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IT&C

Este Cluj-Napoca
un mini Silion Valley?
Dezvoltarea rapidă a industriei IT cere 
multă implicare, dar ne ridicăm la stan-
dardele occidentale?  Pagina 7

MAPAMOND

Opt copii români, prinşi 
în atentatele din Sri Lanka
Opt elevi care se afl au în capitala Colom-
bo în momentul atentatelor au fost duşi 
într-o unitate militară.  Pagina 8

CULTURĂ

Clujeanul Radu Ţuculescu 
tradus în Germania
„Măcelăria lui Kennedy” este al doilea lui 
roman publicat în Germania, după ”Sta-
lin, cu sapa-nainte”.  Pagina 6

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

Statisticile arată cum se pierd copiii 
noştri pe drumul dintre maternitate 
şi obţinerea unui loc de muncă. 
Dacă în 1999 s-au născut 234 de mii 
de copii, doar 226 de mii s-au înscris 
la şcoală n 2005. Până în clasa a IV-a 
au ajuns 202 mii, în clasa a VIII-a au 
rămas 183 de mii, doar 169 
de mii au absolvit cele zece clase 
obligatorii şi 111 mii au mai învăţat 
doi ani. Doar jumătate din generaţia 
care a intrat în clasa I în urmă cu 12 ani 
a şi terminat 12 clase. Iar după 
examenul de maturitate au rămas 
numai 86 de mii. Practic 42% au 
„supravieţuit” sistemului românesc 
de învăţământ. Unde s-au pierdut pe 
drum 58% din copiii noştri? Pagina 5

ECONOMIE

Scumpirea cărnii de porc şi de pasăre 
nu se justifică economic, susţine MADR

#EUROPARLAMENTARE2019

Oficial european: „Dacă nu votaţi voi 
pentru viitorul vostru, vor vota alţii”

Alertele referitoare la scum-
pirea cărnii de pasăre şi de porc, 
anunţată de o asociaţie de pro-
fi l, nu sunt justifi cate susţine 
Ministerul Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale.

Potrivit documentelor furni-
zare de Uniunea Crescătorilor 
de Păsări din România, preţul 
cărnii de pasăre la poarta fer-
mei a fost relativ constant din 
2018 până în prezent şi nu sunt 
estimate creşteri nici pentru pe-
rioada următoare, iar preţul 
ouălor la poarta fermei a scăzut 
cu 15%. Aceasta demonstrează 
că la producători nu s-au înre-
gistrat creşteri de preţuri, a pre-
cizat Ministerul Agriculurii.

Preşedintele Uniunii Crescă-
torilor de Păsări din România, 
Ilie Van, a declarat luni pentru 
Agerpres că în prezent un ou 
se vinde la poarta fermei în me-
die cu 28 de bani. În ceea ce 
priveşte preţul cărnii de porc, re-

prezentanţii Ministerului Agri-
culturii susţin că acesta este in-
fl uenţat de situaţia din China – 
principalul producător mondial, 
cu circa 400 de milioane de ca-
pete anual -, ţara fi ind afectată 
puternic de virusul pestei porci-
ne africane. „În ţara noastră, pre-
ţul la carnea de porc la poarta 
fermei în luna aprilie 2019 nu di-
feră semnifi cativ de cel din anul 
2018, fi ind similar cu cel din lu-
na decembrie 2018”, arată Mi-
nisterul Agriculturii.

În luna aprilie, preţul me-
diu al cărnii de porc în viu e-
ra de 5,32 lei/kg, faţă de 3,98 
lei în februarie, respectiv 4,63 
kg în martie.

Asociaţia Crescătorilor şi Ex-
portatorilor de Bovine, Ovine, 
Porcine din Romania anunţa, vi-
neri, că preţul la carnea de porc 
şi de pasăre va creşte cu încă 
30-40%, după scumpirile înre-
gistrate în ultimele săptămâni.

Şefa Reprezentanţei Comisi-
ei Europene în România, An-
gela Cristea, a lansat vineri un 
apel la cetăţenii României să 
îşi exercite dreptul electoral în 
26 mai, să voteze pentru viito-
rul Europei.

„Mergeţi la vot! Dacă vă te-
meţi de viitor, (…) atunci asi-
guraţi-vă că aveţi un cuvânt 
de spus în viitorul dumnea-
voastră. Mergeţi la vot pentru 
că este un drept şi este păcat, 
iar dacă nu votaţi dumnea-
voastră pentru viitorul dum-
neavoastră, pentru viitoarea 
Europă, atunci vor vota alţii”, 
a transmis Angela Cristea.

Şefa Reprezentanţei CE în 
România a afi rmat, după lan-
sarea campaniei „What's up, 
EU?” că foarte multă lume es-
te nemulţumită de ceea ce se 
întâmplă în jur, dar foarte pu-
ţini au şi soluţii: „Toată lumea 
poate să explice ce nu funcţio-

nează şi de ce nu funcţionea-
ză, dar există un fel de lipsă de 
încredere şi în capacitatea de a 
găsi soluţii şi apare această i-
dee: cineva, nu ştim cine, să 
facă ceva, nu ştim ce.”

„Un alt subiect foarte impor-
tant şi probabil chiar mult mai 
aproape de cetăţeni este cel din 
domeniul economic, unde este 
clar că majoritatea de la guver-
nare a luat unele măsuri, une-
le clar în avantajul oamenilor, 
în sensul că au crescut salarii-
le, pensiile, alocaţiile, pe de al-
tă parte s-a continuat un pro-
ces legislativ nepredictibil, cu 
ordonanţe de urgenţă care au 
produs şocuri în economie, ca-
re au ajuns să afecteze toţi ce-
tăţenii. Şi iarăşi creşte această 
senzaţie de nesiguranţă, oame-
nii ne-au spus că «a crescut sa-
lariul, dar am văzut că nu tră-
iesc mult mai bine»”, a afi rmat 
Angela Cristea.
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Prețul apartamentelor a crescut cu 2% în 2019
Cluj-Napoca este pe locul al doilea în țară după valoarea sumelor plătite pentru achiziționarea unei locuințe. Pagina 3

Generația '99 în pragul primului vot:
Dintr-o clasă, doar 10 au luat BAC-ul!
Doar 42% din copiii născuți în 1999 au „supraviețuit” școlii

Val de praf saharian peste România! 
Transilvania, printre cele mai afectate regiuni

Meteorologii au anunțat că România 
este una dintre țările europene lovite de 
un val de praf saharian în această săptă-
mână, cele mai afectate regiuni fi ind Tran-
silvania, Banatul și zona Maramureșului.

Primele semne vor apărea de astăzi, 
22 aprilie, iar cele mai importante cantități 
vor ajunge în aer în cursul zilei de marți, 
spre seară. Tot marți temperaturile vor 
trece de 20 de grade Celsius în Cluj-Na-
poca, fi ind așteptate și o serie de ploi în 
această perioadă.

România a fost lovită și anul trecut de 
un val de praf saharian, la Oradea, 
mașinile au fost acoperite de o peliculă 
fi nă de praf, în timp ce în județul Timiș 
combinația de praf și ploaie a lăsat în ur-
mă un noroi roșiatic pe autoturisme și fe-
restrele locuințelor.

Confom medicilor, acest val de praf sa-
harian nu dăunează sănătății, însă este 
recomandată spălarea cu mai mare atenție 
a fructelor și a legumelor din piețe în a-
ceastă perioadă.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Un clujean, băut, a furat 
o maşină. A provocat 
un accident, apoi a fugit!

Un clujean a furat o mașină, însă după 
doar câteva sute de metri a făcut acci-
dent după care a decis să părăsească lo-
cul faptei.
La data de 21 aprilie a.c., poliţiștii din 
cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – 
Biroul Rutier și Secţia 7 Poliţie – au iden-
tificat și reţinut un bărbat de 25 de ani, 
din municipiul Cluj-Napoca, care, la ace-
eași dată, în jurul orei 09.30, ar fi con-
dus un autoturism pe strada Calea 
Dezmirului și ar fi provocat un accident 
rutier cu pagube materiale. După produ-
cerea evenimentului rutier, acesta a pă-
răsit locul accidentului.
În urma testării cu aparatul etilotest, a re-
zultat că bărbatul se afla sub influenţa al-
coolului, având o concentraţie de peste 
0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, mo-
tiv pentru care a fost condus la o unitate 

medicală unde i-au fost prelevate mostre 
biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.
De asemenea, în urma verifi cărilor efectua-
te, a reieșit faptul că acesta nu deţine per-
mis de conducere, iar autoturismul ar fi  fost 
sustras de acesta cu scopul de a-l folosi.
În cauză se efectuează cercetări sub as-
pectul săvârșirii infracţiunilor de conduce-
rea unui sub influenţa alcoolului sau a al-
tor substanţe, conducerea unui vehicul fă-
ră permis și furt în scop de folosinţă, fap-
te prevăzute și pedepsite de Codul penal.
Faţă de bărbat, poliţiștii au dispus măsura 
reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca la ex-
pirarea aceteia, bărbatul să fi e prezentat 
magistraţilor în vederea dispunerii altei 
măsuri preventive.

Mort de beat, la volan. A fost 
prins de poliţişti în Floreşti.
Un șofer de 38 de ani a fost prins beat 
mort la volanul unei mașini, în Florești.
Duminica Floriilor a fost sărbătorită ex-
cesiv de un bărbat din Florești, care a 
ales să se urce la volan după ce a consu-
mat câteva pahare bune de alcool. 
Șoferul a fost oprit în jurul orei 22:20, 
iar poliţiștii rutieri au avut o surpriză în 
momentul în care l-au testat cu aparatul 
etilotest și au constatat că bărbatul are o 
concentraţie de peste 1,15 mg/l alcool 
în aerul expirat.
"La data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 
22.20, poliţiștii Biroului Drumuri Naţionale 
și Europene Cluj au depistat un bărbat de 
38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, în 
timp ce conducea un autoturism pe D.N. 1 
E60, pe raza localităţii Florești, judeţul Cluj, 
deși se afl a sub infl uenţa băuturilor alcooli-
ce, respectiv cu o concentraţie de peste 
1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Bărbatul a fost condus la o unitate medica-
lă unde i-au fost recoltate probe biologice 

în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză se 
efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de conducerea unui vehicul sub 
infl uenţa alcoolului sau a altor substanţe, 
faptă prevăzută și pedepsită de Codul pe-
nal.", transmite IPJ Cluj.

L-aţi văzut pe acest bărbat? 
Poliţiştii îl caută pentru furt!

Poliţiștii clujeni încearcă să afl e identitatea 
unui bărbat care ar fi  fost implicat în comi-
terea unui furt. Poliţiștii de investigaţii cri-
minale desfășoară cercetări pentru stabili-
rea identităţii unui bărbat care ar fi  fost im-
plicat în comiterea unui furt.
La data de 9 ianuarie, cel în cauză, afl ân-
du-se într-un local din centrul municipiului 
Cluj-Napoca, ar fi  sustras bani din buzuna-
rul unei haine afl ate pe un cuier.
Persoanele care pot oferi informaţii despre 
identitatea bărbatului din imagini sunt ru-
gate să se adreseze celei mai apropiate uni-
tăţi de poliţie sau să apeleze numărul de 
urgenţă 112!

Pe scurt

Şoferul microbuzului 

care transporta elevii 

din Bacău la Oradea 

pentru etapa naţională 

a Olimpiada de Biologie 

a adormit la volan.

„O parte dintre elevi sunt 

în stare bună, însă două fete 

sunt în comă, iar doamna pro-

fesoară Oiegar care îi însoţea 

a fost operată de urgenţă. Es-

te nevoie urgentă de sânge. 

Puteţi dona în Cluj menţio-

nând pentru Oiegar şi Domos. 

Nu contează grupa de sânge, 

poate dona oricine”, a spus o 

apropiată a victimelor.

Un microbuz cu elevi s-a 

răsturnat, sâmbătă, pe DN1, 

în localitatea clujeană Căpuşu 

Mare, după ce şoferul, de 51 

de ani, din Bacău, ar fi  ador-

mit la volan. În microbuz se 

afl au elevi de la o şcoală din 

judeţul Bacău.

Din cele 11 victime, opt 

sunt minori. 10 persoane au 

fost transportate la unităţi spi-

taliceşti din Cluj-Napoca, iar 

unul dintre minori, în stare 

mai gravă, a fost transportat 

cu elicopterul SMURD la Spi-

talul din Târgu Mureş, infor-

mează ISU Cluj.

„Cinci persoane au suferit 

traumatisme severe şi au intrat 

în sala de operaţii imediat ce 

au ajuns la unităţile de primiri 

urgenţe. Două dintre aceastea 

sunt adulti, iar trei sunt minori. 

Ceilalţi ocupanţi ai microbuzu-

lui au suferit multiple trauma-

tisme, dar fără a fi  severe. Un 

singur minor a suferit trauma-

tisme uşoare”, spun pompierii.

La locul evenimentului, sal-

vatorii au intervenit cu două 

autospeciale complexe de des-

carcerare, două ambulanţe 

SMURD cu medici, o autospe-

cială pentru transport victime 

multiple şi un echipaj de prim 

ajutor SMURD. În sprijinul for-

ţelor din teren au fost trimise 

şi patru echipaje medicale ale 

Serviciului de Ambulanţă Ju-

deţean Cluj, precum şi elicop-

terul SMURD şi a fost activat 

Planul Roşu de Intervenţie.

Victimele de la Căpuș
au nevoie de sânge
Sâmbătă a avut loc un accident grav de circulație. Un microbuz care 
transporta elevi din Bacău a ieșit de pe carosabil. 11 persoane au fost 
rănite. Acum victimele au nevoie urgentă de sânge!

Accidentul de sâmbăta s-a soldat cu rănirea a 11 persoane dintre care 8 minori
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Un incendiu a izbucnit 

luni dimineaţă pe Aleea 

Bâlea din Cluj-Napoca. 

Pompierii au încercat 

timp de o oră să stingă 

fl ăcările, fi indcă incendiul 

izbucnise în apropierea 

tabloului general al insta-

laţiei de alimentare elec-

trică a imobilului.

Pompierii clujeni au fost 

chemaţi să intervină în cazul 

unui incendiu la o casă de pe 

Aleea Balea. La sosirea celor 

două autospeciale de stinge-

re, incendiul se manifesta pe 

o suprafaţă de aproximativ 15 

metri pătraţi, la intrarea în 

subsolul casei.

„Ardeau mai multe mate-

riale (hârtie şi diverse obiec-

te) depozitate în acel spaţiu, 

iar fumul pătrunsese deja în 

toate cele trei niveluri ale imo-

bilului. Intervenţia a fost di-

fi cilă şi a durat aproximativ o 

oră, având în vedere faptul că 

în spaţiul cuprins de fl ăcări 

se afl a şi tabloul general al in-

stalaţiei de alimentare cu ener-

gie electrică al imobilului. Nu 

s-a putut pătrunde cu jetul de 

apă în spaţiul respectiv îna-

inte de a fi  întreruptă alimen-

tarea cu energie electrică de 

către echipa furnizorului de 

utilităţi. Din fericire, fl ăcările 

au fost controlate de către 

pompieri în tot acest timp şi 

nu s-au extins la alte spaţii 

ale imobilului”, au transmis 

reprezentanţii ISU Cluj.

Nu au fost persoane răni-

te însă au fost consultate de 

către echipajul SAJ două per-

soane, un bărbat de aproxi-

mativ 60 de ani (proprietarul) 

şi o femeie de aproximativ 60 

de ani (vecină) care au sufe-

rit un atac de panică. Nici 

unul dintre aceştia nu au fost 

transportaţi la spital.

Din cercetările preliminare 

se pare că incendiul a pornit 

de la o defecţiune a tabloului 

instalaţiei de alimentare cu ener-

gie electrică a a imobilului.

Pompierii s-au luptat mai bine de o oră cu flăcările 
pe Aleea Bâlea din Cluj-Napoca

În şedinţa de Consiliu 

Local de azi, este propusă 

spre aprobare declanşarea 

procedurii de expropriere a 

imobilelor care constituie 

coridorul aferent lucrării 

de supralărgire şi moderni-

zare a străzii Bună Ziua.

Astfel, va fi  aprobat:
• amplasamentul lucrării 

de utilitate publică;

• declanşarea procedurii 

de expropiere;

• lista imobilelor, a pro-

prietarilor şi a altor titulari 

de drepturi reale asupra imo-

bilelor care se suprapun pes-

te amplasamentul obiectivu-

lui de investiţii;

• rapoartele de evaluare 

pentru imobilele afectate de 

coridorul de expropiere;

• sumele individuale aferen-

te despăgubirilor pentru imo-

bilele proprietate privată situa-

te pe amplasamentul lucrării;

• alocarea de la bugetul 

Municipiului Cluj-Napoca a 

sumei de 1.337.310 lei repre-

zentând valoarea aferentă des-

păgubirilor individuale.

Planul cu amplasamnetul 

lucrării şi lista imobilelor ca-

re urmează a fi  expropriate 

vor fi  afi şate la sediul primă-

riei de pe strada Moţilor nr. 3 

şi pe pagina municipiului 

www.primariaclujnapoca.ro.

De asemenea, intenţia de 

expropiere va fi  notifi cată prin 

poştă tuturor proprietarilor.

Conform documentaţiei to-

pografi ce, amplasamentul to-

tal al lucrării de modernizare 

este de 18.633 mp şi vor fi  su-

puse spre expropiere 64 de 

imobile proprietăţi private în 

suprafaţă de 2381 mp.

Potrivit viceprimarului Dan 

Tarcea, după modernizare, 

strada Bună Ziua ar urma să 

aibă 3 benzi de circulaţie (2 

dintre acestea cu sens de mers 

înspre Calea Turzii), pistă de 

biciclete, 2 trotuare. Anul tre-

cut, Tarcea declara că în pri-

măvara lui 2019 vor demara 

lucrările pentru lărgirea stră-

zii Bună Ziua.

“Profilul străzii va fi for-

mat din trei benzi de circu-

laţie. Pe fiecare parte a stră-

zii carosabile se vor amena-

ja trotuare şi piste de bici-

clete. Această investiţie va 

duce la creşterea standarde-

lor de viaţă, creşterea nive-

lului de siguranţă pentru bi-

ciclişti, deplasări mai rapi-

de şi creşterea accesibilită-

ţii în zonă”, transmite Pri-

măria Cluj-Napoca.

Valoarea totală a investiţi-

ei se ridică la 19,7 milioane 

de lei. Durata de realizare es-

te de 12 luni, iar fi nanţarea se 

va face din bugetul local.

Mai mult, pentru descon-

gestionarea trafi cului în zonă, 

Primăria Cluj-Napoca mai a-

re în vedere şi amenajarea a 

2 sensuri giratorii: la intersec-

ţia străzilor Bună Ziua-Măce-

şului-Trifoiului şi la intersec-

ţia străzilor Calea Turzii-Mi-

hai Românul

Încă un pas spre lărgirea 
străzii Bună Ziua

În primul trimestru al anu-

lui în curs, proprietățile 

rezidențiale din România 

s-au apreciat cu 0,8% față 

de ultimele trei luni din 

2018, potrivit celui mai nou 

recent raport de piață reali-

zat de Analize Imobiliare. 

Astfel, nivelul actual al 

prețurilor solicitate de către 

vânzători se situează la un ni-

vel apropiat de cel consem-

nat la începutul lui 2010, du-

pă declinul important consem-

nat în primii doi ani de rece-

siune (mai ales în 2008). În 

ceea ce privește valorile de 

tranzacționare ale locuințelor, 

cele mai recente date publi-

cate de Eurostat și Institutul 

Național de Statistică (INS) 

relevă, pentru al patrulea tri-

mestru din 2018, un avans 

anual de 4,2% atât în Uniu-

nea Europeană, cât și în zo-

na euro. Pentru piața locală, 

creșterea anuală a fost de 

5,3%, corespunzând, astfel, 

cu cea consemnată de Anali-

ze Imobiliare pentru valorile 

de listare a proprietăților.

În marile centre regionale 

prețurile apartamentelor au 

tins, în general, să se majore-

ze în primele trei luni din 2019 

– chiar dacă, la fel ca în cele 

două trimestre anterioare, mar-

jele de creștere nu au depășit 

pragul de 2%. Excepția de la 

regulă o constituie Constanța, 

acolo unde pretențiile vânză-

torilor s-au diminuat cu 0,4%, 

până la 1.140 de euro pe me-

tru pătrat util. 

Cluj-Napoca se situează 

pe a doua poziție (atât în to-

pul trimestrial, cât și în cel 

anual), prețul mediu solici-

tat pentru un apartament ma-

jorându-se cu 1,7% în pri-

mele trei luni din 2019 și, re-

spectiv, cu 6,4% în ultimul 

an (până la 1.560 de euro pe 

metru pătrat util).

Prețurile pentru apartamen-

te au înregistrat o creștere con-

stantă în ultimii ani în Cluj-Na-

poca, iar metrul pătrat a cres-

cut cu câteva sute de euro anu-

al. În iunie 2018, prețul unui 

mp ajungea la 1364 de euro și 

după aproape un an prețul 

depășește 1500 de euro pen-

tru un mp. La începutul lui 

2017, prețul unui mp pentru 

un apartament în Cluj era 1254 

de euro. Marea creștere a avut 

loc între 2015 și 2016, atunci 

când un mp a urcat de la 915 

euro la peste 1150 euro. Prac-

tic într-un interval de doar pa-

tru ani prețul mediu pentru 

mp în Cluj-Napoca a urcat de 

la aproximat 900 de euro la 

1560. O diferență de 500 de eu-

ro care poate însemna câteva 

mii bune în cazul unui aparta-

ment cu 2 sau 3 camere.

Preţul apartamentelor 
în Cluj a crescut 
cu aproape 2% în 2019
Preţurile apartamentelor au continuat să crească şi în acest an în 
Cluj-Napoca, municipiul fiind pe locul doi în ţară în ceea ce priveşte 
sumele pentru achiziţionarea unui apartament.

COSTURI

1500
de euro este prețul mediu pe mp a unui 
apartament din Cluj-Napoca
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PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 
TRANSILVA CLUJ S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa Cipariu, nr. 15, bl. III A, ap. 
62, jud. Cluj, având J12/875/1994 și CIF RO5506832, con-
voacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
pentru data de 27.05.2019, ora 11:00, la sediul Societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, ad-
ministrat de Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 
17.05.2019, care au dreptul de a participa și de a vota în ca-
drul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:  

1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: bilanţul și 
contul de profi t și pierdere, pe anul 2018.

2. Aprobarea ca pierderea înregistrată de societate în 
anul 2018 să fi e acoperită din profi tul anilor următori.

3. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Ad-
ministraţie privind activitatea desfășurată în 2018.

4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administra-
ţie pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

5. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului fi nan-
ciar aferent exerciţiului fi nanciar 2018.

6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltu-
ieli și a programului de activitate pentru 2019.

7. Aprobarea realegerii auditorului fi nanciar extern Fă-
tăcean Gheorghe PFA pentru o perioadă de 3 ani, începând 
cu data prezentei hotărâri AGOA. 

8. Aprobarea remunerației auditorului fi nanciar extern.
9. Aprobarea încheierii contractului între societatea TRAN-

SILVA CLUJ S.A. și auditorul fi nanciar extern, precum și man-
datarea unei persoane să semneze în numele și pentru so-
cietate contractul respectiv.

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

11. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului și publicarea a-
cesteia în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a, pre-
cum și să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

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

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant, reprezenta-
rea acţionarilor putându-se face și prin alte persoane de-
cât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de pro-
curi speciale/generale, care se vor depune în original la se-
diul Societăţii până la data de 24.05.2019 inclusiv, perso-
nal sau prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe 
care să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului). 

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru da-
ta de 28.05.2019, în același loc, la aceeași oră și cu ace-
eași ordine de zi. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
BÂLC LAURENŢIU

L.S.

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 
TRANSILVA INVEST S.A.

cu sediul in Cluj-Napoca, P-ţa Cipariu, nr. 15, bl. III A, ap. 
62, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3575/2004, 
CUI 16818449, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR pentru data de 27.05.2019, ora 12:00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor, administrat de Registrul Mioriţa S.A., la data de 
referinţă 17.05.2019, care au dreptul de a participa și de a 
vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: bilanţul și 
contul de profi t și pierdere, pe anul 2018.

2. Aprobarea ca pierderea înregistrată de societate în 
anul 2018 să fi e acoperită din profi tul anilor următori.

3. .Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de 
Administraţie privind activitatea desfășurată în 2018.

4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie 
pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

5. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului fi nanciar 
aferent exerciţiului fi nanciar 2018.

6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
și a programului de activitate pentru 2019.

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

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

Documentele privind ordinea de zi pot fi  consultate și 
procurate de la sediul societăţii începând cu data convocării.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia Consiliului de 
Administraţie, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune în original la sediul societăţii până la 24.05.2019 
inclusiv.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite condiţiile 
de prezenţă, a doua convocare se face pentru data de 28.05.2019, 
în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
 BÂLC EUGEN EMIL L.S.

Organizat de Asociaţia 

ESCU, festivalul va avea 

loc între 13 şi 16 iunie, 

în câteva spaţii culturale 

din Cluj-Napoca, respec-

tiv Teatrul Naţional, Casa 

de Cultură a Studenţilor 

şi Casino-Centrul 

de Cultură Urbană.

„Muzica neştiută a lumii 

vine la Cluj-Napoca printr-un 

program fascinant şi exotic de 

spectacole live, workshop-uri 

creative şi activităţi muzicale 

interactive, precum conferin-

ţe şi expoziţii. Timp de 4 zi-

le, Clujul va îmbrăca culorile 

multiculturalităţii, în timp ce 

muzicieni, dansatori şi spea-

keri din peste 25 de ţări ale 

lumii vor invita publicul de 

toate vârstele să descopere lu-

mea şi infl exiunile genurilor 

muzicale, printr-un program 

artistic efervescent, dedicat 

experimentării diversităţii cul-

turale sonore de pe mapa-

mond ce se va regăsi în spec-

tacolele live, workshop-urile 

muzicale şi conferinţele/ex-

poziţiile festivalului", se ara-

tă într-un comunicat transmis 

luni Agerpres.

Ediţia din 2019 a WEF abor-

dează ca tematică „The 

Unheard Music / Muzica ne-

ştiută a lumii”, propunând un 

periplu original, exotic şi con-

temporan în muzica lumii şi 

oferă o poartă către alte cul-

turi, prin cei peste 100 de ar-

tişti emergenţi, care vor pur-

ta publicul într-o călătorie 

emoţionantă şi educativă pe 

parcursul globului, printre su-

nete şi ritmuri tradiţionale, 

dar şi cu infl uenţe moderne, 

concentrate pe refl ectarea di-

versităţii patrimoniului muzi-

cal mondial.

„Festival World Experien-

ce are misiunea de a expune 

bogăţia artelor lumii din zo-

ne mai puţin cunoscute pu-

blicului din România, precum 

Africa, Orientul Extrem, Asia 

Insulară şi Peninsulară etc., 

astfel că proiectul depune toa-

te eforturile pentru a crea un 

dialog între Est şi Vest. WEF 

este o platformă ambiţioasă 

de diplomaţie culturală care 

vrea să încurajeze ascultarea 

«celuilalt», printr-un conţinut 

cultural şi artistic ce aduce în 

discuţie universalitatea muzi-

cii şi forţa ei de a dezvălui le-

găturile dintre culturile lumii 

prin faptul că putem comuni-

ca unii cu ceilalţi şi fără cu-

vinte”, a declarat directorul şi 

fondatorul World Experience 

Festival, Andreea Dănescu.

Artişti din mai multe col-

ţuri ale lumii vor susţine spec-

tacole exotice de muzică şi 

dans, unele în premieră naţi-

onală. Aceştia vor prezenta 

publicului din Cluj-Napoca o 

coloană sonoră din mai mul-

te spaţii geografi ce ale lumii, 

ca Senegal, Indonezia, Thai-

landa, Irak, Spania, Iran, El-

veţia, Suedia, Franţa, Haiti, 

Egipt, India, Olanda ş.a.m.d. 

În plus, publicul va putea ve-

dea expoziţii sau va putea par-

ticipa la ateliere creative, con-

ferinţe şi workshop-uri.

Festivalul-platformă WEF 

celebrează dialogul şi siner-

giile interculturale într-un 

singur oraş, transmite mesa-

je de respect, toleranţă şi 

deschidere faţă de alte cul-

turi şi naţionalităţi, conform 

organizatorilor

Cluj-Napoca, gazda 
festivalului multicultural 
World Experience
Festivalul multicultural World Experience va avea loc, anul acesta, 
pentru prima dată, la Cluj-Napoca.

Lions Of Africa (Senegal) se numără printre artiștii confi rmați la festival

În Joia Mare a Paştilor orto-

doxe, respectiv pe 25 apri-

lie, de la ora 19.00, Corul 

şi Orchestra Filarmonicii 

de Stat “Transilvania” 

vă invită la un concer-

tul-eveniment oferit cu 

ocazia acestei sărbători. 

Sub bagheta dirijorului 

József Horváth şi alături de 

soliştii Paula Iancic (soprană), 

Adorján Pataki (tenor) şi Sán-

dor Köpeczi (bas), Orchestra 

şi Corul Filarmonicii de Stat 

”Transilvania” vă va oferi sin-

gurul oratoriu compus de Be-

ethoven: „Iisus pe Muntele 
Măslinilor”. O lucrare nu a-

tât religioasă, cât umanistică, 

construită în jurul dramei şi 

agoniei Omului Iisus Hristos.

Pentru cel care a afi rmat „O-

mul e mai tare decât soarta şi 

o poate învinge”, lupta cu des-

tinul a devenit un adevărat lait-

motiv al vieţii sale. Drept do-

vadă a spiritului creator care 

sfi dează imposibilul stă însăşi 

creaţia muzicală a unui erou – 

Ludwig van Beethoven.

La 5 aprilie 1803, oratoriul 

dramatic „Iisus pe Muntele 

Măslinilor”, lucrare rămasă 

singulară în creaţia de gen a 

compozitorului, a fost adusă 

în atenţia publicului vienez 

în primă audiţie, alături de 

Simofnia a II-a şi Concertul 

nr. 3 pentru pian şi orchestră.

Concepută pentru solişti 

(Serafi m – soprană, Iisus – 

tenor, Petru – bas), cor şi or-

chestră, lucrarea redă încă 

din primele măsuri ale intro-

ducerii orchestrale (Grave), 

într-o tonalitate minoră – mi 

bemol minor – atmosfera a-

păsătoare a nopţii de suferin-

ţă. Aceasta este urmată reci-

tativul şi aria prin care Iisus 

se adresează Tatălui, recu-

noscându-şi teama pe care o 

are faţă de patimile care i-au 

fost predestinate şi, cerându-I 

putere, acceptă în fi nal voia 

Sa, urmând să îndure întrea-

ga suferinţă pentru a salvara 

omenirea. Libretul lucrării a 

fost scris de Franz Xaver 

Huber, în strânsă colaborare 

cu compozitorul însuşi, sur-

prinzându-L pe Iisus, al că-

rui sufl et era cuprins „de o 

întristare de moarte”, în mij-

locul cumplitei stări de ago-

nie, aşa cum este El portreti-

zat în Evangheliile Noului 

Testament. În fi nal, corul În-

gerilor va proclama victoria 

vieţii asupra morţii, triumful 

luminiii asupra întunericului, 

prin Învierea lui Iisus. 

Concert vocal-simfonic de Paşti
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Din generaţia celor năs-

cuţi în 1999, care a intrat 

în învăţământul primar 

în anul 2005, s-au pierdut, 

nu s-au prezentat, au 

abandonat şcoala sau nu 

au luat Bacalaureatul 58% 

dintre elevi, pe parcursul 

celor 12 ani de şcoală. 

Asta arată o analiză făcută 

de Departamentul de 

Educaţie al Coaliţiei pen-

tru Dezvoltarea României.

„Acum sunt multe idei de 

a schimba acest Bacalaureat, 

problema nu este să schim-

băm examenele, ci este cum 

pregătim copiii să se ducă cu 

curaj şi cu succes la toate exa-

menele din viaţa lor”, a de-

clarat Măriuca Talpeş, coor-

donatoarea Grupului pentru 

Educaţie din Coaliţia pentru 

Dezvoltarea României.

Generaţia copiilor născuţi în 

1999 numără 234.600 de copii, 

arată datele ofi ciale de la Insti-

tutul Naţional de Statistică, ci-

tate de Ministerul Educaţiei. Din-

tre aceştia, s-au înscris în clasa 

I în anul şcolar 2005-2006 un 

număr de 226.324 de copii. În-

tre numărul de născuţi în gene-

raţia aceasta şi numărul celor 

înscrişi la şcoală este o pierde-

re de doar 8.276 de copii, adi-

că 3,53%, potrivit Edupedu.ro.

Până în clasa a IV-a au mai 

ajuns 202.427 de persoane, po-

trivit datelor citate de docu-

mentul CDR, date care provin 

din studii ale Institutului pen-

tru Ştiinţele Educaţiei şi UNI-

CEF. În clasa a VIII-a, din a-

ceastă generaţie, mai erau doar 

183.312 elevi. În clasa a X-a 

(fi nalul învăţământului obli-

gatoriu) mai erau 169.230 de 

persoane, iar dintre acestea, 

numai 111.544 s-au prezentat 

la examenul de Bacalaureat. 

Este vorba despre jumătate din 

generaţia care a intrat în cla-

sa I în urmă cu 12 ani.

În fi nal, dintre cei prezenţi, 

doar 86.813 au promovat exa-

menul de Bacalaureat în anul 

2017. Asta înseamnă că doar 

42% dintre cei care au început 

şcoala au şi absolvit studiile cu 

diplomă de Bacalaureat. Au fost 

luaţi în calcul aici şi absolven-

ţii de învăţământ profesional 

(certifi catele profesionale).

Dintr-o clasă de 24 de elevi 

în clasa I în anul 2005-2006, 

doar 10 au promovat exame-

nul de bacalaureat peste 12 

ani. Doi elevi din 24 s-au în-

scris la şcoala profesională, ca-

re nu se fi nalizează cu examen 

de BAC, menţionează studiul.

„Ăsta este un lucru foarte 

trist, pentru că dacă ne plân-

gem de lipsa forţei de muncă, 

putem spune că de fapt avem 

un număr foarte mare de co-

pii pe care-i putem salva. Avem 

un potenţial foarte mare pe ca-

re-l putem salva pentru indus-

trie“, a declarat coordonatoa-

rea Grupului pentru Educaţie 

din Coaliţia pentru Dezvolta-

rea României, Măriuca Talpeş, 

la prezentarea documentului 

cu propuneri din partea me-

diului de afaceri pentru viitoa-

rea lege a Educaţiei.

Legat de problema aban-

donului şcolar, datele prezen-

tate de CDR arată că:

Procentul celor care renun-

ţă la şcoală în ciclul primar 

(clasele I-IV) este de 8,4%.

Până în clasa a VIII-a, aban-

donul şcolar ajunge la 16,4%.

La fi nalul învăţământului 

obligatoriu (clasa a X-a), aban-

donul şcolar era de 21,9% în 

anul şcolar 2016-2017, potri-

vit documentului citat.

Procentul celor care au 

abandonat şcoala, nu s-au pre-

zentat la Bacalaureat ori nu 

au luat medie de promovare 

la bacalaureat a fost de 58%.

Din 24 de elevi intrați în clasa I în anul 2005, 
doar 10 au luat Bacul 12 ani mai târziu 
Procentul celor care renunță la școală în ciclul primar (clasele I-IV) este de 8,4%

Elevii din învăţământul 

preuniversitar şi copiii de 

grădiniţă vor intra în 

vacanţa de primăvară de 

vineri, după fi nalizarea 

cursurilor, urmând a se 

întoarce la ore pe 6 mai, 

potrivit calendarului 

aprobat de Ministerul 

Educaţiei Naţionale.

Următoarea vacanţă, cea de 

vară, este programată în peri-

oada 15 iunie – 15 septembrie.

Pentru clasele terminale 

din învăţământul liceal anul 

şcolar se încheie în data de 

31 mai, iar pentru clasa a VI-

II-a în data de 7 iunie.

Programul naţional "Şcoa-

la altfel" are o durată de cinci 

zile consecutive lucrătoare în 

timpul anului şcolar şi poate 

fi  derulat în perioada 1 oc-

tombrie 2018 – 31 mai 2019, 

pe baza unei planifi cări ce ră-

mâne la decizia şcolilor.

Recuperarea cursurilor sus-

pendate ca urmare a unor si-

tuaţii obiective de urgenţă (in-

temperii, epidemii, calamităţi 

naturale) nu se poate realiza în 

perioada vacanţelor şcolare.

Elevii şi preşcolarii 
intră în vacanţă

Reînscrierile copiilor la gră-

diniţă vor începe pe 6 mai, 

iar înscrierile pe 21 mai, 

informează un comunicat 

de presă al Ministerului 

Educaţiei Naţionale.

„Ministerul Educaţiei Na-

ţionale a stabilit, în vederea 

cuprinderii în învăţământul 

preşcolar a copiilor cu vârste 

între 3 şi 6 ani, derularea suc-

cesivă a următoarelor etape 

(la nivelul fi ecărei unităţi de 

învăţământ): reînscrierea co-

piilor care frecventează gră-

diniţa în acest an şcolar şi do-

resc să o frecventeze şi în anul 

şcolar 2019-2020, înscrierea 

copiilor nou-veniţi. Reînscri-

erile vor începe în data de 6 

mai, iar înscrierile se vor re-

aliza începând cu data de 21 

mai”, afi rmă sursa citată.

Potrivit MEN, orarul reîn-

scrierilor/înscrierilor va fi  

stabilit de conducerea uni-

tăţii de învăţământ şi va fi  

afi şat, la loc vizibil, în fi e-

care grădiniţă, pentru infor-

marea părinţilor şi a publi-

cului interesat, inclusiv pe 

site-ul acesteia (dacă există) 

şi, eventual, pe site-urile in-

spectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, 

după fi nalizarea procesului 

de reînscriere, se va face, de 

regulă, în ordinea descrescă-

toare a grupelor de vârstă, 

astfel: grupa mare, grupa mij-

locie şi grupa mică. În situa-

ţia în care, într-o unitate de 

învăţământ, numărul cereri-

lor de înscriere este mai ma-

re decât numărul locurilor li-

bere, vor fi  aplicate, succe-

siv, criterii de departajare ge-

nerale şi criterii de departa-

jare specifi ce.

„Criteriile generale de de-

partajare sunt următoarele: exis-

tenţa unui document care do-

vedeşte că un copil este orfan 

de ambii părinţi (situaţia copi-

lului care provine de la o casă 

de copii/un centru de plasa-

ment/plasament familial se asi-

milează situaţiei copilului or-

fan de ambii părinţi); existen-

ţa unui document care dove-

deşte că este orfan de un sin-

gur părinte; existenţa unui 

frate/a unei surori înmatricu-

lat/înmatriculate în unitatea de 

învăţământ respectivă; existen-

ţa unui certifi cat medical de în-

cadrare în grad de handicap a 

copilului”, precizează MEN.

Criteriile specifi ce de de-

partajare (elaborate de fi e-

care unitate de învăţământ 

preşcolar, aprobate de Con-

siliul de administraţie al a-

cesteia şi avizate de Inspec-

toratul Şcolar Judeţean/al 

municipiului Bucureşti până 

la data de 18 mai) nu pot fi  

discriminatorii şi nu pot in-

clude liste de preînscrieri.

Pentru criteriile specifice 

stabilite, unitatea de învă-

ţământ va preciza documen-

tele doveditoare pe care pă-

rintele trebuie să le depună 

în momentul completării/

validării cererii-tip de înscri-

ere. Criteriile specifice de 

departajare vor fi aplicate 

doar după epuizarea crite-

riilor generale.

„Pentru asigurarea trans-

parenţei procesului de reîn-

scriere/înscriere, conduceri-

le unităţilor de învăţământ 

preşcolar vor afi şa, la vede-

re, pentru toţi cei interesaţi, 

următoarele informaţii: capa-

citatea instituţiei (numărul 

de copii pentru care a fost 

proiectată); numărul de lo-

curi aprobat prin planul de 

şcolarizare pentru anul şco-

lar 2019-2020 (pe grupe de 

vârstă: mică, mijlocie, mare); 

criteriile generale şi criteriile 

specifi ce pentru înscrierea co-

piilor; numărul de copii re-

înscrişi/înscrişi zilnic (în pe-

rioada stabilită) din totalul 

disponibil. Cifra de şcolari-

zare pentru învăţământul pre-

şcolar asigură cuprinderea tu-

turor copiilor în grădiniţe”, 

susţine MEN.

MEN menţionează că uni-

tăţile de învăţământ preşco-

lar privat au şi obligaţia afi -

şării la loc vizibil a informa-

ţiilor privind statutul acesto-

ra: autorizate să funcţioneze 

provizoriu sau acreditate de 

Agenţia pentru Asigurarea Ca-

lităţii în Învăţământul Preuni-

versitar (ARACIP).

MEN: Reînscrierile la grădiniţă încep 
pe 6 mai, înscrierile pe 21 mai

STATISTICI

58%
dintre elevi din 
România (2019-
2017) au abandonat 
școala, nu s-au 
prezentat la BAC 
sau nu au avut medie 
de promovare
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Dacă udaţi grădinile, alţii vor rămâne fără apă
Odată cu apropierea sezonului cald, experienţa Companiei de Apă SOMEȘ arată că o par-

te, uneori importantă, a apei potabile din reţeaua publică de distribuţie, este folosită pen-
tru udarea grădinilor, serelor, livezilor, curţilor etc. ceea ce poate ocaziona lipsa de debit sau 
chiar lipsa totală a apei pentru satisfacerea nevoilor umane și gospodărești minime, pentru 
consumul uman al celor afl aţi la capetele de reţea, privându-i astfel de un drept vital.

Reamintim tuturor utilizatorilor deserviţi de Compania de Apă Someș SA că legislaţia în 
vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin reţelele publice în alte scopuri 
decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste prevederi sunt cuprinse și în 
contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat de CASSA cu fi ecare client.

Potrivit prevederilor art. 229, din Ordinul nr. 88/2007 al ANRSC (Autoritatea Naţiona-
lă de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală), „Utilizatorul este 
obligat: b) să asigure folosirea efi cientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimen-
tare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau 
puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze a-
pa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor(…)“.

În consecinţă, Compania de Apă SOMEȘ SA reia apelul adresat pe parcursul anilor uti-
lizatorilor din întreaga arie deservită în judeţele Cluj și Sălaj, în particular către cei din zo-
na rurală, de a utiliza apa potabilă din reţea strict pentru satisfacerea consumului perso-
nal, igienei și necesităţilor gospodărești normale și de a nu afecta disponibilitatea apei 
pentru alţi concetăţeni, prin utilizarea ei în scopuri de grădinarit și agricultură.

Dept. Comunicare & Clienți
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Programul de sărbători al casieriilor
Companiei de Apă SOMEŞ S.A.

Cu ocazia sărbătorilor de Paști și a zilei de 1 Mai, programul casieriilor Companiei de A-
pă Someș S.A. din întreaga arie deservită va fi  după cum urmează:

Joi, 25 Aprilie,                 orele 08,00 – 12,00
Vineri, 26 Aprilie – Luni, 29 Aprilie         închis
Marţi, 30 Aprilie                 orele 08,00 – 18,00
Miercuri, 1 Mai     închis

Menţionăm că, serviciul de intervenţie în caz de avarii pe sistemul de alimentare cu a-
pă și de canalizare va funcţiona după programul obișnuit (non stop) și poate fi  apelat prin 
intermediul Dispeceratelor la numerele de telefoane afi șate pe website-ul operatorului 
www.casomes.ro

Conducerea Companiei de Apă SOMEŞ S.A.

PUBLICITATE

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Scriitorului clujean Radu 

Ţuculescu i s-au tradus 

numeroase volume în 

străinătate. În cel mai 

scurt timp, în librăriile 

din Germania va apărea 

traducerea romanului 

„Măcelăria Kennedy”.

După ce anul trecut a apă-

rut în Germania traducerea 

romanului „Stalin, cu sapa-na-

inte” semnat de Radu Ţucu-

lescu, anul acesta urmează să 

apară traducerea volumului 

„Măcelăria Kennedy”, care a 

apărut la noi în ţară în 2017.

„Un cadou neaşteptat, chiar 

de sărbători. Am primit co-

perta romanului Măcelăria 

Kennedy care va apărea, cu-

rând, tradus de Peter Groth în 

Germania! La mine au venit 

berzele... nu iepuraşul!”, a 

spus Radu Ţuculescu.

„Luni dimineaţa, pe Stra-

da Cimitirului din orăşelul 

Luna de Jos, va avea loc des-

chiderea unui nou magazin, 

cu o denumire insolită: Mă-

celăria Kennedy. În jurul a-

cestui eveniment, pus la punct 

în cele mai mici detalii, se 

derulează un carusel de înt-

împlări năucitoare, petrecu-

te timp de trei zile şi trei 

nopţi, înainte de inaugura-

re, cu personaje simpatice, 

grave şi totodată pline de 

umor, cu îngeri durdulii, li-

curici, drăcuşori roşii, ţînţari 

vampirici şi berze costelive 

visînd la o ţară unde plouă 

cu broaşte. O lume care se 

dezlănţuie sub efectele tan-

dre ale încălzirii globale şi 

ale eclipsei totale de soare. 

Un roman burlesc, un roman 

comic, atins pe alocuri de 

dramatism, cu pagini care 

provoacă hohote de rîs, dar 

şi cu poveşti de dragoste de 

o poetică senzualitate. Dar 

cine o fi  Kennedy, vreun mă-

celar celebru?, întreabă, ham-

letian, unii locuitori din Lu-

na de Jos. Imuni la marile 

probleme ale omenirii, înge-

rii ridică, indiferenţi şi can-

dizi, din umeri…”, este de-

scrierea romanului.

Cărţile lui Radu Ţucules-

cu au fost traduse, până în 

prezent, în Austria, Franţa, 

Italia, Ungaria, Cehia, Ser-

bia, Germania şi are piese 

de teatru care se joacă din-

colo de graniţe de fi ecare da-

tă cu sala plină.

Roman semnat 
de un scriitor clujean, 
tradus în Germania
Scriitorul Radu Ţuculescu este tot mai apreciat în străinătate

¤ Premiul „Romanul românesc în mileniul 3”, Festivalul 
Internaţional de Carte Transilvania, ediţia 2017

¤ Premiul „Ovidiu Cotruș” al revistei Familia, ediţia 2017

¤ Premiul „Radu Petrescu” al Societăţii Scriitorilor din 
Bistriţa-Năsăud și al Bibliotecii Judeţene „George Coșbuc” 
Bistriţa-Năsăud, ediţia 2017

¤ Premiul „Pavel Dan” al Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Cluj, ediţia 2018

„Măcelăria Kennedy” a primit numeroase 
premii de la apariție și până acum:

Radu Ţuculescu are numeroase volume traduse în străinătate
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ADVERTORIAL

La poalele Munţilor 

Trascău, în localitatea 

Colţeşti, din judeţul Alba, 

găsim o fabrică de lactate, 

100% naturale, produse 

din laptele colectat zilnic 

de la oamenii harnici din 

zona Apusenilor. Bazele 

fabricii au fost puse de 

familia Szakacs în urmă cu 

aproximativ 20 de ani, iar 

de atunci aceasta din recu-

noscută pentru brânzeturi-

le sale maturate şi aromele 

fi ne ale brânzeturilor cu 

condimente, produse aici.

Brânzeturile cu cimbrişor, 

cu levănţică, cu piper roşu, 

cu ardei, cu chili sau cu tru-

fe sunt doar câteva dintre sor-

timente de brânzeturi aroma-

te care se fabrică la Colţeşti, 

la care se adaugă şi delicioa-

sele brânzeturi maturate, pro-

duse după reţete elveţiene.

Brânzeturile maturate, 
„specialitatea” casei

Conform opiniei clienţilor 

fabricii de lactate din Colţeşti, 

marca de brânzeturi Torockoi 

este renumită pentru gustul u-

nic al brânzeturilor maturate, 

simple sau combinate cu diver-

se condimente şi arome. Astfel 

au reuşit să facă o mare dife-

renţă în ochii lor, faţă de tipu-

rile de brânzeturi existente de-

ja pe piaţă, precum caşcaval 

simplu sau caşcaval afumat.

„Când am început să pro-

ducem brânzeturi maturate, 

în primii 2 ani clienţii nu apre-

ciau brânza maturată. Însă, 

în momentul de faţă am reu-

şit să ne educăm clienţii să 

simţă diferenţa între o brân-

ză maturată şi un caşcaval 

simplu. Acum, deja din total 

producţie, vindem 70% brân-

ză maturată, faţă de perioa-

da de început când vindeam 

sub 15%”, ne-a dezvăluit Ro-

bert Szakacs, Directorul Exe-

cutiv al Fabricii de Produse 

lactate Torockoi.

Brânza Brie cu mucegai 
alb, cel mai nou produs 
al Fabricii Torockoi

La începutul anului 2019 

fabrica de lactate din Colţeşti 

şi-a adăugat în portofoliu şi 

brânzeturile cu mucegai. Pri-

mul sortiment de brânză de 

acest tip scoasă pe piaţă este 

brânză de tip Brie, cu muce-

gai alb, comestibil. Brânza 

Brie produsă de Fabrica To-

rockoi se numeşte “Floare de 

Colţ” şi de găseşte în majori-

tatea magazinelor partenere.

„Ultimul produs nou pe ca-

re l-am lansat, la începutul 

anului, este produsul de tip 

Brie – pe nume Floare de Colţ. 

Aceasta brânză cu mucegai 

alb are deja mare succes, con-

sumatorii apreciază foarte mult 

produsul”, a afi rmat Directo-

rul Executiv al Fabricii de Pro-

duse lactate Torockoi.

Pe lângă lansarea pe piaţă 

a sortimentului Brie, anul aces-

ta continuă procesul de înno-

ire al ambalajelor produselor 

lactate Torockoi. Ultimul pro-

dus care a primit haină nouă 

este smântâna, pe care o pu-

tem găsi din 1 aprilie în ma-

gazine în noul ambalaj.

Planuri pentru 2019: 
Investiţii pentru a 
efi cientiza activitatea 
Fabricii Torockoi 
şi mai multă interacţiune 
cu clienţii

În ceea ce priveşte planul 

de dezvoltare pentru 2019, 

managementul fabricii spune 

că nu intenţionează să mai 

lanseze produse noi până la 

sfârşitul anului. În schimb, 

şi-au îndreptat deja atenţia a-

supra angajaţilor şi a condiţi-

ilor lor de muncă, prin inves-

tiţii care să efi cientizeze mun-

ca în fabrică, dar şi prin me-

tode de optimizare care să aju-

te la creşterea vizibilităţii bran-

dului în mediul online.

„Anul acesta nu o să avem 

produse noi, dar în schimb 

s-au făcut şi se vor mai face 

investiţii pentru a ne uşura 

munca în activitatea internă. 

Atât din punct de vedere teh-

nic, în fabrică, cât şi din punct 

de vedere software”, afi rmă 

Robert Szakacs, Directorul 

Executiv al Fabricii de Produ-

se lactate Torockoi.

De asemenea, tot începând 

din acest an brandul Torockoi, 

prin intermediul angajaţilor 

fabricii, îşi propune să inter-

acţioneze mai mult în mod 

direct cu clienţii, prin partici-

parea la diverse evenimente 

tematice, atât în calitate de 

expozanţi, cât şi în calitate de 

sponsori.

„De curând am participat la 

un Atelier de prezentare de brân-

zeturi organizat de Petry în Târ-

gu Mureş, care a avut un im-

pact deosebit. Oamenii au ve-

nit în număr mare să ne degus-

te produsele şi au rămas plăcut 

impresionaţi de aromele brân-

zeturilor noastre. De asemenea, 

în acest an vrem să fi m prezenţi 

şi la Târgurile de Crăciun din 

Bucureşti, Timişoara, Sibiu şi 

nu în ultimul rând la deja tra-

diţionalul Târg de Crăciun din 

Cluj-Napoca. Pentru noi este 

foarte important să fi m în di-

rectă legătură cu clienţii noştri 

şi să ne cunoaştem mai bine”, 

afi rmă Robert Szakacs.

Iubitorii de produse lactate 

Torockoi le pot achiziţiona de 

la magazinul de deschidere din 

curtea Conacului Secuiesc Col-

ţeşti (din localitatea Colţeşti, 

jud. Alba), deschis zilnic, în-

tre orele 09:00 – 18:00 sau on-

line, pe site-ul www.torockoi.

ro, din secţiunea Shop (https://

torockoi.ro/shoponline). De a-

semenea, lactatele Torockoi se 

găsesc în hypermarketurile Au-

chan din întreaga ţară şi în lan-

ţurile de magazine Petry, Ma-

rifl or şi Moldovan.

Descoperă lactatele Torockoi: brânzeturi maturate naturale cu arome distincte

În ultimii ani, industria IT 

din Cluj a avut parte de o 

creştere constantă, câşti-

gând progresiv tot mai 

multă notorietate pe piaţa 

de muncă din România. 

Întrebarea care răsare 

automat pe buzele multora 

este dacă judeţul Cluj se 

ridică la standardele impu-

se de cei din vest şi dacă 

va ajunge de renume euro-

pean sau chiar mondial.

La tot pasul, o fi rmă de IT 

se iveşte într-o clădire impu-

nătoare, iar tot mai mulţi ti-

neri ambiţioşi se îndreaptă 

spre Cluj, sperând a-şi defi ni-

tiva o posibilă carieră în acest 

domeniu tehnic.

Dezvoltarea acestui 
domeniu pas cu pas

Din perspectiva unui ingi-

ner IT afl at la nivelul cel mai 

înalt, Călin Văduva, manage-

rul unei fi rme de IT din Cluj, 

a supranumi Clujul un mini 

Silicon Valley este puţin exa-

gerat. Cu toate acestea, po-

tenţial există, Clujul dispu-

nând de anumite trăsături ce 

îi sunt unice când vine vorba 

despre domeniul IT.

„Cred că se diferenţiază şi 

prin expertiza oamenilor, im-

plicaţi în atât de multe pro-

iecte, pentru atât de mulţi cli-

enţi internaţionali. Au reuşit 

să câştige expertiză destul de 

bogată. Nu mă refer doar la 

a scrie cod ci şi la a înţelege 

un business, de a-şi gestiona 

clienţii din afara ţării, de a în-

ţelege un model de furnizare 

de soluţii software la un alt 

nivel”, a mărturisit inginerul 

cu vastă experienţă.

În opinia specialistului IT, 

avântul de care se bucură Clu-

jul în acest moment are o sur-

să din exteriorul graniţelor. În 

căutarea unui mod sustena-

bil de lucru, în jurul anului 

1995, mulţi absolvenţi de in-

formatică alegeau calea stră-

inătăţii, urmând a se întoar-

ce şi a aplica strategiile învă-

ţate peste hotare.

„În contextul respectiv, u-

nii ca mine, destul de mulţi, 

au avut şansa de a lucra în 

exterior, şi-au făcut anumite 

contracte, au reuşit să lege 

nişte punţi de legătură cu ţă-

rile respective, America, Eu-

ropa Occidentală, astfel încât 

au reuşit să formeze nişte mi-

ci centre de dezvoltare. A fost 

o perioadă în care lumea nu 

avea expertiză, eventual de-

cât de bază în domeniul teh-

nic”, a clarifi cat Călin.

Ulterior, cărămidă cu cără-

midă, prin anii 2004-2005, creş-

terea începea să se vadă tot mai 

pregnant, fi rmele „micuţe” se 

dezvoltau alarmant de repede, 

ajungeau „să câştige clienţi pu-

ternici, mai mari şi să dezvol-

te programatori”. Clujul deve-

nea deja un punct de referinţă 

pe harta tehnică a României.

Acum, s-a instalat o „peri-

oadă de consolidare”. Iniţiati-

ve de viitor apar la fi ecare ori-

zont, precum tendinţa fi rmelor 

clujene de a se profi la pe de-

signul de produse soft. Firme-

le, în sine, profi tă de protecţia 

unor conglomerate străine.

„Dacă staţi să vă uitaţi, nu 

mai sunt multe fi rme româ-

neşti 100% pe piaţă, majori-

tatea fi e au fost cumpărate, 

fi e au dispărut, fi e au fost in-

tegrate, într-un fel sau altul, 

în alte entităţi”.

Riscuri şi provocări 
mereu depăşite

Această tentativă este „pe-

riculoasă” în opinia lui Că-

lin Văduva, deoarece este ab-

solut necesar ca fi rmele ro-

mâneşti de IT să aibă pro-

priul lor „ecosistem” propi-

ce dezvoltării.

Domeniul IT, în totalitatea 

sa, este o arie unde provocări-

le sunt zilnice şi unde reinven-

tarea de sine este vitală. Parte-

nerii noi înseamnă activităţi noi 

şi reprezintă nucleul de funcţi-

onare al fi ecărei fi rme.

De la angajaţi la 
proaspeţi studenţi, 
IT-ul nu se schimbă

Alexandra, o angajată din 

domeniul IT, o tânără pasio-

nată, a fost atrasă de „dinami-

citatea” mediului tehnic. Pro-

vocările din acest domeniu i-au 

alimentat ambiţia, văzând în 

această ramură de activitate 

posibilitatea de a se dezvolta 

drept persoană califi cată.

„Comunitatea IT-ştilor este 

una foarte mare, ceea ce îmi 

permite ca în fi ecare zi sa în-

văţ lucruri noi şi să întâlnesc 

oameni noi. Cele mai multe 

provocări pe care le întâlnesc 

eu sunt cele în care mi se so-

licită atenţia şi concentrarea 

pentru îndeplinirea unei sar-

cini într-un interval scurt de 

timp”, a susţinut aceasta.

Împărţind aceeaşi viziune 

cu Călin Văduva, Alexandra ve-

de „stimularea”, implementa-

rea de „cât mai multe proiecte 

proprii” drept un aspect ce ar 

duce la înălţarea industriei IT.

Valurile de studenţi ce au 

luat cu asalt Clujul în speran-

ţa de a avea o carieră în dome-

niul IT reprezintă forţa de mun-

că ce abia acum se formează. 

Pentru aceştia, Călin le amin-

teşte faptul că ideologia lor tre-

buie să fi e fl exibilă, să se ali-

nieze cu cea din afară.

„Diferenţa o fac programa-

torii români în momentul în ca-

re se cuplează mult mai bine 

cu mentalitatea din vest, care 

înseamnă profesionalism, cali-

tate, disciplină, organizare”, a 

indicat liderul fi rmei clujene.

Articol scris de Iulia 
Mureşan, studentă în anul 

I la secţia Jurnalism 
din cadrul FSPAC

Cluj-Napoca: un mini Silicon Valley?
Dezvoltarea rapidă a industriei IT cere multă implicare. Ne ridicăm la standardele impuse de Occident?

În ultimii ani, industria IT din Cluj a avut parte de o creştere constantă

CITEȘTE CONTINUAREA ARTICOLULUI AICI
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COMUNICAT DE PRESĂ

VERNISAJ
„ICOANA CONTEMPORANĂ – ICONARI MUREŞENI 

ÎN SPAŢIUL TRANSILVAN“
Ziua de 23 aprilie este semnificativă în viaţa spirituală a Turzii, Sfântul 

Gheorghe, pe care creștinii îl prăznuiesc în această zi, fiind patronul spiritual al 
municipiului Turda

În 23 aprilie, de la ora 17,30 vă așteptăm la Galeria de Artă “Valer Suciu” la 
vernisajul expoziţiei de icoane ,ICOANA CONTEMPORANĂ – ICONARI MUREȘENI ÎN 
SPAŢIUL TRANSILVAN”.Expoziţia cuprinde peste 30 de icoane pe sticlă și lemn, 
precum și compoziţii cu tematică religioasă.

Artiștii expozanţi : Krisztina Balazs, Maria Kulcsar Pârvu, Karina Herinean, Roxana 
Bogătean, Călin Bogătean, Marcel Naste,Vasile Vodă, Rita Coroian, Ioan Coroian, 
Clara Pădurean, Ecaterina Baciu, Voichiţa Șoldan.

În cadrul vernisajului, preotul Grigore Marchiș va vorbi despre semnifi caţia icoanei 
iar tinerii Melisa Cuc, Raluca Drule și Eliza Lazăr vor susţine un recital de pricesne.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Cultură 
Tradiţională și Educaţie Artistică Mureș, căruia îi mulţumim pentru vizita culturală în 
orașul nostru.

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Grupul de copii 

din Sri Lanka sunt elevi 

ai Colegiului „Costache 

Negruzzi” din Iaşi, fi ind 

plecaţi într-un schimb de 

experienţe în cadrul unui 

program internaţional şi 

cultural. Elevii români fac 

parte din clasele a X-a şi 

a XI-a şi au plecat în cur-

sul zilei de marţi, 16 apri-

lie, în Sri Lanka, acolo 

unde se desfăşoară un pro-

iect internaţional la şcoala 

Visakha Vidyalaya 

din capitala Colombo.

Cei opt elevi sunt în afara 

oricărui pericol în acest mo-

ment şi ar fi  trebuit să revină 

în mod normal în ţară pe 25 

aprilie, dar având în vedere 

probleme din Sri Lanka, acest 

lucru s-ar putea amâna preţ 

de câteva zile.

Sri Lanka a fost victima 

unor atentate teroriste extrem 

de grave, iar numărul morţi-

lor a ajuns la 290, în timp ce 

alte 500 de persoane ar fi  ră-

nite, conform poliţiei locale. 

Premierul ţării a recunoscut 

că a primit anumite informa-

ţii din India despre anumite 

atentate care ar putea avea 

loc de Paşte, însă nu au fost 

luate măsuri importante pen-

tru a se preveni acest lucru.

Atentatele au vizat biserici 

şi hoteluri din Sri Lanka, fi -

ind comise de atacatori sinu-

cigaşi. Ministul de externe din 

Sri Lanka a confi rmat că apro-

ximativ 37 de cetăţeni străini 

au fost ucişi în atacurile tero-

riste, fi ind identifi caţi 3 indi-

eni, 3 britanici, 2 turci şi 2 

australieni, în timp ce alte 25 

de cadavre au fost neidentifi -

cate, iar ofi cialii cred că sunt 

un grup de turişti străini.

Teroriştii au vizat trei bise-

rici din Negombo, Batticaloa 

în districtul Kochikade din Co-

lombo au fost vizate în tim-

pul slujbei de Paste, în timp 

ce alte trei explozii s-au pro-

dus la hotelurile Shangrila, 

Kingsbury şi Cinnamon Grand 

din capitala ţării.

În timpul căutărilor, teroriş-

tii au lovit şi o grădină zoolo-

gică din Dehiwala, în sudul Co-

lombo, în timp ce ultima ex-

plozie a avut loc în apropierea 

districtului Dematagoda din Co-

lombo în timpul unei acţiuni a 

poliţiştilor în care şi-au pierdut 

viaţa trei ofi ţeri.

Atacurile din Sri Lanka au 

venit la 10 ani distanţă de la 

încheierea războiului civil 

din 2019, fi ind cele mai gra-

ve acte de violenţă de la mo-

mentul respectiv. Autorităţi-

le se aşteaptă ca numărul ce-

lor decedaţi să crească în zi-

lele următoare şi să depă-

şească borna 300.

Opt copii români, prinşi 
în atentatele din Sri Lanka
Opt copii româ ni, care se aflau î n capitala statului Sri Lanka î n momentul 
atentatelor, au fost duş i î ntr-o unitate militară  de la marginea orașului Colombo

Sri Lanka a fost victima unor atentate teroriste extrem de grave, iar numărul morţilor a ajuns la 290

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al 
UNIMET CUG S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr. 18, Jud. Cluj, 
înregistrată la ORC sub nr. J12/39/1991, având CUI RO 
203005, în temeiul Legii nr. 31/1990 R convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară și Ordinară a Acţionarilor pentru da-
ta de 27.05.2019, ora 9:00, respectiv ora 10:00, la sediul 
societăţii, pentru acţionarii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la data de referinţă 17.05.2019, cu ordinea de zi:

AGEA:

1. Aprobarea modifi cării formei de administrare a so-
cietăţii, respectiv societatea va fi  administrată în continua-
re de un administrator numit administrator unic, renunţân-
du-se la consiliul de administraţie.

2. Aprobarea modifi cării unor prevederi din Statutul so-
cietăţii astfel: Art. 18 va avea conţinutul: „18.1. Societatea 
este administrată de către un administrator unic, ales de 
către adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru un 
mandat de 4 ani. 18.2. Administratorul unic poate fi  revo-
cat oricând de adunarea generală ordinară a acţionarilor 
societăţii. 18.3. Administratorul unic numește și revocă di-
rectorul general al societăţii, îi stabilește atribuţiile și re-
muneraţia. 18.4. În relaţiile cu terţii societatea este repre-
zentată de către administratorul unic, având puteri depli-
ne de reprezentare și angajare a societăţii. Administrato-
rul unic poate delega conducerea societăţii unuia sau mai 
multor directori, numind pe unul dintre ei director gene-
ral. 18.5. Administrator unic al societăţii cu puteri depline 
de reprezentare este ......, domiciliat în …, identifi cat prin 
….”, precum și aprobarea ca peste tot în cuprinsul Statutu-
lui sintagmele “consiliul de administraţie” și “președintele 
consiliului de administraţie” să fi e înlocuite cu sintagma 
“administratorul unic”.

3. Aprobarea Statutului actualizat. 

4. Aprobarea împuternicirii unei persoane să semneze 
în numele acţionarilor hotărârea Adunării Generale Extra-
ordinare care urmează a fi  adoptată și Statutul actualizat. 

5. Aprobarea unei persoane să îndeplinească toate for-
malităţile privind înregistrarea la Ofi ciul Registrului Comer-
ţului a Hotărârii AGEA care urmează să fi e adoptată și pri-
vind publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al României, 
partea a IV-a, precum și să obţină de la ORC documentele 
aferente eliberate. 

AGOA:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul fi nan-
ciar 2018, după prezentarea raportului administratorilor și 
al auditorului fi nanciar extern.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratori-
lor pentru anul 2018.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2019.

4. Aprobarea prelungirii cu un an a duratei contractului 
auditorului extern MDA Global Audit S.R.L., începând cu 
data de 1.06.2019 și până la data de 1.06.2020.

5. Aprobarea alegerii Administratorului unic al societă-
ţii, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data prezentei 
ședinţe AGOA convocată. Lista cuprinzând informaţii cu pri-
vire la numele, localitatea de domiciliu și califi carea profe-
sională ale persoanelor propuse pentru funcţia de admi-
nistrator se afl ă la dispoziţia acţionarilor, la sediul societă-
ţii, putând fi  consultată și completată până la data de 
17.05.2019.

6. Aprobarea remuneraţiei Administratorului unic.

7. Aprobarea încheierii contractului de mandat între so-
cietate și Administratorul unic, precum și împuternicirea u-
nei persoane pentru a negocia și semna contractul de man-
dat aferent.

8. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere din 
evidența Ofi ciului Registrului Comerţului a membrilor din 
Consiliul de administraţie al societăţii având calitatea de 
administrator, după caz, ca urmare a Hotărârii AGEA UNI-
MET CUG S.A. din data de 27/28.05.2019. 

9. Aprobarea împuternicirii unei persoane să semneze 
în numele acţionarilor hotărârea Adunării Generale Ordi-
nare care urmează a fi  adoptată.

10.  Aprobarea împuternicirii unei persoane să îndepli-
nească toate formalităţile privind înregistrarea la Ofi ciul 
Registrului Comerţului a Hotărârii AGOA care urmează să 
fi e adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Ofi -
cial al României, partea a IV-a, precum și să obţină de la 
ORC documentele aferente eliberate. 

Începând cu data convocării, documentele, procurile spe-
ciale și informaţiile referitoare la problemele incluse pe or-
dinea de zi a ședinţei se pot consulta/procura de la sediul 
societăţii. Reprezentarea acţionarilor în adunarea genera-
lă se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu 
excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale ca-
re se vor depune la sediul societăţii până la data de 
24.05.2019.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru da-
ta de 28.05.2019, în același loc, la aceleași ore, având ace-
eași ordine de zi.

Preşedinte C.A., 
STANIŞTE GHEORGHE
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CITR S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, RFO 
II 0253/2006, și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în București, 
Str. Învingătorilor, nr. 24, Clădirea Victory Business Center, et. 3, Sector 3, RFO 
0239/2006, în calitate de administratori judiciari, cu respectarea hotărârilor AC 
din data de 29.11.2018 si 29.03.2019, vând prin licitaţie publică competitivă cu 
strigare, următoarele active:

Imobil CF 255062 din cadrul Fermei Lomb
Teren intravilan înscris în CF 255062 Cluj Napoca, top 20003/1/2, în suprafaţă 

de 4.538 mp și construcţii cad C1, top 20003/1/2, având următoarele observaţii/
referinţe: terenurile aferente reţelelor compuse din reţea electrică ( 92/2) și șanţ 
de scurgere 93/2) cu o suprafaţă de Sâ190 mp, terenuri libere compuse din 
spaţii de protecţie SIâ4348 mp.Utilizarea terenului este industrială și agroindustrială. 
Preţ de pornire 71.000 euro plus TVA.Licitaţia va avea loc în 07.05.2019, ora 
12:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, et. 3. În cazul 
în care activul nu va fi  valorifi cat, se va organiza o noua licitaţie în data de 
14.05.2019 la același preţ, locaţie și oră.

Teren Jucu
Terenul este considerat liber pentru dezvoltare industrială, fi ind în suprafaţă 

totală de 35.322 mp și este compus din două loturi de teren, respectiv de 33.852 
mp și 1.470 mp, situat în com. Jucu, în zona fermelor de pui.Proprietatea este 
formată din două parcele de teren cu suprafaţa de 33.852 mp și respectiv 1.470 
mp. Terenul în suprafaţă de 33.852 mp are front la drumul de acces (neamenajat, 
din pământ) iar pentru terenul de 1.470 mp nu se cunoaște regimul juridic al 
drumului de acces. Preţ de pornire 151.885 euro plus TVA.Licitaţia va avea loc 
în 07.05.2019, ora 12:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor 
nr. 48, et. 3. În cazul în care activul nu va fi  valorifi cat, se vor organiza noi licitaţii 
în data de 14.05.2019, 21.05.2019 la același preţ, locaţie și oră.

Ferma Jucu
Amplasamentul este situat în loc. Jucu de Sus – com. Jucu, jud. Cluj, la circa 

1,3 km faţă de Drumul Judeţean DJ109E care traversează localitatea, și la cca. 
4,5 km faţă de Drumul European E578, fi ind compus din teren înscris în CF 50289 
în suprafaţă totală de 85.514 mp + construcţii. Din suprafaţa totală, se valorifi că 
doar terenul cadastral 56475 suprafaţa de 14223 mp, conform referat dezmembrare. 
Preţ de pornire 71.000 euro plus TVA.Licitaţia va avea loc în 07.05.2019, ora 
12:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, et. 3. În cazul 
în care activul nu va fi  valorifi cat, se vor organiza noi licitaţii în data de 14.05.2019, 
21.05.2019 la acelaşi preţ, locaţie şi oră.

Ferma Săliştea
Amplasamentul este compus din teren în suprafaţă de 26.531 mp + construcţii, 

înscris în CF 51666, situat la intrarea în loc. Săliștea Nouă, com. Baciu, jud. Cluj, 
cu front la Drumul Judeţean 105T. Pe amplasamentul se regăsesc 6 hale pentru 
creștere păsări și alte 3 construcţii principale anexe. Preţ de pornire 794.000 
euro plus TVA. Licitaţia va avea loc în 07.05.2019, ora 12:00, la sediul CITR SPRL 
Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, et. 3. În cazul în care activul nu va fi  
valorifi cat, se vor organiza noi licitaţii în data de 14.05.2019, 21.05.2019 la 
acelaşi preţ, locaţie şi oră.

Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA. Se va aplica cota TVA din 
momentul vânzării.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la administratorul judiciar CITR SPRL, 
iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore 
înaintea desfăsurării licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii la tel 0737.330.213 
sau accesând pagina de internet sales.citr.ro.

Finalizarea activităţilor proiectului cu titlul
„DIVERSIFICAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL COMPANIEI S.C. QUICK READY S.R.L.“

Societatea comercială QUICK READY S.R.L. anunţă fi nalizarea activităţilor proiectului 
„DIVERSIFICAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL COMPANIEI S.C. QUICK READY S.R.L.“, cod SMIS 
106227, în data de 23.04.2019, în Mun.Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr.185, jud.Cluj, 
proiect co-fi nanţat prin Programului Operaţional Regional 2014-2020, Componenta 2.1 
Microîntreprinderi, Axa prioritară Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și 
mijlocii, Operaţiunea: Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domeniile competitive 
identifi cate în SNC și PDR-uri.

Obiectivul general al proiectuiui vizeaza cresterea competitivitatii societatii Quick Ready 
prin dotarea cu aparatura performanta de tipul hardware si software, mobilier de birou 
necesare desfasurarii activitatii, în vederea diversifi cariii serviciilor în directia administrarii/
prelucrarii bazelor de date pentru magazinele online, în termen de 17 luni de la semnarea 
contractului de fi nantare.

Rezultatele proiectului:
• 1 infrastructură de prestări servicii modernizată
• 3 locuri de muncă nou create

Impactul proiectului la nivelul localităţii/regiunii: prin proiect au fost create 3 noi locuri 
de muncă, proiectul contribuind astfel la sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale care să 
faciliteze crearea de locuri de muncă și creștere economică durabilă.

Valoarea totală a proiectului: 878,134.44 lei
Valoare asistenţă fi nanciară nerambursabilă: 612.455.91 lei, din care FEDR 520.587,52 lei
Finalizare proiect: Mai 2019
Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
Organism intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Pentru informaţii suplimentare: S.C. QUICK READY S.R.L.
Persoană contact: Teofi l Pop, tel. 0722.550.885
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5G este cel mai la modă 

cuvânt în industria tele-

com în acest moment. Însă 

când vor fi , cu adevărat, 

utile telefoanele 5G?

La târgurile de tehnlogie 

sau telecom, cum ar fi  CES 

sau MWC, au fost peste tot 

afi şe cu 5G şi cu internetul vi-

itorului şi cu telefoane 5G. To-

tuşi, suntem aproape de mij-

locul anului 2019 şi doar în 

Coreea de Sud şi în anumite 

zone din SUA au fost activa-

te reţele 5G.

Acoperirea e mică, perfor-

manţa nu este extraordinară 

şi cei care au testat reţeaua în 

SUA s-au plâns de faptul că 

semnalul nu este extraordinar 

şi pică foarte des.

Ca să vedem când 5G-ul 

va deveni util trebuie să arun-

căm o privire în trecut. Pri-

mele reţele 2G au apărut în 

1991, iar prima reţea comer-

cială 3G s-a născut în 2001, 

dar a ajuns în Europa şi în 

SUA abia în 2003. Primele te-

lefoane 3G nu au făcut vâl-

vă. MMS-urile (multi-media 

messages) erau cool, însă ni-

meni nu folosea apelurile vi-

deo şi datele mobile încă erau 

foarte scumpe pentru adop-

ţia mainstream. După câţiva 

ani, popularitatea telefoane-

lor 3G a crescut.

5G este aici, dar va fi  util 
abia peste câţiva ani

În 2007 majoritatea tele-

foanelor erau 3G, adică la pa-

tru ani de la momentul când 

reţelele 3G au devenit dispo-

nibile şi la 16 ani distanţă de 

la apariţiei 2G.

Prima reţea comercială 4G 

a fost instalată în 2009 şi de 

atunci au mai trecut câţiva 

ani până când majoritatea te-

lefoanelor să aibă acest tip de 

conectivitate.

În 2013 numărul de tele-

foane 4G l-a depăşit pe cel al 

telefoanelor 3G, adică la pa-

tru ani de la lansarea primei 

reţele 4G şi la 10 ani de la im-

plementarea reţelei 3G.

5G-ul s-a lansat în acest an 

şi dacă este să pătrăm acelaşi 

trend atunci 2023 ar trebui să 

fi e momentul când majorita-

tea telefoanelor vor fi  5G. Acest 

proces poate crezi că este lent, 

dar noile tehnologii tot tim-

pul le-au dat bătăi de cap pro-

ducătorilor de telefoane.

Autonomia bateriei pe 3G 

era oribilă. Primele telefoa-

ne 4G se încingeau destul 

de tare. Primele informaţii 

despre telefoanele 5G ale 

momentului (Samsung Ga-

laxy S10 5G, Moto Z3 cu mo-

dul 5G şi LG G8 ThinQ 5G) 

arată că modemul 5G are 

bug-uri şi consumă destul 

de multă baterie.

Aşadar, este foarte posibil 

ca 2023 să fi e anul când tele-

foanele 5G vor fi  cu adevărat 

utile pentru majoritatea oa-

menilor de pe glob.

Când vor fi cu adevărat utile telefoanele 5G

Instagram ar putea face 

o schimbare care va afec-

ta serios profi lul celor 

care se bazează pe un 

număr cât mai mare 

de aprecieri la postări.

Bloggerii şi cei dependenţi 

de „like-uri” pe Instagram ar 

avea cu siguranţă de suferit.

Astfel, numărul total de Li-

ke-uri primite la o postare nu 

va mai fi  afi şat. În schimb, sub 

postare va apărea numele u-

nei persoane care a apreciat-o, 

urmat de formula „...şi alţii”.

În acest fel, doar persoana 

care a făcut postarea va ve-

dea numărul total de apreci-

eri primite, nu şi cei care îi 

urmăresc profi lul.

Schimbare a fost observa-

tă de Jane Manchun Wong, 

care a făcut şi un screenshot, 

ca să arate exact cum ar pu-

tea arăta pe viitor postările pe 

Instagram.

Un purtător de cuvând al 

Instagram a declarat pentru 

publicaţia Mashable că deo-

camdată măsura nu va fi  apli-

cată, dar compania caută me-

tode prin care să reducă „pre-

siunea” asupra Instagram. Prin 

„presiune” înţelegem postări-

le făcute special ca să atragă 

un număr cât mai mare de 

aprecieri. În acest fel, aplica-

ţia vrea să pună accentul pe 

calitatea postărilor, nu pe po-

pularitatea lor.

În special utilizatorii foar-

te tineri sunt obsedaţi de nu-

mărul de aprecieri pe care le 

primesc la o postare şi simt o 

presiune socială, ca să devi-

nă tot mai populari. Din a-

ceastă cauză, folosirea aplica-

ţiilor precum Instagram poa-

te avea un efect negativ asu-

pra psihicului lor.

Ar fi  interesant de obser-

vat urmările pe care le-ar avea 

această schimbare, dacă va fi  

într-adevăr introdusă la un 

moment dat. Dar Facebook şi 

Instagram testează mereu di-

ferite funcţii, pe care, până la 

urmă, nu le implementează.

Schimbare radicală 
la Instagram! 
Aplicația ar putea să nu mai afișeze numărul de aprecieri
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

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

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

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

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

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

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

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

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blocu-
rile ANL, cu mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare la 
telefon 0746-402720. (6.7)

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

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

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

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

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

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

CERERI

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

SERVICII

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (22.40)

¤ Domn serios, harnic, îmi ofer ser-
viciile de curăţenie în grădini, po-
duri, beci. Cer și ofer seriozitate. 
Sunaţi la tel. 0746-190049. (7.7)

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (11.11)

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autorizaţie taxi + auto-
turism. Pentru detalii sunaţi la 

tel. 0741-028813. (11.11)

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

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC și fri-
gider ARCTIC, în stare de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (11.11)

COLECŢIONARI

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

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

¤ Cumpăr afi șe, reclame (suc, 
bere, diverse instituţii), de ta-
blă. Ofer preţ bun. Tel. 
0749-174082. (7.7)

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

DIVERSE

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, varietate mare. Informaţii la 
tel. 0735-146040. (7.7)

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

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

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

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

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

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

MEDITAŢII

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

PIERDERI

¤ MOLDOVAN ANDREEA 
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, 
F12/854/2011, CUI 28491226, 
pierdut certifi cat de înregistrare 
și certifi cate constatoare. Se de-
clară nule.

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ACORD DE MEDIU

S.C. AUTOWORLD S.R.L., anunţă publicul intere-
sat asupra depunerii solicitării de emitere  a acordului de 
mediu pentru proiectul ”Construire service auto P+E, parca-
re acoperită P, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri 
şi branşamente la utilităţi“, propus a fi  amplasat în Comu-
nă Apahida, sat Sannicoara, str. Clujului, nr.4A, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, dinnmuni-
cipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor  nr. 99, în zilele 
de luni-joi între orele 9-14, și vineri între orele 9-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor 
nr. 99, jud. Cluj.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

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

Doriţi să vă amenajaţi
 APARTAMENTUL, 

CASA, BIROUL, SPAŢIUL 
COMERCIAL,

 așa cum aţi visat?

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

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI

Mihai Costea tel. 0740-513987
Instagram: interiordesign_by_costea

E-mail: costea4home@gmail.com

NOTIFICARE

Subscrisa InSolvo SPRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. 
Avram Iancu, nr. 8, etaj I, jud. Cluj, inscrisa in Tabloul UNPIR 
sub nr. RFO II – 1027, din 14.12.2018, avand Cod fi scal 
405112922, in calitate de lichidator judiciar, notifi ca 
deschiderea procedurii insolventei in forma simplifi cata a 
falimentului impotriva debitoarei AMB REDYA SRL, cu sediul 
in Moldovenesti, str. Moldovenesti, DN 1 Turda - Aiud, Km 
12, jud. Cluj, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. 
J12/28/2014, avand CUI RO 32634731, desemant prin 
Sentința 561/2019 din 29.03.2019, pronuntata in dosar                                 
nr. 317/1285/2019, de Tribunalul Specializat Cluj. 

Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere 
a creantelor este 13 mai 2019. 

Termenul de verifi care a creantelor, de intocmire si 
publicare in BPI a tabelului preliminar de creante este 24 
mai 2019. Termenul pentru afi sarea tabelului defi nitiv al 
creantelor este 14 iunie 2019. 

Prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 27 
Mai 2019, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar. 

CONVOCATOR

TURISM ARIEŞUL S.A.
Jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr.12, 

camera 14, complex hotelier ONIX
J12/77/1991; C.U.I. RO 199648

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Subsemnatul Baciu Augustin, în calitate de președinte 
al Consiliului de Administraţie al TURISM ARIEŞUL S.A., cu 
sediul social în Romania, Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, 
Str. Septimiu Albini nr. 12, formulează prezenta CONVOCARE 
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TURISM 
ARIEŞUL S.A., care va avea loc în data de 27.05.2019, 
orele 15:00, la sediul social al societăţii din municipiul 
Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr. 12 Cluj, cu următoarea 
Ordine de zi:

1) Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2018 precum și descărcarea 
administratorilor de gestiune.

2) Discutarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 
2018 și adoptarea eventualelor măsuri ce se impun faţă 
de acest raport.

3) Discutarea, aprobarea sau eventual modifi carea 
situaţiilor fi nanciare anuale aferente anului 2018.

4) Discutarea și aprobarea repartizării profi tului net 
aferent anului 2018.

5) Discutarea și aprobarea remuneraţiilor membrilor 
Consiliului de Administraţie pentru anul în curs.

6) Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli și a programului de activitate pentru exerciţiul 
fi nanciar al anului în curs.

7) Discutarea descărcării de gestiune a Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2018.

8) Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii 
A.G.O.A. respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor 
privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Ofi ciul Registrului 
Comerţului Cluj precum și publicarea Hotărârii în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV- a.

Vor participa la adunare toţi acţionarii societăţii înregistraţi 
la Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 26.04.2019, 
stabilită ca dată de referinţa. Formularele de procuri speciale 
se pot obţine la sediul societăţii, Compartiment Resurse 
Umane, începând cu data de 26.04.2019. Procedura de 
vot prin procură va putea fi  consultată la sediul societăţii 
începând cu data mai sus indicată. După completarea și 
semnarea lor, un exemplar în original al procurii speciale 
se va depune/expedia la Compartimentul Resurse Umane 
până cel târziu la data de 22.05.2019, orele 16ºº.

Documentele referitoare la Ordinea de zi, se pot obţine 
în formă scrisă de la sediul societăţii începând cu data de 
10.05.2019.

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

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de o 
justifi care sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare 
de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale.

Drepturile mai sus prevăzute pot fi  exercitate numai în 
scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare 
desfășurării ședinţei în data de 27.05.2019, Adunarea 
Generala Ordinara a Acţionarilor se convoacă, în a doua 
ședinţă, pentru data de 28.05.2019, orele 1500, în același 
loc anunţat pentru prima ședinţă și cu aceeași ordine de zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii 
din Municipiul Cluj Napoca Str. Septimiu Albini nr.12, camera 
14, complex hotelier ONIX, jud. Cluj.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
TURISM ARIEŞUL S.A.

BACIU AUGUSTIN

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. AUTO SERVICE FKD S.R.L., în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planul 
”Elaborare PUZ pentru construire ansamblu de 3 imobile 
de locuinţe colective P+3E+Er, împrejmuire teren, racorduri 
şi branşamente la utilităţi“- situat în comună Florești, sat 
Florești, strada Șesul de Sus,jud Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
benefi ciarului, sat Florești, str Șesul de Sus nr 4, ap 5 din 
data 23.04.2019 între orele 8-14. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 10.05.2019 la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr 99, bl 9B, 
cod 400609,  ţel 0264-410722, fax 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 
9:00-14:00.  
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“U” Cluj a egalat 
o serie de recorduri 
după meciul cu Brăila
Universitatea Cluj a câștigat cu 
8-0 partida cu Dunărea Brăila 
și a egalat o serie de recorduri 
din istoria clubului.
Conform datelor statistice, 
Universitatea Cluj a mai mar-
cat 8 goluri în cinci partide 
de-a lungul anilor, toate fiind 
înregistrate în Liga a 2-a. “U” 
Cluj – Minerul Lupeni 8-0, se-
zonul (1976-1977), “U”Cluj – 
Dacia Orăștie 8-0, (1978-
1979), “U” Cluj – CSM 
Borzești 8-0 (1991 – 1992), 
“U” Cluj – Cimentul Turda 8-1 
(1939-1940) și un 8-1 cu 
Rapid Arad (1982-1983).
Cel mai mare succes reușit 
vreodată de Universitatea Cluj 
în Liga a 2-a a fost înregistrat 
în stagiunea 1991-1992, într-
un meci câștigat cu scorul de 
9-0 împotriva celor de la 
Electromureș Tg. Mureș. 
Universitatea s-a remarcat și 
în primul eșalon fotbalistic cu 
două victorii cu 7-0 în fața ce-
lor de la Brașovia Brașov și FC 
Craiova, în stagiunea 1933-
1934, respectiv 1946-1947. 
Dorin Goga a marcat de patru 
ori în duelul de la Brăila și s-a 
alăturat unei liste selecte cu 
fotbaliști din istoria lui “U” Cluj 
care marchează un “poker”.
Emil Țiereanu a punctat de 
patru ori în  “U” Cluj – IS 
Câmpia Turzii 6-1 (1938-
1939), Paul Wieser  a reușit o 
cvadruplă în ”U” Cluj – 
Monopol Tg. Mureș 7-1 
(1939-1940), Emil Petru a fă-
cut spectacol într-un joc  ”U” 
Cluj – Tractorul Brașov 4-3 
(1957-1958), iar Cornel 
Fâșnic reușea o performanță 
asemănătoare într-un duel 
”U” Cluj – CFR Caransebeș 6-0 
(1983-1984). (T.D)

Gino Iorgulescu vrea 
arbitraj video în Liga 1
Gino Iorgulescu, președintele 
Ligii Profesioniste de Fotbal, a 
anunțat că va cere Federației 
Române de Fotbal să trimită 
arbitri la specializare pentru 
introducerea sistemului VAR 
(n.r. video arbitraj).
"Suntem în discuţii cu partene-
rii noștri, dacă se poate ca în 
momentul în care se face pro-
ducţia (n.r. - TV) să se realizeze 
și sistemul VAR. Avem această 
preocupare. Primul pas pe care 
trebuie să-l facem este să trimi-
tem o adresă către federaţie, în 
care să trimită deja arbitri la 
specializare ca să nu ne trezim 
că ajungem la concluzia că noi 
putem folosi VAR-ul și să nu 
avem arbitri specializaţi. Noi 
suntem în discuţii, iar dânșii 
(n.r. - FRF) trebuie să se miște 
în direcţia asta. Durează câteva 
luni să se specializeze arbitri 
pentru sistemul VAR", a decla-
rat Iorgulescu.
Arbitrajul video a fost deja 
implementat în majoritatea 
campionatelor importante din 
Europa, dar și în Liga 
Campionilor. Ovidiu Hațegan, 
unul dintre cei mai bine cotați 
arbitri din lume, a ratat șansa 
de a conduce meciuri în sfer-
turile Ligii Campionilor din ca-
uza faptului că în România nu 
există video arbitraj. În plus, 
mai multe echipe din Liga 1 s-
au plâns de maniera de arbi-
traj din actualul sezon și au 
cerut VAR.

Pe scurt

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj a făcut un pas 

extrem de important în 

drumul spre un nou titlu 

de campioană în Liga 1 

Betano în runda cu numă-

rul șase în play-off.

Formația antrenată de Dan 

Petrescu a câștigat cu 1-0 par-

tida cu Sepsi Sf. Gheorghe, fi -

ind al nouălea meci din actu-

alul sezon în care se impune 

cu acest scor. CFR a acumulat 

41 de puncte și are un avans 

de cinci puncte față de FCSB 

după ce trupa bucureșteană a 

remizat, 1-1, la Ovidiu, împo-

triva celor de la Viitorul.

Roș-albaștrii au deschis 

scorul prin Harlem Gnohere, 

minutul 69, într-un moment 

în care Viitorul avea un om 

în plus pe teren în urma eli-

minării lui Romario Benzar. 

Egalitatea numerică în teren 

avea să fi e restabilită în mi-

nutul 75, atunci când Vlad 

Achim a văzut al doilea 

cartonaș galben și implicit 

roșu, însă FCSB a primit lo-

vitura de grație în minutul 81 

din partea lui Ianis Hagi, fi -

ul „regelui” reușind să mar-

cheze din interiorul careului.

CFR Cluj are teoretic un 

program mai ușor în ultime-

le patru meciuri cu două jo-

curi pe teren propriu, împo-

triva celor de la Viitorul și U-

niversitatea Craiova, dar și 

două deplasări pe terenul ce-

lor de la Astra Giurgiu și FCSB.

FCSB se va duela în ultimele 

patru etape cu Astra Giurgiu 

și CFR Cluj pe teren propriu, 

în timp ce în deplasare va ju-

ca pe terenul celor de la Sep-

si Sf. Gheorghe și Universita-

tea Craiova. 

CFR Cluj, pas uriaş spre un nou titlu 
după Viitorul – FCSB 1-1

1. CFR Cluj 41 puncte 

2. FCSB 36 puncte

3. U Craiova 1948 33 puncte

4. Viitorul 30 puncte

5. Astra 24 puncte

6. Sepsi 20 puncte

Clasament play-off, 
după șase etape 

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Cele două formaţii au 

încheiat la egalitate, 1-1, 

prima zi după victoria 

obţinută de Simona 

Halep, 6-3, 6-1 în faţa 

Kristinei Mladenovic şi 

succesul Carolinei 

Garcia, 6-3, 6-3, în faţa 

Mihaelei Buzărnescu.

Ziua de duminică a înce-

put cu duelul dintre Simo-

na Halep şi Caroline Garcia, 

într-un meci câştigat în trei 

seturi de fostul lider mon-

dial, 6-7, 6-3, 6-4, iar Româ-

nia pleca din postura de fa-

vorită în prima parte a zi-

lei. Situaţia s-a complicat 

din nou în urma victoriei 

obţinute de Pauline Parmen-

tier în faţa Irinei Begu, 6-3, 

2-6, 6-2, iar meciul avea ne-

voie de meciul de dublu.

Irina Begu a resimţit anu-

mite dureri în zona gleznei, 

motiv pentru care Florin Se-

gărceanu a decis să trimită 

pe teren cuplul Monica Ni-

culescu/Simona Halep, în 

timp ce Franţa le-a aliniat 

la start pe Caroline Garcia/

Kristina Mladenovici, unul 

dintre cele mai bune cupluri 

de dublu în ultimii ani.

Cele două jucătoare din 

Franţa aveau să se impună 

în trei seturi, 5-7, 6-3, 6-4, 

într-o partidă care s-a întins 

pe mai bine de două ore şi 

jumătate.

Reprezentantele din Hexa-

gon au reuşit astfel să câşti-

ge cu 3-2 la general şi vor ju-

ca fi nala Fed Cup împotriva 

Australiei pe 9-10 noiembrie.

România va rămâne în 

Grupa Mondială a Fed Cup 

şi va juca în sezonul viitor 

direct în sferturile de fina-

lă. Halep & Co. vor avea sta-

tut de cap de serie, alături 

de Australia, Belarus şi Fran-

ţa. Jucătoarele din România 

se vor bate în stagiunea vi-

itoare cu una dintre urmă-

toarele echipe în sferturile 

de finală: Cehia, Germania, 

Spania sau SUA, în funcţie 

de tragerea la sorţi.

Spania a reuşit să revină 

în Grupa Mondială în urma 

unei victorii dramatice ob-

ţinute în deplasare, împotri-

va Belgiei, într-un meci pro-

gramat la Kortrijk. Carla Su-

arez Navarro a avut un we-

ekend senzaţional şi a adus 

nu mai puţin de trei punc-

te. Iberica a câştigat la sim-

plu, 6-3, 6-2, împotriva lui 

Alison Van Uytvanck şi 6-2, 

6-1, contra Yaninei Wickma-

yer. Navarro a făcut pereche 

la dublu cu Garbine Mugu-

ruza şi au reuşit să le învin-

gă pe Ysaline Bonaventure 

şi Kirsten Flipkens, 7-6, 2-6, 

6-2. Belgia nu s-a putut ba-

za însă pe Elise Mertens, ra-

cheta principal preferând să 

se pregătească de sezonul 

de zgură care urmează.

Cehia s-a calificat fără 

emoţii şi a învins cu 4-0 na-

ţionala Canadei, într-un meci 

în care Bianca Andreescu şi 

Eugenie Bouchard, rachete-

le principale au lipsit de la 

echipa de peste Ocean. Sta-

tele Unite ale Americii, fă-

ră surorile Williams, a în-

vins 3-1 naţionala Elveţiei 

care nu a avut-o în compo-

nenţă pe Belinda Bencic.

Germania a câştigat du-

elul cu Letonia, 3-1, într-o 

partidă în care nemţoaicele 

nu s-au putut baza pe An-

gelique Kerber, racheta nu-

mărul 1. Julia Georges, Mo-

na Barthel şi Andrea Petko-

vic au adus punctele la sim-

plu, în timp ce dublul Gro-

enefeld/Petkovic a pierdut 

confruntarea cu perechea 

Ostapenko/Vismane, într-un 

meci care oricum a contat 

doar pentru statistici.

România, eliminată de Franţa 
în drumul spre finala Fed Cup
Echipa naţională feminină de tenis a pierdut semifinala din cadrul Fed Cup împotriva 
reprezentativei similare a Franţei, scor 3-2, la finalul unui meci plin de dramatism.

Simona Halep a adus cele 2 puncte in dulelul dintre România și Franța 

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

U-Banca Transilvania Cluj 

s-a califi cat în play-off-ul 

Ligii Naţionale de baschet 

şi va da piept în runda 

inaugurală cu Steaua 

Bucureşti, într-un duel 

care se va desfăşura pe 

sistemul cel mai bun 

din cinci meciuri.

Formaţia antrenată de Mi-

hai Silvăşan a făcut un sezon 

regulat bun şi a încheiat pe 

locul al doilea, ceea ce îi ofe-

ră şansa de a evolua împotri-

va unui adversar mult mai 

slab cotat, cel puţin la prima 

vedere. Clujenii au avut un 

record de 17 victorii şi 7 în-

frângeri în sezonul regulat, în 

timp ce CSA Steaua înregis-

trat 12 victorii şi 12 înfrângeri 

în această perioadă.

Primul meci dintre cele do-

uă formaţii se va disputa pe 

24 aprilie, de la ora 18:00, în 

Sala Polivalentă din Cluj-Na-

poca. Meciul al doilea se joa-

că tot la BT Arena, pe 26 apri-

lie, în timp ce meciul trei este 

programat pe 1 mai la Bucu-

reşti. În cazul în care una din-

tre cele două echipe nu va câş-

tiga în minimum de jocuri, me-

ciul patru se va disputa pe 3 

mai tot în capitală, iar un even-

tual meci cinci este programt 

pe 6 mai în Cluj-Napoca.

Ante Delas este marele pe-

ricol de la Steaua având o me-

die de 13.4 puncte pe meci 

8.5 recupeări şi 3.5 pase de-

cisive în actualul sezon.

U-BT se pregăteşte de 
debutul în play-off-ul LNB
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