată, de la 
trei antibiotice date în spital, 
s-a trecut la unul singur. Acel 

unul singur, ai ştiut tu că este 

efi cient? Medicii au ştiut sigur 
că nu mai are puroi la exter-
nare? Putea fi  scenariul urmă-

tor. A avut un abces submandi-

bular, a fost drenat, medicii au 

văzut că nu mai vine nimic pe 

tuburi, au presupus că abcesul 

a dispărut, i-au scos şi măsea-

ua, i s-a dezumfl at gâtul, l-au 

lăsat acasă cu un antibiotic ca-

re ştiu că este efi cient, îi dau 

doză maximă, toate bune şi fru-

moase. Dar dacă puroiul nu a 
fost complet eliminat? Răspun-

sul îl vom avea în urma rapor-

tului de autopsie. Dacă mai avea 

sau nu puroi la momentul ex-

ternării ar trebui să se regăseas-

că în expertiza medico-legală”, 

continuă sursele ziarului.

...Şi (re)întoarcerea 
la acelaşi spital

Potrivit familiei şi prieteni-

lor, la două ore de la externa-

re, gâtul lui Dan se umfl ase 

din nou. Între timp, jurnalis-

tul avea să trimită colegilor de 

la ziar un ultim mesaj: „Revin 
şi eu în forţă după amiază”.

„Medicul curant ştia prea 

bine că este un caz critic, dar 

i-a dat drumul acasă pentru că 

aveau nevoie de paturi libere, 

aveau pacienţi noi. La ora 13:00 

a fost externat, la ora 15:00 e-

ra din nou umfl at. Până seara, 

s-a umfl at gâtul şi mai tare. Am 

mers la ora 19:00 din nou la 

Clinica Maxilo-Facială. Docto-

rii ne-au trimis înapoi acasă şi 

au zis să ia un antiinfl amator 

«că e bine, se face bine, vii di-

mineaţa la control». L-au luat, 

l-au verifi cat, la măsele era bi-

ne, «iei un antiinfl amator, se 

dezumfl ă gâtul şi mâine dimi-

neaţă vii din nou la control»”, 

povesteşte sora lui Dan.

Deşi nu putea respira, 
este trimis acasă

„Gâtul îi era umfl at şi nu pu-

tea respira. Puteau să îi spună 

că habar nu au care îi treaba şi 

să îl trimită la Urgenţele de pe 

Clinicilor sau la ORL, vezi de ce 

îi umfl at gâtul. Ei au zis să ia 

antiinfl amatorul, se dezumfl ă 

şi gata. De fapt, era foarte, foar-

te mult puroi fi zic şi trebuia scos 

de cei de acolo. Cu siguranţă, 

cine l-a văzut nu şi-a dat inte-

resul sau a fost foarte habarnist. 

L-au văzut doi medici rezidenţi 

joi la ora 19:00. A mai fost un 

caz similar, dar acolo pacientul 

a fost trimis la urgenţa genera-

lă, l-au intubat, şi a fost scos 

puroiul şi a fost salvat. Fratele 

meu nu a mai ajuns pentru că 

pe noi nu ne-au trimis la Urgen-

ţe. Ne-au trimis acasă. La ora 

19:45 am ajuns acasă, iar la ora 

21:00 el era mort”, rememorea-

ză Adriana Porcuţan.

Ultimele minute 
din viaţa lui Dan 
şi „borcanul cu puroi”

Umfl at la gât şi cu difi cultăţi 

în a respira, Dan şi sora lui se 

întorc în apartamentul din Mă-

năştur. Sora lui povesteşte că la 

un moment dat, acesta a venit 

la bucătărie, şi-a pus mâna la 

gât, nu putea respira, după ca-

re a căzut în genunchi.

„Atunci am început mane-

vrele de resuscitare. Ştiam ce să 

fac. Între timp, colega de apar-

tament a sunat la Ambulanţă. 

A venit relativ repede. După ex-

primarea medicilor de pe Am-

buanţă, au trebuit să îi scoată 

un borcan de puroi din plămâni 

şi din corp. Atât ţin minte că au 

zis medicii, «am reuşit să golim 

plămânii, dar inima nu o mai 

putem porni. E prea târziu». Nu 

mă pot ierta că nu am ajuns cu 

el la Urgenţe. Dar m-am bazat 

pe medicii de la Maxilo-Facia-

lă. Cu o oră înainte să moară, 

am fost să îi iau medicamente. 

Am hotărât cu Dani să mergem 

la Urgenţe, urma într-o jumăta-

te de oră să mergem, dar nu am 

mai ajuns”, mai spune tânăra.

„Mi-am dat seama că nu 
poate respira, dar am vrut să 
îi ţin inima până veneau me-
dicii. Medicii nu trebuiau să 
mi-l trimită acasă. E vina lor, 
e vina lor 100%. Eu am mers 
pe mâna lor că am crezut că 
sunt mai deştepţi ca mine. 
Noi am considerat că trebuie 
mers la Urgenţe pe Clinicilor, 
dar am mers pe mâna lor” 

(Adriana Porcuţan)

„Ce l-ar fi  salvat? Nu mu-
rea, dacă chiar în acel ultim 
moment cineva ar fi  ştiut să 

     Un tânăr a murit cu zile chiar în ziua     
   Răspunde cineva pentru viaţa colegului     

În memoria lui, Clubul de ciclism Napoca Cycling Plus, unde activa şi Dan, şi-a schimbat denumirea 
în Club Sportiv Napoca Cycling Plus PDG (Porcuţan Dan George)

Întrebări fără răspuns
Dacă ar fi  răspuns, am fi  dorit să îi întrebăm 
pe medici următoarele:
- Pe durata internării vorbim de o terapie cu trei 
medicamente, aparent foarte efi ciente, reduse la 
unul singur după patru zile. Ce au făcut medicii să 
considere că se pot reduce, că nu mai e nevoie să 
continue tratamentul acesta? Ce s-a întâmplat cu 
abcesul lui, cu puroiul?
- De ce i s-a administrat dexametazonă, despre 
care unii medici susţin că e interzis în caz de in-
fecţii acute?
- Medicul i-a explicat toate riscurile externării şi 
s-a asigurat că pacientul înţelege?
- La momentul externării, medicii ştiau sigur 
că pacientul nu mai are puroi în organism?
- Pacientul s-a întors la spital, unde se consideră 

că problemele lui de respiraţie sunt neimpor-
tante. Cine a fost de gardă în seara zilei de joi, 
14 martie, şi cine a decis ca pacientul să plece 
acasă? În ce a constat consultul din seara re-
spectivă? E posibil să nu poţi respira şi să ţi se 
zică „e normal să te doară în piept după o in-
tervenţie chirurgicală“?
- Câte decese în situaţii similare au mai existat 
la Clinica Maxilo-Facială?
- De ce s-a decis externarea pacientului după 
doar patru zile?
- A existat un consult ORL? Dacă da, care au 
fost concluziile? Dacă nu, de ce?
- De ce nu a fost trimis pacientul la Urgenţele 
de pe Clinicilor?
- Pe cine consideraţi vinovat de moartea tânărului?
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   externării dintr-un spital din Cluj-Napoca! 
   nostru Dan Porcuţan, oprită la 30 de ani?

introducă pur şi simplu un 
tub de pix, de plastic, în gât. 
Dacă i-ar fi  introdus acest tub 
în trahee avea o cale pe care 
respira pentru că el a avut 
blocajul undeva mai sus, la 
nivelul glotei” (medic)

A murit sufocat

Expertiza IML în cazul jur-

nalistului nu a fost fi nalizată. 

Acolo, vom găsi toate răspun-

surile. Până atunci, avem cer-

tifi catul constatator al decesu-

lui care ridică şi mai multe în-

trebări. Aspectul pe care doc-

torii l-a constatat în timpul au-

topsiei a fost a unei infecţii ca-

re nu a fost localizată.

„Pe certifi cat scrie insufi ci-

enţă respiratorie. Cauza imedi-

ată de deces a fost insufi cenţă 

respiratorie acută, adică a mu-

rit sufocat. Dar nu asta e cau-

za de deces. Este evenimentul 

fi nal. Cauza de deces este de 

ce, care e boala, de unde a ple-

cat? Abces submandibular stâng 

operat, fl egmon latero-certival 

stâng. Diferenţa între fl egmon 

şi abces e următoarea: ai un ţe-

sut, poţi să ai o infecţie care se 

transformă într-un buboi, dar 

localizat, asta e abcesul, sau ai 

o infecţie la care organismul nu 

reuşeşte să se opună şi se du-

ce, asta e fl egmonul. Doctorul 

a intervenit şi a drenat un ab-

ces submandibular. La autop-

sie avem un fl egmon latero-cer-

vical stâng. Oricum o iei, este 

o evoluţie. Abcesul submandi-

bular operat şi fl egmonul late-

ro-cervical stâng sunt cauzele 

lui de deces care au dus la edem 

glotic (umfl ătură) care l-a asfi -

xiat. Glota este zona în care se 

face încrucişarea căii digestive 

cu calea respiratorie. Cheia pro-

blemei este acest edem glotic”, 

explică medicii.

Malpraxis, nepăsare sau 
dezinteres? Dosar penal 
pentru ucidere din culpă

După moartea jurnalistului, 

la nivelul Inspectoratului de Po-

liţie Judeţean Cluj s-a deschis un 

dosar pentru ucidere din culpă.

„S-a cerut expertiza IML, 

se aşteaptă rezultatul necro-

psiei ca mai apoi să decidem 

dacă e cineva responsabil de 

moartea lui. S-a deschis un 

dosar penal pentru ucidere 

din culpă in rem, adică cu pri-

vire la faptă, nu împotriva 

vreunei persoane. În funcţie 

de rezultatele raportului IML 

vedem dacă se va merge îm-

potriva unei persoane”, trans-

mit reprezentanţii IPJ Cluj.

Familia Porcuţan a angajat 

un avocat şi e decisă să mear-

gă până în pânzele albe să 

afl e adevărul.

„Am angajat un avocat. Vrem 

să găsim vinovatul, să se stabi-

lească de ce a murit, cauza mor-

ţii. Eu nu vreau compensaţii 

materiale că nu mă ajută cu ni-

mic. Vreau să nu se mai întâm-

ple, vreau să se îndrepte siste-

mul, nimeni nu îmi aduce fra-

tele înapoi. Nu vreau să bag pe 

nimeni în închisoare, că nu mă 

ajută cu nimic. Cu siguranţă, 

doctorul îl are pe conştiinţă. Am 

vorbit cu el, a doua zi după de-

ces şi l-am văzut cât e de spe-

riat. Am mers la Maxilo-Facilă 

după un certifi cat. Doctorul ca-

re l-a operat a venit de acasă şi 

ne-am întâlnit faţă în faţă. Am 

vorbit cu medicul, era în stare 

de şoc, era alb ca varul, speri-

at, venise de acasă să semneze 

hârtia. Nu ştia ce să zică, era 

sub stare de şoc. M-a întrebat 

cum s-a întâmplat. Mi-a zis că 

el considera că a plecat bine din 

spital. Nu înţelegea nici el ce 

s-a întâmplat. Nu au venit re-

zultatele de la IML. Nu am fă-

cut plângere la Colegiul Medi-

cilor, aşteptăm raportul IML. Fă-

ră o dovadă clară a malpraxisu-

lui...Este un caz suspect”, con-

cluzionează Adriana Porcuţan.

„Realitatea este că a fost pa-
cient atipic. În primul rând, 
faptul că făcea sport de perfor-
manţă, cu condiţie biologică 
foarte bună, asta a indus în 
eroare. Aici a fost o situaţie ne-
fericită. Doctorul a ajuns într-o 
situaţie nefericită. Cazul lui e 
un caz total atipic” (medic)

„E clar că e culpă medica-
lă. Sunt supărată pe sistemul 
infect pe care îl avem. Sunt 
sigură că există o culpă me-
dicală. Antiinfl amatoare la 
infecţii niciodată, interzis! Ni-
ciodată nu se dă, pentru că 
agravează situaţia. Infecţiile 
de acest gen sunt extrem de 
grave şi nu pleci niciodată 
acasă. În niciun caz! Trebuia 
drenată infecţia” (medic ORL)

Duminică, 21 aprilie, Dan 

Porcuţan ar fi  împlinit 31 de 

ani. În schimb, familia se pre-

găteşte pentru Parastasul de 

40 de zile de la deces.

În memoria lui, Clubul de 

ciclism Napoca Cycling Plus, 

unde activa şi Dan, şi-a schim-

bat denumirea în Club Spor-

tiv Napoca Cycling Plus PDG 

(Porcuţan Dan George).

Monitorul de Cluj a încercat în nenumărate 
rânduri să vorbească cu medicii care l-au îngri-
jit/operat pe Dan Porcuţan dar, în ciuda insis-
tenţelor, aceștia nu au putut fi  contactaţi. Mai 
mult, nici conducerea Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă nu a putut fi  contactată.

Pe biletul de ieșire din spital apar patru sem-
nături și anume: medic-șef conferenţiar doctor 
Simion Bran (medic primar chirurgie maxilo-
facială), doctor curant Cristian Mihail Dinu 
(medic primar chirurgie maxilo-facială), medic 
rezident Balint Ştefanie Diana (chirurgie den-
to-alveolară) și Ileşan Robert Radu (medic 
specialist chirurgie maxilo-facială, medic de 
gardă în ziua internării jurnalistului).

Simion Bran este șeful Secţiei de Chirurgie 

Maxilo Facială a Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj, iar din articole de presă afl ăm că e 
chirurgul „cu pacienţi de pe trei continente” și că 
efectuează „tratamente complexe și intervenţii 
chirurgicale de mare difi cultate, operaţii unice în 
România și chiar în estul Europei”. Simion Bran, 
de loc din Alba Iulia, a absolvit două facultăţi, 
Medicină Dentară (1998) și Medicină Generală 

(2003) și are un masterat în Drept. În urmă cu 
câţiva ani, într-un interviu, spunea că predă la 
Facultate de Medicină Dentară din Cluj-Napoca, 
Catedra de Implantologie.

Potrivit CV-ului, Cristian Mihail Dinu este 

din Oradea, a absolvit Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-
Napoca, Facultatea de Medicină Dentară și 
Facultatea de Medicină Generală și este medic 
specialist chirurgie orală și maxilo-facială, cu 
bogată activitate didactică, de cercetare și ști-
inţifi că în domeniul chirurgiei cranio-maxilo-
faciale. A fost, printre altele, preparator, apoi 
asistent universitar la Catedra de Chirurgie 
Cranio-Maxilo-Facială, UMF Cluj-Napoca și șef 
de lucrări la Catedra de Chirurgie Orală și 
Maxilo-Facială a UMF Cluj-Napoca.

Cristian Mihail Dinu are o clinică stomatolo-
gică privată, Med Artist Dent, pe strada 
Voltaire din Cluj-Napoca.

În 2017, medicul Ileşan Robert Radu a fost 
consilier personal la cabinetul secretarului de 
stat Rareș Trișcă din Ministerul Sănătăţii.

Patru semnături pe biletul de ieşire din spital. 
Nimeni nu îşi asumă nimic
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Cel puţin 207 de persoane 

au murit, iar numeroase 

altele au fost rănite în 

seria de atentate comise 

duminică la hoteluri şi 

biserici din Sri Lanka, 

potrivit celui mai recent 

bilanţ anunţat de autori-

tăţi, informează site-ul 

cotidianului Le Figaro.

Alături de #SriLanka

Preşedintele Comisiei Eu-

ropene, Jean-Claude Juncker, 
şi-a exprimat „groaza şi tris-

teţea” după ce a auzit despre 

exploziile de duminică, decla-

rând că Uniunea Europeană 

este „gata să sprijine” Sri Lan-

ka, relatează CNN.

„Cu groază şi tristeţe am 

auzit despre bombardamente-

le din #SriLanka care au cos-

tat vieţile a multor persoane. 

Condoleanţe sincere familiilor 

victimelor care s-au adunat să 

se închine în mod paşnic sau 

să vină să viziteze această ţa-

ră frumoasă. Suntem pregătiţi 

să vă sprijinim”, este mesajul 

postat pe Twitter de Juncker.

Premierul britanic Theresa 
May a condamnat, de aseme-

nea, atacurile din Sri Lanka.

„Actele de violenţă împotri-

va bisericilor şi hotelurilor din 

Sri Lanka sunt cu adevărat în-

grozitoare, iar cele mai since-

re condoleanţe se îndreaptă că-

tre toţi cei afectaţi în acest mo-

ment tragic”, este mesajul pre-

mierului britanic. Trebuie să 

stăm împreună pentru a ne a-

sigura că nimeni nu ar trebui 

să-şi exercite credinţa în frică”, 

a adăugat May pe Twitter.

Între timp, guvernele Emi-

ratelor Arabe Unite şi Bahrain 

au denunţat bombardamente-

le ca fi ind „atacuri teroriste”.

„Emiratele Arabe Unite şi-au 

afi rmat poziţia fermă împotriva 

tuturor formelor de violenţă, te-

rorism şi extremism, care ne vi-

zează pe toţi fără deosebire în-

tre religie şi rasă”, a declarat Mi-

nisterul Afacerilor Externe şi Co-

operării Internaţionale din Emi-

ratele Arabe Unite.

Ambele ţări şi-au exprimat 

solidaritatea cu guvernul din 

Sri Lanka.

Preşedintele SUA, Donald 
Trump a transmis pe Twitter: 

„Condoleanţe sincere din par-

tea oamenilor din Statele U-

nite către oamenii din Sri Lan-

ka privind atacurile oribile 

teroriste asupra bisericilor şi 

hotelurilor... Suntem pregă-

tiţi să vă ajutăm!”

„Este şocant faptul că oa-

menii care s-au adunat pentru 

a sărbători Paştile au fost ţin-

ta deliberată a atacurilor vici-

oase”, a transmis cancelarul 

Germaniei, Angela Merkel, 
într-o scrisoare de condolean-

ţe adresată preşedintelui Sri 

Lanka.

„Teroarea şi barbaritatea nu 

ne vor învinge niciodată”, a scris 

într-un mesaj pe Twitter premi-

erul spaniol Pedro Sanchez.
„Tristeţe profundă după ata-

curile teroriste asupra biserici-

lor şi hotelurilor din Sri Lan-

ka. Condamnăm cu tărie aces-

te acte dureroase. Toată solida-

ritatea noastră cu poporul sri-

lanc şi gândurile noastre pen-

tru toate rudele victimelor în 

această zi de Paşte”, a scris 

Emmanuel Macron pe Twitter.

Preşedintele Turciei, Recep 
Tayyip Erdogan: „Eu condamn 

în cele mai puternici termeni po-

sibili atacurile teroriste de Paşte 

din Sri Lanka. Acesta este un 

atac asupra întregii omeniri”.

Ministrul iranian de Exter-

ne, Mohamed Javad Zarif a 

transmis următorul mesaj: 

„Foarte întristat de atacurile 

teroriste asupra creştinilor din 

Sri Lanka în timpul Paştelui. 

Condoleanţe guvernului şi po-

porului prieten din Sri Lanka. 

Gândurile şi rugăciunile noas-

tre sunt cu victimele şi fami-

liile lor. Terorismul este o ame-

ninţare globală fără religie: 

trebuie condamnat şi înfrun-

tat la nivel global”.

Mesajul președintelui 
Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohan-

nisw a condamnat, într-un me-

saj pe Twitter, „atacurile ori-

bile împotriva unpr oameni 

nevinovaţi din Sri Lanka în du-

minca Paştelui”, menţionând 

că libertatea religiei şi credin-

ţei trebuie apărată. „Condamn 

cu fermitate atacurile oribile 

împotriva unor oameni nevi-

novaţi din #SriLanka în dumi-

nica Paştelui. Condoleanţele 

mele tuturor celor afectaţi. Li-

bertatea religiei şi credinţei tre-

buie apărată”.

Atentatul care 
a zguduit 
o lume întreagă
Reacţii după exploziile din Sri Lanka

Papa Francisc a condamnat vehement atentatele comise du-
minică în Sri Lanka, exprimând, cu ocazia Paștelui catolic, so-
lidaritate cu membrii comunităţii creștine din această ţară.

„Vreau să îmi exprim apropierea plină de iubire faţă de co-
munitatea creștină, vizată în timp ce se reunise pentru ru-
găciune, și faţă de toate victimele acestor acte de violenţă 
pline de cruzime”, a declarat Papa Francisc, citat de agenţia 
Associated Press.

„Îi încredinţez Domnului pe toţi cei uciși în mod tragic și mă 
rog pentru toţi cei răniţi și pentru toţi cei care suferă ca ur-
mare a acestui eveniment dramatic”, a adăugat Suveranul 
Pontif referindu-se la seria de atentate care au vizat biserici 
și hoteluri din Sri Lanka.

Papa Francisc condamnă vehement 
atentatele din Sri Lanka
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Ca în fi ecare an, concer-

tele organizate la Cluj 

vor face deliciul iubitori-

lor de muzică prezenţi la 

cea de-a 18-a ediţie a 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania, iar 

proiecţiile în aer liber şi 

petrecerile vibrante vor 

anima împrejurimile 

Castelului Bánffy în pri-

mul weekend de festival.

„CoinCoin & The Extra- 
Humans” (1 iunie, ora 
21:45, Castelul Bánff y)

Fanii ştrengarului Quinquin 

îşi amintesc, cu siguranţă, de 

grozăviile petrecute în micul 

orăşel din nordul Franţei şi de 

anchetele caraghiosului co-

mandant Van der Weyden. Du-

pă succesul seriei „Micuţul 
Quinquin” (P'tit Quinquin), 

prezentată la TIFF 2015 după 

lansarea ofi cială la Cannes, 

regizorul Bruno Dumont cre-

ează un arc peste timp şi re-

aduce pe marele ecran per-

soanejele ciudate care au ulu-

it publicul în comedia poliţis-

tă adesea comparată de critici 

cu Twin Peaks.

În sequelul „CoinCoin & 
The Extra-Humans/CoinCo-
in şi extratereştrii”, Quinquin 

nu mai e un copil. Ajuns de-

ja la vârsta adolescenţei, el îşi 

spune acum CoinCoin şi îşi 

petrece timpul cu prietenul 

său din copilărie, care-l înso-

ţeşte uneori la mitingurile Par-

tidului Naţionalist. Lucrurile 

nu s-au schimbat major în mi-

cul orăşel, până când o nouă 

provocare îi pune în alertă pe 

comandantul Van der Weyden 

(Bernard Pruvost) şi pe aju-

torul său, Carpentier. O imi-

nentă invazie extraterestră va 

deveni obiectul anchetelor co-

mice din rândul comunităţii 

care se pregăteşte acum de 

sfârşitul lumii.

După proiecţia-maraton, îm-

prejurimile Castelului vor de-

veni locul de întâlnire al crea-

turilor nopţii la Full Moon Party. 

Pentru al doilea an la TIFF, echi-

pa Festivalului de Film Horror 

& Fantastic Lună Plină va da 

startul unei petreceri, la care 

publicul va fi  invitat să danse-

ze până în zorii zilei.

Proiecţia „The Bra” 
(2 iunie, ora 21:45, 
Castelul Bánff y)

Duminică seară, în deco-

rul enigmatic al Castelului, 

cinefi lii îl vor întâlni pentru 

prima dată la Cluj pe mul-

ti-premiatul regizor, scena-

rist şi producător Veit Hel-

mer, invitat special al ediţi-

ei. Alături de îndrăgita actri-

ţă Maia Morgenstern, parte 

din distribuţia noului său 

fi lm, cineastul german va fi  

prezent la proiecţia comedi-

ei mute cu accente absurde 

„The Bra/Sutienul”. Filma-

tă în satele pitoreşti din Azer-

baijan, aventura inocentă a 

mecanicului pornit în căuta-

rea sufl etului pereche, cuce-

rit iremediabil de un sutien 

agăţat de locomotiva pe ca-

re o conduce, este de-a drep-

tul irezistibilă. În povestea 

reimaginată a Cenuşăresei, 

prinţul ajuns aproape de vâr-

sta pensionării (interpretat 

de Miki Manojlovic) străba-

te împrejurimile în lung şi-n 

lat pentru a o găsi pe minu-

nata posesoare a delicatului 

articol vestimentar.

The Goddess – 
Cine-concert Gary Lucas

Un cine-concert de senza-

ţie îl readuce pe legendarul 

chitarist Gary Lucas în Ro-

mânia, după succesul înre-

gistrat în 2010 la TIFF, când 

artistul american a acompa-

niat live proiecţia fi lmului 

„Dracula” (1931). Gary Lu-

cas revine la Cluj cu o serie 

de compoziţii unice inspira-

te de clasicul mut „The Go-
ddess/Zeiţa”. Filmul regizat 

de Wu Yonggang, cu Ruan 

Lingyu în rol principal, a 

stârnit valuri de admiraţie 

încă de la momentul lansă-

rii, în 1934, fi ind considerat 

astăzi unul dintre cele mai 

populare titluri din Epoca de 

Aur a cinematografi ei chine-

ze. Protagonista poveştii con-

siderată extrem de curajoa-

să pentru acea perioadă es-

te o tânără mamă singură, 

nevoită să se prostitueze pen-

tru a susţine fi nanciar edu-

caţia fi ului său.

„Vrăjitoriile din chitara lui 

Lucas nu îşi exprimă nicio-

dată virtuozitatea doar de 

dragul de a o face. Muzica 

lui reuşeşte să ne facă să 

apreciem şi mai mult aceas-

tă poveste despre soarta de-

cadentă a unei femei”, sub-

linia Richard Ponton, edito-

rul Cineaste Magazin, ime-

diat după premiera show-ului.

În realizarea compoziţii-

lor unice care vor acompania 

proiecţia fi lmului, Gary Lu-

cas şi-a folosit vastele cunoş-

tinţe despre muzica pop a 

Shanghaiului anilor 30’, reu-

şind să recreeze atmosfera 

epocii şi să redea încărcătu-

ra emoţională a acestei im-

presionante poveşti.

The Kabatronics: Fanfara 
Tirana meets TransGlobal 
Underground

Concertul va avea loc luni, 

3 iunie, ora 19:00, la Casa de 

Cultură a Studenţilor.

Două trupe speciale pe sce-

na muzicală, britanicii eclec-

tici de la TransGlobal Undergro-

und şi maeştrii brass ai Fanfa-

rei Tirana din Albania, s-au u-

nit în 2013 pentru a crea un 

proiect transfrontalier şi 

transcultural unic. Rezultatul 

a fost apariţia unui nou uni-

vers muzical pe care publi-

cul TIFF va avea ocazia să-l 

exploreze la cea de-a 18-a 

ediţie a festivalului, în cadrul 

Focus Albania. Ritmurile ka-

ba specifi ce zonei de sud a 

Albaniei se împletesc cu in-

fl uenţele reggae, tobele cu 

muzica electronică şi cu su-

nete de sitar, toate creând un 

rezultat hipnotizant – muzi-

că fără frontiere, dincolo de 

barierele ideologice.

„O călătorie magică pe un 

covor zburător, între Londra 

şi Tirana”, descria revista 

Rolling Stone primul album 

The Kabatronics. Cele două 

trupe au cântat în întreaga lu-

me în cele mai mari festiva-

luri şi evenimente, de la pie-

ţele din Shanghai în Budapes-

ta, de la festivaluri în India 

până la cele mai importante 

evenimente muzicale din toa-

tă Europa. În cei 5 ani de pro-

iect, au fost nominalizaţi şi 

au câştigat importante premii 

din industria muzicală.

Concerte de neratat la TIFF 2019! 
Filme şi petreceri vibrante în Weekend la Castel.
Poveşti trăsnite, o proiecţie-maraton şi invitaţi speciali vor poposi pe 1 şi 2 iunie la Bonţida, în Weekend la Castel.

Bruno Dumont creează un arc peste timp şi readuce pe marele ecran fi lmul CoinCoin şi extratereştrii

Zeci de clujeni şi-au dus 

coşurile cu mâncare pen-

tru a fi  sfi nţite de preot

Zeci de coşuri de mânca-

re au fost sfinţite, dumini-

că, de preot, în ziua de Paş-

te, în Biserica Romano-Ca-

tolică „Sfântul Mihail” din 

Cluj-Napoca, acestea fiind 

aduse de credincioşi şi pu-

se în faţa altarului.

Credincioşii romano-cato-

lici au adus, duminică dimi-

neaţa, la Biserica „Sfântul Mi-

hail” coşuri de răchită acope-

rite cu ştergare albe sau colo-

rate, în care au pus mâncarea 

pe care o vor consuma în zi-

ua de Paşte – friptură, cozo-

nac, pâine, ouă roşii, ceapă 

verde roşii dar şi vin.

„Eu am venit din Tureni, 

comună situată la 20 de km 

de Cluj-Napoca, am adus un 

coş cu bucate pe care le vom 

mânca în familie, în ziua de 

Paşte. Preotul vine la noi la 

slujbă doar la ora 13, e prea 

târziu, aşa că am venit pâ-

nă la Cluj-Napoca pentru 

sfi nţirea mâncării. Bucatele 

sunt purifi cate, parcă au un 

gust mai bun, un gust deo-

sebit”, a spus o femeie care 

a venit la biserică.

Preotul Veres Stelian a de-

clarat că sfi nţirea bucatelor în 

ziua de Paşte este un obicei 

străvechi, care se respectă în 

biserica romano-catolică.

„Strămoşii noştri au sfi n-

ţit mâncarea în ziua de Paş-

te pentru că doreau să mul-

ţumească bunului Dumnezeu 

şi atunci şi alimentele pasca-

le sunt o mulţumire adusă 

lui Dumnezeu. Şi credincio-

şii le-au adus la biserică pen-

tru a fi  sfi nţite. Cândva, aveau 

o valoarea foarte mare pen-

tru că resturile care rămâneau 

nu erau aruncate, ci arse, de-

oarece erau bucate sfi nţite”, 

a explicat Veres.

Tradiţii de Paştele 
catolic la Cluj
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CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al 
BT Capital Partners S.A. 

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 
74-76, parter, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. 
J12/3156/1994, C.U.I. 6838953, web site: www.
btcapitalpartners.ro, în conformitate cu legea și actul 
constitutiv al societăţii, convoacă Adunările Generale 
Ordinară şi Extraordinara ale Acţionarilor pentru dată de 
27.05.2019 ora 10:00, respectiv ora 10:30, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la data de referinţă 01.05.2019.

Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1.  Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie 
privind rezultatele economico-fi nanciare ale BT Capital 
Partners în anul 2018;

2.  Aprobarea raportului auditorului fi nanciar aferent 
exerciţiului fi nanciar 2018;

3.  Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale și a contului 
de profi t și pierdere pentru exerciţiul fi nanciar 2018;

4.  Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii 
pentru activitatea desfășurată în exerciţiul fi nanciar 2018;

5.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
programului de investiţii pentru exerciţiul fi nanciar 2019.

6.  Fixarea remuneraţiei pentru administratori pentru 
exerciţiul fi nanciar 2019.

Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Modifi carea Actului constitutiv al societăţii, după cum 
urmează:

• Modifi carea preambulului art. 53 alin. (1), care va 
avea următorul conţinut:

„Principalele atribuţii ale Consiliului de Administraţie, 
exercitate în mod direct, sau delegate – dacă legea nu 
interzice în mod expres, sunt:“

• Modifi carea art. 53 alin. (1) pct. 3, care va avea 
următorul conţinut:

“- avizează şi implementează cheltuielile pentru imobilizări 
(ex. clădiri) în fi ecare caz pentru poziţiile ce depăşesc 5% 
din capitalul societăţii, pe care le prezintă, spre aprobare, 
adunării generale;“

• Modifi carea art. 53, prin adăugarea în sarcina Consiliului 
de Administraţie a unor noi atribuţii, în vederea clarifi cării 
acestor competenţe în relaţia cu terţii:

“- aprobă contractarea de fi nanţări, până la limita maximă 
permisă de lege, în vederea desfăşurării activităţilor curente 
ale societăţii;

- aprobă participarea societăţii la capitalul altor entităţi 
(respectiv adoptă decizii privind înfi inţarea unei entităţi, 
dobândirea unei participaţii într-o entitate, majorarea sau 
diminuarea unei participaţii, înstrăinarea/vânzarea unei 
participaţii), altele decât cele din portofoliul tranzacţionabil;“

• Modifi carea art. 62 alin. (1) pct. 2 din Actul constitutiv 
al societăţii, care va avea următorul conţinut:

“- lipsa nemotivată de la şedinţele Consiliului de 
Administraţie timp de trei şedinţe succesive, fără a fi  reprezentat 
de un director executiv; “

• Modifi carea art. 65 din Actul constitutiv al societăţii, 
prin adăugarea a două noi alineate, care vor avea următorul 
conţinut:

„Conducătorii, respectiv Directorul General şi Directorii 
Generali Adjuncţi, vor forma Comitetul de Conducere.

Conducatorii pot, în temeiul mandatului primit, să delege 
parte din atribuţiile primite, într-un mod clar şi transparent, 
către comitete specifi ce/alte structuri sau individual către 
personalul societăţii.“

Începând cu data publicării convocării, documentele și 
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinile 
de zi ale Adunărilor Generale Ordinara și Extraordinara ale 
Acţionarilor se pot consulta la sediul societăţii/pe pagina 
de internet sau obţine de la societate. Reprezentarea 
acţionarilor în adunările generale se poate face pe bază de 
procuri speciale, care pot fi  obţinute de la sediul societăţii 
începând cu data de 01.05.2019. Acestea se vor depune 
în original la sediul societăţii până la data de 23.05.2019.

În cazul în care la data de 27.05.2019 nu se întrunește 
cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirile, Adunările 
Generale Ordinara și Extraordinara ale Acţionarilor sunt 
convocate pentru data de 28.05.2019, în același loc, la 
aceleași ore și având aceleași ordini de zi și data de referinţă.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Paul George Prodan

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 
COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A. 

cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 107, jud. 
Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/148/1991, 
având C.U.I. 201527, în conformitate cu prevederile legii și 
ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru 23.05.2019, respectiv 
24.05.2019 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului 
de prezenţă la prima convocare, la ora 10:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la data de referinţă 13.05.2019, care au dreptul 
de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu 
ordinea de zi:

1. Aprobarea stabilirii remuneraţiei administratorului în 
persoana dnei. Muntean Agneta, având funcţia de membru 
în Consiliul de administraţie al societăţii.

2. Aprobarea revocării administratorului Taz IT Services 
S.R.L. reprezentată prin dl. Istrate Mihai-Ionuţ, având funcţia 
de Președinte al Consiliului de Administraţie al societăţii, 
începând cu data prezentei ședinţe AGOA convocată și 
îndeplinirea formalităţilor de radiere a acestuia din evidenţele 
registrului comerţului.

3. Aprobarea alegerii unui nou administrator, având funcţia 
de Președinte al Consiliului de Administraţie. Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și 
califi carea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia 
de administrator se afl ă la sediul societăţii, putând fi  consultată 
și completată de acţionari, până la data de 06.05.2019.

4. Aprobarea duratei mandatului noului administrator și 
a remuneraţiei acestuia.

5. Aprobarea încheierii contractului de mandat între 
societate și noul administrator.

6. Aprobarea împuternicirii unei persoane pentru a negocia 
și semna contractul de mandat cu noul administrator, în 
numele și pe seama societăţii.

7. Aprobarea datei de 11.06.2019 ca dată de înregistrare 
și a datei de 10.06.2019 ca ex date.

8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi  adoptată.

9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  adoptată 
la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al României, 
partea a IV-a și să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la 
publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al României să 
introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi  incluse pe 

ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi numai 
în scris, documentele fi ind transmise prin servicii de curierat/
prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu 
până la data de 20.05.2019, printr-un înscris care va fi  
transmis în original la sediul societăţii, prin orice formă de 
curierat, cu confi rmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin 
corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri 
pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, în fi ecare 
zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.
cianet.ro, începând cu data de 22.04.2019.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM 
nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul 
ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face și 
prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri 
speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei persoane 
pentru reprezentare în adunările generale și conţine instrucţiuni 
specifi ce de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentantului 
său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identifi cate 
în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare 
generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv 
în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea 
să fi e acordată de către acţionar, în calitate de client, unui 
intermediar defi nit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 
din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în 
original la sediul societăţii sau prin mijloace electronice, 
având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de 
e_mail: offi ce@cianet.ro, până la data de 20.05.2019. În 
același termen buletinele de vot prin corespondenţă completate 
și semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii 
personal sau prin poștă recomandat cu confi rmare de primire 
pe care să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
TAZ IT SERVICES S.R.L.

prin reprezentant Istrate Mihai-Ionuţ

Preşedintele Academiei 

Române, Ioan-Aurel Pop, a 

declarat, duminică, la Cluj, 

cu ocazia lansării volumu-

lui său "Românii. Eseuri 

dinspre Unire", că, pentru 

a ajunge la umanitate şi la 

omenire, omul trebuie să 

treacă prin omenie, iar o 

treaptă intermediară este 

poporul, naţiunea.

„Suntem în ziua de Florii şi 

fi ecare ne adunăm pe acasă să 

ne spunem gândurile şi să ne 

declarăm iubirea faţă de cei 

dragi şi în primul rând faţă de 

Dumnezeu. (...) Memoria e un 

atribut fundamental al inteli-

genţei şi, spre a nu ne pierde 

memoria, trebuie să învăţăm 

şi poezii pe de rost, cum se în-

tâmpla odată. Dacă am învăţa 

mai multe poezii pe de rost, 

n-am uita nici istoria. Omul, ca 

să ajungă la umanitate şi la 

omenire, trebuie să treacă prin 

omenie şi o treaptă intermedi-

ară – că nu poate sări direct, 

ca om, la globalitate, despre ca-

re se vorbeşte aşa de mult as-

tăzi – e poporul, devenit naţi-

une. Noi suntem în această par-

te de Europă români, vorbim 

această limbă frumoasă şi ar-

monioasă, aşa cum polonezii 

o vorbesc pe a lor, cehii pe a 

lor, maghiarii pe a lor şi toţi 

ceilalţi. Prin urmare, a vorbi 

despre om şi despre umanita-

te fără să înţelegi ce înseamnă 

această minunată comunitate 

numită naţiune este a uita ce-

va din bogăţia vieţii. Vă îndemn 

pe toţi să nu uitaţi nimic din 

bogăţia şi frumuseţea vieţii şi 

vă doresc o sărbătoare de Flo-

rii binecuvântată, în pregătirea 

marelui praznic al Învierii Dom-

nului", a spus Ioan-Aurel Pop, 

în faţa a circa 200 de partici-

panţi la lansarea cărţii sale.

La rândul său, sociologul 

Vasile Dîncu a spus că auto-

rul cărţii s-a transformat din 

istoric într-un militant pentru 

identitatea naţională.

„Am citit această carte şi mai 

degrabă mi-a transmis un sen-

timent de gravitate, de tristeţe, 

pentru că Ioan-Aurel Pop, isto-

ric, este obligat să-şi părăseas-

că meseria lui, masa lui speci-

fi că de lucru, pentru a se lupta 

pe un front din care s-au retras 

aproape toţi intelectualii români. 

Deci, istoricii au pierdut un ma-

re istoric, pentru că a trebuit să 

se transforme într-un militant 

pentru identitatea noastră. (...) 

Nu m-am uitat la această carte 

ca la o carte de autor; este, cum 

spunea doamna Irina Petraş, o 

carte de identitate, dar este şi 

un examen critic de conştiinţă. 

Cred că această carte trebuie să 

pună punct în cultura noastră 

discuţiei despre unire. (...)", a 

menţionat Vasile Dîncu.

Printre vorbitori s-au nu-

mărat Irina Petraş, Ioan Bolo-

van, Vasile Sebastian Dîncu, 

Vasile Puşcaş şi Dorel Vişan.

Ioan-Aurel Pop: „Ca să ajungă 
la umanitate, omul trebuie 
să treacă prin omenie”
Volumul „Românii. Eseuri dinspre Unire” de Ioan-Aurel Pop 
este un proiect dedicat Centenarului Marii Uniri.

Preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop
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 Primăria şi Consiliul Local Turda organizează tradiţionalul 
TÂRG DE PAŞTE în perioada 22 – 27 aprilie în Centrul 
Pietonal Turda, unde veţi găsi standuri expoziţionale ale 
meșterilor populari cu obiecte de ceramică, artă plastică, 
icoane, costume populare , produse hand-made specifi ce 
sărbătorilor pascale.

În cadrul târgului, în data de 23 aprilie, începând cu ora 
10,30, copiii sunt așteptaţi la ateliere de pictură, recitaluri 
de pricesne iar Iepurașul de Paște va avea surprize pentru 
toți cei mici. 

Lipsa de credibilitate a 

PSD îi costă enorm pe 

români chiar dacă, la o 

privire superfi cială, s-ar 

putea spune că încrederea 

sau lipsa de încredere 

într-un Guvern nu infl uen-

ţează mersul economiei. 

Dar, chiar şi la nivelul 

relaţiilor personale, încre-

derea este totul! 

Exact la fel funcţionează 

lucrurile şi la nivel internaţi-

onal unde încrederea este cel 

mai important bun: se câşti-

gă greu şi se pierde foarte u-

şor. Iar PSD, Guvernele pe ca-

re le-a dat României în ultimii 

ani şi majoritatea parlamen-

tară PSD-ALDE au reuşit, prin 

deciziile lor controversate, să 

dinamiteze încrederea UE ca 

instituţie, a celor 27 de state 

membre dar şi a partenerilor 

tradiţionali precum Statele U-

nite ale Americii. Efectele sunt 

foarte simple şi măsurabile.

De ce justiţie?

Când singura preocupare 

a unui Guvern este cum să 

îşi scape propriii corupţi şi 

cum să strecoare amnistia şi 

graţierea pe ordinea de zi a 

Executivului, se declanşează 

o reacţie în lanţ.

Să luăm doar ultimul exem-

plu. La începutul lunii aprilie, 

în preziua unei şedinţe a Gu-

vernului Dăncilă, apare public 

informaţia că este iminentă 

adoptarea ordonanţei de ur-

genţă pentru aministie şi gra-

ţiere care să îi facă scăpaţi pe 

Liviu Dragnea şi alţi membri 

importanţi ai PSD. Imediat, 

prim-vicepreşedintele Comi-

siei Europene Frans Timmer-

mans transmite Guvernului 

Dăncilă că o astfel de ordo-

nanţă “va obliga Comisia să 

reacţioneze”. Ambasadele a 

12 state dau dovadă de o mo-

bilizare fără precedent şi trans-

mit Guvernului o scrisoare în 

care îi cer “să se abţină de la 

modifi cări care ar putea slăbi 

statul de drept şi capacitatea 

României de a lupta împotri-

va corupţiei”.

Aceste semnale venite de 

la partenerii democratici ai Ro-

mâniei sunt auzite şi de inves-

titori. Nimeni nu îşi riscă ba-

nii într-o ţară în care se dau 

legi şi ordonanţe arbitrare, me-

nite să salveze un grup de oa-

meni. Justiţia corectă şi liberă 

este garanţia că banii lor nu 

sunt în pericol. Iar când nu se 

mai fac investiţii, nu mai apar 

nici locuri de muncă, se pierd 

cele existente deja şi zeci de 

mii de familii au de suferit. Es-

te o reacţie în lanţ!

Avertisment de la 
marile companii

Guvernul PSD nu îi sperie 

doar pe potenţialii investitori 

din România. Lipsa completă 

de preocupare a Guvernelor 

PSD faţă de infrastructura ru-

tieră a făcut ca unul dintre cei 

mai mari investitori din Româ-

nia, Compania Ford, cu peste 

4000 de angajaţi, să transmită 

un avertisment tranşant la adre-

sa Guvernului de la Bucureşti. 

”Am investit 1,5 miliarde de 

euro în fabrica de la Craiova. 

Vom analiza exact ceea ce fac 

autorităţile române în materie 

de infrastructură, după care 

vom decide cum şi unde ne 

vom investi banii”, a spus re-

cent preşedintele Ford Româ-

nia, Ian Pearson. El a explicat 

că lipsa unei autostrăzi până 

la graniţa cu Ungaria costă timp 

şi bani. În aceeaşi situaţie se 

afl ă şi constructorul Dacia de 

la Mioveni care angajează pes-

te 17.000 de oameni. Lipsa u-

nei autostrăzi până la graniţa 

cu Ungaria i-a făcut chiar pe 

salariaţii companiei să organi-

zeze un miting prin care să 

ceară Guvernului urgentarea 

construcţiei. “Se pare că Gu-

vernul nu înţelege că priorita-

tea României este păstrarea lo-

curilor de muncă şi că există 

riscul ca după 2020 cea mai 

mare companie auto din Ro-

mânia să plece efectiv de aici”, 

au declarat reprezentanţii sa-

lariaţilor de la Dacia Mioveni. 

Zece milioane de euro anual 

pierde Dacia Mioveni în lipsa 

autostrăzilor.

Vechea neîmplinire: 
intrarea în Schengen

Asaltul constant al Guver-

nelor PSD asupra justiţiei şi 

preocuparea exclusivă a aces-

tora de a îşi face corupţii scă-

paţi a condus şi la ratarea re-

petată a unuia dintre cele 

mai importante obiective ale 

României: primirea în spa-

ţiul Schengen. De două ori, 

până acum statele membre 

ale UE au refuzat României 

chiar şi intrarea parţială, cu 

aeroporturile şi porturile ma-

ritime, în Schengen.

Decizia privind intrarea Ro-

mâniei în Schengen trebuie lu-

ată prin decizia unanimă a sta-

telor membre. România nu a 

reuşit să adune această unani-

mitate până acum, deşi, în mod 

repetat, i s-a transmis că res-

pectă toate criteriile tehnice. 

Adică graniţele sunt securiza-

te iar interconectarea sisteme-

lor poliţieneşti realizată. Crite-

riul politic este cel care ţine Ro-

mânia departe de Schengen. 

România are cea mai mare 

frontieră a Uniunii Europene 

iar statele membre vor garan-

ţii că aceasta este bine păzită. 

Slăbirea luptei împotriva co-

rupţiei şi asaltul constant asu-

pra justiţiei în România nu dă 

sufi ciente garanţii statelor mem-

bre UE. Cu alte cuvinte, din 

cauza Guvernelor PSD, state-

le membre Schengen ne trans-

mit că nu au încredere că Ro-

mânia poate păzi frontiera UE. 

Odată acceptată în Schengen, 

oricine şi orice ar intra prin 

graniţa de est a României ar 

putea ajunge, fără niciun con-

trol la frontieră, până în cele 

22 de state membre Schengen.

Neintegrarea în Schengen 

are puternice efecte economi-

ce. Dincolo de disconfortul ce-

tăţenilor români pentru care 

formalităţile de graniţă durea-

ză mai mult, faptul că Româ-

nia nu este în Schengen îi afec-

teaza pe transportatorii din Ro-

mânia şi, implicit, pe importa-

tori şi exportatori. Ei sunt cei 

care pierd sute de milioane de 

euro prin creşterea costurilor 

de transport.

Împrumuturi plătite 
de viitoarele generaţii

O serie de decizii economi-

ce dezastruoase luate de Gu-

vernele PSD în ultimii ani au 

condus la pierderea credibili-

tăţii României pe pieţele fi nan-

ciare. Obligat să se împrumu-

te pentru a acoperi defi citul 

naţional, Guvernul PSD a ape-

lat la pieţele internaţionale la 

sfârşitul lunii martie. Astfel, 

Guvernul Dăncilă a împrumu-

tat 3 miliarde de euro la cea 

mai mare dobândă din istorie: 

2,2 miliarde de euro. România 

va trebui să plătească 5,2 mi-

liarde de euro pentru acest îm-

prumut, în 30 de ani. “Este un 

credit pe care vor trebui să îl 

plătească copiii de acum, luat 

pentru cheltuieli curente ale 

Guvernului: pensii, salarii şi 

alte cheltuieli uzuale. Nu se 

construiesc autostrăzi cu aceş-

ti bani sau alte proiecte de in-

frastructură care ar putea să 

genereze bani. Sunt bani care 

nu fac alţi bani”, spun analiş-

tii economici.

Notabil este că dobânda im-

pusă României pentru acest 

împrumut este cea mai mare 

din istorie şi cea mai mare din 

dobânda aplicată statelor mem-

bre UE. Iar asta înseamnă că 

România a pierdut încrederea 

creditorilor. Cum a fost posi-

bil? Prin ordonanţe de urgen-

ţă date peste noapte care schim-

bă complet regulile economi-

ce, cum a fost ordonanţa 114 

dată pe 28 decembrie 2018, cu 

trei zile înainte de a intra în vi-

goare. Ordonanţa dată de Gu-

vernul Dăncilă a venit ca un 

cutremur devastator pentru 

economia românească întru-

cât afectează domenii funda-

mentale pentru funcţionarea 

economiei: sistemul bancar, 

sistemul energetic şi marile 

companii telecom.

PSD ne arde la buzunare!
• Guvernarea PSD a reuşit „performanţa” de a-şi pierde complet 
încrederea pe plan internaţional.
• Rezultatul? Investitorii se retrag, se pierd locuri de muncă 
iar datoria publică explodează. 

România a avut cea mai mare infl ație din UE în luna martie 2019, potrivit statisticii europene

PSD a susținut întotdeau-
na că deciziile pe care le-
a luat au ajutat o catego-
rie sau alta de cetățeni. 
Ce nu a spus, însă, este 
prețul acestor decizii, iar 
acest preț a anulat de fi e-
care dată pretinsele efec-
te pozitive ale guvernări-
lor lor. E un preț resimțiti 
atât imediat, prin infl ație, 
curs valutar, cât și pe ter-
men lung, prin dobânzi 
împovărătoare, stagnare 
economică și scăderea ni-
velului de trai. 
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

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

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blocu-
rile ANL, cu mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare la 
telefon 0746-402720. (5.7)

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), 
hotarele ”Iricău” și ”Fântânele”, 
arabil 1,60 ha, respectiv 0,77 
ha. Informaţii suplimentare la 
tel. 0729-442031. (7.7)

¤ P.f.vând teren 52463 mp. situ-
at în zona metropolitană (Ora-
dea) la ieșirea din Osorhei spre 
Cluj cu front de 80 m la E60. Pret 
9 eur/mp.Tel.0774033770 
(14.30)

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

¤ Vând teren în intravilanul 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 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.

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

¤ 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.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

OFERTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 

camere, decomandate, str. Izla-
zului. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-605924 sau 
0264-556174. (7.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona Flora, cart. Mănăș-
tur, contorizat, C.T., utilată, se-
mimobilată, foare aproape de 
mijloacele de transport în comun 
9, 29, 24, 24B, disponibil, preţul 
pieţei. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0741-028813. (7.7)

CERERI

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

SERVICII

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (21.40)

¤ Domn serios, harnic, îmi ofer 
serviciile de curăţenie în grădini, 
poduri, beci. Cer și ofer seriozi-
tate. Sunaţi la tel. 
0746-190049. (6.7)

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 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 comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

ELECTRO

¤ Vând TV, video, amplifi cator, 
boxe. Informaţii la telefon 
0723-435446. (7.7)

¤ Vând dublu casetofon PANASO-
NIC, nou, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-146040. (7.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, puţin folosită, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând reșou electric de 60/60 
cm, făcut la comandă. preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0735-146040. 
(7.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (10.11)

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autorizaţie taxi + auto-
turism. Pentru detalii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (10.11)

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

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. Infor-
maţii 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.

UZ CAZNIC

¤ Vând frigider ARCTIC și conge-
lator ARCTIC cu 4 sertare, în sta-
re bună de funcţionare, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC și fri-
gider ARCTIC, în stare de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (10.11)

¤ Vând mașină de spălat. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la 0723-435446. (11.11)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, ca-
napea, dulap, mese de birou, 
pat cu saltea, oglindă, biblicote-
că, scaune, chiuvetă baie + du-
lăpior. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0723-435446. (11.11)

MEDICALE

¤ Vând ecograf. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0723-435446. (11.11)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
poze fotbaliști, medalii și insig-
ne comuniste, decoraţii, bilete 
tren de carton. Aștept oferte seri-
oase. Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(7.7)

¤ Cumpăr cărţi din domeniul au-
to, reviste auto. Tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr afi șe, reclame (suc, be-
re, diverse instituţii), de tablă. 
Ofer preţ bun. Tel. 0749-174082. 
(7.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 50.000 lei, 100.000 lei, 
500.000 lei și 1.000.000 lei, vari-
anta de plastic, ofer preţ bun. Aș-
tept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, varietate mare. Informaţii la 

tel. 0735-146040. (7.7)

¤ Vând scaun de masaj porta-
bil, cu husă nouă. Preţ negocia-
bil. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-782061 
sau 0758-335235. (7.7)

¤ Vând nucă în coajă, uscat, 
preţ 7 RON/kg, miez de nucă, 
curăţată recent, preţ 25 RON/
kg, producţie 2018, a fost recol-
tată din zonă nepoluată, produs 
bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (11.11)

¤ Vând covoare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (11.11)

¤ Vând 3 saci de grâu pentru 
păsări, preţ negociabil. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (11.11)

¤ Vând motor electric, nou, 
marca SAYLOR pentru barci pne-
umatice, preţ 100 Euro. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (11.11)

¤ Vând un PH α temperature 
metru digital, portabil, preţ 50 
Euro. Inf. la telefon 
0744-479172. (11.11)

MEDITAŢII

¤ Pregătire, consultaţii șim medi-
taţii la matematică clasele VII-VIII 
și XI-XII, testare computerizată, 
metoda psichopedagocică tehni-
că MNEMO. Contact pe adresa 
profesore.x@yahoo.com. (7.7)

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică, în 
data de 10.05.2019, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: 1. Vi-
trine frigorifi ce - JBG 2, 3 buc., în 
sumă de 19.050 lei (exclusiv TVA); 
2. Vitrine frigorifi ce - Găiești, 3 
buc., în sumă de 6.350 lei (exclu-
siv TVA); 3. Alte bunuri folosire în 
activitatea de carmangerie, în su-
mă de 4.000 lei (exclusiv TVA). In-
formaţii suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, jud. Cluj, camera 28, telefon 
0264.243944 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro - anunţuri - vânzarea prin licita-
ţie a bunurilor sechestrate.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

PLAN URBANISTIC
ANUNŢ de intenţie privind elaborarea planului urbanistic 

de detaliu P.U.D., strada Abatorului F.N., sat Cojocna, com. 
Cojocna, jud. Cluj. 

Comuna Cojocna, prin primarul Teodor Bucur aduce la 
cunoștinţa publicului interesat iniţierea Planului Urbanistic 
de Detaliu „P.U.D.– CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN P, 
PARCARE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, 
BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI" și supune spre consultare 
aceasta documentaţie de urbanism.

Iniţiere: COMUNĂ COJOCNA 
Elaborator: MADE BY SRL. 
Documentaţia tehnică poate fi  consultată la adresa: 
PRIMĂRIA COMUNEI COJOCNA - str. Republicii nr. 106, 

Cojocna, Cluj.
Tel. 0264-234075, 
Program de lucru: luni, marţi, miercuri: 07.30- 15.30, 

joi: 07.30-17.30, vineri: 07.30-13.30, începând cu 22.04.2019, 
timp de 20 zile.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

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

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Doriţi să vă amenajaţi
 APARTAMENTUL, 

CASA, BIROUL, SPAŢIUL 
COMERCIAL,

 așa cum aţi visat?

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

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI

Mihai Costea tel. 0740-513987
Instagram: interiordesign_by_costea

E-mail: costea4home@gmail.com

ANUNŢ LICITAȚIE

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar 
al SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzare bunuri mobile, în data de 18.04.2019, in Cluj 
Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei. 

În caz de neadjudecare, licitaţile se vor repeta în datele 
de, 25.04.2019, 02.05.2019, 09.05.2019 și 16.05.2019 
în aceleași condţii.Informaţii suplimentare se pot obţine la 
tel : 0264/432.603

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC AGROMEC RASCRUCI SA,
cu sediul in Rascruci, nr. 257, jud. Cluj, inregistrata la 

ORC cu nr. J12/1512/1999,
CUI 12467515

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data 
de 09.05.2019, ora 10, la sediul societatii, pentru toti 
actionarii inregistrati la data de 22.04.2019 cu urmatoarea 
ordine de zi:

1)  Dezbaterea si aprobarea situatiilor fi nanciare la 
31.12.2018 si repartizarea profi tului;

2) Alegerea Comisiei de Cenzori si a cenzorilor supleanti;
3) Diverse.

In caz de neindeplinire a cvorumului legal, Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor, va avea loc la data de 
10.05.2019, ora 10, la sediul societatii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
UNGUR IOAN

LICITAȚIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de 
lichidator judiciar al PORTAL LEASING IFN SA- "în faliment, in 
bankruptcy, en faillite“, organizează licitaţie publică competitivă 
cu strigare, cu respectarea Legii nr.85/2014 și a regulamentului 
de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri:

1. TEREN INTRAVILAN, în suprafaţă de 1.500 mp, înscris 
în CF nr. 60872 Târgu Ocna, nr. CAD 60872, situat în Târgu 
Ocna, Str. Fundăturii, nr. 1, Jud. Bacău. Preţul de pornire 
al licitaţiei este de 48.694 lei, exclusiv TVA.

2. ECHIPAMENTE, INSTALAŢII: mașina etichetat 
prontomatic, mașina spălat lavatec, pasteurizator, cazan 
abur tip tecnopress tp 300, linie îmbuteliere compusă din: 
mașina scos butelii romex 3l, mașina introdus butelii romin 
3l, 3 mașini spălat navete coral, set transportoare butelii 
(6 ML, 14 ML, 15 ML, 72 ML, 109 ML). Preţul de pornire 
al licitaţiei este de 371.548 lei, exclusiv TVA.

3. MIJLOACE DE TRANSPORT: Autoutilitară Mercedes 
Benz – 4.314 lei, Autoutilitară Volvo FM7 – 6.987 lei, 
Remorcă Tijhof – 2.764 lei. Preţurile nu includ TVA.

Detalierea bunurilor se regăsește în caietul de sarcini, 
iar preţul unui caiet de sarcini este de 500 lei+TVA.

(preţurile de pornire nu cuprind TVA, acesta urmând a fi  
calculat conform prevederilor Codului Fiscal la data transferului 
dreptului de proprietate)

Licitaţia va avea loc în data de: 09.05.2019, ora 14.00 
la sediul lichidatorului judiciar, din București, Str. Turturelelor, 
nr.11 A, sector 3, complex Phoenicia Business Center, corp 
C, et. 5. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în 
data de 16.05.2019, 23.05.2019, cu același preţ de pornire, 
la aceeași locaţie și oră. Garanţia de participare este de 10 
% din preţul de pornire.

Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat de la sediul 
lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala 
Bucureşti, situat în București, Str. Turturelelor, Nr. 11 A, 
sector 3, complex Phoenicia Business Center, corp C, et. 5.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă 
cu cel puţin 48 de ore înainte de data fi xată pentru licitaţie. 
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii 
pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul 
cuprinzând instrucţiunile de desfășurare a licitaţiei, care 
este anexă la Caietul de sarcini. Cei interesaţi pot obţine 
date suplimentare și informaţii la adresa de e-mail bucuresti@
expertinsolventa.ro și la numărul de telefon: 0726.785.348.

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC FLACARA SA Cluj-Napoca 
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in 
temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, care va avea loc 
in data de 28 mai 2019 la ora 11,00 in Cluj-Napoca str. 
Tabacarilor nr. 1 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul 
actionarilor la sfarsitul zilei de 15 mai 2019 considerata 
data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de 
cvorum, adunarea generala se va tine la data de 29 mai 
2019, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI
1.  Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de 

Administratie pentru exercitiul fi nanciar 2018.
2. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2018.
3.  Aprobarea bilantului contabil si a contului de profi t si 

pierderi pentru anul 2018.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
6.  Mandatarea persoanei pentru a semna hotararea si 

pentru indeplinirea formalitatilor in vederea inregistrarii 
hotararii la Registrul Comertului.

Din data de 02.05.2019 materialele informative referitoare 
la punctele de pe ordinea de zi pot fi  consultate sau procurate 
contra cost de actionari la sediul societatii.

Procurile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii 
incepand cu data de 02.05.2019 si vor fi depuse in 
original la sediul societatii, cu cel putin 48 de ore inainte 
de data sedintei.

Administrator unic
Bora Elena Viola

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC ARGOS SA Cluj-Napoca 
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in 
temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, care va avea loc 
in data de 28 mai 2019 la ora 10,00 in Cluj-Napoca str. 

Tabacarilor nr. 1 pentru toti actionarii inregistrati in 
Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15 mai 2019 

considerata data de referinta. In caz de neindeplinire a 
conditiilor de cvorum, adunarea generala se va tine la 
data de 29 mai 2019, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu 

aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI
1.  Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de 

administratie pentru exercitiul fi nanciar 2018.
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2018.
3.  Aprobarea bilantului contabil si a contului de profi t si 

pierderi pentru anul 2018.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
6.  Mandatarea persoanei pentru a semna hotararea si 

pentru indeplinirea formalitatilor in vederea inregistrarii 
hotararii la Registrul Comertului.

Incepand cu data de 02.05.2019 materialele informative 
privind problemele de pe ordinea de zi pot fi  consultate 
sau procurate contra cost de actionari la sediul societatii.

Procurile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii 
incepand cu data de 02.05.2019 si vor fi depuse in 
original la sediul societatii, cu cel putin 48 de ore inainte 
de data sedintei.

Administrator unic
Bora Elena Viola

AVIZ DE MEDIU

LEAHU IONUŢ, în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
cu Hotărârea de Guvern nr.1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru planul „Elaborare PUZ în condiţiile 
Legii nr. 350/2001 modifi cată şi actualizată pentru instituire 
subzone“, propus a fi  amplasat în municipiul Cluj Napoca, 
Calea Turzii 173, județul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99 și la sediul proiectantului începând cu data de  
22.04.2019, între orele 9:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de  10.05.2019, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bloc 9B, 
cod 400609, fax 0264.410.716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, după următorul program: luni – joi între orele 
9:00 – 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00. 



SPORTSPORT.
luni, 22 aprilie 2019

Raluca Petruş, 
convocată la 
naţionala de senioare 
la Beach Handbal
Raluca Petruș, una dintre cele 
mai apreciate tinere handbalis-
te, a fost convocată pentru un 
cantonament de pregătire și se-
lecţie Beach Handbal la senioa-
re. Reunirea lotului va avea loc 
pe 24 aprilie, în staţiunea 
Venus, Constanţa, locaţia can-
tonamentului. (T.D.)

Echipa de rugby 
a Universităţii Cluj, 
la un pas de locul 6

Universitatea Cluj a învins SCM 
Gloria Buzău, 26-16, într-o par-
tidă disputată în etapa a XI-a 
Super-Ligii de rugby. Formaţia 
locală s-a apropiat astfel la un 
singur punct de locul 6, cel ocu-
pat de către Dinamo București, 
echipă care a strâns 12 puncte 
până în acest moment.
Clujenii se vor deplasa în runda 
următoare pe terenul celor de 
la ACS Tomiţanii Constanţa, lo-
cul opt în clasament, într-un 
meci care se va disputa joi la 
Constanţa. (T.D.)

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

CFR Cluj s-a impus, sâm-

bătă, 1-0, într-un meci dis-

putat pe terenul celor 

de la Sepsi Sf. Gheorghe 

în etapa a 6-a din play-out. 

Formaţia antrenată de Dan 

Petrescu a câştigat datorită 

unui gol marcat de George 

Ţucudean, cel care a fi nali-

zat o centrare venită de la 

Cristian Manea în minutul 

24 al jocului.

Echipa din Gruia a făcut 

un nou meci solid din punct 

de vedere defensiv şi a reuşit 

să obţină o victorie care o 

apropie şi mai mult de titlul 

de campioană. Clujenii au 

ajuns în acest moment la 41 

de puncte şi sunt pe primul 

loc în clasament, fi ind urmaţi 

de cei de la FCSB.

CFR Cluj a ajuns în actua-

lul sezon la 19 victorii în Liga 

1 Betano, 13 dintre ele fi ind la 

un singur gol diferenţă. În ciu-

da deselor schimbări de antre-

nor, campioana en-titre şi-a păs-

trat stilul de joc din sezonul 

percedent şi a câştigat nu mai 

puţin de nouă meciuri cu 1-0 

în actuala ediţie de campionat.

Sepsi: Fejer – De Moura, 

Rudol, Ivanovic, Aboud Omar 

– Velev (Mensah ’63), Kar-

nitski – Flores, I. Fulop (Sîn-

tean ’81), Fl. Ştefan (Hamed 

’46) – Tandia. Antrenor: Eu-

gen Neagoe

CFR Cluj: Arlauskis – Cr. 

Manea, Vinicius, Boli, Camo-

ra – Deac (Păun ’87), Borde-

ianu, Culio – Omrani, Ţucu-

dean (Costache ’75), Moutin-

ho (Djokovic ‘56). Antrenor: 

Dan Petrescu

Universitatea Cluj a defi liat 

pe terenul celor de la Dunărea 

Brăila şi a câştigat cu 8-0, într-o 

partidă disputată duminică. Do-

rin Goga a fost cel mai bun ju-

cător al meciului şi a izbutit să 

marcheze nu mai puţin de pa-

tru goluri în minutele 13, 39, 

40, 70, în timp ce Cristian Ga-

vra a izbutit două goluri în mi-

nutele 64 şi 76. Andrei Cordoş 

şi-a trecut şi el numele pe ta-

bela de marcaj în minutul 5, 

iar Norbert Janos avea să punc-

teze şi el în minutul 57.

"U" Cluj ocupă în acest mo-

ment locul trei în clasament, fi -

ind la şapte puncte distanţă de 

Academica Clincei şi un punct 

de Chindia Târgovişte, formaţie 

care a remizat în această run-

dă, 2-2, pe terenul celor de la 

UTA Arad. În urma prestaţiei 

avute pe terenul celor de la Bră-

ila, "studenţii" au cel mai bun 

atac din Liga 2 cu nu mai pu-

ţin de 72 de reuşite, opt în plus 

faţă de Academica Clinceni.

Echipa antrenată de Bog-

dan Lobonţ va juca următorul 

meci pe 26 aprilie, împotriva 

celor de la Ripensia Timişoa-

ra, într-un joc programat la ora 

18:30 pe Cluj Arena.

Dacia Unirea: Iul. Moldo-

veanu – Muşea, Prunescu, 

Moroianu (M. Mihalcea 46'), 

Van den Driest – Gab. Niţă 

(cpt.), Pleşa, Izmană, Ciucu-

reanu (Sahru 46') – Konyeha 

(Val. Robu 65'), Jallow. An-

trenor: Florentin Petre

”U” Cluj: Dur-Bozoancă 

– Al. Coman (Telcean 67'), 

Andr. Cordoş (I. Ursu 63'), 

Sepsi, Taub – Gab. Giurgiu, 

Greu – Haţiegan, Goga (cpt.)

(Nic. Pîrvulescu 71'), N. 

Janos – Gavra. Antrenor: 

Bogdan Lobonţ

„U” Cluj, spectacol la Brăila! 
CFR, succes important la Sf. Gheorghe
Universitatea Cluj şi CFR au reuşit două victorii importante în acest weekend 
şi au făcut un pas important pentru îndeplinirea obiectivelor.

CFR Cluj a ajuns în acest sezon la 19 victorii

CS Univesitatea Cluj va 

juca astăzi primul meci cu 

Phoenix Constanţa în Liga 

Naţională de Baschet femi-

nin, într-un duel care va 

conta pentru locurile 5-8.

Cele două formaţii vor juca 

primul meci în Sala Sporturi-

lor din Constanţa, luni, de la 

ora 17:00. Ardelencele au pier-

dut cu 3-0 duelul din prima 

rundă a play-off-ului cu CSM 

Satu Mare, în timp ce Phoenix 

Constanţa a pierdut, 3-1, întâl-

nirea cu Olimpia Braşov.

Universitatea Cluj nu a câş-

tigat niciun meci în actualul 

sezon în deplasare, iar în ul-

timele 10 meciuri a reuşit o 

singură victorie. (T.D.)

CS Universitatea Cluj începe meciurile 
pentru locurile 5-8 în LNB feminin
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