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Schimbarea la față a Pieței Cipariu
Primăria Cluj-Napoca 
doreşte amenajarea unui 
parking subteran în Piaţa 
Cipariu unde în prezent 
se construieşte Catedrala 
Greco-Catolică. Deocamdată, 
reprezentanţii Primăriei 
Cluj-Napoca nu au 
precizat capacitatea 
noului parking şi nici 
cât va costa. Cum 
se va schimba zona 
după ce se va construi 
parkingul subteran 
aflați în pagina 3
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Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică
CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

La Cluj despre eroii tăcuți 
ai celui de-Al Doilea Război 
Mondial
Perioada: 23.03. -  8:00 - 20:00
Soarta cutremurătoare a familiei 
poloneze Ulma, care în timpul ce-
lui de-Al Doilea Război Mondial 
au salvat evrei de la moarte, mo-
tiv pentru care împreună cu cei 
șase copii ai lor au fost împușcați 
de către ocupanții germani, poa-
te fi  cunoscută vizitând expoziția 
„Samaritenii din Markowa“, care 
va fi  prezentată la Biblioteca 
Județeană „Octavian Goga“ Cluj.

Muzeul Iluziilor revine 
la Cluj
Perioada: 23.03. - 9:00 - 14:00
Muzeul Iluziilor revine la Cluj 
Iluzii optice, 24 de oglinzi de 
mari dimensiuni care deformea-
ză realitatea, o hologramă pira-
midală, un generator Van De 
Graaff sau un theremin, instru-
mentul muzical la care poți cân-
ta fără să îl atingi, sunt doar câ-
teva dintre lucrurile care îi 
așteaptă pe vizitatori la primul 
Muzeu al Iluziilor din România.

Programul de experimente 
științifi ce Chemgeneration
Perioada: 23.03 - 9:00 - 17:00
Programul de experimente 
științifice Chemgeneration 
Începând din luna martie, 
BASF lansează în trei orașe 
din România – Cluj-Napoca, 
București și Iași – programul 
științific BASF 
Chemgeneration, destinat 
elevilor de liceu. Programul 
se va desfășura în perioada 
2018-2019 și va fi gratuit 
pentru toți liceenii din țară. 
Scopul programului este de a 
educa elevii.

Francofonia la feminin – 
expozitie foto
Perioada: 23.03 - 10:00 - 17:00
Francofonia la feminin: 50 de 
chipuri de femei francofone 
din Transilvania 20 martie - 
4 aprilie, La Cave - Institutul 
francez Cluj Vernisaj: 20 mar-
tie (Ziua francofoniei), ora 
18.30 Realizată în cadrul 
anului european al patrimo-
niului și cu ocazia lunii franco-
foniei, această expoziție con-
stituie un vibrant omagiu 
pentru 50 de femei 
de astăzi.

ProInvent – Salon 
internațional de Inventică 
și Cercetare
Perioada: 23.03 - 10:00 - 18:00
Salonul Internaţional al 
Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi 
Inventicii „PRO INVENT“, ajuns 

în 2018 la cea de-a XVI-a 
ediție, va avea loc la Sala 
Polivalentă din Cluj-Napoca, 
între 21 și 23 martie. Salonul 
este organizat de 
Universitatea Tehnică din 
Cluj–Napoca sub egida 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale și Ministerului 
Cercetării și Inovării.

Iesire de o zi – Platoul 
Vartoapelor – 10 ha 
de ghiocei
Perioada: 24.03 - 8:00
Iesire de o zi 24.03 2018 Cluj 
– Orastioara ( Platoul 
Vartoapelor ) – 
Sarmisegetuza - Cluj Cu oca-
zia venirii primaverii va pro-
punem o iesire de data aceas-
ta in judetul Hunedoara. Ne 
vom incarca fizic si spiritual in 
locurile pe care le vom vizita. 
Va fi o iesire activa.

Săptămâna Sănătății 
Mintale – ediția a IX-a
Perioada: 24.03. - 10:00-13:00
E timpul să vorbim. Minte 
Forte vă invită la Săptămâna 
Sănătății Mintale – Ediția a 
IX-a. Anul acesta cele mai mul-
te dintre evenimente se împle-
tesc cu tema generală a 
interdependenței dintre om și 
societate. Vă invităm să 
explorați diferitele subiecte pe 
parcursul săptămânii 19-25 
martie prin evenimente puse la 
punct și facilitate de psihologii.

ONG EXPO CLUJ
Perioada: 24 martie 10:00 - 18:00
 Casa Memorială Matei 
Corvin, Cluj-Napoca, RO
Primăvara se numără ONG-
urile! Vino să numărăm îm-
preună şi faptele bune, la 
Casa Matei Corvin, în data de 
24 martie. Vei afla cum pu-
tem schimbă lumea în bine, 
dar şi multe informaţii despre 
sănătate, cultură, mediul în-
conjurător, dezvoltare perso-
nală, parenting şi altele. 
Evenimentul găzduieşte dez-
bateri şi seminarii, pe teme 
precum – fundraising, volun-
tariat, dezvoltare comunitară.

Emoții 
prin fereastra imaginației
Perioada:25.03 - 10:00 - 13:30 
Când ți-ai privit ultima oară 
emoțiile conștient, curios de a 
afla cum exact te ajută, fie e-
le pozitive sau negative? Cum 
te raportezi la propria 
imaginație? În cazul în care a-
ceste întrebări ți-au trezit in-
teresul, am pregătit un atelier 
tocmai despre emoții și 
imaginație. Ce legătură are 
una cu alta?

Tărâmul Poveștilor 
Perioada: 25.03 - 11:00 - 12:30
  Atelier de investigație și 
documentare mixed-media | 
Focus Atelier  Atelierul „Fact 
Finding: Procese investigative 
în spațiul urban“ face parte din 

platforma Focus Atelier, proiect 
al Asociației Reciproca. A patra 
ediția Focus Atelier (FA) se 
concentrează pe tema 
paradigmelor contemporane în 
arta documentară. Ediția va 
conexa patru rezidențe pe 
domeniile: desen documentar 
și arte mixed-media

Îmbrățișează-ți povestea
25 martie la ora 14:00 - 17:00
Când a fost ultima dată 
când ți-ai spus „E în regulă, 
ia-o încet, nu mă grăbesc.“ 
? Când ți-ai vorbit ultima 
dată cu inima deschisă? 
Când ți-ai mulțumit și când 
ți-ai cerut iertare pentru că 
ai fost prea dur/ă cu tine? 
Ai uneori impresia că cel 
mai mare dușman al tău 
ești, de fapt, tu?

Artă în pătrat
25 martie la ora 14:00 - 17:00
Artiștii basarabeni Andrei 
Botnaru și Vlaicu Bunduchi, mas-
teranzi la Universitatea Națională 
de Arte ˝George Enescu˝ Iași, 
prezintă în premieră pentru publi-
cul clujean, expoziția retrospecti-
vă ,, Artă în pătrat’’.
„Artă în pătrat“ înfățișează nu 
doar legătura dintre mediu și 
conținut, ci și modul în care 
conceptele vizuale sunt compri-
mate la proporțiile variabile ale 
fi gurii geometrice primare.
Expoziția este găzduită de 
Urania Palace.

Unul dintre cele mai populare spectacole recente 
ale Teatrului de Păpuși „Puck“ se joacă din nou 
duminică, 25 martie, de la ora 11 și 12.30 pe sce-
na instituției. Este vorba de „Scufi ța Roșie și lupul 
cel fl ămând“, după Frații Grimm, un spectacol ve-
sel, interactiv, cu multă muzică și umor, realizat de 
Ion Iurcu. Sâmbătă, 24 martie, de la ora 11, este 
programat spectacolul „Ha én lennék Mátyás 
király“ /„Dacă aş fi  Matia Corvinul”.
Spectacolul „Scufi ța Roșie și lupul cel fl ămând“ a 
avut premiera în noiembrie anul trecut. Este o 
versiune nouă, cu surprize, a poveștii clasice. 
Eroina cu boneţică roşie este însoţită în aventuri-
le sale de către păpuşarul-povestitor. Nu lipsesc 
nici lupul, vânătorul şi bunica, personaje emble-
matice în poveste. Ion Iurcu propune o adaptare 
haioasă, dinamică, plină de momente muzicale 
şi interactive prin intermediul cărora graniţa din-
tre actor şi spectatori se diminuează treptat.
„Povestea în sine este un pretext. Pentru că e o 
poveste foarte cunoscută, accentul se pune pe in-
teracţiunea cu micii spectatori, în scopul de a le 
stimula imaginaţia, creativitatea şi pofta de joa-
că. Concepţia este cea de spectacol-atelier in-
teractiv, cu un actor care dă viaţă tuturor perso-
najelor. Naraţiunea urmează fi rul poveştii, chiar 
dacă, pe alocuri, dialogurile sunt înlocuite cu mu-
zică, iar fi nalul este puţin modifi cat“, declară ac-

torul şi regizorul Ion Iurcu, căruia îi aparține și 
ideea acestui spectacol. 
Sâmbătă, 24 martie, de la ora 11, pe scena 
Teatrului „Puck“ va avea loc o reprezentație a 
spectacolului „Ha én lennék Mátyás király“ /
„Dacă aş fi  Matia Corvinul”. Spectacolul se va ju-
ca în limba maghiară şi prezintă episoade de po-
veste din viaţa lui Corvin: asediul cetăţii Szabacs 
de la Tibrili, legende despre nebunul regelui, 
despre husarul îndrăgostit sau despre judecăto-
rul crunt al Clujului. Vârsta minimă recomandată 
este de trei ani.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Spectacolul „Scufi ța Roșie și lupul cel fl ămând” 
revine pe scena Teatrului „Puck”
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În temeiul art.11, alin.(3) din Codul studiilor universita-
re de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
681/2011, publicată în Monitorul Ofi cial al României, Par-
tea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, Universitatea de 
Știinţe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anun-
ţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei 
de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doc-
torat, pentru mandatul 2016-2020. Concursul se va desfă-
șura la sediul universităţii din str. Mănăștur, nr. 3-5, în da-
ta de 7 iunie 2018 intre orele 10-12.

La concursul pentru ocuparea postului de director al C-
SUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a 
conduce doctorate în domeniile agronomie, horticultură, 
biotehnologii, zootehnie, medicină veterinară și care înde-
plinesc standardele minimale și obligatorii pentru acorda-
rea atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în 
Monitorul Ofi cial al României, Partea a III-a, a anunţului 
privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin or-
din al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportu-
lui, potrivit art. 219, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 1/2011.

Metodologia, condiţiile de concurs și calendarul concur-
sului sunt publicate pe site-ul universităţii: www.usamvcluj.
ro. Candidaturile se depun în perioada 2.05.2018- 
21.05.2018.

Relaţii suplimentare pot fi  obţinute și la telefon 
0264.596.384, interior 119 sau prin e-mail: rector@
usamvcluj.ro, rodica.oana@usamvcluj.ro

ROMÂNIA

DIN CLUJ-NAPOCA
-5, 400372 Cluj-Napoca, România

tel.+ 40-264-596.384; fax + 40-264-593.792
RECTORAT
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Cu ocazia meciului de handbal feminin Romania – Ru-
sia din cadrul preliminariilor Campionatului European des-
fasurat la Sala Polivalenta, duminica 25 martie 2018, in-
tre orele 16:00 – 21:00, se suspenda circulatia auto pe Ale-
ea Stadionului.

Linia 30 (cart. Grigorescu – str. A. Vlaicu) va circula pe 
traseu deviat, in ambele sensuri, pe str. G. Cosbuc – Spl. 
Independentei – Pod Garibaldi. In intervalul orar mentio-
nat se suspenda statiile de pe str. Uzinei Electrice, care vor 
fi  inlocuite cu statiile de pe Spl. Independentei, la peroa-
nele de tramvaie din dreptul Salii Polivalente.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

                                                                                                        

ANUNȚURI
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Judecătorii ar fi  trebuit să 
se pronunţe joi în dosarul 
în care Anna Horvath a 
fost trimisă în judecată 
pentru trafi c de infl uenţă 
şi spălare de bani alături 
de omul de afaceri Zsolt 
Fodor, dar au decis amâna-
rea sentinţei pentru vineri.

Fostul viceprimar al Cluju-
lui, Anna Horvath, a declarat la 
ultimul termen la Curtea de Apel 
Cluj că nu acceptă să presteze 
muncă în folosul comunităţii, 
una dintre condiţii în cazul u-
nei condamnări cu suspendare 
sau amânare. Prin urmare, pen-
tru Horvath există două varian-
te: ori merge la închisoare ori 
va fi  achitată.

Judecătorul i-a întrebat pe 
cei doi inculpaţi Anna Horvath 
şi Zsolt Fodor dacă ar accep-
ta să muncească în folosul co-
munităţii. Fodor a spus că es-
te de acord, dar Horvath a re-
fuzat. Judecătorul ori o va achi-
ta de acuzaţiile de trafi c de in-
fl uenţă şi spălare de bani ori 
o va trimite la închisoare.

Avocatul fostului vicepri-
mar, Gheorghiţă Mateut, a 
spus că refuzul muncii în fo-
losul comunităţii a fost de-
cizia clientei sale.

“Eu cred că aceste pasaje din 
Codul Penal sunt neconstituţi-
onale deoarece încalcă prezum-
ţia de nevinovăţie. O persoană 

ar trebui să îşi poată da un ast-
fel de consimţământ doar după 
pronunţarea sentinţei, pentru 
că dacă face cum se cere acum 
el îşi recunoaşte pe jumătate vi-
novăţia”, a spus Mateuţ.

La sfârşitul anului trecut, 
fostul viceprimar al Clujului 
Anna Horvath şi Zsolt Fodor 
(om de afaceri, patron Euro 
GSM) au fost trimişi în judeca-
tă de procurorii DNA Cluj în 
dosarul în este acuzată că, în 
perioada februarie-mai, şi-a fo-
losit infl uenţa pe lângă funcţi-
onari publici din Primărie, pen-
tru ”urgentarea avizării unor 
proiecte imobiliare” pentru ca-
re omul de afaceri Fodor Zsolt 
avea interese economice.

În rechizitoriul procurorilor 
se arată că, în perioada februa-
rie – mai 2016, în schimbul 
demersurilor făcute pe lângă 
funcţionari cu atribuţii în do-
meniul urbanismului şi auto-
rizării lucrărilor de construc-
ţii, Horvath Anna i-a solicitat 
omului de afaceri procurarea 
şi remiterea a 60 de abona-
mente, în valoare totală de cir-
ca 20.000 de lei, la două fes-
tivaluri de muzică. În luna 
martie 2017, Horvath a demi-
sionat din funcţia de vicepri-
mar. Mai mult, Horvath este 
suspectată de Agenţia Naţio-
nală pentru Integritate (ANI) 
de confl ict de interese.

Sentinţa în cazul fostului 
viceprimar, amânată

Loturile 3 şi 4 din auto-
strada A10 Sebeş – Turda 
au toate lucrările de 
drum fi nalizate, însă nu 
au fost deschise circulaţi-
ei după ce autorităţile de 
la Transporturi susţin că 
nu pot recepţiona tron-
soanele pentru că nu 
sunt fi nalizate absolut 
toate lucrările.

Cătălin Drulă, deputat USR, 
membru în comisia de Trans-
porturi, transmite premieru-
lui Dăncilă, într-o scrisoare 
deschisă, că situaţia este la 
mâna Guvernului să schimbe 
regulamentele pentru că "au-
tostrada stă închisă în timp 
ce pe drumul naţional para-
lel (DN1) au periodic loc ac-
cidente cu victime".

„Douăzeci şi opt de kilo-
metri de autostradă, între Se-
bes şi Turda, sunt gata de fo-
losire, dar stau închişi din ca-
uza unei hotărâri de guvern 
absurde adoptate în mai 2017. 
Rezolvarea situaţiei este la în-
demâna Guvernului care în-
să nu face nimic pentru a re-
pune lucrurile în normalita-
te”, transmite deputatul USR, 
Cătălin Drulî, membru în Co-
misia de Transporturi din Pa-
ralament, într-o scrisoare des-
chisă adresată premierului 
Dăncilă, ministrului Transpor-
turilor Lucian Şova, dar şi li-

derul PSD Liviu Dragnea. Dru-
lă susţine că este vorba de 
Regulamentul privind recep-
ţia construcţiilor adoptat de 
Guvern în mai 2017 la iniţi-
ativa Ministerului Dezvoltă-
rii Regionale şi Administra-
ţiei Publice.

„Printre prevederile noci-
ve introduse de noul regula-
ment este şi aceea că nu mai 
permite efectuarea recepţiei 
lucrărilor cu specifi carea într-o 
anexă a unei liste de observa-
ţii privind defecte şi lipsuri 
minore care nu afectează si-
guranţa şi utilizarea construc-
ţiei. Pe cale de consecinţă, 
construcţia respectivă, fi e că 
e o clădire sau o autostradă, 
nu poate fi  utilizată legal în 
condiţiile în care există orice 
fel de defecte, fi e ele absolut 
minore, sau dacă există mici 
lucrări care rămân de efectu-
at”, susţine deputatul.

Potrivit deputatului USR, 
fost consilier pe probleme de 
infrastructură în guvernul Ci-
oloş, modifi carea Regulamen-
tului privind recepţia blochea-
ză acum darea în folosinţă a 
Loturilor 3 şi 4 din autostra-
da Sebeş – Turda, unde „tot 
ce ţine de calea de rulare, as-
falt, marcaje, indicatoare es-
te fi nalizat”.

„Sunt 28 km pe care se aş-
teaptă doar trafi cul, dar nu se 

pot deschide pentru că nu es-
te încă trasă apa la toalete (se 
realizeaza în prezent o aduc-
ţiune de apă de la câţiva km 
distanta care va fi  gata în iu-
nie), aşa că autostrada stă în-
chisă în timp ce pe drumul 
naţional paralel (DN1) au pe-
riodic loc accidente cu victi-
me”, explică Drulă.

În urmă cu o săptămână, 
Ministrul Transporturilor Lu-
cian Şova a făcut o vizită pe 
şantierul celor două loturi şi 
a constatat că se poate circu-
la, însă a recunoscut că cel 
mai probabil recepţia se va 
face abia în luna mai din ca-
uza prevederilor legislative.

În replică, Asociaţia Pro 
Infrastructură, ONG-ul care 
monitorizează proiectele de 
infrastructură, a reacţionat 
şi a acuzat termenul larg pe 
care ministrul îl invocă. Aso-

ciaţia aminteşte că a lansat 
de curând o petiţie online 
pentru deschiderea A10 
Aiud-Turda şi că până în mo-
mentul de faţă au semnat 
peste 16.000 de oameni.

Reamintim că CNAIR a 
refuzat la începutul anului 
recepţia Lotului 3 din A10 
Sebeş – Turda (12,5 km în-
tre Aiud şi Decea) pentru că 
ar fi găsit neconformităţi şi 
a obligat contractantul să le 
remedieze. De precizat că 
de monitorizarea lucrărilor, 
în rolul de consultant, a fost 
tocmai DRDP Cluj, institu-
ţie din subordinea CNAIR. 
Similar, invocând lucrări ne-
finalizate, deşi nu au legă-
tură cu calea de rulare şi 
elementele de siguranţă, 
CNAIR a amânat recepţia 
celor 16 km de pe Lotul 4, 
între Decea şi Turda.

Blocaj pe autostrada A10 Sebeş – Turda. 
„Autostrada stă închisă din cauza Guvernului”

În urmă cu doi ani, 
Primăria Cluj anunţa înce-
perea unui studiu de prefe-
zabilitate pentru realizarea 
unui parking subteran sub 
parcarea cu barieră de la 
Catedrala Greco-Catolică 
din Piaţa Cipariu.

La doi ani de la studiul re-
spectiv, s-a ajuns la etapa reali-
zării studiului de fezabilitate 
(SF) şi a Planului Urbanistic Zo-
nal (PUZ). Zona se va schimba 
după ce se va construi parkin-
gul subteran.

Deocamdată, reprezentanţii 
Primăriei Cluj-Napoca nu au 
precizat capacitatea noului 
parking şi nici la cât se ridică 
costurile acestuia.

„A fost protocolul încheiat 
între Primărie şi Biserica Gre-
co-Catolică pentru a realiza un 
parking subteran. Am muncit 
aproape 2 ani de zile. Am făcut 
studiu de prefezabilitate care să 
ne asigure că se poate realize 
lucrarea, că nu este pusă în pe-
ricol catedrala, că există soluţii 
tehnice, că nu ne împiedică exis-
tenţa acelei magistrale de apă 
care e amplasată la un colţ al 
catedralei. După ce aceste lu-

cruri au fost stabilite, am conti-
nuat negocierile, am încheiat 
protocolul, l-am trecut prin Con-
siliul Local şi acum am dema-
rat evident procedurile legale 
pentru realizarea acestui parking 
subteran. Lucrările vor dura, re-
pet, nu se pot face peste noap-
te. Nu ştiu câte locuri de parca-
re va avea, vom vedea ce ne va 
spune studiul de fezabilitate. Nu 
aş vrea să greşesc. Oricum, vor 

fi  câteva sute de locuri de par-
care acolo”, a spus primarul 
Emil Boc miercuri la o emisiu-
ne la radio.

Episcopia Greco-Catolică a 
dobândit dreptul de folosinţă 
gratuită asupra terenului în su-
prafaţă de 14.000 mp pe ter-
men de 99 de ani printr-o ho-
tărâre de Consiliul Local din 
1999. Pe terenul atribuit în fo-
losinţă gratuită este în curs de 

fi nalizare construcţia lăcaşului 
de cult. Parcarea cu barieră din 
Piaţa Cipariu a fost înfi inţată 
în urmă cu aproximativ cinci 
ani, cu caracter temporar. În 
2015, primarul Emil Boc anun-
ţa că în locul parcării se va con-
strui un parking subteran. Abia 
un an mai târziu începea stu-
diul de prefezabilitate. Anul 
acesta se va face SF-ul şi PUZ-ul. 
În acest sens, a fost postat un 

anunţ de achiziţii publice pen-
tru desemnarea fi rmei care se 
va ocupa de SF şi PUZ.

Parkingul subteran va fi  pe 
patru nivele, iar la suprafaţă va 
fi  amenajată o espalandă.

„Zona centrală a municipiu-
lui Cluj-Napoca este o zonă vi-
brantă, cu un intens mixaj func-
ţional ce generează trafi c atât 
auto cât şi pietonal. Pentru a sa-
tisface nevoile locuitorilor este 
necesară amenajarea mai mul-
tor locuri de parcare şi o opti-
mizare a circulaţiilor. Astfel se 
propune studierea fezabilităţii 
unui parking subteran în zona 
Piaţa Cipariu. Obiectivul este re-
alizarea unui parking subteran 
modern, accesibil şi efi cient ca-
re să ofere posibilitatea de ga-
rare pentru autoturisme la cele 
2,3 sau 4 nivele subterane (în 
funcţie de concluziile expertizei 
geotehnice) şi amenajarea unei 
esplanade la nivelul solului. Se 
doreşte asigurarea de locuri de 
parcare pentru persoane cu diza-
bilităţi (cât mai aproape de ie-
şiri), locuri special amenajate 
pentru maşini electrice (cu po-
sibilitate de alimentare). Locu-
rile de parcare pentru biciclete 

se pot amenaja atât la sol cât şi 
la nivelele subterane”, se arată 
în caietul de sarcini.

Esplanada va fi  amenajată 
cu vegetaţie şi pânze de apă, 
eventual fântâni arteziene.

„Esplanada va oferi o oază 
de verdeaţă în centrul oraşului, 
având o amenajare peisagistică 
în concordanţă cu poziţia privi-
legiată a amplasamentului (po-
ziţia centrală, capăt de perspec-
tivă pentru artere intens circu-
late). Proximitatea Catedralei 
Greco-Catolice Sf. Iosif impune 
o amenajare ce va răspunde ne-
voilor spaţiale pentru desfăşu-
rarea procesiunilor religioase. 
Esplanda va fi  amenajată pre-
dominant cu vegetaţie de talie 
medie, îmbinată cu pânze de a-
pă, eventual fântâni arteziene 
şi elemente de mobilier urban. 
Singurele construcţii supratera-
ne permise sunt accesele pieto-
nale spre nivelele subterane ale 
parkingului, acestea putând fi  
integrate în amenajarea peisa-
geră pentru a crea un aspect u-
nitar”, mai este precizat în ca-
ietul de sarcini.

Parcarea cu barieră din Pia-
ţa Cipariu are 100 de locuri.

Schimbarea la faţă a Pieţei Cipariu. 
Parcarea cu barieră dispare, încet, dar sigur
Primăria Cluj va amenaja un parking subteran în Piaţa Cipariu unde în prezent se construieşte Catedrala Greco-Catolică.

Parcarea cu barieră din Piaţa Cipariu a fost înfi inţată în urmă cu aproximativ cinci ani, cu caracter temporar
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Arhiepiscopul 
și Mitropolitul ANDREI

Viaţa spirituală a transilvăne-
nilor a fost plină de încercări ca 
şi istoria lor. Centrele episcopale 
au apărut, au dispărut şi s-au 
transferat în funcţie de conjunc-
turile istorice. Aşa, vremelnic, au 
luat naştere Arhiepiscopia de la 
Feleac şi Episcopia de la Vad.

Ştefan cel Mare şi Sfânt era în 
bune relaţii cu Matia Corvin şi, 
în virtutea acestor relaţii, s-au pu-
tut ctitori istoricele biserici de la 
Feleac şi de la Vad. Un document 
de maximă valoare îl constituie 
înscrisul de pe ferecătura unei 
evanghelii, a cărei copii se afl ă 
în muzeul Mitropoliei de la Cluj, 
ferecătură realizată de vistierni-
cul Isac a lui Ştefan cel Mare la 
1498 pentru arhiepiscopul nos-
tru Daniil de Feleac.

Academicianul Ioan-Aurel Pop 
afi rma că Mitropolia Feleacului 
a fost creată şi a funcţionat în pri-
mele sale decenii sub oblăduirea 
Mitropoliei Moldovei de la Sucea-
va şi sub înaltul patronaj al lui 
Ştefan cel Mare. Ierarhii care au 
păstorit aici, amintiţi de docu-
mente, sunt arhiepiscopul Dani-
il, urmaşul lui Kir Marcu, Dan-
ciu care a păstorit cu aproximație 
între anii 1516-1533, urmat de 
Anastasie episcop de Vad şi Fe-
leac şi în fi ne Petru (1537-1550) 
Felecan, de loc şi hirotonit în Ţa-
ra Românească.

În mod tradiţional exarhul Pla-
iurilor era Mitropolitul Ţării Ro-
mâneşti, dar vremelnic regiunile 
din jurul Clujului ajung sub au-
toritatea mitropoliţilor de la Su-
ceava datorită raporturilor speci-
ale pe care Sfântul Ştefan cel Ma-
re le avea cu Matia Corvin. Du-
pă 1550 se stinge gloria medie-
vală a Feleacului. Vadul fi ind pe 
domeniul lui Petru Rareş va mai 
dura o vreme.

Apoi reşedinţa mitropolitană 
se va muta la Alba Iulia, pe vre-
mea Mitropolitului Eftimie care 
avea jurisdicţia asupra întregii 

Transilvanii, Bihorului şi Mara-
mureşului. Tradiţia Alba Iuliei – 
capitală princiară, se va consoli-
da mai ales datorită lui Mihai Vi-
teazul primul unifi cator al plaiu-
rilor româneşti. El va restatorni-
ci vechea oblăduire munteană a-
supra Bisericii transilvane.

Convulsiile religioase ce au 
urmat datorită uniaţiei încuraja-
te de stăpânirea austriacă, au dus 
la dispariţia Mitropoliei de la Al-
ba Iulia la anul 1700. După am-
ple frământări, pe care le afl ăm 
consemnate de istorie în veacul 
al 18-lea, Mitropolia se va reface 
la Sibiu. Omul providenţial pe ca-
re-l reţine istoria spiritualității 
transilvănene este Sfântul Mitro-
polit Andrei Şaguna.

Şaguna ar fi  dorit încă pe la 
1863 refacerea scaunului vlădi-
cesc de la Cluj. Lucrul acesta a 
fost posibil de abia după Marea 
Unire. În 1921 corpurile legiuitoa-
re de la Bucureşti vor reînfi ința 
eparhia de la Cluj sub numele de 
Episcopia Ortodoxă Română a 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
cu reşedinţa la Cluj. Ierarhul pu-
ternic, harnic, misionar şi gospo-
dar care rămâne în inima şi ev-
lavia noastră a fost Nicolae Ivan. 
El avea conştiinţa că reîntemeia-
ză vechiul scaun al Sfântului Şte-
fan cel Mare, de aceea a şi orga-
nizat un pelerinaj la mormântul 
lui de la Putna.

Nicolae Ivan a zidit catedra-
la, a procurat reşedinţa, a înfi in-
ţat şcoala teologică, a întemeiat 
revista eparhială, a zidit biserica 
„Sfântul Nicolae” şi alte biserici, 
a făcut rost de multe proprietăţi 
edilitare şi funciare. Lui i-au ur-
mat în scaun mitropolitul Nico-
lae Colan, arhiepiscopul Teofi l 
Herineanu, Mitropolitul Bartolo-
meu Anania şi din 2011 eu.

Trebuie consemnat faptul că 
în 1973 scaunul episcopal de la 
Cluj este ridicat la rangul de Ar-
hiepiscopie, iar în anul 2005 Sfân-
tul Sinod înfi inţează Mitropolia 
Clujului, Albei, Crişanei şi Mara-
mureşului. În anul 2012, printr-

o reorganizare, mitropolia devi-
ne Mitropolia Clujului, Maramu-
reşului şi Sălajului.

Raţiunile pentru care a luat fi -
inţă această Mitropolie sunt argu-
mentate de importanţa culturală, 
socială şi economică a acestui oraş 
care, în mod evident este capita-
la Transilvaniei. Iar această capi-
tală nu poate fi  lipsită de un cen-
tru de greutate ortodox care să 
desfăşoare în spaţiul transilvan o 
misiune pastorală corespunzătoa-
re demnității oraşului.

De fapt, încă din 1923, Octa-
vian Goga îi scria fi nului şi prie-
tenului său, Sebastian Stanca, con-
silier eparhial la Cluj, un gând pro-
fetic: Părinte şi bunul meu fi n şi 
amic. Nu fi  supărat că va ieşi ca-
tedrala mai mică decât în planul 
vostru, pentru că această biserică 
va deveni Catedrala Mitropoliei 
Transilvaniei, pe care străinii au 
fugărit-o la Răşinari şi Sibiu.

Ziua în care în mod festiv a 
fost inaugurată Mitropolia de la 
Cluj şi întronizat primul ei Mitro-
polit a fost 25 martie 2006, zi de 
mare praznic împărătesc. A dat 
Dumnezeu o zi frumoasă şi căl-
duţă, Liturghia ofi ciindu-se în fa-
ţa Catedralei, Piaţa Avram Iancu 
fi ind ticsită de mulţimea credin-
cioşilor. Patriarhul Teoctist, de pi-
oasă amintire, a patronat sărbă-
toarea, instalându-l pe Mitropo-
litul Bartolomeu Anania.

Tot într-o zi de 25 martie, anul 
2011, după plecarea în eternitate 
a vrednicului şi eruditului Mitro-
polit Bartolomeu, am fost întro-
nizat eu de către Preafericitul Pă-
rinte Patriarh Daniel, cel ce în-
cerc sa fac misiunea Domnului 
Hristos aici, în această metropo-
lă a Transilvaniei.

De aceea, şi în acest an, de 25 
martie, vom sărbători cu evlavie 
hramul mitropoliei noastre, mai 
ales că acest an este unul jubili-
ar: se împlineşte un veac de la u-
nirea Transilvaniei, Basarabiei şi 
Bucovinei cu Regatul României.

Pentru toate Îi mulţumim şi-I 
dăm slavă lui Dumnezeu!

Mitropolia Clujului, Mitropolie 
de obârşie ştefaniană

Viorica Văscu 

Al treilea volum al colecției 
„Amvon” semnat de preacuvi-
osul părinte Arhim. Dumitru 
Cobzaru a fost lansat dumini-
că, 18 martie 2018, și cuprinde 
predici și meditații la viețile 
sfi nților. Apărut cu binecuvân-
tarea Înaltpreasfi nțitului Părin-
te Andrei, Mitropolitul Clujului 
la Editura „Renaşterea”,  volu-
mul este prefațat de Pr. Prof. U-
niv. Dr. Stelian Tofană.

Așa cum și-a obișnuit deja 
cititorii, Arhim. Dumitru Cobza-
ru oferă cuvinte de folos pen-
tru sufl et, rostite liber în faţa 
credincioşilor, fi e în Catedrala 
Mitropolitană, fi e la Mănăsti-
rea Nicula, fi e în alte biserici 
de mir şi mănăstiri. Părintele 

Dumitru Cobzaru „transmite” 
când „vestește”…!Pr. Prof. Ste-
lian Tofană apreciează că în vo-
lumul al treilea de predici, Ar-
himandritul Dumitru Cobzaru 
a adunat o parte din tot ceea ce 
a trăit în cei peste 25 de ani de 
activitate pastoral-misionară.

Părintele arhimandrit Du-
mitru Cobzaru, autorul aces-
tei cărţi de predici, mi-a fost 
student, şi încă unul bun, 
conştientizând că doar prin 
muncă şi seriozitate poţi de-
păşi eşecurile şi sincopele, 
nu puţine, pe drumul studiu-
lui şi al agajamentului spiri-
tual al oricărui om. A înţe-
les că vindecarea sufl etelor 
oamenilor şi îndeptarea mo-
ravurilor unei societăţi nu se 
pot realiza decât prin întâm-

pinare direct, cu demnitate 
şi curaj, a provocărilor veni-
te, individual sau colectiv, 
din partea lumii.

Născut în 18 martie 1972, 
părintele Dumitru Cobzaru 
a fost, vreme de mai mulţi 
ani starețul mănăstirii ,,Ador-
mirea Maicii Domnului” de 
la Nicula, unde s-a preocu-
pat intensificare vieții 
duhovnicești de obște şi de 
construirea noii biserici a 
mănăstirii. În present este 
exarhul mânăstirilor din Ar-
hiepiscopia Clujului şi sluji-
tor al Catedralei Mitropoli-
tane din Cluj-Napoca.

Părintele Arhim. Dumitru 
Cobzaru este autorul a peste ze-
ce volume ce cuprind predici și 
sfaturi duhovnicești.

Amvon, un adevărat „Sinaxar extins” 
absolut necesar pentru Biserică

Clujenii sunt invitaţi, sâm-
bătă 24 martie 2018 pentru a 
susţine dreptul la viaţă. Ei nu 
vor fi  singurii, întrucât în pes-
te 100 de oraşe din ţară se va 
organiza Marşul pentru Via-
ţă, eveniment care atrage aten-
ţia asupra numărului exage-
rat de mare al avorturilor din 
ţara noastră. Datele îngrijo-
rătoare transmise de Organi-
zaţia Mondială a Sănătăţii 
arată că România are ce mai 
ridicată rată de avort din Eu-
ropa: 480 de avorturi la 1.000 
de naşteri, adică aproape o 
treime din copiii concepuţi 

sunt avortaţi. Cu binecuvân-
tarea IPS Parinte Andrei, Mitro-
polit al Clujului, Maramureşu-
lui şi Sălajului şi anul acesta 
Asociatia Studentilor Crestini 
Ortodocşi Romani fi liala Cluj 
Napoca va fi  partener împreu-
nă cu Clinica Pro Vita şi alte 
Asociaţii sau comunităţi religoa-
se din Cluj, în organizarea Mar-
şului pentru Viaţă în data de 24 
martie 2017. Anul acesta, Mar-
şul poartă tema “O lume pen-
tru viaţă. Alege viaţa!”.

Întregul program va debu-
ta sâmbătă la ora 15:00, cu 
discursurile invitaţilor şi ru-

găciunea Înaltpreasfi nţitului 
Părinte Arhiepiscop şi Mitro-
polit Andrei, iar la ora 15:40 
se va porni pe traseul stabi-
lit. Discursurile se vor ţine în 
Piaţa Unirii, de unde va înce-
pe Marşul propriu zis.

Scopul principal al „Marşu-
lui pentru Viaţă” îl reprezintă 
susţinerea dreptului la viaţă pen-
tru toate fi inţele umane înce-
pând cu momentul concepţiei 
şi până la moartea naturală. Tot-
odată, este o afi rmare a famili-
ei tradiţionale şi a valorilor a-
cesteia, care sunt temelia unei 
societăţi solide şi sănătoase.

Marşul pentru Viaţă 2018: 
„O lume pentru viaţă!”

Pr. Cosmin Vele

Ilustrul om politic şi de stat 
a fost omagiat luni, 19 mar-
tie, în cadrul unei ceremonii 
organizată la Bobâlna de In-
stituţia Prefectului – Judeţul 
Cluj, împreună cu primăria 
din localitate şi cu sprijinul 
Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean „Alexandru Vaida-Vo-
evod” Cluj şi al Diviziei 4 In-
fanterie „Gemina”.

Evenimentul a avut loc în-
cepând cu ora 12.00, la Mo-
numentul Alexandru Vaida-Vo-
evod din centrul localităţii şi 
a cuprins prezentarea onoru-
lui şi salutul drapelului de lup-
tă, intonarea Imnului Naţio-
nal al României, ofi cierea ser-
viciului religios, alocuţiuni, 
depuneri de coroane şi jerbe 
de fl ori. Potrivit Prefecturii 
Cluj, manifestarea se înscrie 
în seria de activităţi aniversa-
re dedicate ale Centenarului 
României.

IPS Andrei a oficiat o sluj-
bă de pomenire, iar mai apoi 
a rostit un cuvânt despre 
personalitatea lui Alexandru 
Vaida-Voevod.

Au mai rostit alocuţiuni: 
Conf. dr. Ioan Cârja – repre-

zentantul rectorului Universi-
tăţii Babeş-Bolyai Cluj-Napo-
ca, Ioan Aurel Pop; Ing. Ioan 
Aurel Cherecheş – prefect jud. 
Cluj; Mircea Vaida-Voevod – 
nepotul lui Alexandru Vaida-Vo-
evod şi primarul comunei Bo-
bâlna, Augustin Mureşan, ca-
re a premiat o localnică (Oros 
Veronica) cu ocazia împlinirii 
a 100 de ani de viaţă.

Ing. Ioan Aurel Cherecheş 
i-a oferit prof. Mircea Vaida-Vo-
evod o distincţie ONOARE PEN-
TRU CLUJ 2018 pentru întrea-
ga sa activitate culturală.

La fi nal, Grupul „OLPRE-
TUL” al Şcolii Gimnaziale Bo-

bâlna, coordonat de prof. Adi-
na Vescan a susţinut un scurt 
moment artistic, apoi a urmat 
depunerea de coroane.

Alexandru Vaida-Voevod a 
avut o contribuţie deosebit de 
importantă la înfăptuirea Uni-
rii Transilvaniei cu România. 
La 1 decembrie 1918, a parti-
cipat la Marea Adunare Naţi-
onală de la Alba lulia, unde 
cei 1228 de delegaţi aleşi ai ro-
mânilor ‘din Transilvania, Ba-
nat şi Ţara Ungurească’ au vo-
tat Rezoluţia Unirii care ‘de-
cretează unirea acelor români 
şi a tuturor teritoriilor locuite 
de dânşii cu România’.

Alexandru Vaida Voevod, 
omagiat la Bobâlna
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Firma Cambridge 
Analytica, acuzată că a 
folosit ilegal datele utili-
zatorilor Facebook în 
campania preşedintelui 
SUA Donald Trump şi în 
cea pro-Brexit, a încercat 
să îl angajeze pe un con-
sultant politic britanic 
pentru a lucra pentru 
Partidul Social-Democrat 
din România, relatează 
Associated Press.

Consultantul politic bri-
tanic Rupert Wolfe Murray 
a declarat miercuri pentru 
agenţia The Associated Pre-
ss că Mark Turnbull, un ofi-
cial de rang înalt din cadrul 
companiei de analize poli-
tice Cambridge Analytica, 
l-a contactat în august 2016.

Rupert Wolfe Murray a 
prezentat un email pe care i 
l-ar fi  trimis Mark Turnbull: 
„Ceea ce oferim este trimi-
terea unei echipe de două 
persoane în actuala echipă 
de campanie..., pentru a fur-
niza consultanţă strategică 
şi asistenţă în mod activ în 
cursul campaniei..., în ur-
mătoarele două-trei luni".

Wolfe Murray afirmă că 
a refuzat oferta deoarece el 
nu lucrează pentru partide 
politice.

Nu este clar dacă firma 
Cambridge Analytica a avut 
vreun rol în alegerile parla-
mentare desfăşurate în Ro-
mânia în decembrie 2016, 
câştigate de Partidul Soci-
al-Democrat (PSD) cu circa 
46% din voturi. Pe locul al 
doilea s-a clasat Partidul Li-
beral, cu 20%, precizează 
agenţia Associated Press.

Preşedintele PSD Liviu 
Dragnea a declarat miercuri, 
întrebat fiind dacă PSD a 
beneficiat de serviciile fir-
mei Cambridge Analytica, 
acuzată că a folosit ilegal 
datele utilizatorilor Face-
book, că nu este vorba des-
pre PSD. „Nici vorbă la PSD. 
Nici vorbă. Asta ar fi chiar 
culmea. Eu am înţeles că în 
altă parte s-a implicat”, a 
răspuns Liviu Dragnea, pre-
şedintele PSD, la întrebarea 
legată de serviciile oferite 
de firma Cambridge Analy-
tica pentru PSD.

PSD susţine, potrivit unui 
comunicat de presă, că nu a 
lucrat şi nici nu a solicitat o 
astfel de colaborare cu SCL 
Cambridge Analytica, „nici 
în perioada alegerilor gene-
rale din 2016, nici într-o al-
tă perioadă, înainte sau du-
pă acest scrutin electoral”.

A lucrat sau nu Cambridge 
Analytica pentru PSD

Fostul premier Dacian 
Cioloş a anunţat miercuri, 
la Cluj, că în cel mult două 
săptămâni va fi  depus dosa-
rul de înscriere a unui par-
tid politic, partid care va 
participa la alegerile euro-
parlamentare.

El n-a spus numele viitoru-
lui partid, însă a precizat că Plat-
forma România 100 va rămâne 
în continuare o mişcare civică.

„Am început cu Platforma 
România 100 ca o mişcare civi-
că, vom continua cu o mişcare 
politică. În următoarele zile, o 
săptămână, maximum două 
vom depune dosarul de înscri-
ere a unui viitor partid, care îşi 
propune să ducă energia asta şi 
în mediul politic. Lucrurile vor 
rămâne mai departe legate, plat-
forma va rămâne mişcare civi-
că, şi va avea rolul de a prelua 
energia din platformă şi să o 
structureze într-un proiect poli-
tic care trebuie să fi e serios şi 
credibil”, a declarat Dacian Ci-
oloş, potrivit Agerpres.

El a participat, miercuri, la 
o dezbatere publică organizată 
cu ocazia lansării fi lialei Cluj a 
Platformei România 100.

„Îmi doresc ca a face poli-
tică să nu devină o profesie 
de bază, ci un intermezzo în 

viaţa noastră profesională, în 
care ne asumăm nişte lucruri 
pentru comunitate, după care 
mergem şi continuăm să ră-
mânem conectaţi la fi rul ier-
bii, la baza societăţii. Asta e 
viziunea noastră, nu am ve-
nit să facem promisiuni, sin-
gura promisiune pe care pu-
tem să o facem este că vom 
rămâne împreună cu dumnea-
voastră”, a menţionat Cioloş.

Potrivit fostului premier, se 
lucrează de un an la programul 

viitorului partid. „Eu unul sin-
gur sau doar cu câţiva nu mă 
duc la drum dacă nu suntem 
mai mulţi cei care ne asumăm 
aceste lucruri. Nici eu nu sunt 
mulţumit de anumite lucruri, 
îmi pun la bătaie pielea, resur-
sele şi energia şi facem primul 
pas, după care trebuie dezvol-
tat de undeva. (...) Avem timp 
până la următoarele alegeri, 
pentru că altfel nu ne-am fi  im-
plicat în proiectul politic. Vom 
participa la alegeri cu un par-

tid politic. După depunerea ac-
telor de înregistrare a partidu-
lui politic va dura câteva luni 
până la fi nalizarea procesului 
de înscriere la tribunal, apoi vor 
începe înscrierile în partid. La 
primele alegeri, cele europarla-
mentare, intrăm în jocul poli-
tic. Aceasta este forma, trebuie 
să dăm fondul, care înseamnă 
o schimbare de atitudine, dacă 
nu se produce declicul, putem 
face zece partide”, a completat 
Dacian Cioloş.

Dacian Cioloş îşi face partid
Platforma România 100 va rămâne în continuare o mişcare civică.

Cioloş a anunţat la Cluj că va depune dosarul pentru înfi inţarea unui partid

Municipiul Turda a 
câştigat locul 1 în com-
petiţia SUMP Awards 
organizată de Comisia 
Europeană, Milano şi 
Manchester fiind după 
Turda în clasament.

Municipiul Turda a fost no-
minalizat alături de Manches-
ter şi Milano între fi naliştii 
competiţiei pentru Planurile 
de Mobilitate Urbană Durabi-
lă 2018, la categoria SUMP 
Awards (Sustainable Urban 
Mobility Planning).

„Competiţia se desfăşoară 
la nivel european şi este or-
ganizată de Comisia Europea-
nă. Turda a câştigat locul 1, 
câştigătorii fi ind anunţaţi şi 
premiaţi la Bruxelles”, spun 
reprezentanţii Primăriei Tur-
da. Premiul a fost ridicat de 
primarul municipiului Turda 
Cristian Octavian Matei. 
„Am câştigat!!! Turda a obţi-

nut locul 1 în competiţia SUMP 
Awards, pentru cel mai bun 
plan de mobilitate urbană du-
rabilă, la nivel european. A fost 
o competiţie strânsă, între 2500 
de oraşe, în fi nală ajungând 
Turda, Manchester şi Milano. 
În această seară (n.red mier-
curi seara) la Bruxelles a avut 
loc ceremonia în care au fost 
anunţaţi şi premiaţi câştigăto-
rii, iar noi suntem campionii 
Europei! Mulţumesc întregii 
echipe! Este un real succes, o 
foarte mare realizare! Turda es-
te din nou în prim plan la ni-
vel internaţional!”, a declarat 
Cristian Octavian Matei, prima-
rul municipiului Turda.

Potrivit reprezentanţilor Pri-
măriei, Turda a fost cea mai 
apreciată de juriu pentru viziu-
nea de planifi care clară şi inspi-
rată şi pentru o strategie de fi -
nanţare bine structurată. Toate 
oraşele desemnate fi naliste au 

fost selectate de un grup inde-
pendent de experţi în domeniul 
mobilităţii şi al transporturilor.

Campania European Mobi-
lity Week se desfăşoară în pe-
rioada 16-22 septembrie în fi -
ecare an, oferind oraşelor po-
sibilitatea de a testa alterna-
tive de transport durabile.

2017 a fost cea mai de 
succes ediţie a European 
Mobility Week până în pre-
zent, cu participarea a pes-
te 2.500 de oraşe.

Primăria Municipiului Tur-
da a depus în anul 2017 cere-
rea de fi nanţare europeană pen-
tru 4 coridoare de mobilitate 
urbană, proiect care prevede 
modernizarea completă a arte-
relor de transport în comun, 
asfaltarea străzilor principale, 
achiziţionarea de mijloace de 
transport în comun electrice, 
modernizarea staţiilor şi crea-
rea pistelor de biciclete.

Turda, locul 1 în competiția 
SUMP Awards organizată de CE

Executivul a discutat, în 
şedinţa de miercuri, o 
ordonanţă de urgenţă 
pentru alocarea C.N. 
Unifarm S.A. din Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului a 
peste 44 de milioane de 
lei pentru aproviziona-
rea cu imunoglobulină.

Purtătorul de cuvânt al 
Guvernului, Nelu Barbu, a 
declarat, miercuri, că Exe-
cutivul a aprobat ordonan-
ţa de urgenţă privind acor-
darea unui ajutor de stat de 
44,27 milioane lei către U-
nifarm SA pentru aprovizi-
onarea cu imunoglobulină.

„Este vorba de un ajutor 
de stat în valoare de 44,27 
milioane de lei. Se supli-
mentează bugetul Ministe-
rului Sănătăţii în acest sens, 
pe acest an, din Fondul de 

rezervă bugetară la dispozi-
ţia Guvernului, cu respecta-
rea prevederilor referitoare 
la aplicarea normelor în ma-
terie de ajutor de stat în ca-
drul serviciilor de interes 
economic general”, a afir-
mat Nelu Barbu, după şe-
dinţa Executivului.

În opinia purtătorului de 
cuvânt al Guvernului, aceas-
tă sumă acoperă necesarul 
de imunoglobulină pe ter-
men ”scurt şi mediu”.

„Ministrul Sănătăţii a ex-
plicat în câteva conferinţe 
de presă că suma aceasta 
acoperă necesarul pentru cel 
puţin două luni, rezolvă pro-
blema pe termen scurt şi 
mediu. Paralel, Ministerul 
Sănătăţii întreprinde toate 
măsurile pentru ca această 
problemă să fie rezolvată pe 
termen lung”, a adăugat Bar-

bu., precizând că ajutorul 
se acordă Unifarm SA pen-
tru aprovizionarea de imu-
noglobulină pentru maxi-
mum un an.

Guvernul a avut pe ordi-
nea de zi a şedinţei de mier-
curi un proiect de ordonan-
ţă de urgenţă pentru încre-
dinţarea către C.N Unifarm 
S.A a serviciului de interes 
economic general în vede-
rea realizării activităţii de 
aprovizionare cu medica-
mente necesare asigurării 
activităţii de prevenire a de-
ceselor şi agravării bolilor 
și urgențelor medicale ge-
nerate de lipsa imunoglobu-
linei umane şi suplimenta-
rea bugetului Ministerului 
Sănătăţii din Fondul de re-
zervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bu-
getul de stat pe anul 2018.

Criza imunoglobulinei, rezolvată 
prin ordonanţă de urgenţă
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Universitatea Babeş-Bolyai 
lansează o nouă provocare 
adresată studenţilor, aceea 
de a participa, în perioada 
5 aprilie – 7 mai 2018, la 
Risky Business Student 
Challenge UBB 
(RBSC-UBB), un eveniment 
în cadrul căruia toţi studen-
ţii, indiferent de specializa-
re îşi vor putea descoperi 
înclinaţia antreprenorială şi 
vor fi  provocaţi şi ajutaţi să 
îşi contureze mai bine idei-
le de afaceri.

Potrivit reprezentanţilor 
UBB Cluj, Risky Business Stu-
dent Challenge UBB este pri-
mul proiect al programului 
UBB4Society&Economy dez-
voltat în cadrul Ofi ciului de 
Management Transfer Tehno-
logic si Cognitiv (OMTTC) al 
UBB, sub egida Institutului 
STAR-UBB, având ca obiectiv 
încurajarea transferului de cu-
noaştere către societate.

Coordonat de către conf. u-
niv. dr. Emil Crişan, programul 
urmăreşte implementarea unor 
mecanisme de accelerare/incu-
bare educaţionale pentru stu-
denţii UBB, astfel încât activi-
tatea de cercetareşi diplomele 
obţinute să nu reprezinte fi na-
lul unui traseu, ci un început 

al transferului cunoştinţelor în 
mediul social prin acţiuni an-
treprenoriale.

„Pe lângă pregătirea profe-
sională, toţi studenţii, indife-
rent de specializare, pot să îşi 
descopere înclinaţia antrepre-
norială participând la Risky 
Business Student Challenge 
UBB (RBSC-UBB). Dacă une-
le produse, unele programe de 
calculator sau unele servicii 
nu ţi se par sufi cient de bune, 
înseamnă că eşti un client in-
teresat de soarta ta. Dacă ai 
de gând să produci, să schimbi 
sau să faci un produs, un ser-
viciu sau orice altcevapentru 
o lume mai bună, înseamnă 
că ai o înclinaţie antrepreno-
rială. Poţi fi  de la Chimie şi să 
vrei o cafenea mai bună, poţi 
fi  de la Ştiinţe Economice şi 
să vrei un material mai rezis-
tent, poţi fi  de la Matematică 

şi să vrei să optimizezi lumea. 
Poţi să fi i orice şi să vrei ori-
ce. La RBSC-UBB vei fi  provo-
cat să îţi conturezi ideea mai 
bine, vei fi  ajutat de oameni 
care deja au schimbat ceva să 
începi să mergi pe calea antre-
prenorială. Vei fi  cu oameni 
care au încercat şi au greşit, 
cu oameni care au încercat şi 
au reuşit, parţial sau total. La 
RBSC-UBB nu e loc de greşeli, 
e loc de provocări”, afi rmă co-
ordonatorii proiectului.

Aceştia vor organiza luni, 
26 martie 2018, începând cu 
ora 17.00, în clădirea Facultă-
ţii de Studii Europene de pe 
Str. Avram Iancu nr.19, o în-
tâlnire preliminară pentru pre-
zentarea RBSC-UBB 2018. În 
cadrul întâlnirii vor fi  oferite 
detalii legate de condiţiile de 
participare şi modul de desfă-
şurare a evenimentului.

O nouă provocare pentru studenţi: 
Risky Business Student Challenge UBB

Ultima duminică a lunii 
martie aduce cu sine 
schimbarea de la ora 
de iarnă la cea de vară, 
iar în acest weekend, 
mai exact pe 25 martie, 
românii îşi vor da ceasu-
rile înainte pentru a trece 
la ora de vară.

În fi ecare an, în ultima du-
minică a lunii martie, româ-
nii îşi dau ceasul cu o oră îna-
inte, deoarece România trece 
la ora de vară. Mai exact, în 
noaptea ce desparte 24 mar-
tie de 25 martie 2018, toate 
ceasurile din România vor fi  
date cu o oră înainte. Ora 
03:00 va deveni ora 04:00.

Ziua de 25 martie va avea 
doar 23 de ore, în loc de 24 
de ore din această cauză. Cea-
surile se vor da înainte în ace-
laşi moment în toate ţările U-
niunii Europene.

Ora de vară a fost prima 
dată propusă de un entomo-
log din Noua Zeelandă, Geor-
ge Vernon Hudson, în 1895. 
110 ţări din întreaga lume fo-
losesc astăzi acest mecanism. 
În Europa, Islanda este singu-
ra ţară care nu foloseşte ora 
de vară. Rusia a început să 
aplice acest sistem din 1981, 
însă a renunţat după 20 de ani, 

pe motiv că nu vrea să strese-
ze cetăţenii.

În România, ora de vară a 
fost introdusă pentru prima 
dată în 1932. Până în 1939 
ora de vară a funcţionat în 
fi ecare an, între prima dumi-
nică din aprilie (în 1932: 22 
mai), ora 00:00 şi prima du-
minică din octombrie, ora 
01:00 (ore locale). Între 1 
aprilie 1940, ora 00:00, şi 2 
noiembrie 1942, ora 03:00, 
ora de vară a fost în vigoare 
permanent în România.

Din 1943, practica trecerii 
la ora de vară a fost suspenda-
tă. Ora de vară a fost reintro-
dusă în România începând cu 
1979. În 1996, ţinând cont de 
avantajele decalării orarului cu 
o oră vara, pentru a profi ta la 
maximum de orele de lumină, 
acest orar a fost prelungit în 
Europa cu încă o lună.

Din 1997, ora de vară în-
cepe în România în ultima 
duminică din martie şi se 
încheie în ultima duminică 
din octombrie, la fel ca în 
toate ţările europene.

Medicii sunt de părere că 
oamenii au nevoie de aproxi-
mativ o săptămână pentru a 
se adapta la ora de vară, de-
oarece trebuie să se trezeas-

că cu o oră mai devreme de-
cât s-au obişnuit.

Pentru cei care suferă de 
anumite probleme de sănă-
tate, efectele schimbării rit-
mului biologic ar putea fi 
mai serioase.

„Cei mai mulţi dintre noi 
îşi vor ajusta ceasul biologic 
destul de rapid. După câte-
va zile se vor obişnui cu no-
ul program”, spune Xiaoyong 
Yang, un profesor asistent la 
Universitatea Yale. „Totuşi, 
pentru anumite grupuri de 
oameni, cei care suferă de 
depresie sau de probleme 
cardiace, unele cercetări su-
gerează că (n.r. ei) dezvoltă 
un risc mai mare de sinuci-
dere, respectiv, atacuri de 
cord”, spune Yang.

Studiile au demonstrat că 
pe perioada de vară sunt mai 
puţine infracţiuni şi acciden-
te rutiere, iar oamenii consu-
mă mai puţină energie elec-
trică. De asemenea, ţările cu 
mai multe ore de lumină na-
turală au locuitori mai fericiţi.

După ce ceasurile vor fi  
date înainte cu o oră, dife-
renţa dintre ora ofi cială a Ro-
mâniei şi Timpul Universal 
(numit impropriu şi GMT) 
va fi  de trei ore.

Când se schimbă ora şi cum 
ne afectează trecerea la ora de vară

Câştigătorul maratonului 
Arctic Ultra 6633, Tiberiu 
Uşeriu, a sosit în noaptea de 
miercuri spre joi pe 
Aeroportul Internaţional 
„Avram Iancu” din Cluj, 
unde a fost întâmpinat de 
peste 100 de persoane, el 
declarând că ar putea face o 
pauză în această competiţie.

Tiberiu Uşeriu a declarat la 
revenirea în ţară că a fost sur-
prins de vremea caldă de la Po-
lul Nord, cu temperaturi de mi-
nus 15 grade faţă de minus 32 
cât s-a înregistrat anul trecut.

„Eu fac ceea ce îmi place, 
ceea ce ştiu cel mai bine. A 
fost cea mai grea tură pentru 
mine pentru că eram sigur că 
le ştiu pe toate, dar am avut 
multe surprize. A fost un tra-
seu pe jumătate reînnoit, au 
fost 280 de kilometri de drum 
pe gheaţă, ceea ce a făcut 
competiţia destul de grea. Am 
întâmpinat două furtuni des-
tul de agresive şi una pe fi -
nal. Ceea ce a fost surprinză-
tor a fost vremea, a fost des-
tul de cald faţă de anul tre-
cut, minus 11 – minus 15 gra-
de, faţă de minus 32, ceea ce 
este anormal pentru zona re-
spectivă. Am urât drumul pe 
gheaţă, nu mi-a fost uşor. Au 
fost momente când mi-a de-

gerat un deget de la piciorul 
stâng, am avut răni la picioa-
re. Ştiam ce mă aşteaptă şi 
am gestionat situaţia până la 
fi nalul cursei”, a spus Uşeriu, 
potrivit Mediafax.

Acesta a precizat că se sim-
te obosit pentru că nu a avut 
timp de recuperare şi a efec-
tuat un tratament cu antibio-
tice pentru unele infecţii.

Întrebat ce urmează în 
perioada următoare şi dacă 

anul viitor va participa, din 
nou, la maratonul Arctic Ul-
tra, Tiberiu Uşeriu a menţi-
onat că vrea să aibă o peri-
oadă de odihnă.

„Voi pleca apoi 30 de zi-
le în Himalaya, ce urmează 
nu ştiu. Şi pentru mine va fi  
o surpriză. Cred că voi face 
o pauză în această competi-
ţie, dar nu zic sigur, pentru 
că nu se ştie. Va trebui să 
fac şi altceva, asta deja o am 

de trei ori, cam ştiu ce e aco-
lo, nu va mai fi  nou anul vi-
itor, poate temperaturile să 
mai crească şi va fi  la un mo-
ment dat o competiţie nor-
mală, nu una extremă. Da-
că temperaturile ajung pozi-
tive, nu mai are niciun far-
mec competiţia. Organizato-
rii au zis, mai în glumă, mai 
în serios, ca anul viitor să 
stau pe acasă”, a menţionat 
Tiberiu Uşeriu.

Acesta a precizat că a avut 
momente pe parcursul cursei 
când a vrut să renunţe, dar 
şi-a amintit de ce se afl ă aco-
lo şi a reuşit să se regrupeze 
şi să termine competiţia.

„Psihicul este atuul meu, 
nu sunt un sportiv profesio-
nist, e o performanţă pe plan 
personal la nivel de sport de 
amatori. Psihicul mi l-am for-
mat în timp, trecutul meu mi-a 
format psihicul pe care îl am 

şi cred că acesta este atuul 
meu”, a încheiat Uşeriu.

Tiberiu Uşeriu a fost în-
tâmpinat pe aeroportul din 
Cluj de peste o sută de per-
soane cu steaguri tricolore – 
printre care şi fratele său, Alin 
– care l-au aplaudat şi au scan-
dat „Bravo, Tibi!” şi „Eşti cam-
pionul nostru!”.

Uşeriu a dat autografe pe 
cartea sa, "27 de paşi", şi şi-a 
făcut poze cu oamenii pre-
zenţi. Printre aceştia s-a nu-
mărat şi fostul premier Daci-
an Cioloş, care s-a declarat 
fan al lui Tiberiu Uşeriu.

„Ştiu povestea lui, l-am ur-
mărit, este impresionant. In-
diferent că e vorba de primul, 
al doilea sau al treilea an, ce 
face acest om este o perfor-
manţă în sine, este exact de 
ce au nevoie oamenii în Ro-
mânia, să-şi demonstreze că 
se poate. Dacă Tiberiu Uşeriu 
a reuşit, cred că foarte mulţi 
pot reuşi în alte domenii. Avem 
nevoie de astfel de exemple 
care să ne dea curaj şi dem-
nitate şi să nu mai trebuias-
că să aşteptăm confi rmările 
de la alţii, ci să ni le confi r-
măm noi înşine. Sunt fanul 
lui Uşeriu, un om care se au-
todepăşeşte pe an ce trece”, 
a spus Cioloş.

Tiberiu Uşeriu, la revenirea în ţară: Cred că 
voi face o pauză în maratonul Arctic Ultra
Maratonistul s-a declarat surprins de vremea caldă de la Polul Nord.

Maratonistul Tiberiu Uşeriu a fost întâmpinat la sosirea în ţară de peste 100 de persoane
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Ioana Moldovan este din 
Cluj-Napoca, şi, de mică, 
viaţa ei s-a învârtit în 
jurul muzicii. A bătut 
sute şi mii de kilometri 
atât în ţară cât şi în 
străinătate, a participat 
la concursuri şi a adus 
zeci de premii înapoi 
acasă. Acum, în timp ce 
alţii îşi pierd serile de 
vineri prin localuri, 
Ioana învaţă copiii să îşi 
descopere vocea, să o 
perfecţioneze, în speran-
ţa că pe viitor playback-
ul va dispărea din con-
certele artiştilor români.

Într-o sală cu un perete 
de sticlă, Ioana, răbdătoare, 
roagă o fetiţă să cânte ceva, 
orice, să îşi dea seama dacă 
simte ritmul sau nu. Fetiţa 
se ruşinează, apoi prinde cu-
raj, apoi iar se ruşinează şi, 
în fi nal, cu microfonul în mâ-
nă şi un glăscior ce abia acum 
începe să se formeze, înce-
pe să cânte: „Zum, zum zum, 
albinuţa mea”.

În lumina refl ectoarelor 
încă de mică

Ioana Moldovan are 22 de 
ani şi în prezent este studentă 
la Academia de Muzică „Ghe-
orghe Dima” din Cluj, iar în 
timpul liber cântă şi de un an 
de zile învaţă o mână de copi-
laşi clujeni să cânte şi ei la rân-
dul lor. Însă pasiunea ei a în-
ceput de mică, a ştiut că locul 
ei e în lumina refl ectoarelor.

„Am început cu nunţile. Am 
fost chemată ca invitat la o 
nuntă şi de acolo a început a-
ceastă pasiune. Văzând că lu-
mea se simte bine mi-am zis 
că îmi doresc cu adevărat să 
fac asta. Chiar şi când mer-
geam la alt eveniment mă ro-
dea puţin invidia, voiam să fi u 
eu în pielea acelei persoane, 
să fi u eu pe scenă, să fi u eu 
cu microfonul în mână. Şi cred 
că nu aş putea să fac altceva 
în viaţă.”

A studiat la Palatul Copii-
lor, a făcut parte şi din Clubul 
Vedetelor, a cântat muzică 
uşoară, iar acum, s-a îndrep-

tat şi spre cea populară. De-a 
lungul anilor a participat la 
zeci de emisiuni, la alte câte-
va zeci de concursuri şi a par-
curs mii de kilometri, urcând 
pe scene din toată România, 
dar şi din străinătate.

„Am participat la foarte mul-
te concursuri, dintre care cel 
mai reprezentativ, consider eu, 
a fost Mamaia Copiilor, unde 
am participat doi ani la rând 
cu fanfara militară a celebru-
lui Dan Spătaru şi cu piesa Ve-
ronica. A fost frumos, am in-
trat în pielea personajului, am 
avut aceeaşi coafură, aceeaşi 
costumaţie, am lucrat super 
mult la acel moment. Am fost 
o adevărată mică artistă. Dar 
am avut şi momente pe 
cinste”, a povestit Ioana.

Din dragoste 
pentru copii şi muzică

Însă, oricât de departe ar fi  
dus-o drumul muzicii, Ioana 
s-a întors în Cluj, unde, la o 
vârstă la care mulţi tineri îşi 
pierd vremea prin cafenele 
printre cursuri, s-a decis să îşi 
ia viaţa în propriile mâini. Ast-
fel, cu toate că studiază la Con-
servator Artele spectacolului 
Muzical, timpul liber şi-l de-
dică tot muzicii. Mai exact, în-
vaţă copiii să îşi descopere vo-
cea, să descopere ritmul şi să 
înţeleagă ceea ce cântă.

„De un an de zile am înce-
put să predau. Într-o zi stă-
team pe gânduri şi mă între-
bam ce îmi doresc cu adevă-

rat să fac în viaţă. Atunci am 
realizat că îmi doresc să pre-
dau copilaşilor muzică. Înain-
te visul meu era să fi u educa-
toare, apoi am ales muzica şi 
am găsit metoda potrivită să 
îmbin aceste două pasiuni ale 
mele. Am ales să fi u profesoa-
ră de muzică. Îmi place foar-
te mult, mă bucur când văd 
că evoluează copilaşii datori-
tă mie şi mă bucură foarte 
mult”, a mărturisit solista.

Ioana se aşează la pian şi 
apasă ritmat pe clape, în timp 
ce o fetiţă de doar câţiva ani-
şori deschide uşor gura, iar 
primele note muzicale îşi fac 
apariţia în încăpere. Profe-
soara îi zâmbește şi o încu-
rajează să continue.

În acest moment, Ioana în-
vaţă 17 copiii cu vârste cuprin-
se între 6 şi 13 să iubească mu-
zica şi încearcă să îi facă pe pă-
rinţi cât este de importantă a-
ceastă artă în viaţa celor mici.

„În mare parte copilaşii ră-
mân aici fi indcă evoluează şi 
le place ceea ce fac, iar pă-
rinţii şi ei sunt mulţumiţi. În-
drum foarte mulţi părinţi să 
le dea o şansă, fi indcă sunt 
micuţi şi acum pot să îşi dez-
volte foarte mult şi simţul rit-
mului şi urechea muzicală şi 
cred că trebuie duşi la orice 
activitate de mici. Fiindcă 
atunci au cele mai multe şan-
se”, a spus tânăra.

Cu toate că predă de pu-
ţin timp şi doar câţiva copi-
laşi participă momentan la 

cursuri, Ioana are planuri 
mari. Fiind de mică prezen-
tă în lumea muzicală din 
România, de prea multe ori 
s-a lovit de fenomenul 
„playback”, căreia s-a decis 
să îi declare război.

„Îmi doresc să deschid o 
şcoală de muzică şi de dans 
unde să creăm mici artişti. Să 
îi învăţăm să fi e fără inhibiţii, 
să fi e foarte dezinvolţi şi să 
schimbăm puţin industria noas-
tră muzicală, fi indcă sunt prea 
mulţi artişti care nu cântă live 
şi mi se pare un lucru foarte 
josnic. Aşadar eu doresc să lu-
crez cu ei pe tehnică, pe vo-
ce, pe toate cele necesare şi 
tot timpul, la orice spectacol 
vreau să cânte live fi indcă nu 
sunt de acord cu playback-ul”, 
a explicat artista.

Ioana Nadia Moldovan a 
terminat Şcoala Populară de 
Arte unde a studiat muzică 
uşoară, iar în acest moment 
studiază la Conservator pe 
secţia Artele spectacolului 
Muzical. De asemenea, s-a 
înscris iar la Şcoala Popula-
ră de Arte pe secţia de mu-
zică populară.

Artista s-a format de mi-
că în artele spectacolului sce-
nic, învăţând canto, teatru 
şi balet, ştie să cânte la chi-
tară şi la pian, iar pasiunea 
pe care o are pentru muzică 
se poate oberva şi când pre-
dă copilaşilor şi când fredo-
nează o melodie în faţa unei 
cafele aburinde.

Lupta împotriva playbackului
Ioana Moldovan, la doar 22 de ani, vrea să ajute la schimbarea industriei muzicale învăţând copilaşii să cânte.

Artista Ioana Moldovan împreună cu o parte din elevii ei
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii REMARUL 16 
FEBRUARIE S.A. având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 2-4, înmatriculată la Ofi ciul Registrului Comerţului 
Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare RO201373, 
întrunit în ședinţa de lucru la sediul societăţii din data de 22.03.2018, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) şi 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) pentru 
data de 26.04.2018 ora 11:00 și respectiv ora 12:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înscriși în Registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 16.04.2018 considerată data de referinţă și care 
au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care la data de 26.04.2018 nu se îndeplinesc 
condiţiile de cvorum, ședinţele AGOA și AGEA se vor desfășura 
în data de 27.04.2018, ora 11:00 și respectiv 12:00, în acelasi 
loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 
are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului 
de Administratie privind rezultatele economico-fi nanciare ale 
societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2017, conform 
Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. Aprobarea situatiilor fi nanciare anuale si a contului de profi t 
si pierdere pentru exercitiul fi nanciar 2017 precum si aprobarea 
reportarii profi tului realizat in anul 2017.

3. Aprobarea raportului auditorului fi nanciar aferent exercitiului 
fi nanciar 2017.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului 
de investitii pe 2018.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si 
directorilor societatii, pentru anul 2017 și ratifi carea contractelor 
incheiate de societate în anul 2017.

6. Confi rmarea in functia de administrator, membru al consiliului 
de administratie, a domnului Vlad Ghinescu, numit administrator 
provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 
01.03.2018, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu 
data sedintei AGOA.

7. Aprobarea majorării remuneraţiei/indemnizaţiei fi xe lunare 
nete cuvenită membrilor consiliului de administraţie, aplicabilă 
de la data de 01.05.2018.

8. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca "Data de Înregistrare", 
respectiv data care servește la identifi carea acţionarilor asupra cărora 
se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 15.05.2018 ca ex date.

9. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de 
administraţie / președintelui de ședinţă, să semneze în numele 
acţionarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse 
de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societăţii 
Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalităţile 
legale ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: 
publicarea în Monitorul Ofi cial al României, depunerea/
ridicarea de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operaţiunilor 
de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului 
Cluj și oriunde ar fi  necesar. Poptean Carmen Ramona se 
legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare 
a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de credite a societatii valabil pana la 
data aprobarii bilantului aferent anului fi nanciar 2018, în suma 

de 55.000.000 lei si garantarea acestora prin ipotecarea unor 
active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fi xe, actiuni, 
facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania.

2. Mentinerea garantiilor pentru esalonarile la plata 
a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la 
valoarea de 6.000.000 lei.

3. Imputernicirea persoanelor desemnate de catre consiliul 
de administratie (directori si/sau sef serviciu fi nanciar) sa semneze 
impreuna, sa negocieze/asume si sa decida în numele si pe 
seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fară a 
se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare 
a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului 
în alta moneda, modifi carea structurii garantiilor creditului, 
stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si să semneze in 
numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de 
credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie 
reala mobiliara/imobiliara, orice act aditional la contractul/
contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala 
mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de garantie reala 
mobiliara/imobiliara, precum si orice document in legatura cu 
operatiunile privind facilitătile de credit acordate de banca.

4. Aprobarea vanzarii pană la valoarea contabila de 12.000.000 
lei a unor active dupa cum urmează:

- automotoare adaptate pentru circulatia pe calea ferata 
romana; locomotive; autoturisme;

- mijloace fi xe scoase din functiune.
5. Aprobarea achizitionarii unor mijloace fi xe conform 

programului de investitii aprobat pe anul 2018.
6. Imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea 

de parteneriate cu organisme de cercetare privind intocmirea, 
contractarea si implemantarea proiectului de investitii, alocarea 
fondurilor necesare si obtinerea de imprumuturi in acest scop, 
si nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea 
cererii de fi nantare a contractului de fi nantare si a celorlalte 
documente legate de accesarea fi nantarii si implementarea 
stategiei si a proiectelor de cercetare.

7. Ratifi carea deciziei consilului de administratie nr. 2 din 
18.12.2017, avand ca si obiect incheierea unui contract intre 
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in calitate de cedent, Transferoviar 
Grup S.A. in calitate de debitor cedat si Calin Mitica in calitate de 
cesionar, pentru creanta pe care cedentul o detine fata de debitorul 
cedat Transferoviar Grup S.A., creanta care a fost certifi cata pe 
baza unui raport de evaluare independent.

8. Aprobarea ca majorarea capitalului social al societăţii 
REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., inregistrata la ORC sub 
nr. J12/6274/01.11.2017, avand CUI 38431051, conform 
Hotărârii nr. 1/09.11.2017 a adunarii generale extraordinare 
a actionarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să se realizeze 
în etape, în funcţie de rapoartele de evaluare parţiale pe 
imobile și întocmirea documentaţiilor cadastrale aferente 
aporturilor aduse în natură.

9. Aprobarea delegării către Consiliul de administraţie a 
operaţiunii privind fi nalizarea majorării capitalului social al 
REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., precum și mandatarea acestuia 
pentru a efectua și îndeplini toate formalităţile necesare ducerii 
la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

10. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca "Data de Înregistrare", 
respectiv dată care servește la identifi carea acţionarilor asupra 
cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 15.05.2018 
ca ex date.

11. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de 
administraţie / presedintelui de sedinta, să semneze în numele 
acţionarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse 
de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societăţii 
Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile 
legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: 
publicarea in Monitorul Ofi cial al Romaniei, depunerea/
ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor 
de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului 
Cluj si oriunde ar fi  necesar. Poptean Carmen Ramona se 
legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 587794.

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 adunărilor cel târziu până 
la data de 23.04.2018.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, procurile 
speciale, proiectele de hotărâri pot fi  consultate și procurate de 
la sediul societăţii sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând 
cu data de 23.03.2018.

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 CNVM nr. 
6/2009. Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri/procuri 
speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei persoane 
pentru reprezentare în adunarea generală 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/procurile speciale sau generale, după caz, 
se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 
23.04.2018. 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,
DL. BANCILA VIRGILIU

Consiliul de Administraţie al societăţii 

LCS IMOBILIAR S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, 
str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj, număr de ordine în Registrul 
Comerţului: J12/3627/2006, CIF RO 19143125, capital soci-
al subscris si vărsat: 103.000 lei, în conformitate cu prevede-
rile Art. 117 din Legea nr. 3l/1990 R si cu Actul constitutiv

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 23.04.2018, ora 13:00 la adresa 

sediului social, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la sfârsitul zilei de 
11.04.2018, stabilită ca dată de referinţă. În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, 
Adunarea Generală Ordinară se va ţine la data de 24.04.2018, la aceeași oră și în același 
loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi:
1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Ad-

ministratie privind situatiile fi nanciare aferente exercitiului fi nanciar 2017.
2. Prezentarea Raportului auditorului fi nanciar privind situatiile fi nanciare aferente exer-

citiului fi nanciar 2017.
3.  Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor fi nanciare aferente exercitiului fi -

nanciar 2017.
4. Repartizarea profi tului net aferent exercitiului fi nanciar 2017. Se propune ca profi tul 

net în cuantum de 251.248,59 lei să fi e repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii pre-
cedenti.

5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie la 31.12.2017, conform Re-
gulamentului CNVM nr. 1/2006.

6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exercitiul fi nanciar 2017.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
8. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie pentru exercitiul fi nan-

ciar 2018, remuneratii care vor fi  valabile până la data adunării generale ordinare de apro-
bare a situatiilor fi nanciare aferente exercitiului fi nanciar în curs.

9. Stabilirea datei de înregistrare care serveste la identifi carea actionarilor asupra căro-
ra se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Ac-
tionarilor. Data propusă de Consiliul de Administratie este 11 mai 2018.

10. Stabilirea datei de 10 mai 2018 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de în-
registrare la care instrumentele fi nanciare obiect al hotararilor organelor societare se tran-
zactionează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 
f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

11. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, să semneze, în numele si pe 
seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

12. Mandatarea Directorului General al societătii, doamna Muresan Monica-Erica, să în-
deplinească toate formalitatile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Ofi ciul Registrului 

Comertului de pe langa Tribunalul Cluj si publicarea acesteia in Monitorul Ofi cial al Roma-
niei, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul său, una sau 
mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalităti.

Actionarii reprezentand, individual sau împreună, cel putin 5 % din capitalul social 
au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al 
Romaniei, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pen-
tru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii își pot exercita 
aceste drepturi numai în scris, actele urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la 
sediul societătii sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: lcsimobiliar@gmail.
com. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societătii întrebari privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării cel târziu pană la data de 20.04.2018. Documentele care vor 
fi puse la dispozitia actionarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunări-
lor, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obtinute de la se-
diul societăţii, zilnic între orele 09:00-12:00, începând cu data de 23.03.2018, sau pe 
baza unei cereri scrise adresate societătii (transmisă prin poștă la sediul societătii sau 
prin e-mail la adresa lcsimobiliar@gmail.com), răspunsul urmand a fi transmis la adre-
sa postală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de actionari. 
Pe site-ul www.tctrust.ro (sectiunea Informari — Raportari Obligatorii — Adunari Ge-
nerale) vor fi disponibile, începând din data de 23.03.2018, formularele de împutemi-
cire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și for-
mularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondentă, proiectele de 
hotărâri, alte documente ce vor fi prezentate în A.G.O.A.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi 
un reprezentant sau vor putea vota prin corespondentă, si își vor dovedi calitatea în 
condiliile si cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, 
precum si în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea actio-
narilor se poate face si prin alte persoane decât actionarii, în baza unei împuterniciri 
speciale sau generale. Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane 
pentru reprezentare în adunarea generală si conţine instructiuni specifice de vot din 
partea actionarului care o acordă. Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă 
pentru o perioadă care nu va depăsi 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în 
toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a actionarilor a uneia sau mai 
multor societati identificate în împutemicire, inclusiv în ceea ce priveste acte de dis-
pozitie, cu conditia ca împutemicirea să fie acordată de către actionar, în calitate de 
client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, sau unui avocat. 
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societătii pâ-
nă la data de 21.04.2018, ora 13:00. In acelasi termen buletinele de vot prin cores-
pondentă completate si semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii, per-
sonal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care sa 
fie trecută adresa expeditorului/actionarului).

Relatii suplimentare la tel. 0740-205719

PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Rotariu Angela-Simona
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONVOCATOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE 
EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

LIFE IS HARD S.A.
Administratorul unic al Societăţii LIFE IS HARD – S.A., 

societate comercială administrată în sistem unitar, înfi inţată 
și funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată 
la Ofi ciul Registrului Comerţului sub nr. J12/1403/2004, cod 
de înregistrare fi scală RO 16336490, cu sediul situat în 
Cluj-Napoca, Strada Macului nr. 19-21, judeţul Cluj, (denumită 
în continuare „Societatea”), în conformitate cu dispoziţiile 
art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu prevederile Legii 24/2017 
privind emitenţii de instrumente fi nanciare și operaţiuni de 
piaţă, cu prevederile Regulamentul nr. 6/2009 al ASF, precum 
și cu prevederile actului constitutiv al societăţii

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
Societăţii, în data de 24.04.2018, ora 10:00, la INVEST CAFFE, 
din Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 7, ap 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la sfârșitul zilei de 16.04.2018, considerată dată de 
referinţă, în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
altor condiţii de validitate, AGEA se va ţine în data de 
25.04.2018 ora 10.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
aceeași data de referinţă.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societăţii cu 
suma de 420.000 lei, prin emiterea unui număr de 420.000 
acţiuni noi, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în benefi ciul 
acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de 
Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. 
Rata de alocare a acţiunilor este de 1 acţiune nou emisă la 
4 acţiuni deţinute la data de înregistrare. Majorarea capitalului 
social se va realiza prin încorporarea unei cote părţi în cuantum 
de 420.000 lei, din profi tul net distribuibil aferent perioadei 
de raportare încheiată la 31 decembrie 2017.

2. Aprobarea prelunigirii/refi nanţării liniilor de credit 
deschise de către Societate la:

● ALPHA BANK SA pentru o durată suplimentară de 12 
luni, respectiv până la data de 8 decembrie 2019. Discuţia 
poartă asupra liniei de credit în valoare de 450.000 lei, 
aprobată de instituţia de credit ALPHA BANK SA în baza 
Contractului de creditare nr. 383/18.12.2015

● Raiffeisen Bank SA, pentru o durată suplimentară de 
12 luni, respectiv până la data de 30.11.2019. Discuţia poartă 
asupra liniei de credit în valoare de 450.000 lei, aprobată 
de instituţia de credit Raiffeisen Bank în baza Contractului 
de creditare nr 57061/2017.

În cazul în care nu se ajunge la un acord cu oricare dintre 
băncile de mai sus, Societatea, prin Consiliul de administraţie, va 
putea contracta o noua linie de credit de la o altă instituţie bancară 
în limita a maxim 300.000 Euro sau contravaloarea în lei.

3. Schimbarea sediului social al Societăţii la adresa: Str 
Avram Iancu Nr 322, Floresti, Jud. Cluj

4. Aprobarea/ratificarea modificărilor efectuate în 
cadrul Societăţii Barandi Solutions SRL, la care Societatea 
Life is Hard SA deţine calitatea de asociat, după cum 
urmează: aprobarea/ratificarea cesiunii de părţi sociale a 
d-lui Barabaș Andrei către dl. Chiș Ioan Cătălin, conform 
Adunării Generale a Asociaţilor Barandi Solutions SRL și 
schimbarea structurii asociaţilor din cadrul Societăţii Barandi 
Solutions SRL, precum și aprobarea schimbării denumirii 
Societăţii Barandi Solutions SRL.

5. Aprobarea unui program de răscumpărare a propriilor 
acţiuni emise de Societate în următoarele condiţii:

● Numărul maxim de acţiuni ce urmează a fi  răscumpărate 
se va încadra în limita a maxim 1.35% din capitalul social 
al Societăţii;

● Preţul minim de răscumpărare va fi  egal cu valoarea 
nominală a acţiunilor Societăţii (1 leu/acţiune), iar preţul 
maxim va fi  de 12 lei/acţiune;

● Durata programului de răscumpărare: 12 luni de la data 
publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Ofi cial al României, 
partea a IV-a ;

● Programul de răscumpărare are ca scop alocarea de acţiuni 
către angajaţii și conducerea Societăţii, cu titlu de bonifi caţie;

● Plata acţiunilor răscumpărate se face din profi tul 
distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societăţii, înscrise 
în ultima situaţie fi nanciară anuală aprobată, cu excepţia 
rezervelor legale.

6. Atragere unor surse de fi nanţare din fonduri europene 
nerambursabile, în limita a maxim 6.000.000 Euro, cu 
urmatoarele obiective (cumulate sau luate individual):
➢ dezvoltarea de noi produse software
➢ accelerarea dezvoltarii si desfacerii unor produse existente
➢ implementarea de standarde ISO
➢ angajarea de personal
➢  achizitia de software si hardware in scopul cresterii 

competitivitatii companiei

➢ Împuternicirea Directorului General al Societatii pentru 
depunerea, ridicarea și semnarea cu drept de semnatură unică:
➢  cererea de fi nanţare, planul de afaceri și toate anexele 

acestora pentru accesarea de fonduri nerambursabile 
cu fi nanţare europeană (Programul Operaţional Regional, 
Programul Operaţional Competitivitate, alte fonduri cu 
fi nanţare europeană și/sau guvernamentală) și / sau 
naţionala (ajutoare de minimis și/sau ajutoare de stat).

➢  contractul de fi nanţare, documentele aferente procedurilor 
de achiziţii, contractele comerciale care derivă din 
contractarea și implementarea proiectului, cererile de 
plată / rambursare, rapoartele de progres, orice alt 
document necesar pentru buna implementare a proiectului.

➢ toate plăţile necesare derivate din contractele semnate 
cu instituţiile care vor fi  implicate în procesul de 
implementare a proiectului;

● Directorul General va putea să reprezinte Societatea, cu 
drept de semnătură unică, pentru orice alte activităţi și documente 
necesare bunei implementări ale proiectului în cadrul limitărilor 
valorice stabilite mai sus, dar care nu au fost menţionate specifi c.

7. Aprobarea datei de 27.07.2018 ca dată de înregistrare, 
defi nită ca fi ind data care servește la identifi carea acţionarilor 
care urmează a benefi cia de drepturile de alocare a acţiunilor 
nou emise și asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate 
de Adunarea Generală Extraordinar a Acţionarilor, a ex-date 
în data de 26.07.2018.

8. Aprobarea datei de 30.07.2018 ca dată a plăţii pentru 
acţiunile gratuite care se vor emite în urma majorării 
capitalului social.

9. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, 
a d-nului Erik Barna, Administrator Unic al societăţii si 
Director General, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii 
AGEA, pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum și orice 
alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini 
toate procedurile și formalităţile prevăzute de lege în scopul 
implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile 
de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerţului 
sau la orice altă instituţie publică.

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

Informaţii suplimentare cu privire la convocarea și 
desfășurarea adunării se pot obţine de la sediul Societăţii 
acesteia, telefon nr. +40 364 404 454 sau prin e-mail: offi ce@
lifeishard.ro, la adresa http://www.lifeishard.ro/agea2018.

LIFE IS HARD S.A.
Prin Administrator Unic Erik Barna

CONVOCATOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 
A ACŢIONARILOR

LIFE IS HARD S.A.
Administratorul unic al Societăţii LIFE IS HARD – S.A., 

societate comercială administrată în sistem unitar, înfiinţată 
și funcţionând în conformitate cu legislaţia română, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J12/1403/2004, cod de înregistrare fiscală RO 16336490, 
cu sediul situat în Cluj-Napoca, Strada Macului nr. 19-21, 
judeţul Cluj, (denumită în continuare „Societatea”), în 
conformitate cu dispoziţiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, 
cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, cu prevederile 
Regulamentul nr. 6/2009 al ASF, precum și cu prevederile 
actului constitutiv al societăţii ;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR Societăţii, 
în data de 24.04.201,8 ora 11.00, la INVEST CAFFE, din Cluj-Napoca, 
str. Republicii Nr. 7, ap 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
sfârșitul zilei de 16.04.2018, considerate dată de referinţă, în 
Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
altor condiţii de validitate, AGOA se va ţine în data de 
25.04.2018 ora 11.00., în același loc, cu aceeași ordine de 
zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
la aceeași data de referinţă.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului 
Unic, precum si raportului de audit fi nanciar, aferente 
exerciţiului fi nanciar 2017.

2. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale aferente 
exerciţiului fi nanciar 2017, pe baza rapoartelor prezentate 
de Administratorul Unic și auditorul fi nanciar.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului 
Unic in exerciţiul fi nanciar 2017.

4. Aprobarea modului de distribuire a profi tului net aferent 
exercitiului fi nanciar 2017, dupa cum urmeaza:

a) Din profi tul net distribuibil, aferent perioadei de raportare 
încheiată la 31 decembrie 2017, va fi  utilizată suma de 
420.000 lei pentru majorarea capitalului social și emiterea 
de noi acţiuni care vor fi  distribuite gratuit acţionarilor, 
conform reglementărilor aplicabile.

b) Diferenţa rămasă după deducerea din profi tul net 
distribuibil, aferent perioadei de raportare încheiată la 31 
decembrie 2017, a sumei cu care se majorează capitalul social 
potrivit punctului a) de mai sus, rămâne la dispoziţia Societăţii 
sub forma profi tului nerepartizat.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a 
programului de activitate pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

6. Alegerea Consiliului de administraţie al Societăţii format 
dintr-un număr de 3 administratori si numirea Presedintelui 
Consilului de administratie, pentru un mandat de 2 ani fi ecare 
și fi xarea remuneraţiei cuvenite pentru anul în curs. Propunerea 
administratorilor, respectiv înregistrarea candidaturilor se va 

face conform instrucţiunilor și cu respectarea condiţiilor afi șate 
pe site-ul www.lifeishard.ro/agoa2018. Data limită pentru 
depunerea candidaturilor este 13.04.2018, ora 17.00.

7. Numirea auditorului fi nanciar, stabilirea duratei minime 
a contractului de audit fi nanciar și a remuneraţiei aferente 
activităţii de audit fi nanciar.

8. Aprobarea datei de 27.07.2018 ca dată de înregistrare, 
defi nită ca fi ind data care servește la identifi carea acţionarilor 
care urmează a benefi cia de dividende sau alte drepturi și asupra 
cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, a ex-date în data de 26.07.2018.

9. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, 
a d-nului Erik Barna, Administrator Unic al Societăţii si Director 
General, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGOA, 
pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum și orice alte 
documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate 
procedurile și formalităţile prevăzute de lege în scopul 
implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile 
de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerţului 
sau la orice altă instituţie publică.

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA A.G.O.A.

Informaţii suplimentare cu privire la convocarea și 
desfășurarea adunării se pot obţine de la sediul Societăţii 
acesteia, telefon nr. +40 364 404 454 sau prin e-mail: offi ce@
lifeishard.ro, la adresa http://www.lifeishard.ro/agoa2018.

LIFE IS HARD S.A.
Prin Administrator Unic Erik Barna

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii

REGISTRUL MIORIŢA S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. N. Titulescu, nr. 4, jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/1267/1997, C.I.F RO 
9599222, convoacă Adunarea Generală Extraordinară și 
Ordinară a Acţionarilor pentru 24.04.2018, respectiv 
25.04.2018 în cazul în care nu sunt întrunite condiţiile ce-
rute de lege la prima convocare, la ora 13, respective la 
ora 14, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la data de referinţă 17.04.2018, ca-
re au dreptul de a participa și vota în cadrul adunarilor ge-
nerale, cu următoarea ordine de zi:

A.G.E.A.:

1. Ratificarea deciziei Administratorului Unic din data 
de 29.12.2017.

2. Aprobarea mutării sediului social al societăţii REGIS-
TRUL MIORIŢA S.A., de la jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. 
N. Titulescu, nr.4, la adresa: jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. 
Onisifor Ghibu, nr. 20/A.

3. Aprobarea modifi cării în mod corespunzător a Art.3, punc-
tual 3.1. din Actul constitutiv al societăţii, care va avea următo-
rul conţinut: “Sediul social al societăţii este în România, jud. Cluj, 
mun. Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr. 20A., el putând fi  trans-
ferat prin hotărârea adunării generale în orice localitate din Ro-
mânia pe baza adunării generale a acţionarilor potrivit legii.”

4. Aprobarea Actului constitutiv al societăţii actualizat.
5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 

pentru toţi acţionarii societăţii hotărârea AGEA ce va fi  adop-
tata și Actul constitutiv actualizat.

6. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate for-
malităţile privind înregistrarea hotărârii AGEA ce va fi  adop-
tata la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a, precum și să obţină documentele 
aferente eliberate de ORC.

A.G.O.A.:
1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare contabile la 31.12.2017, 

a repartizarii profi tului și descărcarea de gestiune a admi-
nistratorului, precum și aprobarea BVC-ului pe anul 2018.

Administrator unic,
dl. Borodi Mirel Ioan

PUBLICITATE
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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.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră.
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la tel. 0758-802398.

CASE/CABANE

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

Consiliul de Administraţie al societăţii SINTEROM S.A. 
cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.12, jud. Cluj, în temeiul 
dispoziţiilor art. 117, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu 
modifi cările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă, 
ale reglementarilor CNVM (actualmente ASF), și în conformitate 
cu Actul Constitutiv al societăţii SINTEROM S.A., convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, care va avea 
loc în data 25.04.2018, ora 9.00, la sediul societăţii. La Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor pot participa acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei 
de 13.04.2018 considerată data de referinţă a prezenţei adunări. 
În cazul în care la data menţionată mai sus nu vor fi  îndeplinite 
condiţiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc 
în data de 26.04.2018, în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
cuprinde:

1)  Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2017.

2)  Prezentarea raportului auditorului fi nanciar extern pentru 
anul 2017.

3)  Discutarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare ale anului 
2017, respectiv bilanţul contabil, contul de profi t și pierdere, 
situaţia fl uxurilor de trezorerie, situaţia activelor imobilizate 
și notele explicative ale situaţiilor fi nanciare.

4)  Aprobarea repartizării profi tului, conform repartizării 
propuse în situaţiile fi nanciare ale exerciţiului fi nanciar 
al anului 2017.

5)  Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 
anul 2018.

6)  Discutarea și aprobarea Programului de Investiţii pentru 
anul 2018.

7)  Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul 
fi nanciar 2017.

8)  Aprobarea datei de 18.05.2018 ca data de înregistrare, 
adică de identifi care a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 86 al Legii nr.24/2017, 
respectiv a datei de 17.05.2018 ca “ex-date”.

9)  Împuternicirea consilierului juridic al societăţii să efectueze 
formalităţile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, 
opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

Proiectul de hotărâre al Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, precum și documentele și materialele de ședinţa de 
pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data 
tinerii adunării, în format electronic, pe website-ul societăţii la 
adresa www.sinterom.ro și la sediul societăţii.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 
generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de 
justifi care și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare 
adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării în Monitorul Ofi cial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare acţionar, persoana fi zică sau juridică, are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 
generale, până cel mai târziu în data de 10.04.2018 orele 10.00, 
data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv 
prin postarea răspunsului pe website-ul propriu www.sinterom.
ro, la secţiunea AGA.

Solicitările vor fi  depuse în formă scrisă, în original, la sediul 
societăţii pe adresa SINTEROM S.A., bld. Muncii nr.12, jud. 
Cluj, sub semnătură acţionarului sau reprezentantului legal 
al acestuia.

În vederea identifi cării și a dovedirii calităţii de acţionar a 
unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea 
ordinii de zi, persoana în cauză are obligaţia să anexeze 
solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana 
fi zică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI 
reprezentant legal și certifi cat constatator eliberat de Registrul 
Comerţului sau un act emis de o autoritate competentă, în 
care acţionarul este înmatriculat legal, precum și extrasul de 
cont din care rezultă calitatea de acţionar și numărul de acţiuni 
deţinute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către 
participanţii defi niţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Aceleași documente se vor depune și de către acţionarii care 
înaintează întrebări Consiliului de Administraţie.

Data limită la care acţionarii își pot exercita drepturile menţionate 
mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în 
Monitorul Ofi cial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările 
acţionarilor menţionaţi în alineatele precedente vor putea fi  
transmise în scris, prin poștă sau serviciile de curierat, la sediul 
societăţii menţionat mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule, 
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN DATA DE 25.04.2018/26.04.2018.“

Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referinţă 
pot participa la adunarea generală Ordinară direct sau pot fi  
reprezentaţi de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale 
sau generale sau pot vota prin corespondenţa conform procedurii 
afi șate pe website-ul societăţii www.sinterom.ro

Accesul acţionarilor, persoane fi zice, îndreptăţiţi să participe 
la adunarea generală este permis prin simplă proba a 
identităţii acestora.

Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul 
legal, calitatea de reprezentant legal fi ind dovedită cu un certifi cat 
constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original 
sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în 
original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o 
autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat 
legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele 
care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană 
juridică vor fi  emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării 
convocatorului adunării generale a acţionarilor.

În cazul votului prin corespondenţă, formularele de vot, 
completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate 
valabil al acţionarului (în cazul persoanelor fi zice, buletin/carte 
de identitate/pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, 
buletinul/cartea de identitate/pașaportul reprezentantului legal, 
împreună cu un certifi cat constatator eliberat de Registrul 
Comerţului eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării 
convocatorului AGOA) pot fi  transmise la sediul Societăţii prin 
servicii de curierat, astfel încât să fi e înregistrate ca primite la 
registratură cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară 
a acţionarilor, într-un plic închis, cu menţiunea scrisă în clar și cu 
majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2018/26.04.2018.“

Dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană, 
reprezentantul va prezenta împuternicirea specială, completată 
și semnată, împreună cu copia actului de identitate valabil al 
acţionarului (în cazul persoanelor fi zice, buletin/carte de identitate/
pașaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea 
de identitate/pașaportul reprezentantului legal, împreună cu un 
certifi cat constatator eliberat de Registrul Comerţului eliberat cu 
cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA). 
Documentele pot fi  transmise la sediul Societăţii prin servicii de 
curierat, astfel încât să fi e înregistrate ca primite la registratură 
cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
într-un plic închis, cu menţiunea scrisă în clar și cu majuscule 
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN DATA DE 25.04.2018/26.04.2018.“

Începând cu data de 26.03.2018 formularele de împuterniciri 
speciale și formularele de vot prin corespondenţa se pot obţine 
de la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00, 
sau de pe website-ul www.sinterom.ro

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al 
împuternicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin 
corespondenţa va fi  depus/expediat (în original) la sediul societăţii, 
astfel încât aceasta să fi e înregistrat la Societatea SINTEROM S.A. 
cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunarea 
generală, conform prevederilor legii.

În situaţia în care la data de 25.04.2018 nu se întrunește 
cvorumul necesar desfășurării în condiţiile legii a lucrărilor AGOA, 
aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 26.04.2018, 
în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași 
ordine de zi.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe 
ordinea de zi vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii 
sau pe website-ul societăţii www.sinterom.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 
10:00-14:00 de la sediul societăţii și la telefon 0264/415074 
după data apariţiei prezentului convocator în M.O. al României 
– partea a IV-a.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
BOGNAR ATTILA IOSIF

                            S.C. SINTEROM S.A. CLUJ--NAPOCA –– RROMÂNIA 
: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,

Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU
S.C. TRANSINVEST S.R.L., în calitate de titular, anun-

ţa publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „Elaborare PUZ pentru construire imobile lo-
cuinţe colective, în regim D+P+3E, extindere şi branşamen-
te apa “, în comuna Florești, str. Subcetate, F.N., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
titularului/proiectantului, str. Bistriţei, nr. 49A, din data 
23.03.2018. între orele 08:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 10.04.2018, la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, bloc. 9B, cod 400609. Fax 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 09:00-14:00.

ANUNŢ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 

interesat ca „Elaborare PUZ pentru construire ansamblu de 12 
locuinţe colective cu regim de înălţime S+P+3E+ER, şii funcţiuni 
complementare“, Comună Florești, str. Urusagului fnr, titular 
BURDE CRISTIAN, S.C. WOHNUNG IMOBILIARE S.R.L., 
SC RATS PEX INVEST S.R.L. ŞI FLOREŞTI REAL ESTATE 
HOLDING SRL, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând 
a fi  supus proceduri de adaptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
de Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl.9B, 
cob.400609, tel.0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni între orele 9.00-14.00, 
marţi-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 
9.00-12.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 

interesat ca „PUZ introducere teren intravilan, construire 
două pensiuni agroturistice, fi ligorie, îmrejmuire, branşamente 
(măsura 6.2 AFIR)“, în com. Negreni, sat Bucea, f.n., judeţul 
Cluj, titular GRIGORAŞ SABIN COSMIN, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus proceduri de 
adaptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia de 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între orele 
9.00-14.00, vineri între orele 9.00-12.00, în termen de 10 
zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE ANGAJARE
Primaria comunei Borşa, cu sediul în localitatea Borșa, 

str. Principală, nr. 262, judeţul Cluj, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual vacant de Adminis-
trator – Camine culturale in sat Borsa, comuna Borsa.

Conditii specifi ce:
-studii medii
-cunostinte utilizare calculator
-permis conducere categ.B
-vechimea nu este necesara
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 18.04.2018 ora 10:00;
- Proba interviu in data de 23.04.2018, ora 10:00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pana la 

data de 05.04.2018 , ora 14, 00 la sediul primariei co-
munei Borsa.

Condiţiile de participare la concurs și bibliografi a se afi -
șează la sediul Primăriei Borșa, judeţul Cluj.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Co-
munei Borșa, nr. 262, judeţul Cluj, persoană de contact: 
Ioan Boanca, telefon/fax 0264355474, e-mail: primaria-
borsa@yahoo.com.

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

APARTAMENTE

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

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 mp în Mărișel, zona centra-

ANUNŢURI DE URBANISM
S.C. KONZO S.R.L. anunţă publicul interesat asupra 

iniţierii documentaţiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU – 
Construire locuinţă semicolectivă cu 2 unităţi locative, 
pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Edgar 
Quinet FN, CF 291291 judeţul Cluj. Consultarea propunerii 
se poate realiza în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, 
la Direcţia de Urbanism și Dezvoltare Urbană, Serviciul 
Urbanism, camera 62.

S.C. KONZO S.R.L. anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii documentaţiei PLAN URBANISTIC DE DETALIU – 
construire 2 locuinţe semicolective pe 2 parcele (1locuinţă 
semicolectivă pe parcela), pentru imobilele situate în 
municipiul Cluj-Napoca str. Edgar Quinet FN, C.F. 291293 
și C.F. 291294 judeţul Cluj. Consultarea propunerii se poate 
realiza în cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la 
Direcţia de Urbanism și Dezvoltare Urbană, Serviciul 
Urbanism, camera 62.

lă, utilităţi în faţa terenului, front 
la drum principal 100 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
apă potabilă preţ 8 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744-653097. (3.7)
¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius 
Mall, cu utilităţi, apă, curent, 
cu C.F. în regulă. Inf. supli-
mentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.
¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.
¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.
¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 
613 mp, front 18 ml la drum 
judeţean, preţ 15 euro mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0745-251703.
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Inregistrata la ORC sub numarul 
J12/8/1991,avand codul de inregistrare fi scala 
199044, capitalul social subscris si varsat de 
26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str 
Taietura Turcului, nr 47, etaj 3, intrunit in data 
de 21.03.2018 la sediul societatii:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A 
ACTIONARILOR, in temeiul art 113 al Legii 31 
/1990 ,la sediul societatii, pentru data de 26 
aprilie 2018, ora 13, pentru toti actionarii 
inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de 
SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 16 
aprilie 2018, stabilita ca data de referinta cu 
urmatoarea ordine de zi:

1.Mandatarea Consiliului de Administratie 
pentru contractarea de credite bancare pana 
la plafonul maxim de 30.000.000 EURO.
Mandatarea Consiliului de Administratie 
pentru stabilirea garantiilor necesare 
contractatii acestor credite.

2.Aprobarea datei de 16 mai 2018 ca data 
de inregistrare.

3. Mandatarea unei persoane pentru 
publicarea hotararilor in Monitorul Ofi cial, 
semnarea documentelor si efectuarea 
inregistrarilor necesare la Ofi ciul Registrului 
Comertului si alte institutii competente

4. Aprobarea ca ex date a datei de 15 
mai 2018.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa 
voteze toti actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor , tinut de Depozitarul Central SA , 
la sfarsitul zilei de 16 Aprilie 2018, considerata 
ca data de referinta.

Actionarii pot participa si vota la AGEA 
individual sau prin reprezentanti, in conditiile 
legii, cu procura speciala in limba romana sau 
limba engleza.Reprezentarea actionarilor se 
poate face si prin alte persoane decat actionarii 
societatii .Procurile speciale, atat in limba 
romana, cat si in limba engleza, se pot obtine 
incepand din data de 26.03.2018 de la sediul 
societatii sau de pe site-ul societatii, www.
transilvaniaconstructii.ro si se vor depune la 
sediul societatii in limba romana sau in limba 
engleza, sau prin e-mail, la adresa offi ce@
transilvaniaconstructii.ro pana in data de 24 
aprilie 2018, ora 13.

Actionarii pot acorda o procura 
(imputernicire) generala valabila pentru o 
perioada de timp care nu va depasi 3 ani , 
permitand reprezentantului desemnat sa 
voteze in toate aspectele afl ate in dezbaterea 
Adunarilor Generale a Actionarilor Societatii, 
inclusiv asupra actelor de dispozitie, cu 
conditia ca procura (imputernicirea) generala 
sa fi e acordata de catre actionar , in calitate 
de client, unui intermediar defi nit conform 
Articolului 2, alineatul (1), pct 20 din Legea 
nr 24/2017 , sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi  reprezentati in Adunarea 
Generala a Actionarilor , pe baza unei procuri 
(imputerniciri) generale, de catre o persoana 
care se afl a intr-o situatie de confl ict de interese, 
in conformitate cu dispozitiile Art 92 alin (15) 
din Legea 24/2017 .

Procurile (imputernicirile) generale , 
înainte de prima lor utilizare, se depun la 
societate cu 48 de ore înainte de Adunarea 
Generală , în copie, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu originalul sub semnătura 
reprezentantului. Copii certificate ale 
împuternicirilor sunt reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal al AGEA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand 
individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul 
social au dreptul :

-de a introduce , prin cerere scrisa, puncte 
pe ordinea de zi a AGEA in termen de cel mult 
15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 
pana in data de 11 aprilie 2018, cu conditia ca 
fi ecare punct sa fi e insotit de o justifi care sau 
de un proiect de hotarare propus spre adoptare 
de catre AGEA.

-de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  
incluse pe ordinea de zi a AGEA , pana cel tarziu 
in 11 aprilie 2018.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze 
intrebari in scris privind punctele de pe ordinea 
de zi a AGEA pana la data desfasurarii adunarii, 
urmand a i se raspunde in cadrul AGEA.

Incepand cu data de 26 martie 2018, 
convocatorul AGEA (atata in limba romana 
cat si in limba engleza), materialele 
informative aferente problemelor incluse pe 
ordinea de zi a AGEA (atat in limba romana 
cat si in limba engleza), proiectul de hotarare 
(atat in limba romana cat si in limba engleza), 
formularul de vot prin corespondenta (atat 
in limba romana cat si in limba engleza), se 
vor putea consulta si procura, de luni pana 
vineri, intre orele 10-13, de la sediul societatii 
sau pot fi  accesate pe site-ul societatii www.
transilvaniaconstructii.ro

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la 
data de referinta isi pot exprima si transmite 
votul cu privire la punctele afl ate pe ordinea de 
zi a AGEA si prin corespondenta (conform 
procedurii) , prin curier, in scris, astfel incat acesta 
sa fi e primit pana la data si ora inceperii AGEA, 
respectiv 26 aprilie 2018, ora 13.Buletinul de 
vot prin corespondenta poate fi  completat fi e 
in limba romana, fi e in limba engleza

Daca nu sunt indeplinite conditiile de 
validitate la prima convocare, a doua convocare 
a AGEA se stabileste pentru data de 27 aprilie 
2018 , cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora 
si la aceeasi adresa.

Presedinte CA
Timofte Mircea

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Inregistrata la ORC sub numarul 
J12/8/1991,avand codul de inregistrare fi scala 
199044, capitalul social subscris si varsat de 
26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str 
Taietura Turcului, nr 47, etaj 3, intrunit in data 
de 21.03.2018 la sediul societatii:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A 
ACTIONARILOR, in temeiul art 111 al Legii 31 
/1990 ,la sediul societatii, pentru data de 26 
aprilie 2018, ora 12, pentru toti actionarii 
inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat 
de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei 
de 16 aprilie 2018, stabilita ca data de referinta 
cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea ,dezbaterea si aprobarea 
raportului de gestiune al Consiliului de 
Administratie pentru anul 2017;

2.Prezentarea si dezbaterea raportului 
auditorului fi nanciar pentru anul 2017;

3.Discutarea si aprobarea sau modifi carea 
situatiilor fi nanciare la 31.12.2017, in baza 
materialelor prezentate de administratori si 
auditor.

4.Aprobarea repartizarii profi tului net de 
277.376 lei , aferent anului 2017 astfel:

- rezerva legala: 14.764 lei ;
- rezerve aferente facilitatilor fi scale: 

262.612 lei;
5.Pronuntarea asupra gestiunii 

administratorilor;
6.Aprobarea limitelor generale a 

remuneratiilor suplimentare acordate directorului 
general pentru exercitiul fi nanciar 2018.

7.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2018 si a planului de investitii 
pentru anul 2018 si a surselor de fi nantare. 
Imputernicirea Consiliului de Administratie 
pentru modfi carea oricaror pozitii din planul 
de investitii pentru anul 2018.

8.Numirea membrilor Consiliului de 
Administratie, stabilirea duratei mandatelor 
acestora, stabilirea remuneratiilor membrilor 
Consiliului de Administratie, precum si a altor 
avantaje ce revin acestora.

9. Numirea Presedintelui Consiliului de 
Administratie.

10.Aprobarea datei de 16 mai 2018 ca 
data de inregistrare.

11. Mandatarea unei persoane pentru 
publicarea hotararilor in Monitorul Ofi cial, 
semnarea documentelor si efectuarea 
inregistrarilor necesare la Ofi ciul Registrului 
Comertului si alte institutii competente

12. Aprobarea ca ex date a datei de 15 
mai 2018.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si 
sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor , tinut de Depozitarul Central SA 
, la sfarsitul zilei de 16 Aprilie 2018, 
considerata ca data de referinta.

Actionarii pot participa si vota la AGOA 
individual sau prin reprezentanti, in conditiile 
legii, cu procura speciala in limba romana 
sau limba engleza.Reprezentarea actionarilor 
se poate face si prin alte persoane decat 
actionarii societatii .Procurile speciale, atat 
in limba romana, cat si in limba engleza, se 
pot obtine incepand din data de 26.03.2018 
de la sediul societatii sau de pe site-ul 
societatii, www.transilvaniaconstructii.ro si 
se vor depune la sediul societatii in limba 
romana sau in limba engleza, sau prin e-mail, 
la adresa offi ce@transilvaniaconstructii.ro 
pana in data de 24 aprilie 2018, ora 12.

Actionarii pot acorda o procura 
(imputernicire) generala valabila pentru o 
perioada de timp care nu va depasi 3 ani , 
permitand reprezentantului desemnat sa 
voteze in toate aspectele afl ate in dezbaterea 

Adunarilor Generale a Actionarilor Societatii, 
inclusiv asupra actelor de dispozitie, cu 
conditia ca procura (imputernicirea) generala 
sa fi e acordata de catre actionar , in calitate 
de client, unui intermediar defi nit conform 
Articolului 2, alineatul (1), pct 20 din Legea 
nr 24/2017 , sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi  reprezentati in Adunarea 
Generala a Actionarilor , pe baza unei procuri 
(imputerniciri) generale, de catre o persoana 
care se afl a intr-o situatie de confl ict de 
interese, in conformitate cu dispozitiile Art 
92 alin (15) din Legea 24/2017 .

Procurile (imputernicirile) generale , 
înainte de prima lor utilizare, se depun la 
societate cu 48 de ore înainte de Adunarea 
Generală , în copie, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu originalul sub semnătura 
reprezentantului. Copii certificate ale 
împuternicirilor sunt reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal al AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand 
individual sau impreuna cel putin 5% din 
capitalul social au dreptul :

-de a introduce , prin cerere scrisa, puncte 
pe ordinea de zi a AGOA in termen de cel 
mult 15 zile de la data publicarii convocarii, 
respectiv pana in data de 11 aprilie 2018, 
cu conditia ca fi ecare punct sa fi e insotit de 
o justifi care sau de un proiect de hotarare 
propus spre adoptare de catre AGOA.

-de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare 
pentru punctele incluse sau propuse spre a 
fi  incluse pe ordinea de zi a AGOA , pana cel 
tarziu in 11 aprilie 2018.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze 
intrebari in scris privind punctele de pe ordinea 
de zi a AGOA pana la data desfasurarii adunarii, 
urmand a i se raspunde in cadrul AGOA.

Lista cuprinzand informatii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu si califi carea 
profesionala ale persoanelor propuse pentru 
functia de administrator poate fi  consultata 
si completata de actionari la sediul societatii, 
incepand cu data de 26 Martie 2018, intre 
orele 10-13, fi ind disponibila pentru consultare 
si pe situl societatii, la adresa www.
transilvaniaconstructii.ro

Data limita de depunere a candidaturilor 
pentru functiile de administrator este 11 
Aprilie 2018.

Incepand cu data de 26 martie 2018, 
convocatorul AGOA (atata in limba romana 
cat si in limba engleza), materialele 
informative aferente problemelor incluse pe 
ordinea de zi a AGOA (atat in limba romana 
cat si in limba engleza), proiectul de hotarare 
(atat in limba romana cat si in limba engleza), 
formularul de vot prin corespondenta (atat 
in limba romana cat si in limba engleza), se 
vor putea consulta si procura, de luni pana 
vineri, intre orele 10-13, de la sediul societatii 
sau pot fi  accesate pe site-ul societatii www.
transilvaniaconstructii.ro

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la 
data de referinta isi pot exprima si transmite 
votul cu privire la punctele afl ate pe ordinea 
de zi a AGOA si prin corespondenta (conform 
procedurii) , prin curier, in scris, astfel incat 
acesta sa fi e primit pana la data si ora inceperii 
AGOA, respectiv 26 aprilie 2018, ora 12.Buletinul 
de vot prin corespondenta poate fi  completat 
fi e in limba romana, fi e in limba engleza

Daca nu sunt indeplinite conditiile de 
validitate la prima convocare, a doua 
convocare a AGOA se stabileste pentru data 
de 27 aprilie 2018 , cu aceeasi ordine de zi, 
la aceeasi ora si la aceeasi adresa.

Presedinte CA
Timofte Mircea

 

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

LUNI, 26 MARTIE 2018
Între orele 09:00-16:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Făgetului între str. Dumitru Brăharu și str. Cerbului; str. 

Jokai Mor; str. Dianei; str. D.D. Roșca; str. Petre Dulfu; str. Galaction Liviu Munteanu; str. 
Prof. Nicolae Mărgineanu; str. Haller Karoly; str. Liviu Rusu; str. Carpenului; str. Sf. Maria; 
str. Foișorului; str. Cerbului; str. Ferigii; str. Poieniţei; str. Frăguţei; str. Zmeurisului; str. 
Afi nului; str. Luminișului; str. Toamnei; Aleea L. Neamţu; Aleea Pataki Samuel; Aleea Sabin 
Drăgoi; Aleea Constantin Silvestri; Drumul Sf. Ioan (parţial); str. Antonin Ciolan; Aleea Vlad 
Mugur; Aleea Janovics Jeno;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu 
apă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEȘ anunţă de regulă întreruperea 
furnizării serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o 
urgentă și/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată 
pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca 
anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte 
și prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Persoană fizică închiriez 
garaj, numai pentru autotu-
rism, pe str. Dorobanţilor. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0753-902739. (4.7)
¤ Închiriez curte/grădină cu 
casă la ţară, lângă Cluj, cu po-
sibilitatea de a ţine mai mulţi 
câni în curte. Ofer 1200 RON/
lună. Aștept oferte la tel. 
0741-455348. (6.15)

LOCURI DE MUNCĂ

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

0742431611 sau 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în 
zilele libere), experienţă în 
domeniu. Cer și ofer seriozi-
tate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

CÂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele 
apărute în colecţii complete 
de la ”Jurrnalul Naţional”, du-
pă cum urmează: 250 buc 
Ediţie de colecţie, 240 buc 
Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-

tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc 
diverse, credinţă, călătorii. 
Preţ negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0264-321720. (17.20)

TELEFOANE

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

PIERDERI
¤ KAVE DIUS S.R.L., 
J12/1476/2010, C.U.I. 
27390649 pierdut certifi cat de 
înmatriculare și certifi cat consta-
tator nr. 103210/08.09.2010. 
Se declară nule.



SPORTSPORT.
vineri – duminică, 23 – 25 martie 2018

U-BT se pregăteşte 
de meciul cu BC Timişoara

Echipa de baschet masculin U-Banca Transilvania o va înfrun-
ta, pe teren propriu, pe formaţia BC Timișoara.
Confruntarea dintre cele doua va avea loc vineri, 23 Martie, 
de la ora 17:15, în sala sporturilor "Horia Demian".
Înaintea ultimului meci din retur, tehnicianului formaţiei clu-
jene, Mihai Silvășan a declarat: "”Ne așteaptă un meci cu o 
echipă bună din campionat. Va fi, cred eu, un meci intens, 
cu siguranţă ei își doresc să câștige pentru a își consolida lo-
cul al treilea înainte de Top 6. Și noi ne dorim să păstrăm 
șanse reale de a termina pe locul 1 după disputarea meciuri-
lor din grupa locurilor 1-6. Ne dorim, de asemenea, să conti-
nuăm evoluţia bună avută la meciul de marţi cu Steaua. Cu 
siguranţă, gândul nostru este doar la victorie. Nu avem pro-
bleme de lot, în afara lui Lapornik, care va reveni de luni la 
antrenamente”. (Raluca SAS)

Dan Petrescu, amendat 
şi suspendat două etape
Dan Petrescu, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, a primit 
o amendă de 6.800 de lei și o suspendare de două etape, 
după incidentele de la meciul cu Poli Iași (2-1), a decis mier-
curi Comisia de disciplină din cadrul FRF.
Tehnicianul a fost trimis în tribună de arbitrul Iulian Călin din 
cauza protestelor în minutul 87 al partidei cu CSM Poli Iași 
din prima etapă a play-off-ului Ligii I disputată pe 9 martie. 
Liderul clasamentului s-a impus atunci cu scorul de 2-1 prin-
tr-un gol marcat în prelungirile partidei.
'În baza art.53.2. din RD se sancţionează dl. Petrescu Dan, an-
trenor FC CFR 1907 Cluj, cu suspendare pentru 2 jocuri și o pe-
nalitate sportivă de 360 lei. În baza art. 65.a din RD se sancţio-
nează dl. Dan Petrescu cu suspendare pentru 2 jocuri și o pena-
litate sportivă de 6.800 lei. În baza art.45.1 din RD, dl. 
Petrescu Dan va efectua sancţiunea pentru abaterea cea mai 
gravă, respectiv 2 jocuri suspendare și o penalitate sportivă de 
6800 lei'', se arată într-un comunicat al LPF. (Raluca SAS)

Stanciu: Va fi o mare dezamăgire 
dacă nu reuşim să ne calificăm la 
Euro 2020
Mijlocașul Nicușor Stanciu, de la Sparta Praga, a opinat joi 
că actuala generaţie a tricolorilor nu este una ratată din cau-
za necalificării la CM 2018, și a precizat că o prezenţă la 
EURO 2020, a doua consecutivă după cea din 2016, ar repre-
zenta o performanţă deosebită pentru fotbalul românesc.
Selecţionata de fotbal a României pregătește campania de cali-
ficare la EURO 2020 cu două meciuri amicale în compania 
Israelului, sâmbătă 24 martie, la Netanya, și apoi cu Suedia, pe 
27 martie, la Craiova. Selecţionerul Cosmin Contra a convocat 
pentru aceste jocuri 27 de jucători, dintre care 16 joacă în străi-
nătate și 11 din campionatul intern: ''Nu ne-am calificat la 
Mondial, lucru care nu s-a mai întâmplat de douăzeci și ceva de 
ani, dar pentru noi e totuși destul de greu să ne calificăm în 
momentul de faţă la un campionat mondial. Pentru EURO va fi 
altceva, iar aici va fi marea dezamăgire dacă nu vom reuși să 
ne calificăm.” a declarat Stanciu.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Str. Miron Costin nr. 12A

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Jucătoarea română de 
tenis Simona Halep, 
numărul unu mondial, a 
asigurat miercuri, la 
Miami, că s-a recuperat 
după probleme pe care 
le-a avut la piciorul 
drept şi care au obli-
gat-o să se retragă de la 
Doha, luna trecută.

Halep a mărturisit că 
acum se simte „pregătită” 
să debuteze la competiţia 
din Florida, care va fi una 
„foarte dificilă”.

„Au fost momente grele, 
însă m-am întors”

Simona Halep, revenită în 
competiţie în urmă cu două 
săptămâni, la Indian Wells, 
unde a fost învinsă în semifi -
nale de japoneza Naomi 
Osaka, cea care a câştigat în 
fi nal trofeu, a precizat că se 
simte „bine” şi „nu are pro-
bleme sau disconfort”. "„Aces-
ta este cel mai important lu-
cru. Am jucat bine la Indian 
Wells. Au fost momente gre-
le, însă acum m-am întors”, 

a spus reprezentanta ţării noas-
tre, care va debuta joi la tur-
neul de la Miami, împotriva 
franţuzoaicei Oceane Dodin.

„Este un turneu 
important”

„M-am antrenat din greu 
în aceste zile şi mă voi pre-
găti în continuare. Mă simt 
pregătită să încep turneul. 
Va fi  o competiţie foarte di-
fi cilă, cu siguranţă. Este un 
turneu important şi, din acest 
motiv, fi ecare meci va fi  greu. 

Însă mă afl u aici pentru a da 
tot ce am mai bun şi a în-
cerca să câştig fi ecare parti-
dă pe care o voi disputa”, a 
asigurat Halep. Chestionată 
în legătură cu preferinţele 
sale fotbalistice, Simona Ha-
lep a dezvăluit că urmăreş-
te evoluţiile echipei FC Bar-
celona, deoarece fratele ei 
este un fan al clubului cata-
lan. Însă, chiar dacă îi „pla-
ce” fotbalul, consideră că es-
te „greu să urmăreşti un meci 
timp de 90 de minute”.

Halep, pregătită de turneul de la Miami

România va înfrunta 
Croaţia, Georgia şi 
Ucraina în meciurile din 
cadrul grupei a 2-a de 
califi care. Debutul este în 
compania celui mai difi -
cil adversar, Croaţia, 
într-un meci programat 
vineri, de la ora 16:00. La 
turneul fi nal se califi că 
primele două clasate.

„Este un turneu important 
pentru generaţia de 98-99 şi ce-
le câteva junioare care fac par-
te din acest colectiv, pentru că 
practic este anul terminal, înce-
pând din luna iulie fetele trec la 
senioare. Este motivul pentru 
care şi eu am acceptat timp de 
6 luni să iau această generaţie, 
în ideea de a încerca să le ajut 
să performeze individual şi co-
lectiv. Sper într-o evoluţie bună 
aici, la Cluj, o consider o etapă 
intermediară de pregătire înspre 
Campionatul Mondial, unde ne 
dorim să fi m mai buni în baza 
acumulărilor obţinute de la clu-
buri şi din experienţa internaţi-
onală pe care au mai căpătat-o 
în ultima vreme. Sper să fi e ap-

te, să nu avem probleme de ac-
cidentări şi să încercăm să fa-
cem o surpriză frumoasă la Cam-
pionatul Mondial. Sunt jucătoa-
re în diverse naţionale care evo-
luează la nivelul primelor ligi, 
dar şi în cupe europene, aşa cum 
este grupul de 6 fete de la Vi-
borg. Mai sunt norvegiencele 
sau franţuzoaicele, care la fel 
sunt vreo 12 fete care joacă meci 
de meci constant câte 45-50 de 
minute. Acolo mai sunt nem-
ţoaicele, suedezele, olandezele, 
care joacă prin diverse campio-
nate. A nu se înţelege că turne-
ul fi nal va fi  uşor. Dar printr-o 

pregătire bună şi print-un colec-
tiv unit şi implicat, preocupat 
de a se autodepăşi, încercăm să 
surprindem”, a susţinut selecţi-
onerul Gheorghe Tadici, citat de 
prosport.ro.

Înaintea turneului de califi -
care de la Cluj, România a pier-
dut-o pe Ana Maria Berbece, cu 
probleme medicale. De aseme-
nea, antrenorii Tadici şi Burcea 
nu se vor putea baza pe Lore-
na Stoican.

„Croaţia este cel mai difi cil 
adversar, dar nu cred că este 
cazul să ne facem probleme 
de califi care pentru că, le spu-

neam şi fetelor, dacă se punea 
problema aşa, ne adunam în 
seara asta, stăteam trei zile, 
jucam şi apoi plecam acasă. 
De aceea ne-am reunit de o 
săptămână, pentru a fi  într-o 
bună dispoziţie de joc, într-o 
formă bună. Avem şi proble-
me medicale, dar cred că toa-
te cele 17 handbaliste sunt pre-
gătite să intre în teren”, a mai 
spus Gheorghe Tadici.

România va înfrunta vineri 
Croaţia, apoi Georgia (sâmbă-
tă, ora 16:00) şi Ucraina (dumi-
nică, ora 11:00). Meciurile vor 
avea loc în Sala Polivalentă.

O nouă echipă naţională 
pentru calificarea la Mondiale
Naţionala feminină de tineret va juca în weekend la Cluj, 
pentru calificarea la Campionatul Mondial din Ungaria.
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