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ACTUALITATE

Ioan Aurel Pop a lansat 
la Gaudeamus „Istoria, 
adevărul și miturile” 
La eveniment au participat, printre alţii, 
preşedinta Uniunii Scriitorilor fi liala Cluj, 
Irina Petraş, fi losoful Aurel Codoban şi so-
ciologul Vasile Dâncu. Pagina 5 

SOCIAL

Prima fabrică de lipie 
arăbească din Transilvania 
Fabrica de lângă Cluj-Napoca a angajat 
trei refugiaţi din Siria.  Pagina 7

POLITICĂ

PSD vrea metrou la Cluj. 
Se va organiza un 
„mini-referendum” 
Social democraţii clujeni și-au asumat 
inițierea demersurilor pentru ca proiectul 
să fi e discutat. Pagina 4

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

ACTUALITATE

Ferma de pui din Florești 
are autorizație, poate funcționa!

ACTUALITATE

Cum va fi vremea în minivacanţa de 
1 Mai. Vești bune de la meteorologi.

Curtea de Apel a respins 
cererea de suspendare a au-
torizaţiei de mediu pe care a 
înaintat-o primarul Horia Şu-
lea pentru ferma de pui din 
Floreşti.

Primarul Floreştiului a fost cel 
care a contestat în justiţie elibe-
rarea de către Agenţia de Protec-
ţie a Mediului Cluj a autorizaţiei 
integrate de mediu pentru ferma 
de pui din comuna clujeană. Ast-
fel, în decembrie 2017, primarul 
anunţa pe Facebook că activita-
tea fermei a fost suspendată.

Floreştenii care locuiesc în 
zona fermei de pui s-au opus 
vehement acordării unei noi 
autorizaţii integrate de mediu, 
pentru societatea care operea-
ză această fermă, plângân-
du-se de mirosul insuportabil.

Primăria Floreşti dar şi Con-
siliul Judeţean Cluj au cerut de 

mai multe ori pe parcursul anu-
lui să nu fi e acordată o nouă 
autorizaţie în acest caz.

Însă judecătorii Curţii de 
Apel Cluj au decis joi că res-
pingere cererea de suspenda-
re care a fost formulată de că-
tre Primăria Floreşti, a anun-
ţat clujust.ro. Aşadar ferma 
poate să îşi reia activitatea.

Românii vor avea parte, la 
sfârşitul săptămânii, de o nouă 
minivacanţă, după ce Guvernul 
a decis să declare şi 30 aprilie 
zi liberă. Astfel, mulţi dintre ei 
se vor bucura de zilele libere la 
soare, iar pentru aceştia mete-
orologii au veşti bune.

Administraţia Naţională de 
Meteorologie (ANM) anunţă 
vreme frumoasă în minivacan-
ţa de 1 Mai, dar şi instabilitate 
atmosferică. Pe litoral se anun-
ţă temperaturi ridicate.

Temperaturile ridicate anun-
ţate de meteorologi pentru săp-
tămâna viitoare se vor menţine 
în general şi pe timpul miniva-
canţei de 1 Mai. La nivelul te-
ritoriului, vremea va fi  frumoa-
să, iar temperaturile vor atinge 
28-29 de grade.

„În momentul de faţă nu 
avem cu certitudine un tablou 

clar pentru zilele minivacaţei 
de 1 mai, ce putem spune că 
rămâne în continuare o vreme 
mai caldă decât în mod obiş-
nuit în acestă perioadă cu pro-
babilitate pentru averse şi des-
cărcări electrice, averse de va-
ră, pe intervale scurte de timp, 
în mare parte din ţară, dar zo-
nele mai expuse ar fi  cele in-
tracarpatice şi zona de munte”, 
a declarat Oana Păduraru, me-
teorolog de serviciu ANM, po-
trivit Mediafax.

Meteorologii anunţă pe Lito-
ral vreme frumoasă iar în con-
diţiile unor temperaturi ridica-
te există posibilitatea ca şi tem-
peratura apei mării să depăşes-
că 15 grade.

„Pe Litoral se anunţă o vre-
me caldă, iar şansele de ploaie 
sunt destul de reduse”, infor-
mează ANM.

PUBLICITATE

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

1  = 4.6606 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00
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• operator date

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Străzile Kogălniceanu şi Universităţii se transformă în zone pietonale. 
Primăria Cluj-Napoca a lansat un concurs de soluţii. Pagina 3

Mașinile, alungate din centrul Clujului

Fără parking şi hotel la Aeroport. Un nou eşec marca CJ Cluj. 

Autostrada Sebeş – Turda 
s-a împotmolit într-o casă!
Două loturi din autostradă sunt gata și zac nefolosite
Locuinţa este pe traseul construcţiei, iar proprietarul este acum în litigiu cu statul român, 
pentru că suma oferită pentru expropriere i se pare mult prea mică. Pagina 2
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

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

 Cele mai bune 
prețuri și servicii 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro
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Un preot din judeţul Cluj 
a fost găsit mort 
într-o fântână
Poliţiștii clujeni cercetează cazul unui preot în 
vârstă de 61 de ani găsit mort într-o fântână 
adâncă de 10 metri, în satul Ghirișu Român.
Preotul a fost găsit mort într-o fântână 
adâncă de 10 metri din curtea casei paro-
hiale. Poliţiștii încearcă să afle dacă aces-
ta s-a sinucis sau a fost vorba despre o 
moarte accidentală.
Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Cluj, 
Traian Morar, se așteaptă rezultatul necrop-
siei și sunt audiaţi membri ai familiei și alte 
persoane din localitate. "Nu sunt suspiciuni 
de omor, se cercetează dacă a fost vorba 
despre o sinucidere sau despre moarte acci-
dentală", a spus Traian Morar.
La rândul său, purtătorul de cuvânt al ISU 
Cluj, Andrei Biriș, a precizat că fântâna în 
care a fost găsit preotul se afl a în curtea ca-
sei parohiale. Corpul acestuia a fost scos 
din fântâna adâncă de 10 metri de un echi-
paj de pompieri. Cadavrul preotului a fost 
transportat la Institutul de Medicină Legală 
Cluj-Napoca pentru efectuarea necropsiei.

Mamă cu copil în cărucior, 
tâlhărită în Piaţa Mărăşti
Un caz grav s-a petrecut vineri seara în zona 
Piaţa Mărăști din Cluj-Napoca. Trei bărbaţi sunt 
căutaţi după ce au furat telefonul unei femei.
O înregistrare video arată o femeie care se 
afl a la plimbare cu un copil în timp ce este 
tâlhărită la propriu de trei romi. Pe imagini 
se poate observa trei tineri romi, care vin 
din spate, pregătiţi de atac, semn că victi-
ma a fost urmărită de ceva vreme. La un 
moment dat, cel care dă atacul își ascunde 
mâna cu o haină, metodă folosită de hoţii 
din buzunare, se apropie, și o împinge pe 
femeie, după care i-a furat telefonulș din 
buzunar. Speriată, femeia se întoarce în 
timp ce tâlharul îi râde sălbatic. În tot tim-
pul atacului, ceilalţi doi complici se uitau în 
spate pentru a nu fi  văzuţi de cineva, fără 
să își dea seama că sunt fi lmaţi din faţă.
Poliţiștii clujeni susţin că a fost depusă o re-
clamaţie pentru furt. ”Avem o reclamaţie 
depusă de femeia care apare în imagini. A 
fost un furt prin distragerea atenţiei. 
Telefonul victimei era în buzunarul din spa-
te de la pantaloni iar cei care au furat au 
văzut acest lucru. În cursul zilei de luni, poli-

ţiștii care se ocupă de furturi din buzunare 
vor vedea imaginile și vor stabili cine sunt 
autorii, asta după ce dosarul va trece pe la 
parchet. Există riscul ca autorii să fi e voia-
jori”, spune un poliţist.

A intrat într-o casă şi a 
furat mobilier în valoare 
de 3.000 de lei
Poliţiștii gherleni au pus în aplicare un 
mandat de perchiziţie domiciliară iar în ur-
ma acesteia au reţinut un tânăr de 24 de 
ani din municipiul Dej și îl cercetează pentru 
furt califi cat.
“La data de 20 aprilie, poliţiștii au pus în apli-
care un mandat de executare a unei perchiziţii 
domiciliare în vederea căutării unor bunuri 
sustrase în perioada 8 – 14 aprilie din locuin-
ţa părţii vătămate C.I. din municipiul Gherla, 
strada Dejului. Percheziţia efectuată pe strada 
Teilor din municipiul Gherla s-a fi nalizat cu re-
cuperarea bunurilor reclamate ca fi ind furate 
și constând în obiecte de mobilier care au fost 
predate părţii vătămate, prejudiciul în valoare 
de 3000 de lei fi ind recuperat în totalitate”, 
transmite IPJ Cluj.

Pe scurt

Lucrările bat pasul pe loc 

la lotul 1 al autostrăzii 

Sebeş-Turda. Construcţia 

s-a oprit în faţa unei case. 

Şi asta pentru că proprie-

tarul nu a fost de acord 

cu suma primită pentru 

expropriere. „Noi conside-

răm că dreptul la proprie-

tate este fundamental. 

Avem de gând să luptăm 

pentru dreptul ăsta, că, de 

fapt, dacă nici ăsta nu e 

respectat, eu zic că nu 

mai e vorba de un stat de 

drept”, spune Ionel 

Lancrenjan, proprietarul 

casei, citat de Digi24.ro.

Totul a început în 2014, când 

a refuzat oferta şi a dat statul 

în judecată. În acelaşi an a pri-

mit şi decizia de evacuare.

Ionel Lancrenjan, proprieta-

rul casei: „Locuinţa este a noas-

tră, este intabulată, este un or-

din judecătoresc, este o hotă-

râre defi nitivă şi irevocabilă. Ei 

nu au luat la cunoştinţă faptul 

acesta. Ei consideră că sunt alţi 

proprietari în teren, nu noi”.

Directorul adjunct al fi rmei 

Impresa Pizzarotti, Eusebio 

Caretta, care construiteşte pe 

lotul 1 al autostrăzii Sebeş-Tur-

da, de la Sebeş până după Al-

ba Iulia, a declarat că o casă 

care a fost expropriată se afl ă 

pe traseul autostrăzii şi blo-

chează parţial lucrările pentru 

că încă nu poate fi  demolată.

„Casa este expropriată. Ex-

propriatorii au operat în mod 

corect. Problema acolo e de 

natură strict juridică-cadastra-

lă, în sensul că au fost con-

testaţii în ceea ce priveşte su-

prafeţele construite, suprafe-

ţele curţii. Au mers mai de-

parte în instanţă şi este în curs 

de a fi  emisă o hotărâre de gu-

vern pentru a reglementa spe-

cifi c acest punct la care mo-

mentan nu avem acces. Casa 

este încă în picioare, urmând 

după ce vor fi  reglementate a-

ceste chestiuni juridico-cadas-

trale să o demolăm şi să con-

struim pilonii podului. Este 

expropriată de la bun înce-

put”, a spus Eusebio Caretta.

Casa respectivă, care se 

afl ă sub viitorul pod, este 

singura construcţie afl ată pe 

traseul lotului 1 al Autostră-

zii Sebeş-Turda ce împiedi-

că şi întârzie construcţia dru-

mului de mare viteză. Podul 

autostrăzii va trece deasupra 

unui drum, iar lucrările sunt 

blocate pe o distanţă de cir-

ca 100 de metri. Pentru a fi  

demolată trebuie emisă o ho-

tărâre de guvern.

De asemenea, alte două ca-

se se afl ă aproape de zona pe 

unde trece autostrada, iar fami-

liile care locuiesc aici sunt de-

ranjate de praf şi de zgomotele 

puternice făcute de utilaje.

O casă se afl ă la limita de 

protecţie a autostrăzii, iar cea-

laltă este situată în zona de 

protecţie, la câţiva zeci de me-

tri de axul viitorului drum de 

mare viteză. Acestea nu ge-

nerează un blocaj în ceea ce 

priveşte continuarea lucrări-

lor, au explicat constructorii.

Oamenii au depus plân-

geri la Primăria Alba Iulia şi 

Consiliul Judeţean Alba şi 

au adunat 760 de semnături 

pentru a bloca deschiderea 

şantierului. Ba chiar au pro-

pus trasee alternative, dar 

nimeni nu i-a luat în seamă.

Procentul de realizare al 

lotului 1 este, în prezent, de 

circa 48%, iar tronsonul ar 

putea fi deschis circulaţiei 

la finalul anului 2019, po-

trivit constructorului.

Construirea Autostrăzii 
Sebeş – Turda 
s-a împotmolit într-o casă
Locuinţa este pe traseul construcţiei, iar proprietarul este acum 
în litigiu cu statul român, pentru că suma oferită pentru expropriere 
i se pare mult prea mică. Totul a început în anul 2014.

Șoferii își riscă viața pe DN 1 în timp ce două loturi din Autostrada Sebeș-Turda sunt gata și zac nefolosite

Loturile 3 și 4 sunt fi nalizate, însă nu au fost deschise circulaţiei. Conform informaţiilor afl ate 
pe surse de Asociaţia Pro Infrastructura, se pare că datele stabilite pentru recepţie sunt 24 
mai pentru lotul 3 (între Aiud și Decea) și 15-16 iunie pentru lotul 4 (între Decea și Turda).

„Nimic nu este sigur. Orice se poate întâmpla. Inclusiv să stăm cu autostrada închisă 
până la paștele cailor. (...) Noi ne riscăm viaţa pe DN1. Responsabilii din Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere se scarpină în cap, dau din umeri și 
se ceartă între ei și cu antreprenorii generali pentru neconformităţi, alunecări de taluz 
care pot fi reparate sub trafic, dispute contractuale și reguli de recepţie. (...) Minciuna, 
manipularea și fuga de răspundere sunt la ordinea zilei”, a scris pe Facebook Asociaţia 
Pro Infrastructură.

Autostrada muzeu
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Transformarea străzii 

Kogălniceanu în pietonală, 

o idee peste care s-a aşter-

nut praful, a fost readusă, 

din nou, în discuţie. 

Primăria Cluj-Napoca a lan-

sat un concurs de soluţii pe 

această temă şi oferă premii 

de aproape 200.000 de euro.

Una dintre cele mai frumoa-

se străzi din Cluj-Napoca, stra-

da Mihail Kogălniceanu, se 

transformă încet, dar sigur, în 

zonă pietonală, la şase ani de 

când primarul Emil Boc discu-

ta pentru prima dată pietona-

lizarea acestei artere.

Pietonalizarea străzilor Ko-

gălniceanu, Universităţii şi a 

străzilor adiacente va costa 

municipalitatea 5,6 milioane 

de euro.

Ordinul Arhitecţilor din Ro-

mânia – Filiala Transilvania a 

estimat că investiţia necesară 

reamenajării străzilor Kogăl-

niceanu, Universităţii şi stră-

zile adiacente se ridică la pes-

te 26 milioane lei.

Consiliul Local a aprobat 

în şedinţa de săptămâna tre-

cută premii de peste 850.000 

lei pentru concursul de solu-

ţii la strada Kogălniceanu. 

Concursul va fi  lansat în a do-

ua jumătate a acestui an.

„Primăria organizează con-

curs de soluţii pentru amenaja-

rea străzilor Kogălniceanu, Uni-

versităţii şi străzile adiacente. 

Cuantumul premiilor ce urmea-

ză a fi  acordate: premiul I – con-

tractul de proiectare cu o valoa-

re estimată de 755.000 lei fără 

TVA, premiul II – 60.000 lei, pre-

miul III – 30.000 lei”, se arată 

în proiectul votat de consilieri.

Potrivit estimărilor făcute de 

Ordinul Arhitecţilor din Româ-

nia, vorbim de o zonă de inter-

venţie în suprafaţă de 25.500 mp, 

suprafaţa potenţial carosabilă fi -

ind de 5500 mp, iar suprafaţa 

exclusiv pietonală de 20.000 mp.

OAR-Transilvania a estimat 

că investiţia necesară trans-

formării arterei Kogălniceanu 

şi a străzilor adiacente este de 

peste 26 milioane lei (5,6 mi-

lioane de euro).

Autovehiculele vor fi alungate din centrul Clujului. 
Străzile Kogălniceanu şi Universităţii se transformă în zone pietonale

Transformarea străzii Mihail Kogălniceanu în pietonală, în mod sigur face parte din se-
ria proiectelor anunţate de primarul Emil Boc la scurt timp de la câștigarea mandatu-
lui din 2012 și “pierdute” pe drum. În urmă cu aproape doi ani, edilul șef vorbea des-
pre pietonalizarea străzii Kogălniceanu, au fost organizate dezbateri publice pe aceas-
tă temă, a fost anunţat și un concurs de idei pe această temă. După ce în 2013 s-a dis-
cutat intens despre proiectul pietonalei Kogălniceanu, de la începutul lui 2014 s-a aș-
ternut praful peste această idee.

Reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca spuneau la acea dată că pietonalizarea străzii de-
pinde de găsirea unor soluţii de parcare pentru locuitorii din zona centrală.

Pentru rezolvarea trafi cului și a locurilor de parcare, autorităţile locale trebuie să con-
struiască un parking, dar și acesta este sub semnul întrebării din cauza problemelor 
legate de proprietate. “Există în acest moment două variante de lucru. Una este 
parkingul subteran sub amplasamentul străzii Kogălniceanu și cel de-al doilea proiect 
pe care Primăria îl are în vedere este un parking în zona Avram Iancu, intrarea către 
Cimitirul Central. Acesta din urmă ar fi  mult mai oportun și mai rezonabil din punct de 
vedere al costurilor, dar este direct legat de o negociere cu proprietarii privaţi care de-
ţin o anumită suprafaţă mică din amplasament, dar obligatorie a fi  încorporată în am-
plasamentul total pentru a putea construi un parking”, explicat în urmă cu trei ani re-
prezentanţii municipalităţii.

Unde s-a împotmolit Primăria anii trecuți

Proiectul construirii 

unui parking suprateran 

în perimetrul 

Aeroportului Cluj şi a 

unui hotel a fost aban-

donat 7 ani de zile. 

Inclusiv Curtea de 

Conturi a imputat 

Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj pierderi de 

milioane de euro prin 

neîncasarea redevenţei 

pentru parkingul şi 

hotelul care trebuiau 

construite de firma UTI.

În iulie 2017, Consiliul 

Judeţean Cluj a notificat UTI 

că a încălcat prevederile con-

tractuale „solicitându-i ca 

în termen de 30 de zile să 

procedeze la îndeplinirea 

obligaţiilor asumate, respec-

tiv de a semna actul adiţio-

nal nr. 2 şi implicit de a pre-

lua terenul necesar constru-

irii parking-ului”.

„Concesionarului i se va 

notifica rezilierea contrac-

tului conform căruia neres-

pectarea tuturor obligaţiilor 

asumate prin contract de că-

tre concesionar, în mod cul-

pabil şi repetat (?!), dă drep-

tul părţii lezate, conceden-

tul, de a considera contrac-

tul pe deplin reziliat, pre-

cum şi de a pretinde plata 

de daune-interese”, se ară-

ta în hotărâre.

Doar că între timp, jude-

cătorii au anulat această 

notificare.

UTI Parking&Hotel Ma-

nagement SRL a dat în ju-

decată Consiliul Judeţean şi 

a cerut Tribunalului Cluj 

anularea actului şi a primit 

câştig de cauză.

„Soluţia pe scurt: Admite 

acţiunea în contencios. Dis-

pune anularea Notifi cării de 

încercare totală a contractu-

lui din culpa concesionarului 

emisă de pârât. Cu drept de 

recurs în 15 zile de la comu-

nicare. Pronunţată în şedinţă 

publică din 19 aprilie 2018”.

Reamintim că forul jude-

ţean nu a fost în stare timp 

de 7 ani de zile să predea la 

timp amplasamentul pentru 

construirea unei parcări şi a 

unui hotel la aeroport, iar anul 

trecut, Alin Tişe, preşedinte-

le Consiliului Judeţean Cluj, 

spunea că doreşte rezilierea 

contractului cu fi rma UTI.

Din cauza faptului că jude-

ţul Cluj, prin Consiliul Jude-

ţean, nu a predat în 2010 (când 

preşedinte al CJ Cluj era tot 

Alin Tişe) amplasamentul sta-

bilit, în anul 2011 s-a convenit 

suspendarea temporară a con-

struirii parcării şi a hotelului.

Suspendarea obligaţiei SC 

UTI Parking & Hotel Mana-

gement S.R.L. de construire 

a parkingului etajat a fost de-

terminată de existenţa pe am-

plasament a mai multor imo-

bile care asigurau desfăşura-

rea activităţii Direcţiei Gene-

rale a Vămii, a Unităţii Spe-

ciale de Aviaţie din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, precum şi a unor 

societăţi care realizau activi-

tăţi conexe aviaţiei.

În ceea ce priveşte constru-

irea hotelului de 4 stele, Con-

siliul Judeţean nu a putut pre-

da amplasamentul din cauza 

existenţei unui litigiu între ju-

deţul Cluj şi SC Aviatrans SRL 

asupra terenului pe care urma 

să se facă accesul la hotel.

De cealaltă parte, firma 

UTI a cerut Tribunalului Cluj 

să suspende contractul în-

cheiat cu Consiliul Judeţean 

în ceea ce priveşte amena-

jarea celor două obiective 

(parcare + hotel), iar jude-

cătorii au admis acţiunea la 

începutul acestui an.

Reprezentanţii firmei au 

dat în judecată Consiliul Ju-

deţean Cluj şi au cerut sus-

pendarea contractului de 

amenajare a unei parcări 

auto supraterane în interi-

orul aeroportului şi a unui 

hotel. Cu toate că juriştii 

Consiliului Judeţean s-au 

opus şi au susţinut că, da-

că investiţia nu se realizea-

ză, UTI nu poate păstra par-

carea iniţială, instanţa a ad-

mis cererea UTI.

SC UTI Parking & Hotel 

Management S.R.L. s-a an-

gajat să construiască un 

parking auto suprateran cu 

o capacitate de 1.470 de lo-

curi de parcare. De aseme-

nea, firma s-a obligat să re-

alizeze şi o extindere a par-

cării existente la o capaci-

tate minimă de 530 de lo-

curi de parcare, lucrare de-

ja executată şi dată în fo-

losinţă încă din anul 2011, 

şi pentru care Consiliului 

Judeţean Cluj percepe o re-

devenţă totală anuală pen-

tru exploatare în sumă de 

66.250 de euro.

Fără parking şi hotel la Aeroport. 
Un nou eşec marca Consiliul Judeţean Cluj
Anul trecut, consilierii judeţeni au votat un proiect prin care încercau să transfere vina neconstruirii 
parkingului şi a hotelului în sarcina firmei UTI, dar magistraţii clujeni au decis altceva.

În orele de vârf, parcarea actuală din incinta aeroportului nu mai face față numărului mare de mașini

COMUNICAT SC UTI 
PARKING & HOTEL 
MANAGEMENT SRL

 „Consiliul Județean 
Cluj şi Aeroportul 
Internaţional Avram 
Iancu nu au pus la 
dispoziția UTI 
amplasamentele 
necesare execuției 
parkingului auto 
etajat şi a hotelului 
la mai bine de şapte 
ani de la data 
semnării actul 
adițional nr. 1 prin 
care obligația UTI de 
construire a celor 
două obiective s-a 
suspendat până la 
data predării 
amplasamentului 
necesar construirii 
acestuia. Urmare a 
acestei situații, UTI a 
declanşat procedura 
rezoluţiunii parţiale a 
contractului, în ceea 
ce privește obligația 
de construire a 
parkingului 
supraetajat şi a 
hotelului, emițând o 
notificarea de 
reziliere parţială a 
contractului 
înregistrată la CJ Cluj 
în 31 august 2016 “

PIERDERI

2,04
mil. euro a pierdut Consiliul Județean Cluj doar în 
2015 prin neîncasarea veniturilor reprezentând 
redevențe aferente contractului de concesiune cu 
SC UTI București privind parcarea de la aeroport 
și hotelul (sursa Curtea de Conturi)
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PUBLICITATE

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual de acţiuni/ acti-
vităţi culturale pentru anul 2018

1. Autoritatea contractantă: COMUNA SĂVĂDISLA, cod fi scal: 4889497
2. Solicitanţii pot fi :
asociaţii, fundaţii, alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, persoa-

ne juridice de drept public, precum și persoane juridice de drept public și persoa-
ne fi zice fără scop patrimonial, autorizate sau înfi inţate legal, care își desfașoară 
activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei SĂVĂDISLA.

3. Reglementări legale privind acordarea de fi nanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul fi nanţărilor nerambursabile din fonduri pu-

blice alocate pentru activităţi non-profi t de interes general, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare, HCL nr. 20/29.03.2018 privind aprobarea programului anual 
pentru acordarea de fi nantari nereambursabile pentru anul 2018.

4. Suma aprobată pentru programe si activitati culturale este de: 118.000 lei.
5. Durata programului: anul 2018.
6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Primaria Sava-

disla 07.05.2018, ora 15:00.
7. Actele necesare pentru depunerea cererii de fi nantare pentru activitati cultu-

rale 2018, confom L.350/2005:
- scrisoarea de interes,-
- formularul de solicitare a fi nanţării
- calendarul activităţilor proiectului;
- declaraţia pe proprie răspundere
- declaraţia de imparţialitate a benefi ciarului;
- actul constitutiv, statutul și certifi catul de înregistrare fi scală, actele doveditoa-

re ale sediului organizaţiei solicitante și actele adiţionale, după caz;
- extras de cont emis de către o instituţie bancară prin care să se confi rme nu-

mărul de cont al solicitantului
Formularele se pot ridica de la primarie sau se pot fi  listate de pe 

www.primariasavadisla.ro
Se accelerează aplicarea procedurii de selecţie în ceea ce privește atribuirea 

contractelor de finanţare nerambursabilă pentru realizarea proiectelor non-
profit de interes general în conformitate cu prevederile art. 20 alin (2) din Le-
gea nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, avand in vedere 
faptul ca neaplicarea accelerării procedurii de selecţie a ofertelor ar impiedica 
implementarea proiectelor în timp util.

7. Evaluarea și selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de fi nanţare ne-
rambursabilă se vor face de către comisia de evaluare și selecţionare a proiecte-
lor de interes public, în data de 08.05.2018, ora 09:00 – 09.05.2018, ora 12:00.

8. Solicitarea fi nanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a fi nantării 
nerambursabile, care este formată din Ghidul solicitantului și Cererea de fi nanţa-
re, poate fi  procurată de pe site www.primariasavadisla.ro;

Anunţul a fost publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea a VI-a, nr. 
73/20.04.2018

Anca M. COLIBĂŞANU

Reprezentanţii Partidului 

Mişcarea Populară au 

cerut administraţiilor de 

la Cluj să adopte declara-

ţii de unire cu Republica 

Moldova. Aceştia au 

depus la Primăria Cluj 

Napoca şi la Consiliul 

Judeţean Cluj cereri prin 

care solicită să adopte 

declaraţii de unire cu 

Republica Moldova. 

Potrivit liderului PMP 

Eugen Tomac asemenea 

declaraţii au mai fost 

adoptate în mai multe 

judeţe printre care Timiş, 

Maramureş, Neamţ. 

Constanţa, Alba.

„Suntem singura naţiune 

din Europa care n-a avut un 

lider capabil să negocieze 

anularea efectelor pactului 

Ribbentrop-Molotov. Solici-

tăm Consiliului Local şi Con-

siliului Judeţean să adopte 

declaraţii de unire, aleşii lo-

cali să-şi exprime solidari-

tatea cu cele peste 200 de 

primării din Moldova care 

au adoptat declaraţii de u-

nire cu România”, a decla-

rat preşedintele executiv al 

PMP Eugen Tomac.

De asemenea, reprezen-

tanţii PMP au anunţat sâm-

bătă la Cluj lansarea unei 

campanii de strângere de 

semnături cu numele „Alege 

primarul în două tururi”.

„Trebuie să revenim la a-

legerea primarului în două 

tururi pentru a avea o admi-

nistraţie locală efi cientă. PMP 

începe săptămâna viitoare 

campania naţională Alege pri-

marul în două tururi. Vom 

ieşi în stradă peste 20.000 de 

membri ai partidului şi vom 

strânge, timp de 45 de zile 

un milion de semnături pen-

tru această iniţiativă. Nu es-

te normal ca la ora actuală 

un singur partid să aibă pri-

ma şansă folosindu-se de 

acest intrument privind ale-

gerea printr-un singur tur.

După ce strângem sem-

năturile vom merge şi le vom 

depune la Parlament şi vom 

cere în numele cetăţenilor 

care au semnat pentru a-

ceastă iniţiativă ca legea să 

fie suspusă dezbaterii în ple-

nul Camerei şi adoptată. Es-

te vital să revenim la două 

tururi pentru alegerea pri-

marului”, a declarat, la Cluj, 

preşedintele executiv al PMP 

Eugen Tomac.

PMP cere administraţiilor de la 
Cluj adoptarea unei declaraţii 
de unire cu Republica Moldova

Întâlnirea reprezentanţilor PMP de sâmbătă de la Cluj a avut 
loc cu ocazia organizării Conferinţei Judeţene a partidului.

Întrunirea reprezentanţilor PMP de sâmbătă a fost însă una 
fără surprize, pentru că singurul candidat pentru funcţia de 
președinte a fost liderul interimar, senatorul de Sălaj, 
Cristian Lungu. Astfel, după aproximativ un an de interimat, 
organizaţia judeţeană nu a reușit să găsească un candidat 
de la Cluj.

Organizaţia clujeană a PMP are peste 1000 de membri, iar 
aproximativ 200 sunt la Cluj-Napoca.

Vă reamintim, în urma rezultatelor foarte slabe la alegerile 
parlamentare din toamna anului 2016, președintele Traian 
Băsescu a schimbat conducerea PMP Cluj, senatorul Vasile 
Cristian Lungu aducând în noua echipă mulţi membri care 
nu au mai făcut politică înainte.

În ultima perioadă, PMP Cluj a fost măcinat de scandaluri, 
ultimul vizându-l pe fostul consilier judeţean PMP Rareș 
Rusu care a plecat la PNL.

Alegeri fără surprize la PMP Cluj

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Deputatul Horea Nasra şi 

senatorul Vasile Ilea şi-au 

asumat, în cadrul unei con-

ferinţe de presă, iniţierea 

demersurilor pentru ca pro-

iectul unui metrou în Cluj 

să fi e discutat de toate păr-

ţile care ar avea nevoie să 

se implice.

În contextul numeroaselor 

promisiuni pe care primarul 

Emil Boc le-a aruncat în spa-

ţiul public în ulimii ani în ce-

ea ce priveşte transportul cu 

metroul în municipiu şi în zo-

na metropolitană, PSD Cluj a 

iniţiat o campanie de susţine-

re a unui astfel de proiect. 

Membrii PSD au venit cu exem-

ple din spaţiul european de 

oraşe care au o situaţie ase-

mănătoare cu cea a Clujului, 

vizând în acest sens numărul 

de locuitori atât la nivelul mu-

nicipiului cât şi în zonele li-

mitrofe, în care există metrou.

Astfel, au fost luate ca exem-

plu: Bilbao- Spania (345.000 

de locuitori în oraş şi 1 milion 

în zona metropoliatană), Ca-

tania – Sicilia (340.000 de lo-

cuitori), Renner – Franţa 

(209.860 de locuitori şi 690.467 

în zona metropolitană), Lille 

– Franţa (228.000 de locuitori 

şi peste 1 milion în zona me-

tropolitană), Lausanne- Elve-

ţia (140.000 de locuitori).

„În comunitate s-a discutat 

foarte mult de soluţii prin ca-

re se poate decongestiona tra-

fi cul. S-a discutat în ultimii ani 

despre mai multe posibilităţi, 

însă doar în campanie electo-

rală, printre care şi introduce-

rea metroului. Însă nu poţi să 

iei în serios un astfel de su-

biect dacă îl discuţi doar în 

campanie electorală”, a expli-

cat deputatul Horia Nasra.

PSD-iştii speră că vor avea 

parte de susţinerea clujenilor, 

iar următorul pas în campania 

pe care au demarat-o este o 

întâlnire cu primarii din zonă 

pentru a vedea punctul lor de 

vedere în ceea ce priveşte re-

alizarea unei linii de metrou 

pe ruta Gilău-Floreşti-Cluj-Na-

poca-Apahida-Jucu.

„Vom organiza o serie de 

dezbateri în Cluj-Napoca, dar 

şi în comunele prin care noi 

considerăm că ar trebui să 

treacă metroul. Prima dezba-

tere va fi  pe zona metropoli-

tană, în cadrul unei întâlniri 

cu domnii primari”, a spus 

deputatul clujean.

Membrii PSD susţin că sco-

pul acestei campanii este de 

a aduna personaje-cheie cu 

păreri concrete care să deter-

mine cu exactitate dacă este 

posibilă sau nu realizarea u-

nei linii de metrou la nivelul 

oraşului. De asemenea, aceş-

tia doresc să ţină cont de pă-

rerea clujenilor, motiv pen-

tru care vor organiza un „mi-

ni-referendum” cu strângere 

de semnături.

Horia Nasra a mai spus că 

la extremităţile liniei de me-

trou ar urma să fi e construi-

te mari parkinguri pentru ma-

şini şi că fondurile necesare, 

circa 1,5 miliarde de euro, ar 

urma să vină atât din surse 

locale, regionale şi naţionale, 

cât şi din fonduri europene.

Vă reamintim, după ce a 

anunţat că japonezii sunt in-

teresaţi de construirea unui 

metrou la Cluj, între Floreşti 

şi Apahida, deputatul PSD Ho-

ria Nasra l-a criticat pe Emil 

Boc şi a spus că promisiunile 

acestuia fără vreun demers 

concret au început să ducă la 

decredibilizarea proiectului. În 

replică, primarul spune că el 

nu vrea “să se lege la ochi” şi 

să nu vadă aglomeraţia.

Emil Boc a amintit că reali-

zarea metroului reprezintă un 

un obiectiv pe termen lung şi 

că discuţiile din prezent sunt, 

practic, o pregătire a unor solu-

ţii care ar putea fi  aplicate în pe-

rioada următorilor 20-30 de ani, 

când se estimează că oraşul va 

ajunge la un milion de locuitori.

PSD vrea metrou la Cluj. 
Se va organiza un „mini-referendum”.
„Nu poţi să iei în serios un astfel de subiect dacă îl discuţi doar în campania electorală”, spun social democrații.

Deputatul Horea Nasra și senatorul Vasile Ilea și-au asumat inițierea demersurilor pentru ca proiectul unui metrou în Cluj să fi e discutat
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Ministrul Educaţiei 

Valentin Popa, se va întâlni 

luni, cu reprezentanţi ai 

studenţilor universităţilor 

din Consorţiul Universitaria 

care au declanşat proteste 

în urma deciziei ministeru-

lui de a reduce locurile 

bugetate, a anunţat 

Ministerul Educaţiei.

Potrivit Ministerului Edu-

caţiei, întâlnirea va avea loc 

de la ora 15.00, la sediul insti-

tuţiei, fi ind invitaţi câte doi re-

prezentanţi ai studenţilor din 

cadrul Universităţii din Bucu-

reşti (UB), Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

(UBB), Universităţii de Vest 

din Timişoara (UVT) şi Uni-

versităţii „Alexandru Ioan Cu-

za” din Iaşi (UAIC), reprezen-

tanţi care să facă parte din 

structurile de conducere din 

universităţile respective, pre-

cum şi cu reprezentanţi ai aso-

ciaţiilor studenţeşti.

De asemenea, la această în-

tâlnire sunt invitaţi şi reprezen-

tanţii conducerilor federaţiilor 

studenţeşti din România: Uniu-

nea Naţională a Studenţilor din 

România (UNSR), Alianţa Na-

ţională a Organizaţiilor Studen-

ţeşti din România (ANOSR) şi 

Uniunea Studenţilor din Româ-

nia (USR).

Studenţii şi profesorii facul-

tăţilor din cadrul Universităţii 

din Bucureşti au fost în grevă 

japoneză în semn de protest fa-

ţă de decizia Ministerului Edu-

caţiei Naţionale de a reduce nu-

mărul locurilor bugetate în uni-

versităţile din Consorţiul Uni-

versitaria. Proteste similare au 

fost declanşate şi de către stu-

denţii din Timişoara, Iaşi şi Cluj.

Ministerul Educaţiei a pu-

blicat recent repartiţia prelimi-

nară a locurilor bugetate din 

anul I pentru studii universi-

tare de licenţă, pentru forma 

de învăţământ cu frecvenţă, în 

anul universitar 2018 – 2019. 

Toate universităţile din Con-

sorţiul Universitaria, care a cri-

ticat de mai multe ori derapa-

jele guvernelor PSD, primesc 

din septembrie mai puţini bani 

de la stat pentru licenţă.

Universitatea din Bucureşti 

va avea din septembrie un to-

tal de 4.250 de locuri pentru 

anul I, cu 60 de locuri mai pu-

ţine decât anul trecut, Acade-

mia Naţională de Informaţii Mi-

hai Viteazul din Bucureşti va 

avea 40 de locuri, cu 43 de lo-

curi mai puţine decât anul tre-

cut, Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca va avea 4.790 

de locuri, cu 29 de locuri mai 

puţine decât anul trecut, în timp 

ce Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza din Iaşi va avea 3.400 de 

locuri bugetate, cu 25 de locuri 

mai puţine decât anul trecut, 

Academia de Studii Economi-

ce din Bucureşti (ASE) va avea 

2.750 de locuri, cu 20 de locuri 

mai puţine decât anul trecut, 

Şcoala Naţională de Studii Po-

litice şi Administrative din Bu-

cureşti (SNSPA) – 735 de lo-

curi, cu 15 locuri mai puţine 

decât anul trecut.

De asemenea, Academia 

Forţelor Aeriene Henri Coan-

dă din Braşov va avea în total 

159 de locuri, cu 12 de locuri 

mai puţine decât anul trecut, 

iar Universitatea de Vest din 

Timişoara va avea 2.105 de lo-

curi, cu 10 locuri mai puţine 

decât anul trecut.

Ministrul Educaţiei vine la Cluj 
să discute despre locurile bugetate

Deputatul ALDE Steluţa 

Cătăniciu cere ministrului 

Educaţiei Valentin Popa să 

reconsidere decizia în pri-

vinţa scăderii numărului de 

locuri bugetate din marile 

universităţi ale ţării.

„Ne raportăm la cele mai 

cunoscute şi recunoscute uni-

versităţi româneşti, la cele mai 

prestigioase, cap de listă fi ind 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj 

, căreia i-au fost tăiate 277 de 

locuri bugetate pentru anul u-

niversitar 2018-2019. UBB Cluj 

este cea mai mare universitate 

din ţară, ocupând un loc sem-

nifi cativ în topul universităţi-

lor europene, remarcându-se şi 

prin caracterul său multicultu-

ral. Vorbim despre cea mai bi-

ne clasată universitate din Ro-

mânia, recunoscută deopotri-

vă în Europa şi la nivel global, 

iar rezultatele şi preocupările 

ştiinţifi ce ale tinerilor cercetă-

tori din cadrul acestei institu-

ţii de învăţământ superior sunt 

apreciate peste tot în lume. Ni-

velul de excelenţă al UBB a aju-

tat Clujul să atragă o multitu-

dine de investitori, din varii do-

menii de activitate, având un 

aport însemnat în dezvoltarea 

economiei locale.”, spune Ste-

luţa Cătăniciu.

Parlamentarul clujean mai 

subliniază că oamenii poli-

tici aleşi sau numiţi în func-

ţii, pot şi au obligaţia să ad-

opte măsuri administrative 

după cum consideră mai po-

trivit faţă de cei care au man-

datat în diferite functii.

„Putem să avem dezbateri, 

acorduri sau dezacorduri. Pu-

tem să luăm act de argumen-

tele partenerilor de dialog sau 

ale adversarilor noştri politici, 

putem să ne corectăm sau nu 

deciziile, însă dincolo de orice 

discuţie, când rectori ai mari-

lor universităţi din ţară, rectori 

care sunt membri ai Academi-

ei Române – unul recent ales 

în funcţia de preşedinte al aces-

tei instituţii prestigioase, sau 

membri ai unor foruri interna-

ţionale de cel mai înalt nivel, 

precum Comisia de la Veneţia 

– ne spun că măsurile noastre 

trebuie corectate, atunci, dom-

nule ministru, trebuie nu doar 

să ascultăm cu atenţie, ci şi să 

facem un singur lucru: să le 

dăm dreptate şi să corectăm.

Vă solicit ferm să vă recon-

sideraţi decizia, atât în numele 

alegătorilor din judetul Cluj,pe 

care îi reprezint, cât şi în nume-

le specialiştilor din toate dome-

niile de activitate, care m-au 

contactat pentru a-şi exprima 

dezacordul şi îngrijorarea în pri-

vinţa scăderii numărului de lo-

curi bugetate din marile univer-

sităţi ale ţării”, spune Cătăniciu.

Tensiuni în coaliție? Deputatul 
Steluţa Cătăniciu, apel către 
ministrul Educaţiei

Istoricul clujean 

Ioan-Aurel Pop afi rmă că 

există o mare deosebire 

între a scrie un text din 

iubire pentru trecut şi a 

te pricepe la trecut ca să 

îl examinezi.

Ioan Aurel Pop a explicat 

sâmbătă, la Cluj, la lansarea căr-

ţii sale „Istoria, Adevărul şi Mi-

turile” în cadrul târgului Gau-

deamus, cum a apărut ideea a-

cestui volum, care este o repli-

că dată istoricului Lucian Boia.

„Citind în 1998 lucrarea is-

toricului Lucian Boia – 'Istorie 

şi mit în conştiinţa româneas-

că' -, după ce am citit-o şi am 

revenit asupra unor pasaje am 

rămas cu un sentiment de ne-

mulţumire, de amărăciune şi 

de neputinţă. Gândindu-mă că 

oare toţi profesorii mei, văzuţi 

şi nevăzuţi, profesorii direcţi 

sau cei de la care am învăţat 

intermediar, prin lectură, să fi  

fost naivi, necunoscători, slabi 

şi domnul Boia să fi e un geniu 

de care nu afl aserăm până 

atunci... M-am tot gândit la as-

ta. N-am ştiut de unde să apuc 

lucrurile până când mi-am dat 

seama (...) că în lucrarea asta 

era, după părerea mea, o in-

consistenţă logică”, a explicat 

Ioan-Aurel Pop.

Două idei forţă

Acesta a arătat că a înţe-

les din cartea istoricului Lu-

cian Boia două idei forţă, 

respectiv aceea că adevărul 

şi mai ales adevărul istoric 

nu există şi că strădania de 

a-l căuta e inutilă, precum 

şi o a doua idee – că istori-

cii au falsificat istoria.

„Adică, prin mituri, legen-

de, eroisme de ale lor, naţio-

nalisme au falsifi cat istoria. 

Aceste două idei după păre-

rea mea nu pot sta una lân-

gă alta. Dacă adevărul isto-

ric nu există, atunci putem 

scrie orice despre trecut şi o-

rice trebuie să fi e bine venit 

şi acceptat? Şi numai dacă 

adevărul istoric există, ne pu-

tem raporta la mit ca la o exa-

gerare, ca la o minciună. Şi 

atunci am luat pe rând fi eca-

re pasaj şi am pornit de la 

daci şi de la romani şi am 

ajuns până la comunism, tre-

când şi prin Mihai Viteazu şi 

prin Şcoala Ardeleană şi prin 

Eminescu. Prin urmare, a-

ceastă carte despre o altă car-

te este o istorie a românilor 

privită prin cheia meseriei de 

istoric”, a detaliat rectorul U-

niversităţii Babeş-Bolyai.

Regulile meseriei de istoric

Ioan-Aurel Pop a subliniat 

în discursul său că meseria 

de istoric are, ca oricare alta, 

nişte reguli de la care ne poa-

te face rabat sau cel care scrie 

trebui să avertizeze cititorul 

că ceea ce va citi este un text 

inspirat de literatură.

„Trebuie să respectăm o 

convenţie şi să avertizăm ci-

titorul când scriem o carte 

de istorie şi când scriem o 

carte de interpretare prin 

prisma literaturii, muzicii. 

Chiar şi chimiştii pot scrie 

istorie, dacă le place, numai 

că mereu atrag atenţia! În-

tre a iubi trecutul şi a te pri-

cepe la trecut ca să îl exami-

nezi este o mare, mare, ma-

re deosebire. Medicii mă în-

ţeleg când zic asta, degeaba 

ştiu eu numele a 100 de plan-

te medicinale şi ştiu cum fă-

ceau geto-dacii trepanaţii, ca 

să scoată spiritele rele din 

cap şi puneau oasele craniu-

lui la loc. Şi degeaba ştiu te-

oretic cum să fac o operaţie 

că niciun om serios nu m-ar 

lăsa să fac o intervenţie chi-

rurgicală dacă nu sunt me-

dic de meserie. Cam aşa e şi 

cu respectul pentru meseria 

de istoric”, a conchis.

„Între a iubi trecutul şi a te pricepe la trecut 
ca să îl examinezi este o mare deosebire”
Ioan Aurel Pop şi-a lansat, sâmbătă, la „Gaudeamus” cartea „Istoria, adevărul şi miturile”, proiect 
editorial care este dedicat Centenarului Marii Uniri.

Ioan Aurel Pop a lansat sâmbătă cartea „Istoria, Adevărul şi Miturile”, în cadrul târgului Gaudeamus

La eveniment a vorbit şi 

sociologul Vasile Dîncu, ca-

re a spus că istorici precum 

Lucian Boia, care face parte 

dintr-o categorie a „spărgă-

torilor de mituri”, sunt foar-

te necesari pentru o cultură.

„Lucian Boia cred că es-

te folositor pentru cultura 

noastră. Este ca şi un virus. 

Viruşii creează anticorpi, cre-

ează pentru organism capa-

citatea de a se apăra. Ori cul-

tura noastră este altfel moar-

tă. Dacă scriem o carte de 

sociologie sau o carte de is-

torie, nimeni nu mai scrie 

despre asta, nimeni nu o co-

mentează. De aceea, este o 

probă pentru o cultură să 

ştie să se apere (...). Lucian 

Boia face parte dintr-o cate-

gorie apărută în ultimii ani, 

cea de spărgători, de vână-

tori de mituri. Este o cate-

gorie intelectuală care face 

foarte multă piaţă, vinde 

cărţi, apare la televizor. A 

deconstrui adevărurile noas-

tre este astăzi o modă, dar 

nu este numai o modă inte-

lectuală, are în spate un în-

treg demers capitalist, eco-

nomic. Astăzi toate identită-

ţile de grup, etnice se încear-

că să fi e duse la disoluţie”, 

a mai spus Dîncu.

La lansarea cărţii au mai 

vorbit preşedinta Uniunii Scri-

itorilor fi liala Cluj, Irina Pe-

traş, academicianul Ionel Cân-

dea şi fi losoful Aurel Codo-

ban, care a fost anul acesta 

preşedintele de onoare al Târ-

gului de Carte Gaudeamus. 

La eveniment au participat 

aproximativ 200 de persoa-

ne, printre care fostul preşe-

dinte al Academiei Române, 

Ionel Haiduc, poetul Ioan Mu-

reşan, sau prorectorul UBB, 

istoricul Ioan Bolovan.

Vasile Dâncu: 
Lucian Boia, din categoria 
„spărgătorilor de mituri”
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După ce Guvernul a decla-

rat ziua de 30 aprilie libe-

ră, românii au mai multe 

motive să se bucure de 

minivacanţa de 1 Mai. 

Astfel că, turiştii care 

merg de 1 Mai pe litoralul 

românesc petrec, în medie, 

trei nopţi la malul mării şi 

plătesc aproximativ 477 de 

lei pentru cazare.

Când vine vorba de caza-

re, cele mai scumpe pachete 

au costat 2.024 de lei pentru 

o camera şi au fost cumpăra-

te la un hotel de 5 stele din 

Mamaia, iar cele mai ieftine, 

la un hotel de 3 stele din Ju-

piter, cu 279 de lei pe came-

ra pentru un sejur de trei nopţi, 

potrivit unei agenţii de turism.

Ca şi anul trecut, turiştii 

stau, în medie, trei nopţi pe 

litoral de 1 Mai, iar majori-

tatea pachetelor sunt cum-

parate cu începere din 28 

aprilie. Tariful mediu plătit 

pe cameră pentru un sejur 

este de 955 de lei. Ţinând 

cont că, în majoritatea cazu-

rilor, într-o cameră se cazea-

ză două persoane, un turist 

plăteşte, în medie, 477 de lei 

pentru trei nopţi de cazare. 

Tariful mediu este infl uenţat 

de majoritatea hotelurilor de 

3 şi 4 stele din nordul staţi-

unii Mamaia, acolo unde şi 

cererea este cea mai mare.

Cele mai scumpe sejururi 

cumpărate pe litoral în acest 

an, de 1 Mai, au costat 2.024 

de lei pe cameră şi au in-

clus cazarea la un hotel de 

5 stele din Mamaia, cu de-

mipensiune. La polul opus, 

cele mai ieftine (279 de lei 

pe cameră pentru trei nopţi 

de cazare) pachete au fost 

vândute de către un hotel 

de 3 stele din Jupiter.

Ca să prindă loc din timp, 

românii au început să reser-

ve locuri la hoteluri pentru 

minivacanţa de 1 Mai imedi-

at după Revelion, dar "vârful" 

a fost în perioada de început 

a lunii aprilie.

În staţiunea Mamaia vor 

fi  deschise majoritatea hote-

lurilor, cu excepţia celor la 

care se fac lucrări de moder-

nizare, iar în celelalte staţi-

uni, în funcţie de cerere, au 

fost deschise câteva hoteluri. 

Mamaia, în zona de nord a 

staţiunii, are deja un grad de 

ocupare care depăşeşte 80%. 

Cele mai căutate staţiuni pen-

tru 1 Mai sunt, în acest an, 

Mamaia, Mamaia Nord, Va-

ma Veche şi Eforie, iar cele 

mai goale se prefi gurează a 

fi  Saturn, urmată de Jupiter 

şi Eforie Sud.

MINIVACANŢA de 1 Mai. Topul celor mai căutate staţiuni de pe Litoral

Luni, 23 aprilie, între 

orele 09:00 – 17:00, cu 

prilejul sărbătoririi Zilei 

Forţelor Terestre, la 

Cluj-Napoca, personalul 

militar şi civil din unită-

ţile Diviziei 4 Infanterie 

„Gemina" dispuse în 

garnizoanele judeţului 

Cluj, cu sprijinul repre-

zentanţilor autorităţilor 

publice municipale şi 

judeţene, va organiza o 

serie de activităţi ani-

versative, astfel:

Între orele 09 – 12, cere-

monie militară şi religioasă 

la Biserica militară cu hra-

mul „Sfântul Mare Mucenic 

Gheorghe" din cartierul Ghe-

orgheni. La serviciul religi-

os de sfinţire a picturii lă-

caşului de cult este invitat 

Înaltpreasfinţitul Părinte An-

drei, Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului;

Între orele 10 – 17, „Săr-

bătoarea Forţelor Terestre" 

în Parcul Central „Simion 

Bărnuţiu" (Parcul Mare), zo-

na Casino-Centrul de Cultu-

ră Urbană, după următorul 

program:

Între orele 10 – 14, expo-

ziţie de tehnică, armament 

şi echipamente militare 

(printre mijloacele tehnice 

expuse se numără: transpor-

toare amfibii blindate TAB 

B-33 Zimbru, TAB C-79, TAB 

77; aruncătoare cal. 82 mm 

şi 120 mm; complete Argus; 

aruncătoare de grenade tip 

AG-9; complet UAV (drone); 

URO VAMTAC; complete de 

aruncătoare proiectile reac-

tive; maşini de luptă din do-

tarea forţelor antiaeriene; 

tunuri obuziere; armament 

uşor de infanterie şi pentru 

forţe de operaţii speciale; 

echipamente de comunica-

ţii şi informatică, de geniu, 

de alipinism şi paraşutism; 

autovehicule de recupera-

re-evacuare şi autotractoa-

re; aquator; barcă pneuma-

tică; snowmobil etc.);

De asemenea, între orele 

11 – 14, concursuri recrea-

tive pentru copiii din clase-

le primare, sub deviza #WeA-

reNATO (concurs desene pe 

asfalt cu tema „Prietenie. 

Toţi pentru unul, unul pen-

tru toţi" şi concurs sportiv 

„Pista cu obstacole hazlii"); 

proiecţii de filme militare şi 

expoziţie de fotografie rea-

lizate de Studioul Cinema-

tografic al Armatei; repre-

zentaţii ale Teatrului de pă-

puşi Puck; spaţii expoziţio-

nale ale Biroului Informa-

re-recrutare şi ale Bazei 71 

Aeriană „General Emanoil 

Ionescu"; photocorner; exer-

ciţii aplicativ-militare (tiro-

liană, adăposturi improvi-

zate, moduri de realizare a 

focurilor etc.);

Între orele 12:30 – 14, 

concert al Muzicii Militare 

a comandamentului divizi-

ei în foişorul din parc;

Între orele 14 – 14:50, în 

clădirea Casino-Centrul de 

Cultură Urbană, sub condu-

cerea comandantului Divizi-

ei 4 Infanterie „Gemina", ge-

neral de brigadă Virgil-Ovi-

diu Pop, se va organiza „A-

dunarea festivă dedicată Zi-

lei Forţelor Terestre", la ca-

re, alături de militari din gar-

nizoana Cluj-Napoca, sunt 

invitaţi să participe repre-

zentanţii la cel mai înalt ni-

vel ai autorităţilor publice 

judeţene şi municipale;

Între orele 14:50 – 15:15, 

în zona lacului şi a casinou-

lui, exerciţiu demonstrativ al 

cercetaşilor Regimentul 317 

ISR „Vlădeasa", cu sprijinul 

mijloacelor tehnice aeriene 

ale Bazei 71 Aeriană „Gene-

ral Emanoil Ionescu" şi în co-

operare cu militari din Briga-

da 6 Operaţii Speciale „Mi-

hai Viteazul"; în scenariul 

exerciţiului: inserţia echipei 

de atac, realizarea sprijinu-

lui de foc, anihilarea santine-

lelor de către echipa de sigu-

ranţă, capturarea liderului şi 

exfi ltrarea forţelor;

Între orele 15:15 – 15:40, 
concert al Muzicii Militare 

a comandamentului divizi-

ei în foişorul din parc;

Între orele 15:45 – 17:00, 

concert de muzică dedicat 

Zilei Forţelor Terestre; în 

spectacol sunt invitaţi inter-

preţi şi ansambluri de mu-

zică populară şi uşoară, cum 

ar fi: Dumitru Fărcaş, Ionuţ 

Suciu, Lucia Potra, Mariana 

Sfechiş, Marcel Avram, Cla-

udia Suciu, Felix Gălan, Ma-

ria şi Gabriel Arba, Ansam-

blul Mărţişorul al Casei de 

Cultură a Studenţilor, Ge-

nessis Dance Studio, Dede 

Diana Pop etc.

Sărbătoarea Forţelor Terestre, la Cluj-Napoca
Organizatorii au pregătit o mulţime de evenimente în aer liber, în mai multe locaţii din oraş.

Clujenii sunt aşteptaţi să participe la o serie de evenimete începând cu ora orele 09.00

PROMOVARE
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Bashar Molhem, un tânăr 

antreprenor în vârstă de 

26 de ani, născut în Siria, 

dar crescut şi şcolit în 

Cluj-Napoca de la vârsta 

de 6 ani, a cărui familie 

derulează afaceri şi în ali-

mentaţie publică, a pus 

bazele primei fabrici de 

pâine (lipie) arabă la sfâr-

şitul anului trecut, în 

urma unei investiţii de 

câteva sute de mii de euro.

Tânărul susţine că a înţeles 

pe deplin necesitatea acestui 

tip de investiţie în regiunea de 

Nord-Vest a ţării, pe lângă fap-

tul că şi-a dorit să aducă la 

Cluj-Napoca o părticică din ţa-

ra sa natală. Reţeta lipiei res-

pectă o compoziţie tradiţiona-

lă siriană, iar procesul de pro-

ducţie este supervizat de un 

brutar sirian. De asemenea, în 

fabrică lucrează şi trei refugi-

aţi sirieni, cărora li s-a întins, 

astfel, o mână de ajutor.

Nevoiţi să cumpere lipia 
de la Bucureşti

„Ţinând cont de faptul că 

activăm de foarte mulţi ani 

în acest domeniu al alimen-

taţiei publice – fast-food-uri, 

restaurante – am fost mereu 

nevoiţi să cumpărăm lipia 

tocmai de la Bucureşti, chiar 

şi de câte două-trei ori pe săp-

tămână. Când ne confruntam 

cu perioade aglomerate, în 

care cererea era foarte mare, 

trebuia să facem stocuri, să 

punem produsele în conge-

lator. Sigur că o dată conge-

late lipiile îşi pierdeau din ca-

litate, nu mai erau la fel de 

proaspete, şi am realizat că 

aceeaşi situaţie o întâmpină 

şi ceilalţi proprietari de 

fast-food-uri din oraşele în-

vecinate, aşa am realizat că 

soluţia ar fi  să înfi inţez o fa-

brică în care să producem noi 

lipia, care este pâinea tradi-

ţională din Orientul Mijlociu, 

din Siria. Pe de altă parte, am 

constatat un interes crescut 

şi în rândul românilor pen-

tru acest produs, care nu a-

re miez, nu are multe calo-

rii, nu conţine E-uri şi con-

servanţi, este mult mai sănă-

toasă decât pâinea obişnui-

tă. Astfel, şi termenul de va-

labilitate este mai redus pen-

tru că noi nu folosim aditivi”, 

a declarat, Bashar Molhem, 

informează Mediafax.

Fabrica produce lipie sub 

marca „Syriana”, desfacerea 

fi ind asigurată printr-un lanţ 

de supermagazine din Cluj-Na-

poca, dar şi în oraşe precum 

Timişoara, Târgu-Mureş, Ba-

ia Mare, Alba Iulia şi oraşe 

din zona Moldovei. Investiţia 

în echipamente moderne, achi-

ziţionate din Turcia, se ridică 

la câteva sute de mii de euro, 

printre acestea fi gurând un 

cuptor care asigură o tempe-

ratură de coacere a lipiei de 

700 de grade şi o bandă trans-

portoare de răcire cu o lungi-

me de 75 de metri.

„Avem o capacitate de 

7.000 de lipii pe oră şi mo-

mentan, fi ind de doar 4 luni 

prezenţi pe piaţă, livrăm în-

tre 33.000 şi 35.000 de lipii 

pe zi. Procesul de producţie 

este supervizat de unul din-

tre cei mai renumiţi brutari, 

adus din Siria, care respectă 

o reţetă tradiţională siriană. 

Lipia are în compoziţie apă, 

drojdie, făină, sare şi zahăr, 

ultimele două ingrediente în 

cantităţi foarte mici. Reţeta 

este adaptată în funcţie de 

anotimp, dacă lucrăm vara 

folosim apă la o temperatu-

ră de 5-8 grade, spre deose-

bire de iarnă unde tempera-

tura apei folosite este de 14-18 

grade, pentru a nu infl uenţa 

calitatea aluatului. După am-

balare, înainte de a fi  distri-

buită, lipia se ţine minim trei 

ore pe rafturi din lemn de 

brad, pentru a se menţine ca-

litatea”, a explicat Bashar, 

potrivit Mediafax.

Brutarul, originar 
din oraşul Alep

Brutarul Nadem are 37 de 

ani şi este originar din oraşul 

Alep, el lucrând până acum în 

Liban, Arabia Saudită, Iordania 

şi Turcia.

„Pentru mine, brutăria este 

mai mult decât o meserie, pen-

tru că o practic, de mic, din plă-

cere, şi bunicul şi tatăl meu au 

fost brutari. Mă pricep şi la par-

tea de mecanică, pentru că nu 

este sufi cient să fi i doar brutar, 

trebuie să ştii din toate câte pu-

ţin, trebuie să ştii şi să reglezi 

echipamentele. Am adus reţeta 

tradiţională de lipie din Siria şi 

sunt convins că românii o vor 

aprecia”, a spus acesta.

Narwas este unul dintre re-

fugiaţii din Siria care lucrează 

la fabrica de lipii, el fugind de 

război în Grecia, după care a 

fost repartizat în România prin 

cotele stabilite de UE.

Fabrica are, în total, 18 

angajaţi, dar numărul aces-

tora va creşte în condiţiile 

în care planurile patronilor 

prevăd distribuirea produ-

sului şi în Bucureşti iar pâ-

nă la sfârşitul anului şi în 

Budapesta sau Viena.

Prima fabrică de lipie arăbească 
din Transilvania a angajat trei refugiaţi din Siria
Prima fabrică de pâine (lipie) arabă din Transilvania funcţionează lângă Cluj-Napoca. 

Lipia are în compoziţie apă, drojdie, făină, sare şi zahăr, ultimele două ingrediente în cantităţi foarte mici
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Zeci de mii de unguri au 

defi lat pentru a doua sâm-

bătă la Budapesta în semn 

de protest faţă de realege-

rea premierului Viktor 

Orban, transmite AFP.

Cel puţin 30.000 de per-

soane, potrivit coresponden-

tului agenţiei France Presse, 

au defilat prin întreaga ca-

pitală pentru a se alătura 

unui miting unde cei care 

au luat cuvântul au cerut 

neimplicarea politicului în 

media publice.

Premierul conservator, la pu-

tere din 2010, a câştigat la 8 

aprilie al treilea mandat conse-

cutiv, partidul său, Fidesz, ob-

ţinând aproape jumătate din 

voturile exprimate, ceea ce îi 

va asigura o majoritate de do-

uă treimi în parlament.

Guvernul acestui lider de 

54 de ani este acuzat frec-

vent că reduce la tăcere me-

dia, supunând serviciul pu-

blic unui control editorial 

strict şi favorizând achiziţia 

presei independente de că-

tre oameni de afaceri simpa-

tizanţi ai puterii.

Observatori ai Organizaţiei 

pentru Securitate şi Cooperare 

în Europa au apreciat într-un 

raport că, dacă operaţiunile de 

vot s-au desfăşurat în condiţii 

satisfăcătoare, capacitatea ale-

gătorilor de a vota în cunoştin-

ţă de cauză a fost, în schimb, 

obstrucţionată de „retorica xe-

nofobă” din societate şi de „ati-

tudinea părtinitoare a presei”.

Numeroşi manifestanţi, în 

majoritate tineri, au scandat 

„Democraţie” şi au fl uturat dra-

pele ungare şi europene.

Unul dintre organizatori, 

Viktor Gyetvai, 20 de ani, a 

declarat pentru AFP că ma-

nifestaţia „nu va schimba 

sistemul de la o zi la alta”, 

dar urmăreşte să creeze „o 

mişcare civică” pentru a-l 

sfi da pe Viktor Orban. Tână-

rul a văzut în aceasta „un 

semn că mulţi unguri doresc 

să trăiască într-o democra-

ţie, cu instituţii independen-

te şi media libere”.

Ungaria: Protest faţă de realegerea lui Viktor Orban 

Bombardamentele efectua-

te de Statele Unite, Marea 

Britanie şi Franţa au avut 

doar un impact limitat 

asupra stocurilor de arme 

chimice ale Siriei, astfel că 

Administraţia Bashar 

al-Assad are capacitatea 

de a comite noi atacuri 

neconvenţionale, afi rmă 

ofi ciali americani citaţi de 

agenţia Reuters.

Statele Unite, Marea Brita-

nie şi Franţa au lansat pe 14 

aprilie bombardamente în Si-

ria, vizând laboratoare de fa-

bricare a armelor chimice şi 

depozite de armament. Bom-

bardamentele au fost lansate 

după un atac chimic comis la 

periferia Damascului şi atribu-

it regimului Bashar al-Assad, 

care a negat orice implicare.

Administraţia Donald Trump, 

premierul britanic Theresa May 

şi preşedintele francez Emma-

nuel Macron au argumentat că 

operaţiunea militară, condam-

nată dur de Rusia, a fost nece-

sară pentru a împiedica noi ata-

curi chimice în Siria.

După evaluarea rezultate-

lor operaţiunii, ofi ciali ame-

ricani au explicat că bombar-

damentele au avut efecte, în 

special asupra complexului 

din Barzah, constatând însă 

că numeroase arme chimice 

erau stocate în alte baze. Pro-

gramul chimic sirian este „su-

fi cient de bun pentru a fi  uti-

lizat în funcţie de necesităţi-

le regimului Bashar al-Assad”, 

a declarat un ofi cial ameri-

can citat de Reuters.

Alţi ofi ciali americani au 

confi rmat, tot sub protecţia 

anonimatului, că armamen-

tul chimic sirian este distri-

buit în mai multe baze din Si-

ria, nu doar în cele trei obiec-

tive atacate de Statele Unite, 

Marea Britanie şi Franţa.

Potrivit informaţiilor obţi-

nute de serviciile secrete ame-

ricane, unele substanţe chi-

mice de uz militar sunt sto-

cate şi în imobile civile.

Bombardamentele efectu-

ate în Siria au fost un succes, 

nu au existat victime civile şi 

nu sunt indicii că regimul Ba-

shar al-Assad ar pregăti noi 

atacuri chimice, a declarat joi 

seară Dana White, purtătorul 

de cuvânt al Pentagonului.

Faptul că nu au existat vic-

time civile reprezintă o dova-

dă că armamentul american 

este foarte precis, a declarat 

Dana W. White, citată de agen-

ţia Associated Press.

Reprezentantul Pentagonu-

lui a contestat anunţul Rusiei 

că unele rachete lansate de 

Statele Unite, Marea Britanie 

şi Franţa ar fi  fost doborâte.

Generalul american 

Kenneth McKenzie a decla-

rat că este încrezător, dar nu 

sută la sută sigur, că în ba-

zele militare atacate erau sub-

stanţe chimice de uz militar, 

probabil clor şi gaz sarin.

Dana White a subliniat că 

nu există indicii că regimul 

Bashar al-Assad ar pregăti noi 

atacuri chimice.

Bombardamentele lansate 

de SUA, Marea Britanie şi 

Franţa au fost efectuate du-

pă un atac chimic atribuit Ad-

ministraţiei Bashar al-Assad. 

Rusia susţine că atacul chi-

mic produs la periferia Da-

mascului a fost comis de or-

ganizaţia umanitară insur-

gentă Căştile Albe, fi ind o în-

scenare menită să fi e pretext 

pentru operaţiuni militare.

Bombardamentele 
asupra Siriei, impact limitat
Oficialii SUA susţin că regimul are încă arme chimice.

Statele Unite, Marea Britanie şi Franţa au lansat pe 14 aprilie bombardamente în Siria, vizând 
presupuse laboratoare de fabricare a armelor chimice
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
TANIRO CAPITAL S.A.

cu sediul social în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, 
str. Horea, nr. 10, ap. 5, având număr de ordine în Registrul 
Comerţului J12/2120/2009, cod unic de înregistrare 
26195089, atribut fi scal RO, capital social subscris și vărsat 
103.000 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 24.05.2018, 
ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 14.05.2018, stabilită ca dată de referinţă. În caz de 
neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, Adunarea Generală 
Ordinară și Extraordinară a Acţionarilor se va ţine la data 
de 25.05.2018, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași 
ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2017 și descărcarea 
de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 
fi nanciar 2017.

2. Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ și 
a contului de profi t și pierdere pe anul 2017.

3. Aprobarea repartizării profi tului realizat în anul 2017 
pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi.

4. Aprobarea raportului de audit fi nanciar pentru anul 2017.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2018.
6. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în 

numele și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA 
ce va fi  adoptată.

7. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce 
va fi  adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor:

1. Aprobarea cesiunii creanţei în valoare de 11.933.440 
RON, deţinută de societatea TANIRO CAPITAL S.A. împotriva 
societăţii ENGELBERT STUKENBORG VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 
MBH, către orice persoană fi zică sau juridică, română sau 
străină, la un preţ minim egal cu valoarea creanţei.

2. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în 
numele și pe seama societăţii contractul de cesiune de creanţă 
privind creanţa în valoare de 11.933.440 RON, deţinută de 
societatea TANIRO CAPITAL S.A. împotriva societăţii ENGELBERT 
STUKENBORG VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, să negocieze 
în mod liber toate clauzele contractului menţionat, inclusiv 
preţul – cu respectarea minimului de la punctul 1 de pe ordinea 
de zi a prezentei AGEA convocate, modalităţile de plată și 
scadenţa plăţii, să dea declaraţii, să depună cereri și să reprezinte 
societatea în faţa oricărui notar public, oricărei instituţii publice 
sau oricărei persoane juridice, române sau străine, în vederea 
semnării / autentifi cării / înregistrării contractului menţionat.

3. Aprobarea cesiunii creanţei în valoare de 1.000.000 EUR, 
deţinută de societatea TANIRO CAPITAL S.A. împotriva societăţii 
KOOPERATION INTERNATIONAL, VERMÖGENSVERWALTUNGS- 
UND BERATUNGSGESELLSCHAFT MBH, către orice persoană 
fi zică sau juridică, română sau străină, la un preţ minim egal 
cu valoarea creanţei.

4. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în 
numele și pe seama societăţii contractul de cesiune de creanţă 
privind creanţa în valoare de 1.000.000 EUR, deţinută de 
societatea TANIRO CAPITAL S.A. împotriva societăţii 
KOOPERATION INTERNATIONAL, VERMÖGENSVERWALTUNGS- 
UND BERATUNGSGESELLSCHAFT MBH, să negocieze în mod 
liber toate clauzele contractului menţionat, inclusiv preţul – 
cu respectarea minimului de la punctul 3 de pe ordinea de zi 
a prezentei AGEA convocate, modalităţile de plată și scadenţa 
plăţii, să dea declaraţii, să depună cereri și să reprezinte 
societatea în faţa oricărui notar public, oricărei instituţii publice 
sau oricărei persoane juridice, române sau străine, în vederea 
semnării / autentifi cării / înregistrării contractului menţionat.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în 
numele și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA 
ce va fi  adoptată.

6. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce 
va fi  adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data de 23.04.2018.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunările 
Generale, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se 
poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune în original la sediul societăţii până la data de 
21.05.2018. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de acţionari, se vor 
depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin 
scrisoare recomandată cu confi rmare de primire, pe care 
să fi e trecută adresa expeditorului/acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dl. Stukenborg Engelbert Maria

43% dintre pacienţi sunt 

nemulţumiţi de accesul la 

medicamente, 20% se 

plâng de aglomeraţie şi 

nerespectarea programări-

lor la medic, iar 19% de 

atitudinea personalului 

medical, relevă un studiu 

efectuat pe 258 de paci-

enţi de către Coaliţia 

Organizaţiilor Pacienţilor 

cu Afecţiuni Cronice din 

România (COPAC).

Potrivit acestui studiu, 26% 

dintre respondenţi au spus că 

au putut să aibă un diagnos-

tic corect la o lună de la în-

ceperea procesului de anali-

ză, 19% au afi rmat că au avut 

acest diagnostic peste şase 

luni, iar 17% la peste un an 

de zile.

În privinţa accesului la ser-

viciile medicale, 30% din tota-

lul celor 258 de pacienţi inter-

vievaţi au spus că nu au avut 

medic de specialitate în locali-

tatea de domiciliu, ceea ce ara-

tă că accesul la medici este o 

problemă pentru pacienţi.

Studiul mai arată că 57% 

dintre respondenţi nu au avut 

acces la investigaţii gratuite 

pe perioada tratamentului.

De asemenea, dintre paci-

enţii intervievaţi – 60% au 

fost internaţi în ultimul an, 

iar 38% au afi rmat că nu au 

existat toate medicamentele 

necesare în spital. 80% din-

tre respondenţi au avut inter-

venţii chirugicale, jumătate 

dintre ei efectuând operaţia 

în afara localităţii de domici-

liu, mai arată studiul.

Preşedintele Comisiei de 

sănătate din Senat, senatorul 

Laszlo Attila, a subliniat că o 

problemă în sănătate este asi-

gurarea surselor fi nanciare, el 

anunţând că pregăteşte un 

propunere legislativă privind 

impozitarea, accizarea produ-

selor care au efect negativ a-

supra sănătăţii.

„Acum adunăm semnătu-

rile pentru a genera nişte ve-

nituri suplimentare care să fi -

nanţeze accesul la programe-

le naţionale şi la produsele 

noi pe piaţă. Mă refer la un 

proiect de lege pe care l-am 

semnat în urmă cu două zile, 

împreună cu colegul meu Adri-

an Wiener, să începem să im-

pozităm şi să accizăm acele 

produse care au efect direct 

asupra sănătăţii. Noi am for-

mulat această intenţie pentru 

a putea asigura chiar şi buge-

te multianuale acolo unde se 

impun şi 80% din aceste re-

surse să meargă spre această 

direcţie de fi nanţare a progra-

melor naţionale de sănătate”, 

a spus senatorul UDMR.

Studiu: 43% dintre pacienţi, 
nemulţumiţi de accesul la medicamente

Federaţia Sanitas face 

apel către toţi politicienii 

din România să vină cu 

soluţii pentru a stopa 

„degringolada” din siste-

mul de sănătate şi solici-

tă membrilor săi, într-o 

postare pe Facebook, să 

nu lase politicul să afec-

teze desfăşurarea progra-

mului de proteste.

„Principala sursă a ine-

chităţilor în sănătate şi asis-

tenţă socială este Legea sa-

larizării, iar vinovaţi sunt 

cei care au construit-o şi au 

votat-o, cu toate limitările 

şi omisiunile ei. De aceea, 

facem apel la toţi politicie-

nii – fie aflaţi la putere, fie 

în opoziţie: Veniţi cu solu-

ţii pentru a stopa degringo-

lada din sistem; nu cu acu-

ze, nu cu manipulări! Nu 

transformaţi sistemul de să-

nătate şi asistenţă socială în 

câmp de confruntare a or-

goliilor politice”, spun re-

prezentanţii Sanitas.

De asemenea, liderii fe-

deraţiei susţin că "politicul" 

nu este dispus să accepte 

mitingul şi greva anunţate 

de Sanitas şi le cere mem-

brilor săi să nu-l lase să afec-

teze programul de proteste.

„Federaţia Sanitas şi-a ho-

tărât programul de proteste 

din perioada următoare, ca 

răspuns la neputinţa / lip-

sa de voinţă a factorilor po-

litici de a găsi soluţii reale 

şi echitabile la discrimină-

rile salariale pe care tot ei 

le-au provocat în sistemul 

de sănătate şi asistenţă so-

cială! Evident că politicul 

nu este dispus să accepte 

desfăşurarea mitingului şi a 

grevei Sanitas, astfel că va 

încerca să folosească orice 

mijloc pentru a transfera vi-

novăţia asupra sindicatelor 

şi pentru minimaliza reac-

ţiile voastre. Vă solicităm in-

sistent să nu-i lăsaţi să afec-

teze desfăşurarea programu-

lui de proteste! Nu accep-

taţi nici informaţiile false, 

nici acuzele, nici dezbina-

rea, nici infiltrarea propa-

gandiştilor politici! Vă ru-

găm să fiţi sceptici în ceea 

ce priveşte tot eşichierul po-

litic: puterea doreşte să ne 

împiedice să ieşim în stra-

dă, opoziţia ar dori să con-

fişte acţiunile noastre şi să 

le folosească în propria lup-

tă cu cei aflaţi la guverna-

re! Nu-i lăsaţi să vă învrăj-

bească şi să arunce cu no-

roi în tot ce înseamnă an-

gajaţii din sănătate şi asis-

tenţă socială!”, se spune în 

postarea de pe Facebook.

Consiliul Naţional al Fe-

deraţiei Sanitas a decis joi 

calendarul de proteste. Aces-

ta prevede organizarea unui 

miting în Bucureşti pe 26 

aprilie, o grevă de avertis-

ment pe 7 mai, între orele 

9:00-11:00, şi Grevă genera-

lă în sistemul de sănătate şi 

asistenţă socială pe 11 mai. 

Vineri ar trebui să fie defi-

nitivate şi centralizate liste-

le de semnături pentru de-

clanşarea grevei generale.

„Toţi reprezentanţii orga-

nizaţiilor judeţene au arătat 

care sunt defi cienţele aplică-

rii legii salarizării în unită-

ţile sanitare şi de asistenţă 

socială din teritoriu. Con-

form datelor salariale colec-

tate până acum de la mem-

brii de sindicat, există două 

categorii de angajaţi (medici 

şi asistenţi medicali) al că-

ror salariu a crescut, în pro-

porţii diferite, însă există cel 

puţin şapte categorii profe-

sionale care pierd din veni-

tul salarial lunar sume care 

ajung până la 1.300 lei. Dis-

criminările generate de no-

ul sistem de salarizare, pre-

cum şi promisiunile guver-

nanţilor de a acoperi pierde-

rile salariale – promisiuni fă-

cute şi neonorate, au condus 

la decizia de a radicaliza for-

mele de protest ale Sanitas”, 

se menţionează într-un co-

municat al federaţiei.

Politicienii, principala sursă 
a inechităţilor în sănătate
Sanitas face apel la politicieni pentru a opri „degringolada” din sănătate.

Sanitas face apel la toţi politicienii – fi e afl aţi la putere, fi e în opoziţie să vină cu soluţii

Zeci de angajaţi ai Institului Inimii au ieșit pentru a treia zi consecutiv să protesteze.

Cu salariile tăiate și fără sporuri, personalul medical din cadrul Institului Inimii a protestat 
din nou. De data aceasta însă se anunţă o grevă, deoarece cererile lor nu au fost îndeplinite.

„Se pare că nu vom ajunge la niciun rezultat dacă nu perseverăm. Azi am afl at că negocierile 
de ieri cu sindicatele au eșuat, că nu ni se acordă nimic în plus și atunci vom continua. 
Evident, ne îndreptăm spre grevă”, a declarat Gina Olosutean, asistent medical pe secţie de 
chirurgie cardiovasculară.

Vineri a fost grevă, din nou, la Institutul Inimii din Cluj
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament cu 2 came-
re, preferabil în cart. Gherorgheni, 
la preţ rezonabil. Informaţii la tel. 
0745-605924. (5.7)

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină, 38 ari, în 
Răscruci, 2 camere, 2 holuri, căma-
ră, , beci, apă și gaz, canalizare. In-
formaţii la tel. 0755-698039. (5.10)

¤ Vând casă și teren în Turda, cu 
posibilitate de construcţie, zonă li-
niștită, relativ aproape de centru. 
Inf. la tel. 0745-605924, 
0722-353810, 0264-556174. (5.7)

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

TERENURI

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

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

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

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

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

¤ 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.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Caut să închiriez curte/grădină cu 
casă la ţară, lângă Cluj, cu posibili-
tatea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1200 RON/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (8.15)

APARTAMENTE

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Pensionar cu studii superioare, 
caut loc de muncă part-time, în 
domeniile reprezentare, comerci-
al, administrativ, etc. La cerere 

ofer C.V. Tel. 0744-700439. (3.7)

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

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

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

SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează în condiţii 

avantajoase:

Inginer instalaţii apă canal
Electrician auto
Electromecanic

Maistru instalator
Sudor

Lăcătuş mecanic
Instalator apa canal

Fierar-Betonist
Muncitor necalifi cat

Oferim salariu atractiv, 
tichete de masă și 

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

sau se depun la sediul 
societăţii din Sibiu, str. 

Frezorilor, nr. 2
Relaţii la telefon: 

0269-238.201.(12.13)

SERVICII

CLARVĂZĂTOAREA 
ANA

lucrează cu magia albă, 
are harul de a vindeca 

persoanele cu probleme 
legate de farmece șu 

blesteme.
Dezleagă cununii, 

împacă cupluri 
despărțite, beție, etc.

Sunați la tel. 
0748-439705. (1.5)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

Eliminăm umiditatea 
şi igrasia

la clădiri prin folosirea 
unei metode moderne.

Tel. 0744-878808, 
igraizol.ro (7.8)

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-

tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

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

AUTO-MOTO

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

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

¤ Vând DACIA 1410L, în stare bină, 
cu cârlig tracţiune remorcă, portbagaj 
și piese de schimb noi, impozit plătit. 
Preţ negocoabil, 1300 RON. Inf. la 
tel. 0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (5.7)

¤ Vând GOLF 3 TDI, an 1997, 1,9 T-
DI, 90 CP, acte la zi, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii supli-
mentare latel. 0743-358002. (5.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, pentru 
Dacia 1400 cmc și alte piese pen-
tru direcţie. Informaţii la tel. 
0726-458249. (5.7)

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensi-
uni 205/60/15, preţ 80 RON. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (7.7)

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând mașină de scris electrică. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (5.7)

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

¤ Vând discuri cu muzică de con-
cert de la compozitori celebrii. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-541633. (4.7)

¤ Vând cuptor electric nou, rusesc și 
reșou mare, făcut la comandă. Su-
naţi la telefon 0735-176040. (4.7)

¤ Vând hotă electrică puţin fo-
losită, în stare bună de funcţio-
nare. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-100529. (4.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca PHILIPS, nou. Informaţii la 
telefon 0745-569336. (4.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu ba-
terie, calorifer, WC cu rezervor și ca-
pac, baterie pentru vană, oglindă cu 
ramă, suport și dulăpior cu oglinzi. 
Informaţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (4.7)

¤ Vând cazan de baie 150 l, din 
oţel, preţ 325 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (5.7)

¤ Vând set nou vase din 16 piese, 
marca ROYAL SILVER, în cutie ori-
ginală și set de cuţite + curăţător 
legume ceramice, cutie originală, 
preţ 1100 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0744-479172. (5.7)

¤ Vând aragaz cu 3 ochiuri, preţ 
200 RON și reșou pe gaz cu 3 
ochiuri la 150 RON, ambele în 
stare bună. Informaţii suplimen-
tare la tel 0735176040 (5.7)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (4.7)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

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

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (13.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (12.20)

MOBILIER

¤ Vând dulap cu 2 uși, masă 
extensibilă, pat cu saltea, ma-
să, pat cu saltea, 2 fotolii, mas-
că chiuvetă, măsuţă, birou, 
abureși, scaune ecograf, cana-
pea., cuier perete. Tel. 
0723-435446 sau 
0264-487179. (4.7)

¤ Vând corpuri de mobilier fi er, 
din profi le diferite, măsuţa TV, 
măsuţă de servit, etajeră cu dim. 
1,8 x 1,6 cm. Inf. la telefon 
0744-485224. (4.7)

MEDICALE

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. laţnd bicicletă medicală, 
nouă. Sunaţi la telefon 
0735-176040. (4.7)

CALCULATOARE

¤ Vând laptop marca IBM 
THINKPAD. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând marmură spartă la cel mai 
mic preţ, 12 RON/mp. Informaţii 
la telefon 0745-339528, 0742- 
057054 sau 0264-436753. (5.7)

¤ Vând cizme tureac înalt, din 
piele, mărimea 45-46, puţin foo-
site. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0741-028813. (5.7)

¤ Vând convenabil garderobă 
personală de damă, bluze, jache-
te, pantaloni, mantouri nr. 38-40, 
pantofi  nr. 39, cumpărate din 
Germania, calitate superioară, stil 
clasic-sport. Informaţii la tel. 
0757-551177. (4.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de 
el. Preţ 600 RON. Sunaţi la la 
tel. 0741-455348. (9.15)

DONAŢII

¤ Donez copiator marcă XEROX 
5018, defect. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (5.7)

ERATA
Erată la Convocatorul Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor Societăţii COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ 
S.A. publicat în ziarul Monitorul de Cluj din data de 20.04.2018:

„Data de desfăşurare a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor este 23 mai 2018, ora 10,00.

ERATA
Erată la Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a 

Acţionarilor Societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
publicat în ziarul Monitorul de Cluj din data de 20.04.2018:

„Data de desfăşurare a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor este 23 mai 2018, ora 12,30

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

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

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro
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Abonează-te la
monitorul
0264.59.77.00

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

COFETĂRIA 
FRIANDISE, 

situata in zona centrala 
a Clujului, angajează 

personal pentru poziţia de 

„Lucrător Comercial 
(vânzătoare)’’ – 2 

posturi
Căutăm o persoana pentru vânzarea produselor de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Cunoștinţe operare PC (MS Offi ce)

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

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

2 ani, cu perioadă de probă de 3 luni.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul prin e-mail până 

la data de 11 mai 2018, la adresa: hr@maltez.ro.

Asistent medical şi Asistent Social
Angajăm

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
Societăţii FELINVEST S.A.

cu sediul în Cluj Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, 
jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J 12/90/1991, 

cod unic de înregistrare RO 199109

convoacă

Adunarea Generală Ordinară 
şi Extraordinară a Acţionarilor

pentru data de 24.05.2018, ora 09:30, respectiv ora 
10:30, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor administrat de Registrul Mioriţa S.A. 
la data de referinţă 09.05.2018, care au dreptul de a participa 
și de a vota în cadrul adunărilor generale. În caz de nerealizare 
a condiţiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară și cea 
Extraordinară se vor ţine la data de 25.05.2018, la aceleași 
ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor:

1. Prezentarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale 
ale societăţii pentru exerciţiul fi nanciar 2017;

2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de 
Administraţie;

3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului 
fi nanciar;

4. Aprobarea repartizării profi tului din anul 2017;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor;
6. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2018 și programul de activitate pe exerciţiul 
fi nanciar 2018.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor:

1. Modifi carea structurii de garanţii instituite în favoarea 
CEC Bank SĂ pentru creditul ipotecar pentru investiţii 
imobiliare de 5.270.000 euro, creditul ipotecar pentru 
investiţii imobiliare de 4.930.000 euro și linia de credit de 
3.300.000 lei, prin eliberarea din garanţie a unei parcele 
de teren în suprafaţa totală de 6.675 mp înscrise în CF 
328915 Cluj-Napoca, Nr. cad. 328915, rezultate ca urmare 
a dezmembrării terenului în suprafaţa totală de 16.360 mp 
înscris în CF nr. 324078 a loc. Cluj-Napoca, menţinându-se 
în garanţie imobilul în suprafaţa totală de 9.685 mp înscris 
în CF 328914 Cluj-Napoca, Nr. cad. 328914.

2. Mandatarea Consiliului de administraţie pentru 
stabilirea structurii de garanţii aferenta creditelor.

3. Numirea d-lui. Buzoianu Vlad-Bogdan, în calitate de 
Președinte CA al SC FELINVEST S.A., posesor al CI Seria CJ, 
nr. 308313, eliberată de SPCLEP Cluj la data de 31.10.2017, 
valabilă până la data de 28.05.2027, domiciliat în mun. 
Cluj-Napoca, str. Cibinului, nr. 3, et. 7, ap. 78, jud. Cluj, 
având CNP 1900528125842, să semneze contractele de 
împrumut, contractele de garanţie, actele adiţionale aferente 
contractelor de împrumut și contractelor de garanţie și orice 
alte documente în relaţia cu CEC BANK aferente facilităţilor 
de fi nanţare în șold.

4. Aprobarea realizării investiţiei – Imobil mixt de locuinţe 
colective, spaţii de birouri, spaţii comerciale și parking 
subteran cu regimul de înălţime 2S+P+5E+R+Et, conform 
Planului Urbanistic Zonal al proiectului aprobat, pe terenul 
înscris în CF. 328915, Nr. cad. 328915.

5. Aprobarea contractării unui credit bancar, pe o perioadă 
de 10 ani, până la un plafon de 11.000.000 euro, pentru 
finalizarea investiţiei descrisă la punctul anterior și 
mandatarea Consiliului de administraţie pentru stabilirea 
celei mai bune oferte de fi nanţare de pe piaţă.

6. Aprobarea constituirii în garanţie a terenului înscris 
în CF. 328915, Nr. cad. 328915 și a construcţiilor viitoare 
care vor fi  edifi cate pe acesta conform punctului 4.

7. Aprobarea vânzării apartamentelor construite în cadrul 
proiectului descris la punctul 1., care va fi  edifi cat în 
Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, judeţul Cluj, 
pe terenul înscris în CF 328914, Nr. cad. 328914 precum 
și a cotelor de teren aferente, parcărilor subterane, și a 
grădinilor alocate apartamentelor parter + mezanin.

8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administraţie 
pentru a negocia condiţiile vânzării apartamentelor, cotelor 
de teren aferente, a parcărilor subterane, precum și a 
grădinilor alocate apartamentelor parter + mezanin, la cel 
mai mai avantajos preţ și pentru a semna actele de vânzare.

9. Aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere, 
minim legal, pe terenul înscris în CF 328914 Cluj-Napoca, 
Nr. cad. 328914, în favoarea S.C. RETRASIB S.A. Sibiu.

Documentele și materialele privind ordinea de zi pot fi  
consultate și procurate de la sediul societăţii și sunt postate 
și pe pagina de internet a societăţii www.felinvest.ro, 
secţiunea AGA, începând cu data convocării.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe 
bază de procuri speciale, care se vor depune în original la 
sediul societăţii, până la data de 22.05.2018 inclusiv. 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Buzoianu Vlad Bogdan

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Întrebări și răspunderi

18:30 Pulsul zilei

19:30 Jurnal de Centenar

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:30 Starea naţiei

22:55 Starea zilei

22:59 Starea naţiei
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Universitatea, 
victorie la limită
Echipa Universitatea Cluj s-a 
impus la limită în meciul cu FC 
Avrig, scor fi nal 1-0.
Golul partidei a fost marcat de 
experimentatul Dorin Goga. În a 
doua repriză jucătorul Florescu a 
fost eliminat, iar Universitatea 
Cluj a terminat meciul cu emoţii.
Falub a început în formula: Albuţ 
– Takacs, Onicaș, Abrudan, Chiș 
– Giurgiu, Micaș, Florescu – 
Hordouan, Haţiegan, Goga.
FC Avrig a avut urmatorul prim 
„11”: Samoilă – Gombar, 
Natea, Popa, Simion, Lascu, 
Bratima, Stelea, Stanciu, 
Cosovan, Cârstean. Echipa "U" 
Cluj conduce seria 5, a Ligii a 
3-a cu 53 de puncte. Următorul 
meci pentru formaţia antrenată 
de Adrian Falub va fi  împotriva 
echipei din Iernuţ.(R.S)

U-BT, victorie cu BCM 
U FC Argeş Piteşti
U-Banca Transilvania a câștigat 
duelul cu BCM U FC Argeș 
Pitești, scor fi nal 90-81. 
Rezultatele pe sferturi au fost: 
33-18, 23-16, 21-22, 13-25.
„Un meci controlat, cu o mică re-
laxare pe fi nal în sensul că am in-
trodus câţiva jucători mai tineri, 
nu am jucat cu echipa pe care o 
folosim de obicei pe fi naluri de 
meciuri. Dar asta nu e o scuză, 
le-am spus și băieţilor în vestiar, 
trebuia să jucăm un baschet de 
calitate până la fi nal. Mă bucur 
însă pentru felul în care am jucat 
până atunci, am întâlnit o echipă 
nu foarte ok din punct de vedere 
moral, au avut schimbări în ca-
drul staff-ului și e greu să joci bi-
ne după asemenea schimbări, în-
să pentru noi e important ce fa-
cem noi până la fi nalul acestei fa-
ze, ne dorim să câștigăm toate 
meciurile. Urmează un test pen-
tru noi, să vedem dacă putem să 
câștigăm meciuri importante în 
deplasare, trebuie să dăm tot ce 
avem mai bun în noi pentru a re-
uși. Mă bucurc că am reușit să 
odihnesc câţova jucători impor-
tanţi, sper să vină odihniţi și să 
ne ajute cu energia lor”, a decla-
rat Mihai Silvășan, antrenorul 
echipei U-BT.  (R.S)

Liga I: Egal între 
Viitorul şi FCSB
Echipele FC Viitorul Constanţa și 
FCSB au terminat la egalitate, 
2-2 (2-1), într-o partidă din ca-
drul etapei a șasea a 
play-off-ului Ligii I de fotbal, dis-
putată sâmbătă seara la Ovidiu.
FC Viitorul a dominat prima re-
priză a meciului, deschizând 
scorul prin Ionuţ Vînă, care l-a 
învins pe portarul oaspeţilor, 
Cristian Bălgrădean, cu un șut 
spectaculos de la aproximativ 
25 m. Campioana en titre și-a 
majorat avantajul în minutul 
36, prin Cristian Gavra, care a 
introdus balonul în plasă din 
interiorul careului.
FCSB a redus din handicap în fi na-
lul primei reprize, în urma auto-
golului portarului Valentin 
Cojocaru, iar apoi a restabilit ega-
litatea după pauză, prin 
Constantin Budescu, playmaker-ul 
roș-albaștrilor executând perfect o 
lovitură liberă, în minutul 56.
Partea secundă a întâlnirii a a-
parţinut bucureștenilor, care au 
irosit câteva bune ocazii de a 
marca, cea mai importantă din-
tre ele în minutul 69, când Filipe 
Teixeira a trimis balonul în bară.

Pe scurt

Fostul internaţional 

Adrian Mutu a declarat 

într-o conferinţă de 

presă, că s-a bucurat de 

victoria lui Răzvan 

Burleanu în alegerile 

pentru preşedinţia 

Federaţiei Române de 

Fotbal şi speră că într-o 

zi va lucra din nou ală-

turi de acesta.

M-am bucurat că Răzvan a 

fost reales. Nu mă aşteptam la 

o diferenţă aşa de mare, sin-

cer. Nimeni nu se aştepta. În 

fi ne, îi urez baftă lui Răzvan, 

e un profesionist şi va face to-

tul pentru ca echipa naţiona-

lă să aibe rezultate. Cine ştie, 

poate într-o zi vom lucra din 

nou împreună”, a spus Mutu, 

care înainte de a fi  numit an-

trenor la FC Voluntari a ocu-

pat funcţia de director tehnic 

al echipei naţionale în cadrul 

Federaţiei Române de Fotbal.

Preşedintele în exerciţiu 

al Federaţiei Române de Fot-

bal, Răzvan Burleanu (33 de 

ani), a câştigat, miercuri, un 

nou mandat la conducerea 

FRF, încă din primul tur de 

scrutin, el fi ind votat de 168 

dintre cei 254 de membri afi -

liaţi prezenţi la Adunarea Ge-

nerală de alegeri desfăşura-

tă la Casa Fotbalului.

Principalul său contracan-

didat, Ionuţ Lupescu, com-

ponent al „generaţiei de aur”, 

a obţinut doar 78 dintre vo-

turile preşedinţilor de clu-

buri şi ai Asociaţiilor Jude-

ţene. Pe locul trei s-a clasat 

fostul fotbalist Marcel Puş-

caş, cu 8 voturi, iar pe cel 

de-al patrulea Ilie Drăgan, 

fost lector al Şcolii Federale 

de Antrenori, care nu a strâns 

niciun sufragiu. La Aduna-

rea Generală au asistat Ser-

vet Yardinici, membru în Co-

mitetul Executiv al UEFA şi 

Bjorn Vassallo, directorul 

asociaţiilor naţionale din Eu-

ropa în cadrul FIFA, precum 

şi trei reprezentanţi ai Mi-

nisterului Tineretului şi Spor-

tului, Dacian Stan, Florin 

Moroşan şi Cezar Anghel. De 

asemenea, au fost prezenţi 

antrenorul Mircea Lucescu 

şi fostul fotbalist Cristian 

Chivu, în calitate de invitaţi 

ai candidatului Ionuţ Lupes-

cu. Răzvan Burleanu condu-

ce Federaţia Română de Fot-

bal din 5 martie 2014, atunci 

când a câştigat alegerile pen-

tru preşedinţie în dauna ce-

lorlalţi trei candidaţi: Vasile 

Avram, Gheorghe Chivorchi-

an şi Sorin Răducanu.

Mutu: Mă bucur că Răzvan Burleanu a fost reales

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Simona Halep a contro-

lat fără probleme con-

fruntarea cu Schnyder.

Liderul WTA s-a deplasat 

excelent, a lovit puternic cu 

forehand-ul şi s-a văzut pu-

să în dificultate doar de scur-

tele încercate în disperare 

de cauză de elveţiancă.

„Astăzi (n.red. duminică) 

a fost un pic mai bine decât 

ieri, am fost mai relaxată. Pu-

blicul a fost extraordinar şi am 

zis ca trebuie să las totul pe 

teren sa câştig meciul. Mereu 

trebuie să visezi, eu am visa-

ta de când eram copil şi a mers 

bine. Dacă vom juca acasa cu 

asa public vom reuşii multe”, 

a declarat Halep după meci.

„La început 
a fost greu”

„M-a surprins decizia de 

a schimba jucătoarea. M-au 

anuntat cu 40 de minute îna-

inte de meci, mi-a scris Dar-

ren Cahill şi mi-a zis ce tre-

buie sa joc. Trebuie sa joc 

mai înalt, să deduc unghiu-

rile. La început a fost greu, 

este şi stângace şi nu m-am 

antrenat de mult, m-a mul-

ţumit totul la mine azi, cum 

am lovit mingea totul. Azi 

am avut feeling-ul potrivit, 

şi a avut braţul relaxat. Dar-

ren a zis să joc aşa cum joc 

eu când joc bine.

După ce m-am încălzit nu 

am mai simţit piciorul, nu 

cred că e nimi grav, sper sa 

îmi revin să fiu ok la urmă-

torul turneu.

La hora bucuriei m-am bu-

curat mult. Le mulţumesc la oa-

meni care au venit. E admirabil 

cea ce fi ecare om transmite, toa-

tă energia pe care o simt când 

vin aici.” a conchis Halep.

Înfrângere la dublu

La meciul de dublu, Sora-

na Cîrstea şi Mihaela Buzăr-

nescu au pierdut în faţa cu-

plului Jil Teichmann-Viktori-

ja Golubic, scor 6-0, 0-6, 6-10.

Buzărnescu a declarat du-

pă partidă: „Mă bucur că am 

reuşit să joc un meci pentru 

România, sunt bucuroasă că 

ne-am califi cat. M-am simţit 

foarte bine, publicul este ge-

nial şi sperăm să ne urmă-

rească în continuare.”

„În primul rând vreau să 

le mulţumesc oamenilor că 

au ramas, deşi a fost un meci 

fără miză. Recunosc u sunt 

o jucătoare de dublu, am în-

cercat ce am putut astăzi. 

M-am mirat că au rămas atâ-

ţia oameni. De 14 ani joc 

pentru Romînia, vin cu ini-

ma deschisă şi mă bucur 

enom că ne-am calificat” a 

declarat Sorana Cîrstea.

În clasamentul pe naţiuni 

al Fed Cup, România ocupă 

locul 10, iar Elveţia este pe 

locul 6. În primul tur al Gru-

pei Mondiale II, la 10-11 fe-

bruarie, România a învins 

Canada cu 3-1, în weekend, 

la Cluj, în timp ce Elveţia a 

fost învinsă de Cehia cu 3-1 

în Grupa Mondială.

Victorie MARE! România s-a calificat 
în GRUPA MONDIALĂ a Fed Cup
Simona Halep s-a impus cu 6-2, 6-1 în faţa jucătoarei Patty Schnyder.

România s-a impus în toate meciurile jucate la simplu

SIMONA HALEP | nr. 1 WTA
 „M-a surprins decizia de a schimba jucătoarea. 
M-au anuntat cu 40 de minute înainte de meci, 
mi-a scris Darren Cahill și mi-a zis ce trebuie sa 
joc. Trebuie sa joc mai înalt, să deduc unghiurile. 
La început a fost greu, este și stângace și nu 
m-am antrenat de mult, m-a mulțumit totul la 
mine azi, cum am lovit mingea totul. Azi am avut 
feeling-ul potrivit, și a avut brațul relaxat. Darren 
a zis să joc așa cum joc eu când joc bine. 

După ce m-am încălzit nu am mai simțit piciorul, 
nu cred că e nimi grav, sper sa îmi revin să fi u ok 
la următorul turneu. 

La hora bucuriei m-am bucurat mult. Le 
mulțumesc la oameni care au venit. E admirabil 
cea ce fi ecare om transmite, toată energia pe 
care o simt când vin aici“
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