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Cu 17 voturi pentru şi şase abţineri, proiectul de hotărâre privind noul PUG al municipiului 
a fost votat de consilierii locali în şedinţa extraordinară de ieri. Pagina 3

După cinci ani de aşteptare, oraşul are Plan Urbanistic General nou
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Următoarea ediţie a cotidianului

Monitorul de Cluj
apare luni, 29 decembrie

AU TRECUT DEJA

de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan 
a luat act de demisia președintelui Consiliului 

Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?

vă urează 
Sărbători Fericite 
și La Mulți Ani!

SărbătoriSărbători
fericite!fericite!

POLITICĂ

Prima întâlnire Iohannis 
– Ponta la Cotroceni
Întâlnirea a fost „utilă, serioasă şi efi cien-
tă”, o primă consultare instituţională care 
arată că „lucrurile intră pe făgaşul nor-
mal”, a spus premierul. Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Ce-şi doreşte primarul
municipiului Turda
Tudor Ştefănie: „Îmi doresc ca în 2015 să 
punem accent pe dezvoltarea infrastructu-
rii şi turismului!”. Pagina 7
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Daciana DERDA
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Turda a comemorat luni 

eroii Revoluţiei României 

de la 1989. Programul a 

cuprins intonarea 

Imnului Naţional al 

Romaniei, o slujbă religi-

oasă şi alocuţiuni privind 

semnifi caţia zilei. Aceste 

manifestări au fost apoi 

urmate de depuneri de 

coroane şi jerbe de fl ori 

şi de defi larea gărzii 

militare de onoare.

La eveniment au fost pre-

zenţi IPS Andrei Andreicuţ, 

mitropolitul Clujului, Mara-

mureşului şi Sălajului, pri-

marul Tudor Ştefănie, vice-

primarul Lucian Nemeş, Pre-

fectul de Cluj-Gheorghe Vuş-

can, senatorul-Alexandru 

Cordoş, deputatul Mircea Iri-

mie, directorul general al 

Companiei de Apă Arieş-Ma-

tei Cristian, consilieri locali 

şi judeţeni, reprezentanţi ai 

asociaţiilor de revoluţionari 

din Turda şi Cluj Napoca, ai 

armatei, poliţiei, pompieri-

lor, jandarmeriei şi partide-

lor politice.

Primarul Tudor Ştefănie a 

amintit în discursul său des-

pre semnifi caţia Revoluţiei 

Române. „Au ieşit în stradă 

pentru democraţie, reuşind 

să răstoarne o dictatură. As-

tăzi aducem un pios omagiu 

şi cinstim memoria martiri-

lor care în acel decembrie în-

frigurat ne-au dat şansa de-a 

trăi liberi. Avem un adevăr 

care nu poate fi  contestat. 

Eroii şi-au sacrifi cat viaţa pen-

tru libertate, iar datoria noas-

tră este să le ducem mai de-

parte idealurile şi să le apă-

răm! Turdenii au ieşit şi ei în 

stradă în acel decembrie ală-

turi de timişoreni, bucureş-

teni sibieni... au demonstrat 

paşnic pentru libertate şi de-

mocraţie, dar evenimentele 

au luat o turnură dramatică, 

cu totul neaşteptată. Avem 

14 persoane împuşcate mor-

tal, alte 26 rănite. Aceşti oa-

meni au fost fără îndoială 

eroi, victime inocente ale unui 

regim monstruos”, a comen-

tat primarul turdean.

Prefectul de Cluj, Gheor-

ghe Vuşcan a accentual ide-

ea de libertate şi democraţie, 

cele două principii pentru ca-

re s-a luptat în 1989.

Parlamentarii turdeni au 

venit şi cu veşti bune pentru 

revoluţionari, afi rmând că în 

bugetul pentru anul viitor sunt 

cuprinse sume cu destinaţie 

specială, anumite drepturi bă-

neşti care au fost promise dar 

care din diverse motive nu au 

fost acordate până acum.

După alocuţiunile ofi ciali-

tăţilor au urmat depunerile 

de coroane şi defi larea gărzii 

de onoare.

Turda a omagiat eroii
Revoluţiei Române
O ceremonie militară şi religioasă de comemorare a eroilor Revoluţiei 
din Decembrie 1989 a fost organizată la Turda.
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Azi, de la ora 11.00, prima-

rul Emil Boc va dărui cado-

uri persoanelor vârstnice de 

la Centrul de îngrijire şi 

Asistenţă al DGASPC – Cluj, 

de pe str. 21 Decembrie 

1989, nr. 138.

În total, vor fi  acordate cado-

uri pentru 183 de persoane. Pa-

chetele conţin fructe şi dulciuri.

in fi ecare an, inainte de 

Crăciun, primarul EB ii vizi-

tează pe batranii de la Cen-

trul de îngrijire şi Asistenţă al 

DGASPC – Cluj.

Aceste cadouri sunt oferi-

te de Primăria Cluj-Napoca cu 

sprijinul Asociaţiei Caritas, or-

ganizaţie non-profi t, speciali-

zată în sprijinirea persoane-

lor vârstnice şi a celor cu diza-

bilităţi prin acordarea de aju-

tor material, medical, educa-

tiv şi consiliere socială.

Primarul Emil Boc va duce cadouri vârstnicilor clujeni
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„Deputatul de Gherla” 

Radu Zlati (PNL) cere pre-

şedintelui Klaus Iohannis 

să nu promulge Legea 

Securităţii Cibernetice. 

Adresându-se şefului sta-

tului, el spune că morţii 

Revoluţiei din Decembrie 

1989 pot fi  onoraţi prin 

respingerea Legii 

Securităţii Cibernetice, în 

forma ei actuală.

Libertatea se câştigă în fi -

ecare zi, pas cu pas şi ceas 

de ceas, prin actele noastre 

– prin ceea alegem să facem 

sau să nu facem. Ea se pier-

de, de asemenea, pas cu pas: 

prin ceea ce facem sau nu 

facem. Iar îngrădirea liber-

tăţilor, fi e cele individuale 

fi e a celor din sfera actului 

cetăţenesc, are loc adesea în 

forme insidioase – dea ace-

ea atenţia societăţii civile dar 

şi a clasei politice trebuie să 

fi e mereu trează, sesizând o-

rice tentativă de ocolire a 

principiilor constituţionale 

ce consacră drepturile omu-

lui şi cetăţeanului ca fi ind 

prevalente în raport cu drep-

turile statului.

Deputatul PNL de Cluj spu-

ne că legea prezintă „neclari-

tăţi de natură a putea fi  folo-

site în abuzarea dreptului de 

proprietate dar şi a celui pri-

vitor la intimitate, secretul co-

respondenţei şi al datelor per-

sonale, relaţiei dintre cetăţean 

şi organele ale statului, etc.”

Cu o zi înainte, deputatul 

liberal a solicitat „de urgenţă” 

conducerii PNL şi grupurilor 

parlamentare ale partidului să 

formuleze un punct de vede-

re comun asupra Legii sigu-

ranţei cibernetice şi să sesize-

ze Curtea Constituţională.

„Îmi manifest convingerea 

că aceeaşi Curte care a res-

pins ca fi ind neconstituţiona-

lă legea Big Brother I, să res-

pingă şi această Big Brother 

II. Procedând astfel vom da 

dovadă nu prin vorbe, ci prin 

fapte că am înţeles ceea ce 

electoratul ne-a transmis în 

16 noiembrie. Până atunci îmi 

manifest deplina solidaritate 

cu manifestanţii care, la Cluj 

sau în alte oraşe ale ţării, vor 

manifesta împotriva promul-

gării acestei legi”, preciza sâm-

bătă Radu Zlati într-o decla-

raţie remisă Agerpres. Solici-

tarea deputatul nu a obţinut 

însă acordul conducerii PNL.

Clujenii se opun legii

Aproximativ 100 de persoa-

ne s-au strâns duminică în 

Piaţa Unirii din Cluj-Napoca 

pentru a protesta faţă de le-

gea securităţii cibernetice, ca-

re a fost votată săptămâna tre-

cută de Senat. Protestatarii au 

purtat pancarte inscripţiona-

te cu mesaje precum „Un sfert 

de veac degeaba, tot securi-

tate fără libertate“, „Klaus, 

Klau, Big brother is in the ho-

use“ libertate sau securitate.

Cei prezenţi la manifesta-

ţie îşi pun încrederea în fap-

tul că noul preşedinte. Klaus 

Iohannis, nu va promulga a-

ceastă lege.

Ce spune Legea 
Securităţii Cibernetice

Senatul a adoptat vineri, 

în calitate de Cameră decizi-

onală, proiectul de lege pri-

vind securitatea cibernetică a 

României, care prevede con-

stituirea Sistemului Naţional 

de Securitate Cibernetică 

(SNSC), acesta reunind auto-

rităţile şi instituţiile publice 

cu responsabilităţi şi capaci-

tăţi în domeniu.

Potrivit proiectului de le-

ge, autorităţile şi instituţiile 

publice din SNSC colaborea-

ză cu deţinătorii de infrastruc-

turi cibernetice, mediul aca-

demic, mediul de afaceri, aso-

ciaţiile profesionale şi organi-

zaţiile neguvernamentale.

Activitatea SNSC va fi  co-

ordonată la nivel strategic de 

Consiliul Suprem de Apărare 

a Ţării iar coordonarea unita-

ră a activităţilor sistemului va 

fi  realizată de Consiliul Ope-

rativ de Securitate Ciberneti-

că, format din reprezentanţi 

ai Ministerului Apărării Naţi-

onale, Ministerului Afacerilor 

Interne, Ministerului Afaceri-

lor Externe, Ministerului pen-

tru Societatea Informaţiona-

lă, Serviciului Român de In-

formaţii, Serviciului de Infor-

maţii Externe, Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale, Ser-

viciului de Protecţie şi Pază, 

Ofi ciului Registrului Naţional 

al Informaţiilor Secrete de Stat, 

precum şi secretarul CSAT.

Un singur PNL-ist contestă Legea „Big Brother II”

Preşedintele Klaus 

Werner Iohannis a sem-

nat ieri decretele de 

numire în funcţia de con-

silier prezidenţial pentru 

Sorin-Dan Mihalache, 

Dan-Andrei Muraru, 

Cosmin-Ştefan Marinescu, 

Tratiana Niculescu Bran şi 

Adrian-George Scutaru.

Potrivit unui comunicat al 

Administraţiei Prezidenţiale, 

Klaus Iohannis a semnat, ieri, 

decretele pentru în funcţia de 

consilier prezidenţial a lui So-

rin-Dan Mihalache, Dan-Andrei 

Muraru, Cosmin-Ştefan Mari-

nescu, Tatiana Niculescu Bran 

şi Adrian-George Scutaru.

Mai mulţi intelectuali care 

l-au susţinut public pe Klaus Io-

hannis în alegerile prezidenţia-

le i-au trimis preşedintelui ales, 

la sfârşitul lunii noiembrie, o 

scrisoare deschisă în care îşi ex-

primau îngrijorarea şi chiar ui-

mirea în legătură cu numele ve-

hiculate pentru viitoarea sa echi-

pă de consilieri de la Palatul Co-

troceni, între care şi cel al lui 

Dan Mihalache. Pe lista semna-

tarilor scrisorii se afl au Andrei 

Pleşu, Gabriel Liiceanu, Vlad 

Zografi , Andrei Oişteanu, An-

drei Cornea, Sorin Vieru sau 

Vladimir Tismăneanu.

În replică la această scrti-

soare, Klaus Iohannis a postat 

un mesaj de răspuns pe pagi-

na sa de Facebook, în care, 

deşi nu pomenea niciun nu-

me, lasă să se înţeleagă faptul 

că Dan Mihalache, cel mai con-

testat nume vehiculat pe lista 

sa de consilieri, nu va face par-

te din noua echipă de la Co-

troceni, aşa cum se anunţase 

pe surse, în calitate de şef al 

Cancelariei Prezidenţiale.

„Mulţumesc Revistei 22 pen-

tru scrisoarea deschisă pe ca-

re mi-a adresat-o în numele 

unui grup de intelectuali. Îi 

asigur pe semnatarii ei că ră-

mân credincios promisiunilor 

şi angajamentelor pe care mi 

le-am luat faţă de românii din 

ţară şi din străinătate. Acest 

lucru se va refl ecta în toate de-

ciziile mele, inclusiv în privin-

ţa echipei de consilieri”, scria 

atunci actualul preşedinte.

Controversatul Mihalache, 
consilier prezidenţial

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Un grup de cetăţeni se 

consideră nedreptăţiţi de 

noul PUG. Pentru ei, vor 

urma negocieri anul viitor 

pentru a fi  despăgubiţi.

Cu 17 voturi pentru şi şa-

se abţineri, proiectul de hotă-

râre privind noul PUG al mu-

nicipiului a fost votat de con-

silierii locali în şedinţa extra-

ordinară de ieri. După discu-

ţii despre nemulţumirile unor 

proprietari de terenuri care au 

durat mai bine de o oră, pro-

iectul de hotărâre a fost vo-

tat. Deşi iniţial s-a pus pro-

blema amânării votului pen-

tru anul viitor, la fi nalul dis-

cuţiilor a fost luată decizia ca 

proiectul să fi e votat, în caz 

contrar oraşul ar fi  intrat în 

blocaj. „Dacă nu aprobăm 

PUG-ul, nu putem emite din 

1 ianuarie nici măcar un cer-

tifi cat de urbanism. Nu trebu-

ie să blocăm oraşul”, a decla-

rat primarul Emil Boc.

Terenuri private 
transformate în parc

În timpul şedinţei de Con-

siliu Local, un grup de cetă-

ţeni, proprietari ai unor tere-

nuri pe locul fostei pepiniere 

a RADP Cluj-Napoca şi-au pre-

zentat nemulţumirile. Ei se 

consideră nedreptăţiţi din ca-

uză că terenul lor va fi  trans-

format în parc, potrivit noilor 

prevederi ale PUG-ului. „Te-

renul a fost al bunicilor noş-

tri, luat de comunişti, iar apoi 

RADP-ul s-a făcut proprietar 

pe el. Ne-au declarat morţi pe 

toţi, ne-am luptat în instanţă 

ani la rând. În 2005, tata a 

murit şi am preluat eu proce-

sul. Ne-am luptat ca să avem 

un viitor pentru copii”, a de-

clarat una dintre proprietare.

O altă femeie care deţine 

o parcelă pe terenul respec-

tiv a spus că nu se poate fa-

ce zonă verde pe un teren 

privat. “Mama a luptat 10 ani 

în instanţă. După 10 ani, se 

afl ă în aceeaşi situaţie: să se 

facă spaţiu verde pe terenul 

ei privat. Nu se poate să se 

facă parc fără să fi m despă-

bugiţi, mi se pare ireal”, a 

comentat femeia.

Negocieri pentru 
despăgubiri, anul viitor

Primarul Emil Boc le-a pro-

mis proprietarilor de terenuri 

că anul viitor vor avea loc dis-

cuţii pentru a stabili cum vor 

fi  despăgubiţi. “Trebuie să ne 

înţelegeţi şi pe noi că undeva 

trebuie să fi e şi spaţii verzi. 

Din punct de vedere uman vă 

înţeleg. Pot să vă asigur de 

toată susţinerea mea ca să pu-

tem ameliora situaţia, dar nu 

îmi cereţi să modifi c un punct 

de vedere general al oraşului. 

Voi fi  alături de dvs şi împre-

ună cu colegii mei să găsim 

soluţii în câteva luni. Mai mult 

de atât nu pot să vă spun”, a 

explicat Emil Boc.

Până în 15 februarie se va 

stabili cum vor fi  despăgubiţi 

proprietarii acelor terenuri: 

plăţi compensatorii sau alte 

terenuri.

Din 2009 se fac 
demersuri pentru
noul PUG

Demersurile pentru noul 

PUG au început în 2009. La 

jumătatea lunii noiembrie a 

acestui an, noul PUG avea toa-

te aprobările, mai puţin de la 

Consiliul Judeţean. O lună 

mai târziu, a fost obţinut şi 

avizul de la forul judeţean.

De-a lungul anilor, Primă-

ria Cluj-Napoca a fost asalta-

tă cu întrebări şi sesizări cu 

privire la apariţia noului PUG. 

Cei mai mulţi dintre clujeni 

erau nemulţumiţi că nu pot 

să construiască nimic până 

când nu apare PUG-ul nou de-

oarece autorităţile nu ştiu în 

ce categorie pot să încadreze 

terenurile.

Moş Crăciun vine cu un PUG nou
După cinci ani, Cluj-Napoca are Plan Urbanistic General nou, votat în ultima şedinţă de Consiliu Local din acest an.



PUBLICITATE

4 economie.monitorulcj.ro marți, 23 decembrie 2014
PUBLICITATE

Investeşte în oameni!  Decembrie 2014

Comunicat anunţ privind derularea cursului de formare 
profesională continuă

„Brancardier (NC 5132.1.4)”
În cadrul proiectului “PRO-SANATATE – Creşterea accesului angajaţilor din 
sistemul medico-social din România la programele de formare profesională 
continua” se derulează, în judeţul Cluj, în perioada 7 octombrie 2014 – 16 ianuarie 
2015, cursul gratuit de formare profesională „Brancardier (NC 5132.1.4)”.
Cursul de formare profesională continuă este autorizat CNFPA şi cumulează un 
total de 180 de ore, pregătire teoretică şi pregătire practică la locul de muncă sau 
la alţi angajatori din domeniul medico-social. Cursanţii – angajaţi necalifi caţi şi/sau 
cu un nivel scăzut de califi care din domeniul medico-social benefi ciază de servicii 
de informare, consiliere şi orientare profesională, iar ca urmare a absolvirii 
programului de califi care vor primi subvenţia în valoare de 480 RON.
Prin participarea cursanţilor înscrişi la programul „Brancardier (NC 5132.1.4)” se 
vizează îmbunătăţirea nivelului de califi care a forţei de muncă, dezvoltarea 
competenţelor profesionale, creşterea oportunităţilor de accesare a altor posturi şi 
de avansare în cadrul pieţei muncii, asigurarea stabilităţii postului, precum şi 
creşterea accesului la metode alternative moderne de formare continuă, conţinuturi 
şi metode adecvate specifi cului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul 
medico-social.
Informaţii privind proiectul:
Proiectul “PRO-SANATATE – Creşterea accesului angajaţilor din sistemul 
medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”, este 
cofi nanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în 
perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociaţia pentru Dezvoltare 
şi Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea 
Naţională de Cruce Roşie din România şi Fundaţia pentru Recuperare, Integrare şi 
Promovare Socială ECHOSOC.
Pentru informaţii suplimentare:
Coordonator Campanii – Burada Ruxandra, E-mail: ruxandrarotaru@gmail.com
Coordonator local campanii – Bratu Simona, E-mail: simona.bratu@crucearosie.ro
Coordonator informare şi publicitate – Nedelcu Daniela, 
E-mail: nedelcu_daniela@ymail.com
Responsabil informare si publicitate – Pusta Ina-Loreti, E-mail: ina.pusta@crucearosie.ro
Telefon: 021 240 14 10, Fax: 031 438 10 06

PRO-SĂNĂTATE – Creşterea accesului 
angajaţilor din sistemul medico-social din România 

la programele de formare profesională continuă
ID 140077

proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013
“Investeşte în oameni !”

Comunicat de presă

FINALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE PROIECT LA S.C. NEW IDEA 
GROUP S.R.L.

Mun.Cluj-Napoca, str. Emil Isac, nr. 6, jud.Cluj
Data publicării: 23.12.2014

S.C. NEW IDEA GROUP S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Emil Isac, nr. 6, jud.Cluj, 
a derulat începând cu 30.06.2014, proiectul ”Dotarea microîntreprinderii SC NEW IDEA 
GROUP SRL cu echipamente performante destinate producției publicitare și 
tipografi ce”, cod SMIS 53444, fi nanțat prin Programul Operațional Regional, în baza 
contractului de fi nanțare nr. 4450/30.06.2014 încheiat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul sus-menționat a fost implementat de către S.C. NEW IDEA GROUP S.R.L. pe 
o perioadă de 7 luni și are o valoare totală aprobată de 550 539,42 lei, din care 435 
547,40 lei reprezintă fi nanțare nerambursabilă.
Obiectivul proiectului vizează creșterea competitivității economice la nivelul 
societății New Idea Group SRL, prin dezvoltarea capacității de producție tipografi că 
și publicitară, cu scopul realizării unor produse-servicii competitive și crearea de trei 
noi locuri de muncă.
Efectul estimat al implementării acestui proiect constă în crearea premiselor pentru 
asigurarea unei dezvoltări a afacerii și îmbunătățirea capacității de prestare servicii 
a solicitantului, contribuind astfel la dezvoltarea Regiunii Nord-Vest în domeniul 
producției tipografi ce și publicitare. De asemenea, prin proiect au fost create 3 noi 
locuri de muncă, proiectul contribuind astfel la sprijinirea inițiativelor antreprenoriale 
care să faciliteze crearea de locuri de muncă și creștere economică durabilă.
Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, 
iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism 
intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Date de contact: Dna Câmpean Florina, Administrator, Tel. 0729 400 116, e-mail: 
fl orina@newideagroup.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României”

www.inforegio.ro
! -fin pentru

Pentru informa -Vest, vizita -vest.ro
 

                                                                       

  

Uşoara calmare a spirite-

lor pe pieţele internaţio-

nale, evoluţie normală 

înainte de începerea 

vacanţei de iarnă, cât şi 

majorarea preţurilor la 

ţiţei la peste 60 de dolari/

baril sau stabilizarea 

rublei faţă de principalele 

valute, au asigurat leului 

aprecierea faţă de euro.

Cursul euro a scăzut de la 

4,4750 la 4,4674 lei, într-o şe-

dinţă în care deschiderea s-a 

realizat la 4,4740 lei, care a 

reprezentat maximul zilei, co-

taţie apropiată de cea de la 

închiderea de vineri. Treptat, 

euro a coborât sub 4,47 lei, 

minimul atins fi ind de 4,4660 

lei, iar tranzacţiile de la ora 

14:00 se realizau la 4,4640 – 

4,4670 lei.

Cursul dolarului american 

a coborât de la maximul de 

3,6474 lei la 3,6433 lei. Com-

parativ cu sfârşitul anului tre-

cut aprecierea dolarului este 

de circa 12%. Reamintim că 

în iulie 2012, când euro cobo-

râse la 1,2 dolari, ca o conse-

cinţă a crizei din Grecia, cur-

sul a atins un maxim istoric 

de 3,8343 lei

Cursul francului elveţian a 

coborât, de asemenea, de la 

3,7175 la 3,7120 lei.

Monedele din regiune au 

început ziua pe depreciere fa-

ţă de euro, pentru ca apoi să 

recupereze din terenul pier-

dut. Astfel, cea poloneză a co-

borât de la 4,27 la 4,255 do-

lari iar cea maghiară de la 317 

la 315,2 forinţi.

Perechea euro/dolar, care 

a arins vineri un minim de 

1,2220 dolari, nivel care nu a 

mai fost atins de la începutul 

lui august 2012, se tranzacţi-

ona ieri între 1,2225 şi 1,2272 

dolari.

Aprecierea dolarului vine 

în contextul în care Rezerva 

Federală americană a precizat 

în comunicatul de presă care 

a urmat întâlnirii Comitetul 

său de politică monetară, ca-

re s-a desfăşurat la jumătatea 

săptămânii trecute, că va sta-

bili cu „răbdare” momentul 

pentru „normalizare” nivelu-

lui dobânzilor din SUA, după 

ce timp de mai mulţi ani for-

mula folosită a fost de „o pe-

rioada considerabilă de timp”. 

În opinia ofi cialilor Fed mo-

mentul creşterii dobânzilor se 

situează către jumătatea lui 

2015. (R. G.)

Directorul general 

adjunct E.ON Distribuţie, 

Teona Oltean, a declarat 

ieri, într-o conferinţă de 

presă susţinută la Târgu 

Mureş, că această com-

panie a investit în 2014 

în reţeaua de distribuţie 

a gazului metan peste 

150 milioane de lei şi că 

pentru anul viitor se 

preconizează investiţii 

similare.

„În 2014, E.ON a inves-

tit peste 150 de milioane 

de lei în sistemul de dis-

tribuţie a gazelor naturale, 

cea mai mare parte a su-

melor fiind destinate mo-

dernizării a peste 507 kilo-

metri de conducte şi bran-

şamente, dar şi pentru achi-

ziţionarea de echipamente 

performante. În judeţul 

Mureş au fost reabilitaţi 73 

de kilometri de reţea, în 

principal la Sighişoara şi 

Târgu Mureş, unde reţea-

ua a fost înlocuită pe o lun-

gime de circa 32 de kilo-

metri. Investiţii importan-

te au mai fost realizate la 

Târnăveni, Iernut, Corun-

ca, Moreşti, Cristeşti, Di-

leul Nou, Sângeorgiu de 

Pădure, Călimăneşti, Cor-

neşti, Tuşinu, Hula şi Al-

beşti. (...) În acest an am 

investit peste 150 milioa-

ne de lei, iar anul viitor 

vom investi cel puţin la 

acest nivel”, a arătat Teo-

na Oltean.

Potrivit reprezentanţilor 

companiilor E.ON (Servicii 

Tehnice, E.ON Energie, Ser-

vicii Clienţi), priorităţile pen-

tru anul viitor se vor axa pe 

continuarea programelor de 

investiţii şi pe campaniile in-

formare a populaţiei cu pri-

vire la utilizarea corectă a in-

stalaţiilor, care se vor derula 

inclusiv în mediul online.

Reprezentanţii E.ON au 

precizat că numărul de uti-

lizatori ai platformei E.ON 

Myline a crescut la 420.000, 

iar 150.000 dintre aceştia au 

optat pentru factura electro-

nică, iar de curând, la Cen-

trele de Relaţii Clienţi Iaşi, 

Târgu Mureş, Cluj-Napoca 

şi Sibiu au fost instalate in-

fo-chioşcuri, care permit cli-

enţilor să efectueze anumi-

te operaţiuni fără să mai fie 

nevoie să fie preluaţi de 

agenţii din centre.

Euro a scăzut cu aproape un ban

În 2014, E.ON Gaz a investit peste 150 de milioane 
de lei în sistemul de distribuţie.

Compania E.ON Gaz îşi 
modernizează reţelele

PIAŢA VALUTARĂ

19 decembrie 22 decembrie

Euro 

4.4750 4.4674

Dolar 

3.6474 3.6433

100 Forinţi maghiari 

1.4161 1.4128

Francul elveţian 

3.7175 3.7120 

Lira sterlină 

5.7112 5.6895

Gramul de aur 

140.3926 140.0506
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Viceliderul deputaţilor 

liberali, Eugen 

Nicolăescu, a anunţat că 

parlamentarii PNL au 

sesizat, luni, Curtea 

Constituţională cu privi-

re la legea bugetului de 

stat pe 2015, el contrazi-

când totodată afirmaţia 

premierului potrivit 

căreia contestarea buge-

tului ar duce la amâna-

rea majorării pensiilor.

Nicolăescu a susţinut că 

doreşte să contracareze 

„afirmaţiile mincinoase ale 

lui Victor Ponta”.

„Curtea Constituţională 

are la dispoziţie 20 de zile 

de analiză şi dezbatere a 

proiectului supus contestă-

rii. Cu alte cuvinte, terme-

nul expiră la 11 ianuarie. 

Mai departe, se pot întâm-

pla două lucruri: Curtea 

Constituţională să declare 

constituţional proiectul de 

lege şi el pleacă la promul-

gare sau să-l declare necon-

stituţional, şi atunci proce-

dura cea mai simplă este: 

îl trimite la Parlament pen-

tru a-l pune de acord cu 

prevederile constituţionale 

aşa cum va spune Curtea 

la vremea respectivă. Din 

11 ianuarie până la sfârşi-

tul lunii ianuarie, dacă exis-

tă voinţă politică din par-

tea lui Victor Ponta şi a 

PSD, proiectul de lege poa-

te fi revizuit şi poate fi tri-

mis la promulgare şi altfel 

încât proiectul de lege să 

intre în vigoare”, a susţi-

nut Nicolăescu.

Viceliderul grupului PNL 

a ţinut să sublinieze că „nu 

există niciun pericol de a 

nu se da oamenilor dreptu-

rile care sunt prevăzute în 

legea bugetului”.

„Dar eu cred că datoria 

noastră este să nu permi-

tem ca să apară în Monito-

rul Oficial o lege suspecta-

tă de neconstituţionalitate. 

Noi trebuie să le dăm oa-

menilor o lege constituţio-

nală în care prevederile le-

gale să fie în acord defini-

tiv cu Constituţia. Afirma-

ţiile lui Victor Ponta referi-

toare la neplata pensiilor, 

la neplata unor drepturi sa-

lariale sau a altor binefa-

ceri ale teleguvernării pe-

sediste sunt manipulatorii, 

demagogice şi extrem de 

periculoase prin populismul 

lor”, a mai declarat depu-

tatul PNL.

Contestarea proiectului 

de buget la Curtea Consti-

tuţională şi neaplicarea 

acestuia din ianuarie va im-

pune amânarea tuturor mă-

surilor adoptate, precum 

majorarea pensiilor şi in-

troducerea TVA de 9% la 

pachete turistice, a afirmat 

premierul Victor Ponta, adă-

ugând că speră ca bugetul 

să nu fie contestat.

„Vreau să fac un singur 

apel la seriozitate şi respon-

sabilitate: înţeleg poziţii po-

litice şi politicianiste une-

ori, însă vreau să transmit 

tuturor cetăţenilor acestei 

ţări că, în msura în care 

acest buget va fi contestat 

la Curtea Constituţională şi 

nu va intra în vigoare la 1 

ianuarie 2015, toţi cei care 

aşteaptă pensiile mărite, 

subvenţiile, cei care vând 

pachete de turism cu TVA 

redus vor aştepta degeaba 

şi vor trebui să-i întrebe pe 

colegii care contestă la Cur-

tea Constituţională de ce 

nu îşi primesc pensiile, de 

ce nu-şi primesc alocaţiile 

mărite conform noului bu-

get. În măsura în care bu-

getul nu este în vigoare, se 

aplică 1 pe 12 din bugetul 

anterior, care nu prevedea 

aceste creşteri”, a spus Pon-

ta, duminică, în plenul Par-

lamentului.

El a arătat că speră ca 

bugetul să fie în vigoare la 

1 ianuarie şi că declaraţia 

privind contestarea proiec-

tului de buget a fost doar 

una politică, altfel toate pre-

vederile trebuie amânate.

Deputatul Eugen Nico-

lăescu a anunţat, duminică, 

după ce plenul Parlamentu-

lui a adoptat proiectul bu-

getului pe 2015, decizia PNL 

de a contesta legea la Cur-

tea Constituţională.

Proiectul legii bugetului 

de stat pe anul 2015 a fost 

adoptat, duminică, de Par-

lament, fiind înregistrate 

339 de voturi „pentru” şi 

141 „împotrivă”.

PNL a sesizat C. C. cu privire
la legea bugetului de stat pe 2015

Preşedintele Klaus 

Iohannis a declarat, ieri, 

după ce l-a decorat pe 

Octav Bjoza, preşedintele 

AFDPR, că este obligaţia 

justiţiei de a-i identifi ca 

şi de a-i aduce în faţa 

legii pe cei vinovaţi, fi e 

că vorbim de torţionarii 

din anii ‘50-‘60 sau cei 

care au comis crime şi 

abuzuri, la Revoluţie.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a susţinut un discurs, du-

pă decorarea preşedintelui 

Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Po-

litici, în care a arătat că ”cel 

mai drept judecător pentru un 

regim este naţiunea română 

însăşi, care prin Revoluţia ro-

mână a declarat dictatura vi-

novată de cei 45 de ani de să-

răcie, umilinţă şi teroare”.

„Marcăm în aceste zile 25 

de ani de la Revoluţia româ-

nă, şi încă există numeroase 

controverse cu privire la acest 

eveniment. Aceste controver-

se nu vor înceta până când 

adevărul juridic nu va fi  scos 

la iveală, pentru că de adevă-

rul istoric se vor ocupa fără 

îndoială istoricii”, a arătat pre-

şedintele României.

Klaus Iohannis a mai afi r-

mat că „societatea româneas-

că nu s-a vindecat complet de 

bolile trecutului”.

„Faptul că astăzi există în-

că oameni cu mâinile pătate 

de sânge, care au săvârşit cri-

me în timpul comunismului 

sau în timpul revoluţiei şi ca-

re se plimbă liberi arată de 

fapt incapacitatea noastră ca 

societate de a-i găsi şi pedep-

si pe cei vinovaţi. Din acest 

punct de vedere consider că 

este dreptul şi obligaţia justi-

ţiei de a-i identifi ca şi de a-i 

aduce în faţa legii pe cei ca-

re se fac vinovaţi, fi e că vor-

bim de torţionarii din anii 

‘50-’60 sau despre cei care au 

comis crime şi abuzuri la Re-

voluţie”, a arătat Iohannis.

Noul preşedinte dă 
un ghiont Justiţiei

Întâlnirea dintre preşe-

dintele Klaus Iohannis 

şi premierul Victor 

Ponta a început, ieri, la 

ora 12, la Palatul 

Cotroceni şi s-a încheiat, 

după aproximativ o oră. 

Cei doi au avut o discu-

ţie tete-a-tete, pe teme 

privind priorităţile 

guvernării, actualitatea 

politică şi economică şi 

pespectivele colaborării 

instituţionale.

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis a anunţat, duminică, 

într-o postare pe contul său 

de Facebook, că l-a invitat 

luni, la Palatul Cotroceni, pe 

prim-ministrul Victor Ponta, 

la o întâlnire la care se vor 

discuta priorităţiile guvernă-

rii, actualitatea politico-eco-

nomică şi perspectivele co-

laborării instituţionale între 

preşedinţie şi guvern.

Şi premierul Victor Pon-

ta a confirmat că se va în-

tâlni, la Palatul Cotroceni, 

cu preşedintele Klaus Ioha-

nnis, spunând că este o pri-

mă întâlnire instituţională 

care poate demonstra, du-

pă 10 ani, ce important es-

te ca preşedintele şi premi-

erul să colaboreze pentru 

binele public.

„Mâine (n.red- luni) voi 

merge la Palatul Cotroceni 

pentru prima întâlnire insti-

tuţională cu preşedintele Io-

hannis. După 10 ani putem 

în sfârşit să demonstrăm ro-

mânilor ce important şi be-

nefic este ca preşedintele şi 

premierul să colaboreze pen-

tru binele public. Toţi cetă-

ţenii care ne-au numit în 

funcţiile noastre vor avea de 

câştigat“, a afirmat Ponta 

pe Facebook.

Ulterior, premierul Victor 

Ponta a afi rmat că întâlnirea 

avută cu preşedintele Klaus 

Iohannis a fost una extrem 

de utilă, serioasă şi efi cien-

tă, o primă consultare insti-

tuţională care arată că lucru-

rile intră „pe făgaşul normal“.

„Prima consultare insti-

tuţională cu preşedintele Io-

hannis – extrem de utilă, se-

rioasă şi eficientă. Lucruri-

le intră pe făgaşul normal“, 

a scris Ponta pe Twitter.

Primul român
decorat de Iohannis

O altă premieră a fost de-

corarea unui fost deţinut po-

litic. Octav Bjoza, preşedinte-

le Asociaţiei Foştilor Deţinuţi 

Politici din România, a reac-

ţionat, ieri, după ce preşedin-

tele României, Klaus Iohan-

nis, a anunţat că îl va decora 

cu cea mai înaltă distincţie a 

statului român, Ordinul Naţi-

onal Steaua României.

„E un gest care ne bucu-

ră. Ca prima zi de lucru să 

fie începută cu foştii deţi-

nuţi politici deportaţi e ex-

traordinar. Înseamnă că Io-

hannis pune preţ pe ultime-

le repere morale ale Româ-

niei”, a declarat Octav Bjo-

za la România TV.

Prima întâlnire Klaus Iohannis – 
Victor Ponta la Cotroceni
Întâlnirea a fost „utilă, serioasă şi eficientă”, o primă consultare instituţională care arată că „lucrurile intră 
pe făgaşul normal”, a spus premierul.
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE
PUBLICITATE

PUBLICITATE

Cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca S.A. 
urează publicului călător 
„CRĂCIUN FERICIT“ şi un 

călduros „LA MULŢI ANI !“

PUBLICITATE

CONCURS
Câştigă unul din cele 3 
coşuri de produse Petry

Nume/Prenume: .....................................................

Adresă/Tel.: .............................................................

e-mail: .....................................................................

vârstă: .......... profesie: ...........................................

Taloanele se depun până în data de 29 decembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la 
centrele de mica publicitate. Câștigătorii vor fi  anunțați în data de 30 decembrie

PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Anunţ de presă

Cluj-Napoca, 23.12.2014
Asociaţia Centrul Regional de Formare-Evaluare-Atestare Antreprenorială şi 
Profesională FORMATEST, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Negoiu nr. 4/37 anunţă 
fi nalizarea proiectul “Creşterea gradului de utilizare TIC pentru formarea profesională a 
adulţilor“, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene.
Valoarea totală a proiectului a fost de 80704,25 lei inclusiv TVA.
Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 6 luni.
Rezultatele proiectului sunt:
1. Upgradarea conexiuni existente la Internet necesară pentru susţinerea unor cursuri de 
formare profesională interactive on-line.
2. Dotarea centrului de formare profesională cu aparatura conexă care să permită 
utilizarea Internetului pentru susţinerea cursurilor on-line
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Sorana Olaru-Zăinescu, preşedinte
Telefon: 0745188444
E-mail: contact@formatest.ro

PUBLICITATE

Vă doresc din adâncul inimii 
ca în Noul An norocul să vă 

sprijine în fi ecare pas, iar 
fericirea, speranţa şi bucuria 
împlinirii să vă lumineze în 

fi ecare zi!

Mircea Moroşan
Primarul municipiului Huedin

Sărbători Fericite 
şi La Mulţi Ani!
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Lumina sfântă din noaptea 
de Crăciun să vă umple 

sufletul de bucurie şi linişte.
Să vă dea Dumnezeu 

sănătate şi prosperitate.

Sărbători fericite 
şi La mulţi ani!

Primarul comunei Călăraşi,
Ioan Vasile Racolţa

Fie ca acest Crăciun să învăluie 
în sufletul dvs. numai iubire pe care 

s-o dăruiţi celor din jur.
Să trăiţi acest Crăciun cu inima, pentru 

ca astfel Pruncul să se nască şi în 
sufletul dvs.

Sărbători fericite!

Primarul comunei Ciurila,
Teodor Cristinel Popa

Bucuria vine din lucrurile mărunte, 
liniştea din suflet, iar căldura 
din inimă. Să aveţi parte de toate, 
alături de cei dragi!

CRĂCIUN FERICIT!

Primarul comunei Călățele,
Vasile Tripon

Daciana Derda
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Turzii, Tudor 

Ştefănie a făcut un 

bilanţ al activităţii 

administraţiei pe care o 

conduce, recunoscând că 

2014 nu a fost un an 

foarte bun comparativ 

cu anii anteriori, proiec-

tele investiţionale fiind 

condiţionate de bugetul 

mic al oraşului.

Edilul spune că de mul-

te ori activitatea dministra-

ţiei publice a fost perturba-

tă de evenimentele politice, 

cu toate acestea sunt şi câ-

teva obiective îndeplinite 

demne de menţionat.

„Au încput modernizări-

le de străzi, sper ca anul vi-

itor să continuie acest lu-

cru, au fost terminate lucră-

rile de infrastructură la Co-

legiul Naţional Mihai Vi-

teazu – o unitate de învăţă-

mânt emblematică pentru 

Turda, cu o clădire cu un 

farmec istoric extraordinar 

dar şi cu multă tradiţie şco-

lară, este o investiţie meri-

tată şi că bucur că s-a rea-

lizat. Alte lucrări de in-

frastrutură au avut loc la 

şcoala Josika Miklos, grădi-

niţe etc. În domeniul sănă-

tăţii s-au făcut câteva acti-

vităţi investiţionale, cel pu-

ţin 10 miliarde au fost des-

tinate spitalului prin inter-

mediul bugetului local, dar 

şi a banilor proveniţi de la 

Consiliul Judeţean Cluj. S-a 

mai investit mult în activi-

tăţi de cultură-recreere, în 

infrastructura de apă-canal, 

podul peste Arieş, extinderi 

şi modernizare de reţele de 

iluminat public, centre so-

ciale” explică Ştefănie.

Cu alte cuvinte activită-

ţile administraţiei locale au 

decurs normal, la nivelul 

posibilităţilor financiare din 

acest an.

Faţă de anii anteriori, sur-

sele de finanţare de la bu-

getul statului sau cele de la 

Consiliul Judeţean au fost 

neglijabile. De la Consiliul 

Judeţean Cluj s-au primit 

doar 11 miliarde de lei vechi, 

bani cu destinaţie specială, 

pentru unităţi de învăţământ 

şi spital mai puţin pentru 

străzi şi infrastructură.

„Anul 2015 trebuie să fie 

mult mai bun pentru finan-

ţări, gândurile noastre se în-

dreaptă în continuare spre 

modernizările de străzi, pe 

finele lui 2016 trebuie să 

ajungem la 70% din străzi 

modernizate în Turda, asta 

având în vedere obiectivul 

nostru principal, dezvolta-

rea turistică. Un oraş asfal-

tat, modernizat, prinde con-

turul unui oraş care poate 

să-şi primească vizitatorii şi 

statutul de staţiune turisti-

că” opinează şeful executi-

vului.

Acesta a mai amintit de 

investiţiile de la Salina Tur-

da, intenţia de realizare a 

unui centru comercial care 

să valorifice tradiţiile şi per-

formanţele unor fabrici de-

venite branduri ale oraşu-

lui, cum este Sticla Turda. 

Finalizarea lucrărilor la ho-

telul Potaissa şi achiziţia de 

aparatură pentru centrul de 

tratament de acolo.

Ştefănie a mai vorbit des-

pre intenţia de reabilitare a 

Casei de Cultură pentru 2015, 

aflată în vecinătatea primă-

riei. În acest sens s-a pro-

pus acordarea unor sume 

semnificative pentru aceas-

tă investiţie de la Consiliul 

Local, proiectul vizând în-

chiderea cu o şarpantă, cu 

posibilitatea de-a realizat la 

parter un centrul comerci-

al, deschiderea unui mall, 

existând facilitatea de-a 

transfera chiar activitatea 

din piaţa centrală acolo. Tur-

denii vor avea astfel posibi-

litatea să găsească atât pro-

dusele tradiţionale cât şi ce-

lelalte comerciale. Clădirea 

fostei Judecătorii va intra şi 

ea în reabilitare, centrul is-

toric ar urma să devină şi 

el emblematic pentru Tur-

da, reprezentând un punct 

de atracţie pentru turiştii 

străini, încurajarea investi-

ţiilor, sunt doar câteva din 

obiectivele municipalităţii.

Activităţile culturale şi 

sportive nu vor fi nici ele 

uitate, în ceea ce priveşte 

nivelul impozitelor şi taxe-

lor locale acestea vor rămâ-

ne la acelaşi nivel ca în anii 

precedenţi, ideea municipa-

lităţii fiind aceea de-a nu în-

greuna bugetul turdenilor 

cu o suplimentare a dărilor, 

dar concomitent se vor că-

uta alte surse de finanţare 

a investiţiilor.

„Societăţile unde suntem 

acţionari gen Salina, Compa-

nia de Apă, Domeniul Public, 

trebuie să fi e şi societăţi pro-

fi tabile astfel că o parte din 

profi tul pe care-l realizează 

să se întoarcă în activităţile 

administrative de infrastruc-

tură. E un lucru fi resc şi nor-

mal pentru că aceste socie-

tăţi au fost create cu scopul 

de-a produce un plus de va-

loare pentru fi ecare cetăţean 

în parte. Imi doresc o cola-

borare foarte bună şi cu Con-

siliul Local, dar şi cu fi ecare 

cetăţean în parte, pentru că 

până la urmă aprecierea fi -

nală este a cetăţenilor, dacă 

ei sunt mulţumiţi, atunci pu-

tem spune că am făcut un lu-

cru bun!” comentează prima-

rul Tudor Ştefănie.

Primarul doreşte încura-

jarea investitorilor prin fa-

cilităţile oferite, în momen-

tul finalizării autostrăzii Se-

beş-Turda oraşul nostru de-

vine în opinia sa, un pol im-

portant, forţa de muncă exis-

tentă aici este capabilă să 

fie „absorbită” de orice in-

vestitor.

Etapa a doua a proiectu-

lui de dezoltare a reţelelor 

de apă-canal, modernizarea 

străzilor prin fonduri atra-

se, reabilitarea centrului is-

toric şi a Castrului Roman, 

sunt doar câteva obiective 

avute în vedere pentru anul 

2015.

„Turdenilor le doresc săr-

bători liniştite, Crăciun Fe-

ricit şi un An Nou îmbelşu-

gat. Dumnezeu să ne dea 

multă înţelepciune şi clipe 

fericite alături de cei dragi, 

să avem linişte şi pace su-

fletească, să simţim româ-

neşte şi să sperăm că anul 

care vine va fi un an bun 

pentru toată lumea” trans-

mite edilul turdean.

Primarul municipiului Turda, Tudor Ştefănie: 
„Îmi doresc ca în 2015 să punem accent
pe dezvoltarea infrastructurii şi turismului!”
Primarul Turzii a făcut, pentru Monitorul de Cluj un bilanţ al activităţii administraţiei pe care o conduce.

PUBLICITATE

Din lumina 
Sărbătoririi 

Naşterii Domnului 
şi din speranţa ce 
însoţeşte Noul An, 

gânduri bune şi 
urări de sănătate, 

împliniri şi 
bucurii tuturor!

Primărul comunei Poieni, 
Gheorghe Constantin Boca

TUDOR ŞTEFĂNIE | primarul Turzii

 „Anul 2015 trebuie să fi e mult mai bun pentru 
fi nanţări, gândurile noastre se îndreaptă în 
continuare spre modernizările de străzi, pe fi nele 
lui 2016 trebuie să ajungem la 70% din străzi 
modernizate în Turda, asta având în vedere 
obiectivul nostru principal, dezvoltarea turistică. 
Un oraş asfaltat, modernizat, prinde conturul 
unui oraş care poate să-şi primească vizitatorii şi 
statutul de staţiune turistică“
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Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
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ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 1 cameră, se poa-
te modifi ca în 2 camere, cart. 
Mănăștur, bloc nou, et. 2, cu lift, 
supr. 41 mp + 13 mp terasă, zo-
nă bună. Inf. suplimentare la tel. 
0744-299678. (3.7)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, ultracentral, supr. 70 mp, str. 
Croiltorilor nr. 16, etaj 1/2, înalt, 
spaţion, luminos, la două minu-
te de staţiile de autobus, terase 
și cluburi, excepţional pentru ca-
binet medical, notar, avocatură, 
birouri, dar și pentru locuit, 
vis-à-vis de Medicala III, preţ 
85000 euro. Eventual se poate 
da în chirie. Inf. la tel. 
0745-429546. (5.7)

¤ Caut ap. cu 2 camere, zona Iu-
lius Mall, la preţ avantajos. su-
naţi la tel. 0740-781495. (1.7)

CASE/CABANE

¤ Vând casă în zonă rezidenţia-
lă, în cart. Borhanci, Aleea Viole-
telor nr. 1, teren în supr. de 607 
mp, la parter, living, bucătărie, 
baie, WC, cămară, terasă, la etaj 
3 camere, baie, balcon, terasă, 
hol. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
mobil 0725-442163. (1.7)

¤ Vând casă veche, grajd și te-
ren în supr. de 752 mp, în Flo-
rești, la strada principală, șosea-
ua Cluj-Oradea, racordate la toa-
te utilităţile, apă, gaz, curent, zo-
na de case. Relaţii la tel. 
0749-813005. (1.7)

¤ Vând casă la munte, zona Va-
lea Ierii, 2 camere, fi nisate, preţ 
5600 euro. Inf. la tel. 
0747-700044. (1.7)

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, 
V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bul-
garia (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren/grădină min. 
400 mp, front minim de 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (2.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune, în jud. Alba, Cluj, Mureș. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. 
(2.7)

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

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

situat într-o poiană.
Informații la tel. 
0756-091346.

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 
168 m, cu toate utilităţile pe 
teren, preţ negociabil. Merită 
văzut. Tel. 0741-100529. (1.5)

¤ Vând teren pentru construcţii 
3000 mp și 7500 mp, pe str. 
Gabor Aron, și de 1060 mp, pe 
E. Cioran, toate în crt. Mănăș-
tur, cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (1.5)

¤ Vând teren pentru construc-
ţie casă, situat în Cluj-Napoca, 
str. Bradului nr. 32, în suprafa-
ţă de 600 mp, extras C.F., utili-
tăţi, cadastru. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 
0744-636473. (1.5)

¤ Vând teren pentru construcţii 
3000 mp și 7500 mp, pe str. 
Gabor Aron, și de 1060 mp, pe 
E. Cioran, toate în cat. Mănăș-
tur, cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (1.5)

¤ P.F. vînd teren arabil în supr. 
de 5700 mp, în hotarul comu-
nei Mihai Viteazu, jud. Cluj. Inf. 
suplimenatre la tel. 
0720-041143, după ora 16.00. 
(1.5)

P.F. vând casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 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.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

¤ Cumpăr teren în supr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (4.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 2/4, lift, Borhanci, mo-
bilat + electrocasnice, fără 
mașină de spălat, centrală, cu 
încălzire prin pereți, preț negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0726-200640.

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

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

Angajăm specialist 
cu experienţă în 

producţia industrială 
de chebab. 

+40.361.405.433. 
(14.15)

SERVICII

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (1.5)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană, contra locuinţei 
în Cluj-Napoca. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (2.7)

¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motocicletă ”Aprilia”, de 
125 cmc, preţ 1000 euro. Inf. su-
plimentare la tel. 0743-579

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
și revizie tehnică la zi, an fabrica-
ţie 2001, km reali 79.000, mo-
tor 1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul fă-
cută recent. Preţ 1.200 Euro. In-
formaţii la telefon 
0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
auto de iarnă, 185 x 60 R, 148 
27 radial, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0740-323779. (2.7)

ELECTRO

¤ Vînd foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, strea triunghi 63 A, 
AC 3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Tel. 0722-886013. 
(3.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, vi-
deo ”Panasonic”, 3 buc 
pick-u-urip, aparate radio, 6 kg 
de cositor, fi er pătrat, ţeavă de 
cupru, casete audio-video, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0748-193982. 
(3.7)

¤ Vând /donez TV color marca 
”Nipon”, DVD nou, ceas cu cuc și 
ceas de buzunar mecanic. Inf. la 
tel. 0745-569336. (4.7)

¤ Vând convector, necesită 
reparație. Inf. și relații suplimen-
tare la tel. 0264-454257. (5.7)

¤ Vând generator electric 220 
V, marca Einhell 800/1, nou. 
Inf. la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

MOBILIER

¤ Vând canapea ”Madrigal” și 
sufragerie ”Mona”, ambele cu 
sculptură. Inf. suplimentare la 
tel. 0751-271474. (5.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, 
masă ovală extensibilă, culoare 
albă, canapea nouă, tapiţată. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-454257. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Cumpăr calorifere. Sunaţi la 
tel. 0740-876853. (2.7)

¤ VÂND frigider ”Arctic”, conge-
latorul sus, în perfectă stare de 
funcţionare, preţ 5500 RON, ne-
gociabil. Inf. suplimenatre la tel. 
0364-882575. (5.7)

¤ Vând convenabil unei persoa-
ne interesate și serioase, diferite 
scule așchietoare, cuţite strung, 
fi liere, burghie, freze, scule de 
prindere, etc, cu dispozitive de 
prindere pentru ele, la preţ con-
venabil. Inf. la tel. 0743-330440. 
(5.7)

DIVERSE

¤ Vând patine pe bocanci, nr. 40 
. Inf. la tel.0740-323779. (2.7)

¤ Vând blană astrahan, nr. 
42-46. Sunaţi la tel. 
0751-271474. (2.7)

¤ Vând ţuică de prune calitate 
garantată, pentru consumatori 
pretenţioși, pentru ocazii, reuni-
uni familiale, de sărbători, preţ 
40 lei/l. Cantitatea de vânzare, 
până la 20 l. nf. suplimentare la 
tel. 0264-440637 sau 
0744-485224. (3.7)

¤ Vând URGENT două perechi de 
patine role din piele nr. 38 și 40, 
ghete din piele, noi, preţ negoci-
abil. Sunaţi la tel. 0264-591965. 
(3.7)

¤ Vând serviciu de inox de 16 
piese, capace cu termostate, noi, 
capacitate 6,3 l; 3,1 l; 2,9 l; 2,2 l; 
1,6 l, construite în 7 straturi, preţ 
550 RON, negociabil. Foarte bun 
pentru cadou. Inf. suplimentare 
la tel. 0751-367181. (3.7)

¤ Vând damigene de 10 l, fi er 
forjat (bibliotecă). Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-440637 sau 
0744-485224. (3.7)

¤ Vând blană de astrahan, cu-
loare neagră, mărimea 42-44 și 
blană de nutrie, mărimea 50, 
ambele noi. Inf. suplimentare la 
tel. 0749-366446. (3.7)

¤ Vând căsuţe de lemn din diferi-
te zone, plante aloe vera de la 1 
an la 4 ani. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-454257. (5.7)

¤ Vând blană astrahan, nr. 
42-46. Inf. suplimentare la tel. 
0751-271474. (5.7)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Vând toaletă ecologică porta-
tivă, de 20 de litri,. Informatii la 
tel. 0740-542305, între orele 
18-20.

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să-mi găsesc perechea. 
Prefer din zodia berbecului. Eu 
din 1971, cu aspect fi zic plăcut 
(fără copil). Pentru răspuns su-
naţi la tel. 0748-945-449. 
(10.10)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (2.5)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-591965. 
(3.5)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe 
care se servesc și se pun pahare-
le în locale. Tel. 0749-174082. 
(3.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale Marlboro 
(brelocuri, brichete, scrumiere, 
reclame, afi șe, etc.) Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.5)

PIERDERI

¤ Atlantic Broker Group Broker 
de Asigurare SRL declara pierdu-
te urmatoarele polite de Grou-
pama: Incendiu: 1250280; 
1250281; 1263291; 1271081; 
1271084; 1271493; 1271494; 
1271495; si RC 950111200; 
950115658; Se declara nule.

¤ S.C. SWEET MALL CAFÉ S.R.L., 
C.U.I. 26942575, 
J12/731/2010, declar pierdut 
certifi cat constatator al punctului 
de lucru din Cluj-Napoca, str. Al. 
Vaida Voievod nr. 53-55, spaţiul 
în incinta Iulius Mall, jud. Cluj. 
Se declară nul. (1.1)



¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

NOTIFICĂRI

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ HORAŢIU 
HÎNGANU notifi că deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitoarei S.C. DISCERNO 96 IMPEX 
S.R.L., Turda, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 12 C, Jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub Nr. J12/1892/1996, 
având C.U.I./CIF 8964001, Dos. 1235/1285/2014, Tribunalul 
Specializat Cluj. Termen: înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor – 03.02.2015. Termenul limită pentru verifi carea 
creanţelor, întocmirea, afi șarea, comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor – 14.02.2015. Contestaţiile la tabelul 
preliminar, vor putea fi  înaintate Tribunalului Specializat Cluj, 
în cel mult 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. 
Termenul limită pentru formularea opoziţiilor împotriva 
deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei: cel mult 10 zile 
de la data notifi cării.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor și 
afi șarea tabelului defi nitiv al creanţelor este 03.03.2015.

Relaţii la telefon 0740-215983.

Administrator judiciar numit în dosarul Tribunalului 
Specializat Cluj 1150/1285/2014, în temeiul Legii 85/2014 
anunţ deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 
S.C. BABU&PIŞCOT S.R.L. – Sediul Dâmbu Mare, Str. 
Principalã, Nr. 12, Com. Mică, Jud. Cluj; J12/2977/2013, 
CUI 2867145. Termen de depunere declaraţii creanţe 03.02.15, 
termen pentru întocmirea și depunerea tabelului preliminar 
14.02.15, Termen pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
03.03.15. Declaraţiile de creanţe trebuie însoţite de 
documentele justifi cative și taxa de timbru 200 lei – în 
original. Adunarea creditorilor pentru confi rmarea lichidatorului 
și stabilirea onorariului acestuia 20.02.15, ora 8,00.

Relaţii la tel. 0745-344.551.

Notifi căm creditorii S.C. CONSULPACK S.R.L., Sediul 
social: Dej, str. Venus, nr. 13, jud. Cluj, Număr de ordine în 
registrul comerţului J12/5297/2007, C.U.I. 22894556, 
conform Hotărârii Civile nr. 3344/15.12.2014, pronunţată 
de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 1336/1285/2014. 
Termene: depunere declaraţii de creanţă 02.02.2015; tabel 
preliminar 20.02.2015; contestaţii la tabelul preliminar – 7 
zile de la data publicării tabelului preliminar în BPI; tabel 
defi nitiv și soluţionare contestaţii 25.03.2015, convocare 
adunare creditori 26.02.2015.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

Notifi căm creditorii S.C. DISTRIALIMENT S.R.L., Sediul 
social: Comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni, f. n, Jud. 
Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului J12/1003/2006, 
C.U.I. 18513920, conform Hotărârii Civile nr. 3357/16.12.2014, 
pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
1121/1285/2014. Termene: depunere declaraţii de creanţă 
03.02.2015; tabel preliminar 14.02.2015; contestaţii la 
tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului 
preliminar în BPI; soluţionare raport 92 alin.1 din Legea nr. 
85/2014- 20.01.2015, tabel defi nitiv, soluţionare contestaţii 
03.03.2015, convocare adunare creditori 17.02.2015.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194
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PROGRAMUL CASIERIILOR COMPANIEI DE APĂ SOMEŞ S.A.

În datele de 24 și 31 Decembrie 2014, casieriile Companiei de Apă Someș 

S.A. vor funcționa între orele 8,00-12,00

Serviciul Comunicare și Clienți

PUBLICITATE

ANUNŢ
privind lansarea apelului de selecţie pentru:

Măsura 41.112 „Instalarea tinerilor fermieri” în perioada 24.12.2014 – 12.01.2015
Data lansării apelului de selecţie: 24.12.2014
Data limită de depunere a proiectelor: 12.01.2015
Fondurile disponibile pentru aceasta sesiune sunt de 48 000€.
Suma maximă nerambursabila care poate fi  acordata pentru fi nanţarea unui proiect: 
40 000 €
Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi : 100%
Benefi ciari eligibili:

• persoana fi zica;
•  persoana fi zica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordo-

nantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modifi carile si completarile ul-
terioare:

- individual si independent, ca persoana fi zica autorizata;
- ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;
-  asociat si administrator unic al unei societaţi cu raspundere limitata – 

SRL, înfi inţata în baza Legii 31/1990 republicata, cu modifi carilesi com-
pletarile ulterioare.

LOCUL ŞI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: Biroul 
GAL Someş Transilvan, din Localitatea Bonţida, str. Mihai Eminescu nr. 446 de luni 
până joi în intervalul orar 09:00-14:00 şi vineri 09:00-12:00.
INFORMAŢII DETALIATE privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în 
Ghidul Solicitantului, care poate fi  accesat pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro şi 
www.apdrp.ro, respectiv sunt disponibile şi în variantă electronică (suport CD/DVD) 
sau pe suport tipărit la sediul ASOCIAŢIEI GAL Someş Transilvan.
DATE DE CONTACT:ASOCIAŢIA GAL SOMEŞ TRANSILVAN
ADRESA: Str. Mihai Eminescu, nr.446, LOC.Bontida, Jud. Cluj
TEL.: +4 0264 262 003
E-MAIL: contact@galsomestransilvan.ro

                         

PUBLICITATE

CONCURS

PROGRAMUL DE TRANSPORT AL COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC 
CLUJ – NAPOCA S.A. IN PERIOADA 24.12.2014 – 04.01.2015

–  In ziua de 24.12.2014 – Ajun de Craciun, transportul public in municipiul Cluj-Napoca 
si in zona metropolitana se va desfășura între orele 5,00 – 22,30, iar în 31.12.2014 – 
Ajun de An Nou – între orele 5,00 – 21,30, conform programului pentru zilele 
lucratoare;

–  In zilele de 25 – 28.12.2014, respectiv 01 – 04.01.2015, transportul urban si 
metropolitan se va desfășura între orele 6,00 – 23,00, conform programului de 
transport pentru zilele de duminică;

–  Programul de functionare a punctelor de vanzare bilete-abonamente va fi  
corespunzator cu programul de transport in comun;

–  In perioada 24.12.2014 – 04.01.2015 vor fi  introduse curse de noapte pe linia 25 
(autobuze). Acestea se vor efectua, din 30 in 30 de min., intre orele 23,00 si 1,00 
(0,30 ultimele plecari din Bucium si Iulius Mall). In 24.12.2014 – Ajun de Craciun, 
linia 25 de autobuze va circula intre orele 22,30 – 24,00 iar in 31.12.2014 – Ajun de 
An Nou intre orele 21,30 – 23,00;

–  In 24.12.2014 si 31.12.2014 liniile spre Polus center (24B, 28B, 43P si linia gratuita 
Bucium – Polus) vor circula pana la ora 16,30, iar in 25.12.2014 si 01.01.2015 aceste 
linii vor fi  suspendate, fi ind suplimentat transportul pe liniile 24,28 si 43.

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL 
S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA

Înregistrată la ORC sub numărul J12/5/1991, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 
199176 și

Capital Social subscris și vărsat de 25.786.342,50 lei, în temeiul art.117 din Legea 31/90,

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 21.01.2015, ora 11.00, la 

sediul societăţii din Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.14, cu următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea contractării cu BCR a emiterii de scrisori de garanţie bancară în favoarea 
DANOBAT GROUP S.COOP, valabile pe durata contractului cadru 3555/26.05.2010, 
respectiv până în data de 31.12.2018, pentru garantarea avansurilor în suma totală 
de 200.813 EUR, și constituirea garanţiilor necesare prin ipoteca asupra unor active ale 
S.C. Napomar S.A. Mandatarea directorului general pentru semnarea tuturor documentelor 
necesare emiterii scrisorilor și constituirii garanţiilor.

2.  Aprobarea contractării cu BCR a unei facilităţi pentru emiterea de scrisori de garanţie 
bancară în limita sumei de 100.000 EUR sau echivalent lei cu o perioadă de utilizare 
de 48 luni și constituirea garanţiilor necesare prin ipoteca asupra unor active ale S.C. 
Napomar S.A. Mandatarea directorului general pentru semnarea tuturor documentelor 
necesare emiterii scrisorilor și constituirii garanţiilor.

3.  Alegerea unui administrator pentru Consiliul de administraţie al societăţii, pentru o 
perioadă care curge până la expirarea mandatelor celorlalţi doi administratori respectiv 
până la 24.03.2015.

4.  Mandatarea unei persoane pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea ducerii 
la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, publicarea acestora în Monitorul Ofi cial, și înregistrarea 
menţiunilor la ORC Cluj.

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, ţinut de SC Depozitarul Central SĂ București, 
la sfârșitul zilei de 06.01.2015, considerată ca dată de referinţă.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, în condiţiile legii. Procurile 
speciale se pot obţine de la sediul societăţii, începând cu data de 06.01.2015, în fi ecare zi, 
de luni până vineri între orele 11.00 – 13.00 și se pot depune până în data de 19.01.2015, 
la secretariatul societăţii.

Materialele informative se vor putea consulta sau procura, contra cost, de la data publicării 
Convocatorului în Monitorul Ofi cial, de luni până vineri, între orele 11.00 – 13.00, la sediul 
societăţii.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și califi carea 
profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de Administrator, se afl a la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi  consultată și completată de aceștia, până în data de 19.01.2015, de 
luni până vineri, între orele 11.00 – 13.00, la sediul societăţii.

Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate, se convoacă pentru a 
doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, cu aceeași ordine de zi, la data de 
22.01.2015, ora 11.00, la sediul societăţii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
DRAGOŞ-BOGDAN MAZILU

Câștigătoarea premiului 
oferit de salonul cosmetic 
ILDI, un tatuaj cosmetic 
este:

Florina Popa

Aceasta este așteptată la 
sediul redacţiei pentru a 
intra în posesia premiului 
până în 9 ianuarie 2015 
între orele 10.00 –18.00.
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii NAPOCHIM S.A., 
cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34, 
înregistrată la Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj sub nr. 
J12/118/1991, având CUI 199931, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 28 ianuarie 
2015 ora 12.00, la sediul societăţii din Cluj-Napoca, cu 
următoarea ordine de zi :

1.  Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil 
tranzacţionarii acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv 
a tranzacţionării în cadrul sistemului alternativ de 
tranzacţionare (ATS), precum și cu privire la pieţele 
reglementate și sistemele alternative de tranzacţionare 
pe care pot fi  tranzacţionate acţiunile societăţii, în 
conformitate cu Legea 151/2014, Raport pus la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii și pe pagina web www.
napochim.ro, în condiţiile prevăzute în Legea nr.31/1990 
republicată, cu modifi cările și completările ulterioare.

2.  Dezbaterea de către acţionari a situaţiei create de lipsa 
cadrului legal de funcţionare a pieţei RASDAQ, în 
conformitate cu Legea 151/2014.

3.  Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către 
societate a demersurilor legale necesare în vederea 
admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate 
pe o piaţă reglementată, în conformitate cu Legea 
151/2014.

4.  Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către 
societate a demersurilor legale necesare în vederea 
admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate 
în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare (ATS), 
în conformitate cu Legea 151/2014.

5.  Aprobarea modalităţii de retragere din societate a 
acţionarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere 
de la punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi. În cazul în care 
se aprobă unul din punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi, 
punctul 5 din ordinea de zi se anulează.

6.  Aprobarea mandatării domnului Pitic Mihai Dan, precum 
și a domnului Bolba August Remus, pentru ca împreună 
sau separat, să efectueze toate procedurile și formalităţile 
prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii 
AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest 
scop în numele Societăţii, în relaţiile cu Registrul 
Comerţului, ASF, BVB, Monitorul Ofi cial al României, 
Depozitarul Central S.A., precum și alte entităţi publice 
sau private. Mandatarii sus mentionaţi, vor putea delega 
puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei 
persoane după cum consideră necesar.

7.  Stabilirea datei de 20 februarie 2015 ca dată de înregistrare 
pentru identifi carea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala 

Extraordinară a Acţionarilor. Aprobarea datei de 19 
februarie 2015 ca dată ,,ex date", respectiv data anterioară 
datei de înregistrare la care instrumentele fi nanciare, 
obiect al hotărârilor organelor societare, se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate 
cu prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul nr. 6/2009 
privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în 
cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu 
modifi cările și completările ulterioare.

La data convocării capitalul social al societăţii este de 
11.440.152,10 lei, format din 114.401.521 acţiuni nominative, 
dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fi ecare acţiune 
dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii.

La adunarea generală sunt îndreptăţiţi să participe și să 
voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, la 
sfârșitul zilei de 16 ianuarie 2015 stabilită ca dată de referinţă.

Doar persoanele care sunt acţionari la această dată au 
dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Informaţiile cu privire la convocarea adunării generale și la 
documentele care urmează să fi e prezentate adunării generale, 
proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează 
să fi e utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele 
care urmează să fi e utilizate pentru votul prin corespondenţă sunt 
puse la dispoziţia acţionarilor de la data de 22 decembrie 2014 
la sediul societăţii, în zilele lucrătoare între orele 9.00 -16.00 sau 
pe pagina de internet www.napochim.ro.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. 
Acţionarii pot fi  reprezentaţi prin alţi acţionari și prin alte 
persoane decât acţionarii, pe bază de procură specială. După 
completarea și semnarea procurii speciale de către acţionar, 
un exemplar se va depune (personal sau prin servicii poștale) 
la sediul societăţii cu 48 ore înainte de adunare, un exemplar 
va fi  înmânat reprezentantului, iar al treilea exemplar va 
rămâne la acţionar. Procurile neprezentate în termenul prevăzut 
sau cele prezentate în altă formă decât cea pusă la dispoziţie 
de către societate, nu vor fi  luate în considerare. Acţionarii 
înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă înainte de adunarea generală, utilizând 
formularul de vot prin corespondenţă. Formularele de vot prin 
corespondenţă completate și semnate, cu legalizarea de 
semnătură autentifi cată de un notar public, însoţite de copia 
actului de identitate valabil al acţionarului (buletin/carte de 
identitate în cazul acţionarilor persoane fi zice, respectiv certifi cat 
de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului 
legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul 
societăţii, cu confi rmare de primire, astfel încât să fi e înregistrate 
ca fi ind primite până cel târziu cu 48 ore înainte de data adunării 
generale. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu 

vor fi  luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorităţii 
în adunarea generală.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea 
generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută cu actul de identitate în cazul acţionarilor 
persoane fi zice, iar în cazul persoanelor juridice sau a 
reprezentanţilor acţionarilor persoane fi zice cu procura specială 
dată persoanei care le reprezintă.

Acţionarii persoane juridice pot participa la adunare prin 
reprezentantul legal în baza unui document ofi cial, afl at în 
termen de valabilitate, care-i atestă această calitate (certifi cat 
constatator emis de Registrul Comerţului sau altă autoritate 
competentă). Acţionarul persoană juridică reprezentat de o 
altă persoană (alta decât reprezentatul legal) trebuie să prezinte 
procura specială semnată de reprezentaul legal și documentul 
ofi cial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei 
juridice, precum și actul de identitate al participantului la 
adunare.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de 
a cere Consiliului de Administraţie introducerea de noi 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, și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre 
a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acţionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) 
în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acţionar interesat are dreptul să adreseze Consiliului 
de Administraţie întrebări privind activitatea societăţii și/sau 
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând a i 
se răspunde în cadrul adunării sau răspunsul se consideră dat 
dacă informaţia solicitată este disponibilă la sediul societăţii.

Propunerile, solicitările și întrebările acţionarilor vor putea 
fi  transmise numai în scris, la sediul societăţii (prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identifi carea 
persoanelor acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor 
care să le ateste identitatea, inclusiv calitatea de reprezentant 
legal în cazul acţionarului persoană juridică.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerinţele 
de cvorum stabilite în statut, se convoacă și se fi xează, în 
temeiul Legii nr.31/1990 republicată, a doua Adunare Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru ziua de 29 ianuarie 2015 
la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași 
dată de referinţă.

Președintele Consiliului de Administraţie, 
Pitic Mihai Dan

Gabriela Szabo a făcut 

acest anunţ în cadrul unei 

conferinţe de presă orga-

nizată ieri unde a preci-

zat şi faptul obiectivul 

pentru 2015 este califi ca-

rea a peste 100 de sportivi 

la Jocurile Olimpice de la 

Rio, din 2016.

„Bugetul MTS pe 2015 es-

te puţin mai mare comparativ 

cu 2014. Deja gândim fi nanţa-

rea pentru 2015. Bugetul Mi-

nisterului Tineretului şi Spor-

tului a crescut cu şapte pro-

cente din alocaţie bugetară. 

Vom vedea obiectivele împre-

ună cu federaţiile şi ne vom 

concentra foarte tare pe fede-

raţiile care vor intra în califi -

cări în 2015. Ca în 2016 să 

avem un număr cât mai mare 

de sportivi califi caţi la Jocuri-

le Olimpice. Este obiectivul 

nostru. Dacă în acest moment 

avem 62 de medalii câştigate 

la disciplinele olimpice, ne do-

rim peste 100 de sportivi să se 

califi ce până la fi nalul anului 

2015”, a declarat Szabo.

Ministrul consideră că as-

censiunea jucătoarei de tenis 

Simona Halep este cea mai 

spectaculoasă în 2014.

„În ceea ce priveşte rezul-

tatele, sportul românesc a cu-

cerit în probele olimpice un 

număr de 62 de medalii, dar 

în total sunt aproximativ 400 

de medalii. Aceasta este su-

ma participărilor la campio-

natele mondiale şi europene. 

În contextul actual eu sunt 

extrem de fericită de rezulta-

tele obţinute în acest an de 

sportivii noştri. Ştiu ce înseam-

nă să munceşti pentru o me-

dalie. Dar întotdeauna ne do-

rim mai bine, niciodată nu 

suntem mulţumiţi de rezulta-

te. Dar am încredere că anii 

următori rezultale vor veni, 

în 2016 sau 2020, că pentru 

asta muncim astăzi. Mie nu 

mi-a plăcut niciodată sa dau 

nume de sporitvi care au ex-

celat. Toţi au excelat, cu plus 

sau minus. Dar categoric nu-

mele Simonei Halep este as-

tăzi pe buzele tuturor, este un 

sportiv care a avut o evoluţie 

extraordinar de frumoasă şi 

de rapidă. De asemenea, la 

gimnastică, scrimă, box, ju-

do... Sunt sportivi care au ex-

celat, dar care nu au fost în-

deajuns promovaţi”, a spus 

fosta campioană.

În 2014, alocaţia bugetară 

acordată federaţiilor sportive 

s-a ridicat la aproximativ 75 

de milioane de lei.

„Pe parcursul anului 2014, au 

fost fi nanţate prin programul 

Pierre de Coubertin 51 de pro-

iecte, prin 33 de federaţii naţio-

nale, în valoare de 6.366.000 de 

lei din venituri proprii ale min-

sterului. MTS a asigurat protec-

ţie socială sporită sportivilor me-

daliaţi, prin acordarea rentei vi-

agere. Guvernul României ne-a 

sprijinit în achiziţionarea a 100 

de microbuze, care vor fi  desti-

nate cluburilor, federaţiilor spor-

tive şi altor instituţii din subor-

dinea MTS. În acest an, bugetul 

federaţiilor naţionale s-a ridicat 

la suma de 74.885.055 de lei din 

alocaţia bugetară şi 40.629.735 

de lei din venituri proprii”, a afi r-

mat Gabriela Szabo.

Secretarul de stat în MTS, 

Carmen Tocală, a precizat că 

ministerul a răspuns afi rmativ 

tuturor solicitărilor venite dini 

partea federaţiilor sportive.

„Nu cred că există o fede-

raţie sportivă naţională care să 

nu fi e mulţumită de modul în 

care s-au distribuit alocaţiile. 

Nu cred de asemenea că a exis-

tat vreo solicitare de organiza-

re a unei competiţii internaţi-

onale de anvergură care să nu 

fi e fi nanţată”, a spus Tocală.

Referitor la federaţiile spor-

tive, Szabo a spus că acestea 

au cheltuit aproape în totalita-

te sumele alocate pentru 2014.

„Sportul a cheltuit aproape 

toţi banii în acest an. Bugetele 

au crescut cu până la 29 de pro-

cente comparativ cu 2013. Toa-

te federaţiile care au făcut so-

licitări Ministerului Tineretului 

şi Sportului vizavi de materia-

le au primit tot ce au cerut. Am 

vrut să nu le lipsească absolut 

nimic din drumul lor spre per-

formanţă”, a afi rmat Szabo.

În ceea ce priveşte inves-

tiţiile ministerului în 2014, 

acestea s-au ridicat la un to-

tal de 26,5 milioane de lei.

„Investiţile făcute în 2014 

se ridică la un total de 

26.524.800 de lei, din care 

1.385.500 din bugetul de stat, 

24.508.300 de lei din venituri 

proprii şi 623.000 de lei din 

surse conform legii. Din acest 

total s-a investit în consolida-

rea şi renovarea a zece centre 

naţionale şi putem să enume-

răm CSN Piatra Arsă, CSN Sna-

gov, CSN Poiana Braşov, CSN 

Sala Polivalentă, CSN Bascov, 

CSN Izvolul Mureşului sau 

CSN Lia Manoliu. Şi aici tre-

buie menţionat că în aceste zi-

le se vor termina sala de gim-

nastică şi sala de atletism”, a 

mai spus Gabriela Szabo.

Ieri, Ministrul Tineretului 

şi Sportului, Gabriela Szabo, 

a prezentat Raportul de Acti-

vitate al MTS pe anul 2014, 

împreună cu secretarul de stat 

pe probleme de sport, Carmen 

Tocală, şi cu secretarul de stat 

pe probleme de tineret, Cris-

tian Cosmin.

Bugetul pentru sport creşte în 2015
Ministrul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, a declarat că bugetul MTS va fi în 2015
cu şapte procente mai mare decât cel din 2014.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

„Creşterea competitivităţii economice a fi rmei S.C. PROMOD S.A. prin 
dezvoltarea unui sistem de comerţ electronic”

- proiect co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

Cluj-Napoca, 23.12.2014

S.C. PROMOD S.A. cu sediul în Apahida, str. Libertăţii, nr. 21, judeţul Cluj a de-
rulat, începând cu data de 23.12.2013, proiectul „Creşterea competitivităţii eco-
nomice a fi rmei S.C. PROMOD S.A. prin dezvoltarea unui sistem de comerţ 
electronic”, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în ba-
za contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii In-
formaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia Infor-
maţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. Valoarea 
totală a proiectului este de 192.242,16 lei, din care asistenţa fi nanciară neram-
bursabilă este de 93.262,30 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Apahida, str. Libertăţii, nr. 21, judeţul Cluj 
pe o durată de 12 luni.

Rezultatele proiectului sunt:
• Nr. de module funcţionale ale sistemului informatic: 1
•  Nr de categorii de produse/servicii care sunt disponibile spre comerci-

alizare electronică: 25

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact Nagy Karoly
Funcţie: reprezentant legal
Tel. 0264-207200, Fax: 0264-232.092, e-mail: offi ce@promod.ro

ADVERTORIAL

Scurt istoric al fi rmei

Povestea familiei Petry se 

întinde în trecut, până în anii 

1700, în perioada breslelor, 

unde găsim prima referire la 

existenţa unui maistru măce-

lar în familia Petry. Descen-

denţii acestuia continuă tra-

diţia şi duc mai departe aceas-

tă meserie, până în prezent.

Inspirat de aroma sublimă 

a şuncii fi erte, afumate, de 

gustul dulce-amărui al calta-

boşului şi sângeretelui, Petry 

Sigmund pune bazele primei 

fabrici de salamuri şi meze-

luri din Tg Mureş, în anul 

1879, continuând activitatea 

familiei Petry din industria 

cărnii. Prin muncă asiduă, el 

a înfi inţat nu doar o fabrică 

modernă pentru timpurile sa-

le, ci a creat tradiţie. Societa-

tea Petry s-a dezvoltat ulteri-

or călcând pe urmele sale.

Prezentarea fi rmei

 Petry Sigmund a crezut cu 

tărie că se pot obţine produ-

se de carmangerie sănătoase 

şi de calitate doar păstrând 

metodele de prelucrare ma-

nuală a cărnii, grija pentru ca-

litate dând produselor o sa-

voare deosebită.

El era ferm convins că ba-

za mâncărurilor sănătoase o 

reprezintă ingredientele de ca-

litate şi că putem câştiga încre-

derea şi fi delitatea cumpărăto-

rilor noştri doar oferindu-le pre-

parate deosebit de gustoase.

Această convingere a re-

prezentat forţa motrice din 

momentele cruciale din tre-

cut şi prezent, şi ne îndrumă 

în continuare.

Stimaţi clienţi, dorim să vă 

mulţumim pentru încrederea 

acordată produselor noastre, 

conştienţi fi ind că istoria fa-

miliei nu s-ar scrie fără con-

tribuţia Dumneavoastră!

Prezentarea mărcii 
Petry Sigmund

Produse sănătoase, pe baza 

reţetelor originale din anul 1897

Permiteţi-ne să vă împăr-

tăşim motivul pentru care do-

rim să păstrăm tradiţia şi ne 

străduim din răsputeri să men-

ţinem calitatea. 

Firma PETRY a susţinut în-

totdeauna că produsele de ca-

litate necesită carne de o cali-

tate excepţională. Acum însă, 

vrem să acordăm şi mai mul-

tă atenţie acestui aspect şi să 

introducem o nouă gamă de 

produse, cea a Mezelurilor Să-

nătoase, Tradiţionale.

Colaborăm doar cu ferme 

în care se respectă principiile 

sănătoase şi normele de igie-

nă privind creşterea animale-

lor. Garantăm astfel că produ-

sele noastre gustoase şi tradi-

ţionale constituie un aport de 

sănătate pentru organism.

Noi, fi rma Petry, respectăm 

şi urmăm tradiţia conform că-

reia condimentele utilizate sunt 

100% naturale. Întrucât sun-

tem consumatorii propriilor pro-

duse, ne place să avem pe ma-

să produse la a căror prepara-

re s-au utilizat doar mirodenii 

pure, naturale. Maestrul nostru 

de condimente face totul ca pe 

masa Dumneavoastră să ajun-

gă cele mai deosebite prepara-

te, făcute pe baza reţetelor se-

crete ale familiei, din 1879.

Dorim să păstrăm aceste 

tradiţii, dorim să asigurăm în 

continuare gusturile origina-

le şi preparatele sănătoase, 

pentru ca Dumneavoastră să 

nu uitaţi niciodată cum e să 

mănânci o mâncare cu ade-

vărat bună şi gustoasă.

Petry – Mezeluri sănătoase preparate 
pe baza rețetelor originale din 1879
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