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Ministerul Dezvoltării reduce chiriile pentru locuințele ANL
Pentru a veni în sprijinul chiri-

aşilor cu venituri mici din locuin-
ţele construite prin Agenţia Naţi-
onală pentru Locuinţe (ANL), Mi-
nisterul Dezvoltării Regionale a 
iniţiat o procedură de reducere a 
modului de calcul a chiriilor.

Proiectul se afl ă în consultare 
publică şi are în vedere diminua-
rea chiriei, deoarece sumele plăti-
te în prezent sunt considerate de 
chiriaşii ANL ca fi ind mari, în con-
diţiile în care “Programul de con-
strucţii locuinţe pentru tineri, des-

tinate închirierii” se adresează toc-
mai tinerilor cu venituri reduse.

Proiectul legislativ prevede 
că nivelul maxim al chiriei nu 
poate depăşi:

a) 10% din venitul mediu brut 
lunar pe membru de familie, cal-
culat în funcţie de veniturile re-
alizate în ultimele 12 luni, în ca-
zul în care venitul brut pe mem-
bru de familie este mai mic sau 
egal cu salariul minim brut pe 
ţară garantat în plată, stabilit prin 
hotărâre a Guvernului;

b) 20% din venitul mediu 
brut lunar pe membru de fami-
lie, calculat în funcţie de veni-
turile realizate în ultimele 12 
luni, în cazul în care venitul 
brut pe membru de familie es-
te mai mare decât salariul mi-
nim brut pe ţară garantat în pla-
tă şi care nu depăşeşte cu 100% 
salariul minim brut pe ţară ga-
rantat în plată;

c) 30% din venitul mediu brut 
lunar pe membru de familie, cal-
culat în funcţie de veniturile re-

alizate în ultimele 12 luni, în ca-
zul în care venitul brut pe mem-
bru de familie este mai mare de-
cât 100% din salariul minim brut 
pe ţară garantat în plată, dar nu 
mai mult de 5000 lei.

Observaţiile şi propunerile 
privind proiectul de act norma-
tiv pot fi  transmise pe adresa 
Ministerului Dezvoltării Regio-
nale. Termenul limită până la 
care se pot transmite propuneri 
este de 10 zile calendaristice de 
la publicarea anunţului.

Richard al III-lea se interzice!
Vineri, ora 19.00

Teatrul Naţional „Lucian Blaga“

Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război

Duminică, ora 19.30
Teatrul Naţional „Lucian Blaga“

Invenţie revoluţionară pentru 
reducerea poluării, la Cluj-Napoca

Ce au muncit deputaţii clujeni 
de la preluarea mandatelor

Problema poluării devine presantă la nivel global, cu atât mai mult 
cu cât în 2016 s-a consemnat cea mai ridicată temperatură globală. 
Rezolvarea ar putea să vină de la nişte români. Pagina 6

De la preluarea mandatelor în Parlamentul României, deputaţii 
clujeni nu s-au sinchisit prea mult să legifereze, unii dintre ei 
lăudându-se cu interpelări la situaţii semnalate de presă. Pagina 4
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Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Tibi Ușeriu. Povestea incredibilă 
a omului care a reușit imposibilul
Tiberiu Ușeriu a câștigat 
pentru al doilea an 
consecutiv cel mai greu 
ultramaraton de pe planetă 
organizat la Cercul Polar. 
A alergat peste 566 de 
kilometri, el conducând 
această probă extremă 
de la început până 
la sfârşit. Joi a ajuns pe 
Aeroportul Cluj. Pagina 7
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Război în traficul din Cluj: taximetrişti contra restul lumii!
Primarul Clujului a fost luat la rost joi dimineaţa de un taximetrist nemulţumit de şoferii care parchează neregulamentar 
în standurile de taxi. Problema e veche, dar Boc a reuşit a reuşit să-i ducă pe toţi cu zăhărelul în toţi aceşti ani. Pagina 3
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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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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

Telefoane utile

METEO

60/120C
Înnorat

10/40C
Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

7°/13° Variabil

6°/12° Înnorat

4°/11° Înnorat

6°/12° Înnorat

2°/5° Înnorat

2°/9° Ploaie

2°/6° Ploaie

2°/8° Ploaie
6°/11° Variabil

0°/7° Înnorat

0°/9° Înnorat

0°/8° Înnorat

0°/4° Ploaie

-3°/0° Ninsoare

0°/2° Ploaie

-1°/2° Ploaie
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

24 martie

1603: A murit regina Angliei 
și Irlandei, Elisabeta I (1558-
1603), cea care a instaurat di-
nastia Tudor. (n. 7 sept. 1533)

1905: A murit scriitorul francez 
Jules Verne. (n. 8 feb. 1828)

1997: Începe să emită cana-
lul patru al Radiodifuziunii 
Române, Radio România 
Muzical.

25 martie

1839: A fost utilizat ofi cial ter-
menul „OK”. Termenul a apărut 
în cuprinsul publicaţiei „Boston 
Morning Post” la acea dată.

1847: S-a născut Alexandru 
Dimitrie Xenopol, teoretician 
al literaturii, membru titular 

și președinte al Secţiunii 
Istorice a Academiei Române. 
(m.27 febr. 1920)

26 martie

1827: A murit compozitorul ger-
man Ludwig van Beethoven.(n. 
16 dec. 1770)

1892: A murit poetul, jurnalis-
tul și eseistul american Walt 
Whitman. (n. 31 mai 1819)

1923: Parlamentul României 
a votat Constituţia României 
Mari, promulgată prin decret 
la 28 martie și publicată la 
29 martie.

1979: A fost semnat, la 
Washington, Tratatul de pace 
între Egipt și Israel (A.Sadat și 
M.Begin). 

60/170C
Variabil
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CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

6°/18° Variabil

7°/18° Variabil

9°/18° Înnorat

7°/18° Înnorat
6°/16° Ploaie

5°/12° Variabil

7°/14° Ploaie

8°/14° Variabil
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Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

Expoziţia Destine 
transilvănene de 
excepţie
1 martie– 26 martie 2017
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei este gazda expo-
ziţiei Destine transilvănene de 
excepţie – fraţii Alexandru şi 
Ion Lapedatu în lumina docu-
mentelor.
În perioada 24 februarie – 26 
martie 2017 puteţi admira un 
proiect iniţiat la 140 de ani 
de la naşterea fraţilor 
Lapedatu, care prezintă desti-
nele a doi membri marcanţi 
ai vieţii politice şi culturale 
transilvănene, fraţii 
Alexandru Lapedatu 
(1876-1950) şi Ion Lapedatu 
(1876-1951), reflectate în lu-
mina documentelor.

Expoziţia Unitatea 
mobilă
2 martie– 31 martie 2017
Fabrica de Pensule
În perioada 2-31 martie 
2017, la Fabrica de Pensule, 
în galeria Pilot (etajul III) este 
etalată expoziţia de fotogra-
fie a artistului Roland Váczi. 
Prin capturile sale, acesta 
imortalizează câteva activităţi 
ale proiectului Pata-Cluj, care 
au avut loc într-o baracă de 
tablă cu o suprafaţă de 141 
mp, amplasată în Pata Rât

Expoziţia „Van Gogh 
în alb şi negru”
17 februarie – 31 martie 
2017
Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei
În perioada 17 februarie – 9 
aprilie 2017, Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei 
găzduieşte, la sediul central 
(str. Memorandumului nr. 
21), expoziţia Van Gogh în 
alb şi negru. 100 DE 
HELIOGRAVURI DUPĂ 
DESENELE DIN COLECŢIA 
HYDDE NIELAND. Expoziţia re-
uneşte 100 de heliogravuri 
realizate după desenele lui 
Vincent van Gogh, tipărite de 
către editura şi tipografia 
Versluys en Scherjon din 
Ultrecht în anul 1905. 
Operele de artă expuse repre-
zintă imagini cu dimensiunea 
de 10 x 10 cm., extrase din 
colecţia industriaşului olandez 
Hydde Nieland din Dordrecht, 
care, la rândul său, le-a achi-
ziţionat cu ocazia expoziţiei 
Van Gogh deschise la Haga în 
anul 1892.

Expoziţia Show, don’t 
tell
3 martie – 31 martie 2017
Fabrica de Pensule
În perioada 3-31 martie 
2017, la Fabrica de Pensule, 
este etalată expoziţia Show, 
don’t tell a artiştilor Philipp 
Rößle şi Linus Rauch. Prin 
lucrările lor, aceştia au 
transpus, în mod vizual, teh-
nica de scriere care sub nu-
mele căreia sunt reunite 
obiectele de artă.

Expoziţia Desen 
automat
2 martie – 31 martie 2017
REACTOR
Asociaţia Reciproca vă invi-
tă, în perioada 3-31 martie 
2017, în spaţiul expoziţional 
al REACTOR-ului, să vizitaţi 
expoziţia de grafică a Luciei 
Mărneanu.
Transferând tehnica dicteu-
lui automat din literatură în 
desen, aceasta propune o 
transcriere grafică a minţii 
sale în faţa unui prezent po-
litic greu descifrabil. În ex-
poziţia „desen automat“ 
personajele Luciei 
Mărneanu comentează – fă-
ră cenzură – subiecte actua-
le.

Vineri

Concert simfonic – dirijor 
Andrei Feher
Auditorium Maximum
Ora 19:00

Richard al III-lea se 
interzice! de Matei Vişniec
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Ora 19:00
Mari nume: Shakespeare, 
Meyerhold; o mare piesă: 
Richard al III-lea; o temă mare: 
Răul, care îşi întinde tentaculele 
încă vii de sub dărâmăturile is-
toriei pentru a ne aduce aminte 
că nimeni nu este nici astăzi la 
adăpost de morbul ascuns. Iată 
de ce tânărul regizor Răzvan 
Mureşan scutură din nou spec-
tatorul, confruntându-l direct, 
într-o proximitate voit incomo-
dă, cu personajele culese de 
Matei Vişniec dintr-o lume pe 
care ne dorim cu toţii să o fi lă-
sat în urmă.

Sâmbătă

„URZICA“ RELOADED
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Ora 20:00
Stand-up comedy cu Dragoş 
Pop

Duminică

Ultima noapte de dragoste, 
întâia noapte de război

Teatrul Naţional Cluj
Ora 19:30
În viziunea scenică a Adei 
Lupu, frământările conştiinţei 
sublocotenentului 
Gheorghidiu iau forma unui 
dialog terapeutic cu 
Psihologul, personaj inventat, 
desprins însă şi el din carnea 
eroului camilpetrescian, care 
îl ajută să privească mai atent 
în sine însuşi şi să se confrun-
te cu cele două dimensiuni 
copleşitoare ale vieţii sale: iu-
birea şi războiul.

Frumoasa şi Bestia
Cinema Victoria
Ora 13:00, 17:30
Noul lungmetraj produs de stu-
diourile Disney readaptează po-
vestea clasică a animaţiei 
"Frumoasa şi Bestia" într-un 
fi lm cu totul nou, care se folo-
seşte de live-action pentru a da 
mai multă credibilitate poveştii.
Belle (Emma Watson) este o tâ-
nără femeie care este luată pri-
zonieră de o bestie în castelul 
său, în schimbul libertăţii tatălui 
ei, Maurice (Kevin Kline)...
Filmul musical „Frumoasa şi 
Bestia“ cuprinde multe melodii 
din celebrul musical de pe 
Broadway,este pur şi simplu 
magic,feeric,cu o distribuţie ex-
celentă . Cine a spus ca basme-
le sunt doar pentru copii?

Dirijorul Andrei Feher, asistent al directorului 
muzical de la Orchestre de Paris, se va afl a vi-
neri, 24 martie, la pupitrul Orchestrei Simfonice 
a Filarmonicii de Stat, în timp ce solistă va Oxana 
Shevchenko, o pianistă care a dat primul concert 
ca solistă, cu Orchestră, la doar nouă ani.
Pianista Oxana Shevchenko revine la Cluj vineri 
seară, de la ora 19, la Colegiul Academic, după 
ce anul trecut a susţinut două concerte alături de 
orchestra fi larmonicii clujene. De data aceasta 
ea va interpreta Concertul nr. 2 pentru pian” de 
Serghei Prokofi ev. Programul serii va mai inclu-
de în primă audiţie absolută lucrarea compozito-
rului clujean Ciprian Gabriel Pop – Ragnarok, dar 
și Suita baletului Pasărea de foc, de Stravinksi.
Dirijorul concertului va fi  Andrei Feher, care și-a 
început educaţia muzicală ca violonist la 
Satu-Mare, după care și-a continuat studiile la 
Conservatorul din Montréal. A trecut înspre diri-
jat începând cu 2011 s-a orientat către dirijat și 
a devenit la doar 22 de ani, cel mai tânăr dirijor 
asistent al Orchestrei Simfonice din Québec, 
sub îndrumarea lui Fabien Gabel.
A dirijat ulterior Orchestra Métropolitan din 
Montréal și la Festivalul de tineret din Praga, du-
pă care a colaborat cu dirijori de renume mondial 
precum Zubin Mehta, Valery Gergiev, Christoph 
von Dohnányi, Thomas Hengelbrock, Jaap van 
Zweden, Michael Francis și Alexander Shelley și cu 
soliști ca Radu Lupu, Emanuel Ax, Janine Jansen, 
Jennifer Larmore, Alina Pogostkina și Nicolas 

Altstaedt. În 2014, a fost numit asistent al directo-
rului muzical al Orchestre de Paris, Paavo Järvi, 
iar în stagiunea 2015/2016 s-a reîntors la 
Orchestra Métropolitan și la Orchestra Simfonică 
din Québec, dirijând Orchestre de Paris în mai 
multe concerte, precum Spărgătorul de nuci de 
Ceaikovski, Petrică și Lupul de Prokofi ev și Till 
Eulenspiegel de Richard Strauss. În această stagi-
une, Andrei Feher va dirija Orchestra Simfonică 
din Montréal, dar și Orchestre din Kitchener 
Waterloo, Lausanne și Monte Carlo.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Concert simfonic dirijat de Andrei Feher

Vineri
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Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Primarul Clujului a fost 

luat la rost joi dimineaţa 

de un taximetrist nemul-

ţumit de şoferii care par-

chează neregulamentar 

în standurile de taxi. 

Taximetristul i-a bătut 

obrazul lui Boc spunân-

du-i că în permanenţă 

şoferii de taxi sunt 

amendaţi pentru parcări 

neregulamentare, în 

timp ce şoferii care le 

ocupă standurile sunt 

lăsaţi în pace de poli-

ţişti.

Administraţia Boc a eli-

minat sute de parcări fără a 

oferi şoferilor o alternativă 

decentă. Zero parkinguri 

construite, doar promisiuni. 

Standuri de taxi sunt prea 

puţine. Inevitabil se ajunge 

la şicane între taximetrişti 

şi ceilalţi şoferi, pe de-o par-

te sau între taximetrişti şi 

Poliţia Locală, de cealaltă 

parte.

Problema durează deja 

de ani buni, dar aproape ni-

ciun taximetrist nu are cu-

rajul s-o reclame. Oare de 

frică să nu-şi piardă autori-

zaţiile? În schimb, tot de ani 

buni sunt duşi cu zăhărelul 

de municipalitate care le 

promite că „vom face, vom 

drege, vom rezolva în cel 

mai scurt timp posibil”.

Legea e doar pentru unii?

Invitat joi dimineaţa într-o 

emisiune la radio, primarul 

Emil Boc a fost sunat de un 

taximetrist nemulţumit că le-

gea în oraş se aplică doar anu-

mitor persoane.

„Sunt taximetrist de 13 ani, 

dar se pare că pe noi nu ne 

bagă nimeni în seamă. În le-

gătură cu standurile de taxi 

din cartiere. Joi dimineaţă în 

Gheorgheni, pe strada Borsec, 

în standul de taxi abia am în-

căput două maşini de taxi, re-

stul erau maşini particulare. 

A trecut o maşină de poliţiei 

locale, aşa de urât s-a uitat la 

noi, am crezut că se va opri 

să ne amendeze. Trebuie să 

se rezolve cumva treaba asta, 

mulţi clujeni nici nu se uită 

că acolo sunt standuri de ta-

xi, trebuie nişte indicatoare. 

În tot Clujul e la fel. În fi eca-

re dimineaţă nu avem unde 

să stăm. Dacă stăm în staţii, 

ori suntem alungaţi de acolo, 

ori amendaţi. Am mai ridicat 

problema aceasta, dar se pa-

re că nimeni nu face nimic. 

Noi de ce ieşim la lucru, să 

plătim amenda?”, a spus ta-

ximetristul.

Boc le-a interzis taximetriş-

tilor să parcheze în staţiile de 

transport în comun şi promi-

te refacerea marcajelor la stan-

durile de taxi.

„În staţiile de transport în 

comun, categoric nu. Standu-

rile de taxi trebuie păstrate 

pentru dumneavoastră. Sunt 

de acord. Nu puteţi sta în sta-

ţiile de transport în comun 

pentru că atunci blocăm au-

tobuze şi blocăm 100 de oa-

meni pentru un taxi. Să ne 

înţelegem. Dumneavoastră 

aveţi dreptate şi vă susţin to-

tal. Când se încălzeşte vre-

mea şi vor fi  refăcute marca-

jele în oraş să facem marca-

jele mai vizibil pentru taxi-

metrişti, cum vom face mai 

vizibile şi locurile de parcare 

pentru persoanele cu dizabi-

lităţi. Locaţiile pentru taxime-

trişti trebuie respectate şi tre-

buie aplicate amenzi pentru 

cei care nu le respectă. Pe de 

altă parte, staţiile pentru trans-

portul în comun trebuie păs-

trate pentru transportul în co-

mun pentru că de acolo înce-

pe apoi nebunia dacă nu res-

pectăm elementare. Dumnea-

voastră aveţi dreptul să nu fi ţi 

conturbat în staţiile de taxi, 

iar autobuzele au dreptul să 

poată intra în staţii. Dacă nu 

avem reguli şi nu le respec-

tăm, nu putem funcţiona în 

oraş”, a spus Boc.

Ca să evite un răspuns, 
Boc face ce ştie mai bine: 
schimbă subiectul

Primarul Clujului a încer-

cat să detensioneze atmosfe-

ra întrebându-l pe acesta da-

că este de acord să circule pe 

benzile dedicate transportu-

lui în comun.

„Am propus ca taximetriş-

tii să aibă dreptul, pentru că 

fac parte din transportul în co-

mun, în sensul larg al cuvân-

tului, al oraşului, alături de tro-

leibuze, autobuze şi biciclişti, 

pe benzile dedicate cu condi-

ţia că pe acel traseu nu se opreş-

te, nu se staţionează, pentru că 

nu putem ţine cinci autobuze 

în spate pentru ca taximetris-

tul să aştepte o comandă. As-

ta nu va putea fi  acceptat. Da-

că nu sunt stabilite reguli care 

să le respecte toată lumea nu 

putem să trăim în oraşul aces-

ta. Să nu se supere nimeni, noi 

nu facem altceva decât să ţi-

nem oraşul în echilibru având 

un singur numitor comun de 

la care nu facem rabat: legea”, 

a încheiat primarul.

Standuri improvizate

În oraş sunt câteva sute 

de standuri de staţionare 

amenajate la mii de taxime-

tre. Un alt taximetrist i-a 

scris primarului Emil Boc 

pe Facebook despre aceeaşi 

problemă. „Pe lângă faptul 

că standurile de taxi sunt 

ocupate de maşini parcate, 

multe standuri au dispărut 

sau au fost mutilate. În fie-

care zi, standurile de taxi 

sunt ocupate de maşini par-

cate, iar poliţia locală nu ia 

măsuri. Standul din Cipariu 

s-a modificat în batjocură, 

trebuie să stăm cocoţaţi pe 

borduri. Nimeni nu ia mă-

suri împotriva celor ce ocu-

pă standurile de taxi, iar u-

nele standuri au fost ame-

najate la mişto în zone un-

de nu este cerinţă de taxi-

uri (mijlocul Tăieturii Tur-

cului, Mecanicilor, Vlaicu 

lânga Expo Transilvania 

etc)”, a scris bărbatul.

În perioada următoare Clu-

jul se va aglomera şi mai mult, 

odată cu meciul România-Da-

nemarca şi cu începerea cam-

pionatelor europene de kara-

te, gimnastică şi baschet.

Război în traficul din Cluj: 
taximetrişti contra restul lumii!
De ani buni, municipalitatea nu găseşte soluţii pentru a uşura munca taximetriştilor.

De cele mai multe ori standurile de taxi sunt ocupate de alți șoferi

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Consultarea publică 

referitoare la extinderea 

şi modernizarea străzii 

Bună Ziua s-a încheiat. 

Potrivit viceprimarului 

Dan Tarcea, 55,6% din-

tre clujenii care au 

transmis primăriei punc-

tul lor de vedere, au 

optat pentru varianta I 

dintre proiectele propu-

se, anume: 3 benzi de 

circulaţie (2 dintre aces-

tea cu sens de mers 

înspre Calea Turzii), 

pistă de biciclete, 2 tro-

tuare (lăţime trotuar 

2m, lăţime bandă caro-

sabil 3,25m, pistă bici-

clişti 2,25m)

„Paşii următori în acest 

proiect vizează în primul 

rând transferul de proprie-

tate pentru strada Bună Zi-

ua, de la Guvernul Români-

ei către domeniul public al 

municipiului. Apoi se va tre-

ce în următoarea etapă, ca-

re implică realizarea studiu-

lui de fezabilitate şi a ex-

proprierilor necesare”, a 

spus Tarcea pe Facebook.

Mai mult, pentru decon-

gestionarea traficului în zo-

nă, Primăria Cluj-Napoca 

mai are în vedere şi amena-

jarea a 2 sensuri giratorii: 

la intersecţia străzilor Bună 

Ziua-Măceşului-Trifoiului şi 

la intersecţia străzilor Calea 

Turzii-Mihai Românul.

Un clujean i-a scris vice-

primarului că singura pro-

blema ar fi faptul că pe Ca-

lea Turzii nu există pistă de 

bicicleta, „deci pista s-ar ter-

mina dintr-o dată, fără con-

tinuitate şi posibilitate de a 

ajunge în centru”.

De la începutul anului 

primarul Emil Boc tot aş-

teaptă un semn de la Guver-

nul Grindeanu în ceea ce 

priveşte această stradă.

„Bună Ziua este încă în 

proprietatea Guvernului Ro-

mâniei, prin Ministerul 

Transporturilor. Sper ca Gu-

vernul Grindeanu să pună 

pe ordinea de zi într-o şe-

dinţă cât mai apropiată pen-

tru a o putea prelua. Cul-

mea, noi cerem să luăm o 

povară financiară de pe ume-

rii Guvernului. Strada tre-

buie întreţinută, reparată, 

deszăpezită. Toate aceste lu-

cruri, după ce trece în pro-

prietate, le va face Primă-

ria. Noi suntem interesaţi 

să o putem moderniza pen-

tru că noi nu putem pune 

niciun ţăruş acolo câtă vre-

me nu suntem proprietari 

ca autoritate locală. Sper ca 

aceste lucruri să se deblo-

cheze. Este o chestiune de 

bun simţ”, a spus Boc.

Reabilitarea străzii Bună 

Ziua a fost începută în pra-

gul alegerilor locale din 2012 

şi a însemnat amenajarea 

de rigole şi trotuare, iar ul-

terior asfaltarea. În buge-

tul pe anul 2017 sunt cu-

prinşi bani pentru lărgirea 

străzii.

Primăria Cluj aşteaptă în van soluţii de la Guvern pentru strada Bună Ziua
Lărgirea străzii Bună Ziua stă la mila Guvernului Grindeanu, dar viceprimarul Clujului a anunţat cum va arăta aceasta după modernizare.
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PUBLICITATE

LICITAȚIE PUBLICĂ

S.C. E.ON Servicii Tg. Mureș, organizează în data de 30 
martie 2017, ora 11,00, la sediul din Cluj-Napoca, strada 
Decebal nr. 93-95, licitaţie publică în vederea vânzării 
imobilului, proprietate a S.C. Delgaz Grid S.A. situat în comuna 
Viișoara, sat Urca, strada Principală FN, judeţul Cluj, compus 
din 179 mp teren și construcţie în suprafaţă de 35 mp. Preţul 
de pornire este de 18.590 lei, TVA scutit fără drept de deducere.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul 
de pornire.

Condiţiile de participare la licitaţie sunt prezentate în 
caietul de sarcini, care va putea fi  solicitat la adresa de 
e-mail: mihaela.simion@eon-romania.ro .

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0365 423753.

PUBLICITATE

IN ATENTIA  PUBLICULUI  CALATOR!
Cu ocazia meciului de fotbal Romania – Danemarca, pro-

gramat pe Cluj Arena duminica 26 martie 2017 incepand 
cu ora 21:45, din cauza restrictiilor de circulatie impuse in 
zona stadionului liniile 30 (Grigorescu – A. Vlaicu), 101A 
(Bucium – P-ta Garii – curse efectuate cu autobuze) si M 
26 (Floresti Cetate – Cluj-Napoca) vor circula pe trasee de-
viate, dupa cum urmeaza:
– Linia 30 (incepand cu ora 14:00): B-dul 1 Dec. 1918 – Fan-
tanele – P-ta 14 Iulie – O. Goga – Dragalina – P-ta M. Vitea-
zul – Cuza Voda – 21 Decembrie 1989 – A. Vlaicu;
La revenire din B-dul 21 Decembrie 1989 pe str. Regele Ferdi-
nand – Dragalina – O. Goga – P-ta 14 Iulie – Fantanele – B-dul 
1 Dec. 1918;
– Linia M 26 (incepand cu ora 14:00):
Ambele sensuri: Com. Floresti – Spl. Independentei – P-ta 
14 Iulie (capat linie).
– Linia 101 A (incepand cu ora 18:00):
Ambele sensuri: Bucium – Primaverii – Spl. Independentei – 
P-ta 14 Iulie – O. Goga – Dragalina – Horea – P-ta Garii;
Intre orele 23:00 – 01:00 va funcţiona linia de autobuze 
25N cu plecari din 15 in 15 min.

Va multumim pentru intelegere.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

De la preluarea manda-

telor în Parlamentul 

României, deputaţii clu-

jeni nu s-au sinchisit 

prea mult să legifereze, 

unii dintre ei lăudân-

du-se cu întrebări şi 

interpelări referitoare la 

situaţii semnalate nu de 

ei, ci de presă.

Deputatul liberal Florin 

Stamatian a adresat o între-

bare ministrului de Interne 

Carmen Dan în care preci-

zează că în urma audienţe-

lor i-au fost aduse la cunoş-

tinţă o serie de probleme ale 

ISU Cluj, în speţă a SMURD. 

În întrebare, Stamatian ce-

re ministrului Sănătăţii să îi 

comunice dacă se are în ve-

dere în acest an alocarea de 

fonduri pentru reînnoirea 

parcului auto al ISU Cluj, 

serviciul SMURD.

Coincidenţă sau nu, ini-

ţiativa lui Stamatian a venit 

după ce Monitorul de Cluj 

a scris depre situaţia de la 

SMURD şi despre faptul că 

zeci de ambulanţe de la I-

SU Cluj sunt vechi şi uzate, 

iar din acest motiv activita-

tea este îngreunată.

Şi deputatul „paraşutat” 

Sorin Moldovan (PNL) i-a 

adresat, luna aceasta, minis-

trului Sănătăţii Florian Bodog 

o întrebare şi a cerut expli-

caţii referitoare la insufi cien-

ţa vaccinurilor în cazul mai 

multor boli, printre care şi 

rujeola. La fel, coincidenţă 

sau nu, Monitorul de Cluj a 

semnalat şi a scris în repeta-

te rânduri, încă din ianuarie 

despre lipsa vaccinurilor şi a 

epidemiei de rujeolă.

Din interpelările de pe si-

te-ul Camerei Deputaţilor 

vedem că Sorin Moldovan 

este preocupat şi de cutre-

mure, obiectul uneia dintre 

interpelări – adresate minis-

trului Educaţiei Pavel Năs-

tase şi ministrului Afaceri-

lor Interne Carmen Dan- fi-

ind introducerea în progra-

ma şcolară a unei materii 

obligatorii privind măsurile 

de siguranţă în cazul unor 

incendii, cutremure sau in-

undaţii. Interpelarea lui Mol-

dovan vine în condiţiile în 

care judeţul Cluj a fost fe-

rit, din fericire, atât de cu-

tremure, cât şi de inundaţii 

dezastruoase.

Deputaţii Csoma Botond 

(UDMR) şi Adrian Oros 

(PNL) au avut iniţiative 

mai ancorate în realitate. 

Csoma Botond a cerut ex-

plicaţii Ministrului Educa-

ţiei, interpelarea sa având 

ca obiect desfiinţarea pro-

filului Ştiinţele naturii de 

la Liceul Teoretic „Brassai 

Samuel” din Cluj. „Conse-

cinţa pierderii ultimei cla-

se din cadrul filierei teore-

tice, profil real, specializa-

rea ştiinţele naturii ar fi ca 

liceul să funcţioneze cu o 

singura clasă din cadrul fi-

lierei tehnologice, profil 

servicii. Astfel, Liceul Te-

oretic Brassai ar deveni li-

ceu tehnologic. Efectele 

acestei transformări ar fi 

pierderea ciclului primar şi 

gimnazial care în mod in-

evitabil ar duce la pierde-

rea statutului juridic şi la 

desfiinţarea liceului”, spu-

ne Csoma Botond.

O întrebare interesantă a 

avut şi deputatul PNL de Cluj 

Adrian Oros al cărei obiect 

a fost „decizia discutabilă şi 

discriminatorie” a ISJ Cluj 

de aprobare în planul de şco-

larizare pentru anul şcolar 

2017-2018 a unui număr de 

doar două clase a IX a de li-

ceu din cele trei cerute de 

conducerea Liceului „Ana 

Ipătescu” din Gherla. Pentru 

iniţiativa ISJ Cluj, Oros a ce-

rut explicaţii ministrului Edu-

caţiei Pavel Năstase.

Ce au muncit deputaţii clujeni de la preluarea 
mandatelor în Legislativul României
Liberalii Florin Stamatian şi Sorin Moldovan copiază din presă. 

Florin Stamatian Sorin Moldovan Adrian Oros Csoma Botond

Povestea „Dacian Ciolos în 

USR” pare că s-a încheiat, 

după ce fostul prim-minis-

tru a subliniat clar că nu 

s-a pus problema să intre în 

formaţiunea condusă de 

Nicusor Dan.

Dacian Ciolos i-a transmis li-

derului USR că „ar fi  bine” să 

nu se mai folosească de nume-

le său şi să îşi rezolve proble-

mele din partid.

„I-am spus deja domnului 

Nicuşor Dan de o săptămână 

că nu se pune problema de ne-

gociere a intrării lui Cioloş în 

USR şi nu asta a fost problema 

de la început! Ei trebuie să îşi 

rezolve problemele interne din 

partid şi ar fi  bine să nu folo-

sească numele meu”, a spus Ci-

olos, citat de Digi 24.

De aproape două săptămâni 

s-a discutat intens despre o po-

sibilă intrare a lui Dacian Cio-

loş în USR.

Fostul şef de cabinet al lui 

Ciolos, Alin Mâţuţă, a spus în 

urmă cu o săptămână, că in-

trarea fostului premier în USR 

nu mai e de actualitate: „Pre-

şedintele USR a spus foarte clar 

că Dacian Ciolos nu este bine-

venit în partid”.

Apoi, Nicusor Dan a ţinut să 

facă unele precizări, subliniind 

că, în cadrul USR, încă se do-

reşte intrarea fostului premier 

în partid, dar a şi prezentat ar-

gumentele sale împotriva intră-

rii lui Cioloş în USR.

Marţi, preşedintele USR a 

menţionat că Dacian Cioloş a 

fost invitat în partid şi, „dacă 

acceptă, poate candida la orice 

funcţie, la congres”.

În cele din urmă, miercuri, 

vorbind despre o eventuală can-

didatura a lui Dacian Cioloş la 

şefi a USR, Nicuşor Dan a men-

ţionat că „orice competiţie este 

benefi că”.

Liberalii au depus, la Senat, 

un proiect de lege privind 

alegerea primarilor în două 

tururi, susţinând că scruti-

nul într-un singur tur cu 

votul majorităţii celor pre-

zenţi la urne este „o soluţie 

total greşită” şi nu oferă 

legitimitate „gospodarului 

comunităţii".

„Este declarat primar candi-

datul care a întrunit majoritatea 

voturilor valabil exprimate. Da-

că niciunul dintre candidaţi nu 

a obţinut majoritatea voturilor 

valabil exprimate, fapt care se 

consemnează în procesul ver-

bal încheiat de biroul electoral 

de circumscripţie, se organizea-

ză un al doilea tur de scrutin”, 

potrivit proiectului care modifi -

că Legea 115/2015 pentru ale-

gerea autorităţilor administraţi-

ei publice locale, Legea admi-

nistraţiei publice locale nr. 

215/2001 şi Legea nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali.

La al doilea tur de scrutin, 

care are loc la două săptămâni 

de la primul tur, participă nu-

mai candidaţii clasaţi pe prime-

le două locuri, respectiv candi-

daţii afl aţi în situaţie de balotaj, 

potrivit proiectului de lege de-

pus de parlamentarii liberali.

Alegerea primarului într-un 

singur tur, cu votul majorită-

ţii celor care se prezintă la 

vot, „este o soluţie legislativă 

total greşită”, susţine deputa-

tul PNL Victor Paul Dobre, în 

expunerea de motive a pro-

iectului de lege.

Deputatul PNL susţine că 

alegerea primarului într-un 

singur tur a a înlocuit siste-

mul anterior în care acesta e-

ra ales în două tururi, „solu-

ţie legislativă care devenise o 

normalitate statuată de legea 

românească şi care a căpătat 

în timp o recunoaştere majo-

ră din partea societăţii”.

„În acest context, conside-

răm absolut necesară revenirea 

la sistemul alegerii primarului 

în două tururi de scrutin, solu-

ţie legislativă şi tehnică care 

asigură un grad mai ridicat de 

legitimitate pentru persoana 

aleasă, dar şi o corectitudine 

mai mare în desemnarea gos-

podarului comunităţii”, mai 

spune liberalul.

Cioloş lămureşte cum e cu intrarea în USR

PNL vrea primari aleşi în două tururi
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ADVERTORIAL

Bihoreanul Adrian Farcaş 

a inventat un sistem de 

încălzire unic în lume, 

care costă cât o centrală 

termică normală, dar 

reduce costurile pe tim-

pul iernii la jumătate, pe 

lângă faptul că oferă un 

grad de siguranță extrem 

de ridicat. Invenţia este 

expusă la a XV-a ediţie a 

Salonului Internaţional al 

Cercetării, Inovării şi 

Inventicii Pro Invent din 

Cluj-Napoca, care are loc 

pe B-dul Muncii nr. 103-

105, până vineri.

Un sistem de încălzire ne-

cesar unei locuințe de 100 de 

metri pătrați are un preţ ca-

re pornește de la 1.800 de eu-

ro. Sistemul nu necesită re-

vizii temporare și este ușor 

de montat. Costurile la încăl-

zire, pe timp de iarnă, pen-

tru o casă cu o suprafață de 

100 de metri pătrați, este de 

aproximativ 150 de lei pe lu-

nă, potrivit inventatorului. 

Instalația are până la 20 de 

ani garanție.

Adrian Farcaș spune că 

principalele caracteristici ale 

sistemului de încălzire sunt:

– capacitatea de expanda-

re în caz de îngheţ (astfel se 

elimina schimbătorul de căl-

dură intermediar utilizat de 

toţi producătorii de pompe 

de căldură apă-apă şi scad 

simţitor costurile de imple-

mentare şi exploatare, respec-

tiv creşte performanţă pom-

pei de căldură cu 15-20%).

– este confecţionat dintr-

un material antiaderent ca-

re previne formarea depune-

rilor (apă din foraj poate fi  

tulbure, cu un conţinut ridi-

cat de impurităţi şi poate fa-

ce depuneri, ducând la col-

matarea schimbătoarelor 

uzuale)

– garanţia produsului poa-

te fi  extinsă până la 20 ani, 

ţinând cont de durabilitatea 

materialelor din care este con-

fecţionat.

Invenţia este deja aplica-

tă la scară largă în construc-

ţia pompelor de căldură Ter-

mocasa. Firma Termocasa, 

din Oradea, are o experienţă 

de aproape 10 ani în produ-

cerea, comercializarea şi in-

stalarea de sisteme de încăl-

zire cu pompă de căldură ca-

re utilizează acest tip de 

schimbător de căldură, bre-

vetat de Adrian Ciprian Far-

caş.

Aşadar brevetul este utili-

zat de aproape 10 ani pe pia-

ţă şi a ajuns la maturitate din 

punct de vedere al testelor şi 

performanţelor. Astfel, spu-

ne inventatorul bihorean, el 

poate revoluționa construc-

ţia pompelor de căldură din 

intreagă lume, ţinând cont şi 

că utilizarea pompelor de căl-

dură prezintă un trend ascen-

dent în ultimii ani.

Sistem de încălzire unic în lume, 
prezentat la Salonul de Inventică de la Cluj

Angelica TEOCAN
economic@monitorulcj.ro

Monitorul de Cluj a refăcut 

calculele, utilizând cele 

mai noi date, pentru a 

transforma preţurile ali-

mentelor de bază, dar şi 

ale altor produse sau 

servicii „consumate” de 

clujeni în ore sau minu-

te de muncă.

După cum puteţi obser-

va în tabel, preţurile nu au 

crescut foarte mult, în 

schimb salariile s-au majo-

rat semnificativ.

Cu toate acestea, dacă nu 

v-aţi gândit până acum cât 

timp munciţi pentru cafea-

ua băută în pauza de masă 

de la serviciu sau pentru un 

pachet de ţigări nu e prea 

târziu să o faceţi! Rezulta-

tele calculelor noastre s-ar 

putea însă să facă produse-

le mai greu „digerabile”.

Spre exemplu, pentru ce-

le două plăceri zilnice un 

angajat plătit cu salariul mi-

nim pe economie munceş-

te acum aproape 2 ore, fa-

ţă de mai bine de 3 ore acum 

patru ani, în timp ce un an-

gajat cu salariu mediu tre-

buie să lucreze o oră, faţă 

de o oră jumătate în 2013.

„Gluma se îngroaşă”, da-

că încercăm să aflăm cât ne 

costă „fizic” un kilogram 

de carne de porc, un tuns 

sau un iPhone, făcându-ne 

să trecem „în contabilitate” 

de la minute la zile de lu-

cru sau chiar la ani.

Astfel, un salariat plătit 

la minim îşi permite să cum-

pere un kg de carne după 

aproape ojumătate de zi la 

serviciu, să meargă la coa-

for după o zi de muncă, iar 

dacă are dorinţe excentri-

ce, să-şi cumpere un tele-

fon de ultimă generaţie du-

pă câteva luni bune de eco-

nomii „la sânge”.

Pentru a face transfor-

mările am luat ca baze de 

calcul atât salariul mediu 

net lunar, cât şi cel minim 

pentru a le permite citito-

rilor să aleagă din tabel su-

mele cele mai apropiate de 

valoarea câştigului perso-

nal.

În 2013, am stabilit că, 

în medie, un clujean era 

plătit cu 9,31 de lei pentru 

fiecare oră lucrată, iar un 

angajat cu salariu minim, 

cu 3,32 de lei pe ora.

Acum, un salariat plătit 

cu venitul minim primeşte 

7 lei pe oră, în timp pentru 

salariu mediu câştigul este 

de 15,41 lei pe oră.

Ne-am folosit de datele 

furnizate de Direcţia Regi-

onală de Statistică Cluj, pe 

luna decembrie 2016, în ce-

ea ce priveşte câştigul me-

diu net la nivelul judeţului. 

Astfel, câştigul salarial me-

diu nominal brut realizat în 

luna decembrie 2016 a fost 

de 3567 lei şi cel net de 

2605 lei.

Vă reamintim că salariul 

minim brut este de 1.450 

lei pe lună, începând cu 1 

februarie 2017, cu 16% fa-

ţă de sfârşitul anului 2016, 

când era 1.250 de lei.

 Salariu MINIM net 
2013: 588 lei 
2017: 1065 lei 

Salariu MEDIU net 
2013: 1585 lei 
2017: 2605 lei 

 
Produs/Serviciu 

(unitate) 

 
 

2013     2017 

 
 

2013                   2017 

 
 

2013                      2017 

Pâine (buc) 2,5 2,5 45 min 23 min 16 min 10 min 
Ulei (l) 7 8 2 h 6 min 1 h 6 min 66 min 31 min 

 3,5 3,5 1 h 3 min 33 min 23 min 14 min 
Lapte (l) 3 3,5 54 min 28 min 23 min 14 min 

 0,7 0,7 13 min 7 min 5 min 3 min 
 1,8 1,5 33 min 17 min 12 min 7 min 

 20 22 6 h 5 min 3 h 17 min 2 h 8 min 1 h 17 min 
 13 16 3 h 56min 2 h 4 min 1 h 24 min 1h 2 min 

 5 6 1 h 30 min 47 min 32 min 23 min 
(buc) 20 25 6 h 5 min 3 h 17 min 2 h 8 min 1 h 37 min 

Cafea cafenea 5 6 1 h 30 min 47 min 32 min 23 min 
 13 15 3 h 56 min 2 h 4 min 1 h 24 min 58 min 

(buc) 
8 10 2 h 28 min 1 h 16 min 56 min 38 min 

Deodorant 
(buc) 

10 10 3 h 4 min 1 h 35 min 56 min 38min 

  
 

100 130 30h 5 min 15 h 55 min 10 h 7 min 8 h 43 min 

Tuns 40 50 12 h 3 min 6 h 34 min 4 h 16 min 3 h 24 min 
 5/7(buc)  3050 3200 918 h 

(5 luni 
jumatate) 

484 h 327 h 
(aproape  
2 luni) 

207 h 

Cât costă în ore de muncă o pâine, 
faţă de acum 4 ani
Clujenii trebuie să mucească cu mult mai puţin pentru diverse produse sau servicii, faţă de 2013.

După patru şedinţe con-

secutive în care euro s-a 

plasat peste pragul de 

4,56 lei, fiind testat 

chiar şi cel de 4,57 lei, 

ieri am asistat la mar-

cări de profituri, care au 

permis leului să se apre-

cieze.

Cursul monedei unice a 

coborât de la 4,5631 la 

4,5555 lei, tranzacţiile rea-

lizându-se între 4,549 şi 

4,558 lei. Cotaţiile de la ora 

14:00 erau de 4,552 – 4,555 

lei.

Chiar dacă tensiunile din 

piaţă, provocate de politici-

le fiscale şi salariale ale gu-

vernului, nu au dispărut, 

există posibilitatea ca leul 

să preia direcţia pozitivă lu-

ată celelalte monede din re-

giune, performeră fiind cea 

poloneză.

Reamintim că numeroa-

se voci, inclusiv din partea 

FMI sau a Comisiei Europe-

ne, au atras atenţia, în ulti-

mele săptămâni, asupra pe-

ricolului ca deficitul buge-

tar al României să depăşeas-

că anul acest şi cel viitor, 

pragul critic de 3%.

Cursul dolarului ameri-

can a continuat să scadă, de 

la 4,2286 la 4,2229 lei, nou 

minim al ultimelor opt săp-

tămâni. Cotaţiile din piaţa 

valutară fluctuau între 4,215 

şi 4,227 lei.

Moneda elveţiană se apre-

cia pe pieţele internaţiona-

le la 1,07 – 1,072 franci/eu-

ro, însă media ei a scăzut 

de la 4,2568 la 4,2545 lei, 

influenţată de deprecierea 

suferită de euro.

În regiune, moneda polo-

neză se aprecia uşor, la 4,269 

– 4,283 zloţi iar cea maghia-

ră stagna la 308,5 – 309,2 

forinţi.

Perechea euro/dolar, ca-

re a urcat miercuri la 1,0825 

dolari, maximul ultimelor 

şapte săptămâni, cobora u-

şor la 1,0768 – 1,0805 do-

lari, investitorii arătându-se 

prudenţi înainte de un dis-

curs al d-nei Janet Yellen, 

preşedinta Rezervei Federa-

le, şi de primul vot impor-

tant din Congres al erei 

Trump, referitor la modifi-

carea legii Obamacare.

Deprecierea dolarului din 

ultimele săptămâni poate fi 

pusă pe seama faptului că 

oficialii Fed au lăsat de în-

ţeles că vor majora dobân-

da doar de două ori în cur-

sul acestui an, faţă de pro-

iecţia anterioară care indi-

ca trei intervenţii de politi-

că monetară.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14:00.  (R.G.)

Euro a scăzut cu aproape un ban

PIAŢA VALUTARĂ
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Problema poluării devi-

ne presantă la nivel glo-

bal, cu atât mai mult cu 

cât anul trecut s-a con-

semnat cea mai ridicată 

temperatură globală. 

Cine ar fi crezut că 

rezolvarea ar putea să 

vină de la nişte români?

O echipă formată din trei 

cercetători, printre care se 

află şi reprezentanţi ai Uni-

versităţii Tehnice din Cluj-Na-

poca, a inventat o instalaţie 

de îndepărtare a dioxidului 

de carbon din gazele rezi-

duale, practic un filtru care 

se poate ataşa la coşurile fa-

bricilor pentru a reduce cu 

90% concentraţia de CO2 

emisă în atmosferă. Proiec-

tul a fost prezentat la Salo-

nul de Inventică ProInvent 

care a început la Cluj-Napo-

ca şi durează până vineri, 

24 martie.

Motivaţia stă în amploa-

rea pe care o ia fenomenul 

încălzirii globale, potrivit 

profesorului Vasile Hotea, 

unul dintre cercetători, iar 

problema în sine este atât 

de serioasă încât ar trebui 

angrenată în rezolvarea ei 

toată mişcarea academică.

„Schimbările climatice, 

încălzirea globală, ar trebui 

să ne preocupe pe toţi, da-

că noi nu ne gândim la as-

pectul acesta, care putem să 

dăm o soluţie viabilă, atunci 

cine? Fiecare dintre inven-

tatori, cercetători, cadre di-

dactice ar trebui să fie pre-

ocupat de aspectul acesta, 

date fiind fenomenele din 

ultimii ani”, explică profe-

sorul pentru Monitorul de 

Cluj.

Implementarea mai 
grea decât inventarea

Deşi invenţia datează din 

2012, iar anul trecut a fost 

şi brevetată de OSIM, încă 

este în fază de experiment, 

iar cercetătorii caută meto-

de de a o implementa, pri-

ma dată la scară mică.

„Faza este de model ex-

perimental, am făcut insta-

laţia în laborator, cu un tub 

de CO2, am introdus un anu-

mit procent care să fie apro-

piat de cel din gazele teh-

nologice care rezultă din-

tr-un proces tehnologic şi 

am calculat eficienţa de re-

ţinere, cu o relaţie simplă şi 

am ajuns la 90% reţinere, 

un procent foarte bun. Acum 

caut un IMM unde să pot 

implementa proiectul. Insta-

laţia nu e scumpă. Trebuie 

făcută la scară pilot şi apoi 

construită la scară industri-

ală, să vedem dacă se repro-

duc rezultatele”, adaugă Va-

sile Hotea.

Marile industrii 
ar putea fi  păstrate

Potrivit acestuia, imple-

mentarea ar fi o soluţie de 

salvare atât a mediului, cât 

şi a marilor fabrici polua-

toare.

„Spre exemplu, uzinele 

mari din Baia Mare s-au în-

chis, uzina de plumb, de cu-

pru, iar instalaţia e o solu-

ţie pentru a păstra astfel de 

fabrici. În industria chimi-

că, metalurgică, fabricarea 

cimentului, centrale termo-

electrice, peste tot sunt emi-

sii de CO2. Cei mai mari po-

luatori cu CO2 sunt fabrici-

le de ciment, după cum am 

văzut în literatura de speci-

alitate, ele sunt răspunză-

toare cu 11% din total CO2 

emis în atmosferă. Instala-

ţia trebuie construită înain-

te de coşul de fum şi pro-

iectată la o capacitate pen-

tru volumul de gaze care re-

zultă din procesul respec-

tiv”, detaliază cercetătorul.

Invenţia se referă la un 

procedeu de îndepărtare a 

dioxidului de carbon din ga-

ze reziduale. lnstalaţia, con-

form invenţiei, este consti-

tuită în principal dintr-un 

scruber centrifugal, un re-

zervor de stocare şi prepa-

rare a soluţiei de carbonat 

de sodiu şi potasiu, pulveri-

zată printr-o diuză de con-

structie specială, un conden-

sator pentru pentru fl uxul de 

vapori bogat în CO2, o co-

loană de desorbţie cu rol de 

regenerator a solventului şi 

un condensator în care fl u-

xul de vapori bogat în CO2 

din coloana de desobrţie es-

te condensat, uscat în turbi-

na cu abur şi stocat.

Altă idee, de această 
dată de la Cluj

O altă invenţie, de data 

aceasta prezentată de stu-

denţi de la Universitatea Ba-

beş-Bolyai, ar putea ajuta 

cercetătorii să monitorize-

ze, de la distanţă, cu ajuto-

rul unui telefon mobil, ex-

perimentele din laborator. 

Invenţia poate fi utilă mai 

ales în cazul experimente-

lor care durează foarte mul-

te ore.

„Reacţia durează foarte 

mult timp, cam 22 de ore, 

şi atunci trebuie să monito-

rizăm în continuu parame-

trii. Am luat un senzor de 

PH şi unul de temperatură 

şi putem să facem monito-

rizarea on-line, de pe 

smartphone sau de pe un 

laptop. Am creat softul şi 

am pus aici într-o cutie tot 

ce ne trebuia – o placă de 

bază care primeşte informa-

ţiile, citeşte parametrii de la 

reacţie şi îi poate transmite 

mai departe, cu ajutorul ne-

tului, în cloud, de unde pu-

tem citi datele”, a spus Sza-

bo Robert, de la Facultatea 

de Chimie şi Inginerie Chi-

mică.

Firmele, reticente 
la inovaţie

Preşedintele salonului Pro 

Invent, Radu Munteanu, a 

declarat, la rândul său, că 

studii europene arată că un 

procent foarte mic din com-

paniile româneşti pun ac-

cent pe inovaţie, iar atunci 

când o fac se lovesc de un 

climat dificil, care nu le per-

mite să realizeze cu uşurin-

ţă schimbări inteligente.

„83 la sută din firmele 

româneşti sunt non-inova-

tive. Există măsurători eu-

ropene care se ocupă de a-

ceste lucruri, în fiecare ţa-

ră. Asta ce ne spune? Că lu-

crurile noi presupun un efort 

suplimentar, investiţii. Ori 

economia noastră nu are po-

tenţialul necesar de a inves-

ti în nou. Avem invenţii foar-

te bune, mulţi lucrează pen-

tru companii străine, breve-

tează în exteriorul Români-

ei, dar această chestiune nu 

a fost încurajată aşa cum 

trebuie“, a declarat Radu 

Munteanu, fost rector al 

UTCN.

Invenţie pentru reducerea poluării, 
prezentată la Cluj-Napoca
Cercetătorul Vasile Hotea, cel care a realizat invenția, spune: „Fiecare dintre inventatori, cercetători, 
cadre didactice ar trebui să fie preocupat de aspectul încălzirii globale“.

Instalația de îndepărtare a dioxidului de carbon din gazele reziduale este în fază experimentală, cercetătorii caută o mini fabrică unde să o implementeze

Anul 2016 a bătut toate 

recordurile de temperatu-

ră, nivelului mării şi 

încălzirii oceanice, infor-

mează marţi Organizaţia 

Meteorologică Mondială 

(OMM), citată de EFE.

În ajunul Zilei Mondiale 

a Meteorologiei, (World Me-

teorological Day) care se 

marchează în fiecare an la 

23 martie, din 1961, OMM 

a publicat Declaraţia sa anu-

ală privind starea climei în 

lume, în care evidenţiază 

2016 ca an al tuturor recor-

durilor.

Anul 2016 a fost cel mai 

cald de când se fac înregis-

trări meteo, cu o temperatu-

ră de 1,1 grade Celsius peste 

nivelul preindustrial, repre-

zentând o creştere de 0,06 gra-

de peste recordul anterior în-

registrat în 2015.

Temperaturile medii mon-

diale ale suprafeţei mării au 

fost în 2016 cele mai ridica-

te de la începerea înregis-

trărilor, exacerbate de feno-

menul meteorologic „El 

Nińo”. Acest fenomen s-a 

înregistrat în trimestrele trei 

şi patru ale anului 2015 şi a 

continuat şi în primul tri-

mestru al anului 2016.

„La Nińa” şi „El Nińo” sunt 

două fenomene meteo rezul-

tate din fazele opuse ale in-

teracţiunii dintre atmosferă şi 

oceanul Pacifi c (creşterea sau 

descreşterea temperaturii apei) 

şi au efecte opuse asupra cli-

mei în diferite locuri ale pla-

netei. „El Nińo” se produce 

când are loc o creştere a tem-

peraturilor, cu efecte asupra 

fi ecărei regiuni a lumii, în timp 

ce „La Nińa” contribuie la o 

scădere a respectivelor tem-

peraturi.

Se topesc gheţarii

Nivelul mării la scară mon-

dială a crescut cu 20 de cen-

timetri de la începutul seco-

lului XX, ca urmare în speci-

al a expansiunii termice a o-

ceanelor şi a dezgheţului ghe-

ţarilor şi a calotelor glaciare. 

Îngheţul din toamna anului 

2016 a fost excepţional de 

lent, în timp ce extinderea 

calotelor glaciare marine s-a 

contractat la mijlocul lunii 

noiembrie.

Nivelurile de dioxid de 

carbon în atmosferă au atins 

pragul simbolic de referinţă 

de 400 de particule la un mi-

lion în 2015 şi nu vor scădea 

sub acest nivel generaţiile 

viitoare din cauza caracteru-

lui durabil al CO2.

Omul, vinovat pentru 
schimbările climatice

Potrivit OMM, în prezent 

este posibil să se dovedească 

clar existenţa unei relaţii în-

tre schimbarea climatică pro-

vocată de om şi multe cazuri 

de fenomene extreme cu efec-

te devastatoare. Printre astfel 

de fenomene înregistrate în 

2016 merită semnalate sece-

tele grave care au provocat 

nesiguranţă alimentară pen-

tru milioane de persoane în 

zonele meridională şi orien-

tală ale Africii şi Americii Cen-

trale, sau uraganul Matthew 

care a afectat Haiti şi este con-

siderat prima furtună de ca-

tegoria 4 produsă din 1963 şi 

până acum.

OMM avertizează că a-

ceste condiţii extreme se vor 

menţine şi în 2017 având în 

vedere faptul că în plină iar-

nă boreală a fost semnala-

tă de trei ori producerea 

echivalentului arctic al unui 

„val de căldură”. De aseme-

nea, furtuni intense s-au 

produs în Atlantic, impulsi-

onând pătrunderea spre nord 

a unor fronturi atmosferice 

calde şi umede. Calotele gla-

ciare din Antarctica au în-

registrat de asemenea un ni-

vel scăzut fără precedent.

Record de temperatură la nivel mondial
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Bistriţeanul Tibi Uşeriu, 

cel care a câştigat pen-

tru a doua oară consecu-

tiv maratonul 6633 

Arctic Ultra, s-a întors, 

în noaptea de miercuri 

spre joi, în România, 

aterizând pe Aeroportul 

Internaţional Cluj, acolo 

l-au aşteptat rudele, pri-

etenii şi aproximativ 100 

de fani.

Tibi a mărturisit că cel 

mai dificil a fost startul, când 

a realizat ce îl aşteaptă în 

următorii kilometri, poves-

tind însă că, datorită avan-

sului pe care l-a avut, în 

acest an a putut să se opreas-

că, să se aşeze pe sanie şi 

să admire Aurora Boreală.

Au venit rudele, priete-

nii, dar şi fani de-ai lui Tibi, 

mulţi din Bistriţa, însă şi din 

Cluj. Samuel şi alţi trei pri-

eteni au alergat în mod sim-

bolic distanţa din centrul 

oraşului până la aeroport, 

aproximativ 8 kilometri, ca 

să îl aştepte pe cel căruia 

acum i se spune şi „Ice Man”.

„Ne-am înţeles pe Face-

book să venim în alergare 

pentru a ne alătura lui Tibi 

în ceea ce face el. Îl apreci-

em pentru ceea ce a făcut 

şi pentru că a reuşit să fa-

că performanţă în ciuda unor 

perioade mai grele pe care 

el le-a avut în viaţă. S-a re-

definit”, a spus Samuel.

Mulţi dintre cei prezenţi 

aveau steaguri tricolore, dar 

au prezentat şi un mesaj 

scris din afişe „A doua oa-

ră 6633 până la capăt”.

Uşeriu a primit prăjituri, 

bezea de nucă cu cremă de 

ciocolată şi cafea pentru re-

facere din partea unei tine-

re şi s-a fotografiat cu unii 

dintre cei care l-au aşteptat. 

„Se numesc tobiţe. Sunt be-

zele de nucă cu o cremă de 

ciocolată şi cafea, pentru 

energie. Este macaronul de 

România şi este o prăjitură 

destul de pretenţioasă”, a 

explicat Nicoleta Nădăşan.

Mult mai frig 
decât anul trecut

Tibi Uşeriu a declarat că 

singura diferenţă faţă de cur-

sa de anul trecut a fost fri-

gul mai pronunţat în acest 

an.

„Concurenţa a fost un pic 

mai mare, a trebuit să scot 

de la mine ceva în plus, să 

îmi folosesc experienţa de 

anul trecut, deşi nu m-a aju-

tat foarte mult. A fost o com-

petiţie friguroasă. Am avut 

ceva probleme, de la o ast-

fel de competiţie nu te aş-

tepţi să te întorci sănătos î-

napoi, am avut probleme 

minore, ceva degerături ca-

re au început în a treia zi, 

dar până la urmă am putut 

să gestionez şi să ajung la 

final cu ele. Cel mai dificil 

moment a fost startul, când 

mi-am dat seama ce mă aş-

teaptă pentru următorii ki-

lometri. Au fost momente 

dificile şi mi-am dat seama 

că cu cât mă duc mai pre-

gătit, cu atât mi-e mai greu, 

cred că am un instinct de 

supravieţuitor şi, de obicei 

sunt spontan, şi îmi rezolv 

problemele fără să fiu pre-

gătit. De data asta am fost 

mai pregătit şi mi-am dat 

seama că am avut probleme 

mai mari decât anul trecut”, 

a spus Uşeriu.

Mi-am făcut o cafea 
şi am privit 
Aurora Boreală

În ciuda frigului extrem 

pe care l-a înfruntat, Tibi 

Uşeriu a povestit că traseul 

a avut momente frumoase, 

de care a putut să profite în 

primul rând datorită avan-

sului mare pe care l-a avut 

faţă de ceilalţi competitori.

„Cred că nu o să uit toa-

tă competiţia şi acele nopţi 

care au trecut. La un mo-

ment dat a apărut Aurora 

Boreală. Atunci m-am pus 

jos pe sanie, mi-am făcut o 

cafea şi am stat să mă uit 

la ea până am început să în-

gheţ de frig. A fost unul din-

tre momentele pe care de 

data asta le-am savurat, pen-

tru că data trecută nu am 

reuşit deoarece nu aveam 

un avans prea mare faţă de 

concurentul din spate. Acum 

mi-am permis şi asta”, a 

spus Uşeriu.

Sportivul a explicat zâm-

bind că în perioada imedi-

at următoare se va întoarce 

la lucru, astfel încât să nu 

fie concediat, şi că se pre-

găteşte pentru un nou ultra-

maraton dificil, în cursul 

anului 2017, de data aceas-

ta în deşert.

„E prea devreme ca să 

spun dacă mai particip. Anul 

trecut m-am hazardat şi am 

spus că nu o să mai calc 

vreodată acolo. Acum tre-

buie să îmi revin şi mai văd 

până anul viitor. Acum mă 

voi întoarce la Tăşuleasă 

pentru că mă ameninţă ăş-

tia că o să mă dea afară. 

Mi-au spus că mi s-a termi-

nat concediul. Mă întorc la 

muncă. Avem o competiţie 

de terminat, avem Ziua Vo-

luntarului şi ne ocupăm. Eu 

sunt angajat dincolo de toa-

te astea. Nu îmi câştig exis-

tenţa din ceea ce fac. Dim-

potrivă. Mă întorc la mun-

că şi la antrenamente. Va 

urma o competiţie în deşert, 

pentru că vreau să mă în-

călzesc. Cam la toate com-

petiţiile la care merg eu es-

te greu pentru că sunt com-

petiţii considerate a fi prin-

tre cele mai grele din lume. 

Cu siguranţă va fi greu în 

deşert, pentru că acolo un-

de locuiesc nu am nici cli-

ma de antrenament şi cred 

că va fi mai greu la căldură 

decât la frig. Acum mă pre-

gătesc de recuperare, care 

sper să fie rapidă şi să nu 

dureze prea mult”, a spus 

Tibi.

A semnat autografe 
zeci de minute

Timp de câteva zeci de 

minute, Tiberiu Uşeriu a 

semnat autografe pe cărţi 

sau steaguri tricolore şi apoi 

a făcut poze cu cei care au 

venit să îl întâmpine la so-

sirea acasă.

Acesta a menţionat că du-

pă câteva zile de recupera-

re la o clinică de specialita-

te din Cluj-Napoca se va în-

toarce în Bistriţa-Năsăud, 

iar apoi va participa la o 

competiţie în deşert.

„Eu nu am nici clima de 

antrenament unde locuiesc, 

cred că va fi mai greu la căl-

dură, decât la frig, dar mă 

descurc, am un corp care se 

descurcă”, a afirmat Uşeriu.

Tibi Uşeriu. Povestea incredibilă 
a omului care a reuşit imposibilul
Maratonistul Tibi Uşeriu a fost întâmpinat pe Aeroportul Cluj de aproximativ 100 de fani la întoarcerea acasă.

100 de persoane l-au așteptat pe Tibi Ușeriu la aeroport

Bistriţeanul Tiberiu Ușeriu a câștigat, vi-
neri, 17 martie, pentru a doua oară conse-
cutiv, maratonul 6633 Arctic Ultra, o cursă 
desfășurată pe distanţa de 350 de mile 
(peste 560 kilometri) în apropierea 
Cercului Polar, el conducând această probă 
extremă de la început până la sfârșit. 
Ușeriu a terminat cursa în 159 de ore, la 
ora locală 01.25, la Tuktoyaktuk (Canada), 
la o temperatură de – 36 de grade.

În 2017, la startul maratonului arctic din 
Canada s-au aflat 24 de concurenţi, care 
s-au înscris în cele trei secţiuni: 120 de mi-

le, plus 120 de mile și 350 de mile, în ulti-
ma fiind și Tiberiu Ușeriu (42 de ani), ală-
turi de alţi 17 participanţi. Din cei 18 în-
scriși la start, doar Ușeriu și încă trei parti-
cipanţi – din Scoţia, Anglia și Franţa – au 
mai participat la maraton.

În 2016, Ușeriu a câștigat Maratonul 6633 
Arctic Ultra în 173 de ore și 40 de minute 
și a avut de înfruntat temperaturi chiar și 
de -62 de grade Celsius. La start s-au mai 
aflat doi români – Vlad Tănase și Andrei 
Roșu – care au terminat la egalitate pe po-
ziţia a treia.

Învingător doi ani la rând la -62 grade Celsius

Autobiografi a lui Tibi se numește “27 de pași” și a apărut 
din dorinţa acestuia de a-și asuma trecutul.

“Lumea mă știe drept alergător de anduranţă. Ce nu știe în-
să e povestea vieţii mele paralele. Am fost pe rând slugă la 
ciobani pe Bârgaie, porcar în armata română, azilant politic 
în Berlin, pizzer într-un restaurant italian, bodyguard la un in-
terlop sârb, martor într-o galerie de alba-neagra în Gran 
Canaria și autor de jafuri armate. Am evadat din două închi-
sori europene dar nu și din a treia. Vânat prin Interpol am 
devenit client al unei pușcării de maximă securitate. Drept 
urmare, timp de aproape 10 ani am lipsit de la apel din pro-
pria tinereţe, închis complet singur între patru ziduri albe, 
foarte groase. Cei care au auzit de mine după ce am câștigat 
6633 Atlantic Ultra vor descoperi în această carte povestea 
mea așa cum nu o știe nimeni și n-a auzit-o nimeni nicioda-
tă. La fel și cei care, fără a mă fi  întrebat înainte, m-au ales 
ca subiect al examenul de capacitate la limba română”.

„27 de pași” sau cine e Tibi Ușeriu
PREMIU

25.000 lei
va primi Tibi Ușeriu de la Consiliul Județean 
Bistrița Năsăud pentru performanța sa
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† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

Una din sărbătorile mari 

ale Maicii Domnului este 

Bunavestire, pe care o 

prăznuim la 25 martie. Ne 

amintim acum de ziua în 

care Sfântul Arhanghel 

Gavriil a vestit-o pe Sfânta 

Fecioară că ea Îl va naşte 

pe Mesia (Luca 1, 26-38) şi 

acum se zămisleşte dum-

nezeiescul Prunc în pânte-

cele său, prin puterea 

Sfântului Duh.

Marea lucrare ce are loc la 

Bunavestire o rezumă troparul 

sărbătorii: „Astăzi este începu-

tul mântuirii noastre şi arătarea 

tainei celei din veac. Fiul lui 

Dumnezeu, fi u Fecioarei se fa-

ce, şi Gavriil harul îl binevesteş-

te. Pentru acesta şi noi, împreu-

nă cu dânsul, Născătoarei de 

Dumnezeu să-i strigăm: bucu-

ră-te cea plină de har, Domnul 

este cu tine”.

Fiul lui Dumnezeu se face om 

ca să-i dea omului posibilitatea 

de a se îndumnezei. Domnul Ii-

sus Hristos a pus accent pe nu-

mirea Sa de „Fiul Omului”: „El 

a insistat să se numească Fiul o-

mului pentru a arăta că, deşi e 

Dumnezeu, S-a făcut cu adevă-

rat Fiul omului El însuşi”.

S-a făcut fi u Fecioarei. De ce? 

Ne spune Părintele Dumitru Stă-

niloae: „Naşterea Fiului lui Dum-

nezeu din Fecioară a ţinut sea-

mă de neputinţa imanenţei u-

mane de a se mântui prin ea 

însăşi, de a sparge în sus ori-

zontul închis al umanului su-

pus repetiţiei şi morţii, de a în-

cadra pe toţi cei ce se nasc din 

Hristos după har în şirul celor 

«născuţi» din Dumnezeu”.

Este grăitoare în acest sens 

şi slujba praznicului: „Taina cea 

din veac se descoperă astăzi şi 

Fiul lui Dumnezeu, Fiu al omu-

lui se face, ca părtaş fi ind la ce-

ea ce este mai rău, să mă îm-

părtăşească pe mine din ceea ce 

este mai bun. Amăgit a fost odi-

nioară Adam şi dorind să fi e 

Dumnezeu, nu a fost. Iar Dum-

nezeu se face om, ca pe Adam 

să-l facă Dumnezeu”.

Consecinţele sunt enorme. 

Domnul Hristos asumându-Şi 

fi rea noastră ne face pe noi toţi 

fraţi ai Lui. În Evanghelia Jude-

căţii Universale, referitor la cei 

ce au lucrat faptele milei tru-

peşti şi sufl eteşti, Mântuitorul 

ne spune: „fl ămând am fost şi 

M-aţi dat să mănânc; însetat 

am fost şi M-aţi dat să beau, 

străin am fost şi M-aţi primit; 

Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; 

bolnav am fost şi M-aţi cercetat; 

în temniţă am fost şi aţi venit 

la Mine” (Matei 25, 35-36).

Domnul întrupându-Se se 

identifi că cu tot omul, cu în-

treg Adamul. Atitudinea noas-

tră faţă de oameni e de fapt 

atitudinea faţă de El. Povesti-

rea spune că o mănăstire ves-

tită a decăzut. Vocaţiile s-au 

împuţinat, credincioşii n-o mai 

cercetau, iar bătrânul ei stareţ 

era dezamăgit. Dorind să afl e 

cauza acestei stări de lucruri 

s-a dus la un mare duhovnic, 

care i-a spus: din mănăstirea 

voastră a dispărut dragostea 

şi spiritul de comuniune. 

Într-unul dintre vieţuitorii mă-

năstirii voastre este deghizat 

Hristos şi voi Îl neglijaţi. Cum 

doriţi să vă meargă bine? S-a 

întors acasă şi le-a spus puţi-

nilor călugări ce mai rămăse-

seră aceste lucruri. Toţi s-au 

problematizat şi se întrebau 

în cine S-a deghizat Hristos? 

În paraclisier? În portar? În 

eclesiarh? În bucătar? Oricum, 

au început să-i trateze pe toţi 

cu multă dragoste şi atenţie. 

Rezultatul? S-au înmulţit vo-

caţiile, lumea a început să ca-

ute din nou mănăstirea, atmo-

sfera era una minunată.

Sărbătoarea Buneivestiri ne 

descoperă două direcţii în care 

este dirijată atenţia noastră. Pe 

de o parte o preamărim pe Mai-

ca Domnului, care a primit să-L 

întrupeze pe Domnul Hristos, 

pe de altă parte, suntem che-

maţi să fi m atenţi cu semenii 

noştri, care sunt fraţii Lui.

După Bunavestire, Maica 

Domnului a făcut un act de tan-

dreţe şi de fi lantropie, vizitând-o 

pe verişoara sa Elisabeta care e-

ra însărcinată în a şasea lună cu 

Sfântul Ioan Botezătorul. Şi a ră-

mas cu ea trei luni până a năs-

cut. Maica Domnului, de îndată 

după întâlnirea cu Arhanghelul 

Gavriil şi după ce a fost adum-

brită de Duhul Sfânt, a alergat 

la Elisabeta ca s-o copleşească şi 

pe acesta şi pe fi ul ei nenăscut 

încă, cu harurile primite.

Pentru noi clujenii, pe lângă 

aceste aspecte de natură teolo-

gică, Bunavestire conţine un 

motiv special de bucurie. Pen-

tru că pe 25 martie 2006 era în-

tronizat, de către Patriarhul Te-

octist, Mitropolitul Bartolomeu 

Anania. Vechea Mitropolie a Fe-

leacului cu descendenţă ştefa-

niană de la 1488, îşi relua acti-

vitatea prin hotărârea Sfântului 

Sinod din 4 noiembrie 2005. Mi-

tropolitul Bartolomeu îşi înche-

ia alocuţiunea de întronizare cu 

cuvintele: „Trăiesc şi eu bucuria 

zilei de astăzi, iar bucuria mea 

nu este altceva decât cântecul u-

nei lebede care, înainte de a mer-

ge printre trestii să se culce, es-

te de pe acum încredinţată că 

un şir de aripi albe va luneca în 

urma ei, gata de zbor, sub cerul 

istoriei Transilvaniei”.

Tot pe 25 martie 2011, Prea-

fericitul Părinte Patriarh Daniel, 

după plecarea la Domnul a Mi-

tropolitului Bartolomeu, mă in-

stala pe mine în scaunul vlădi-

cesc de la Cluj. Şi acum ne stră-

duim ca această sărbătoare să 

o organizăm aşa cum se cuvi-

ne pentru că, socotim noi, că 

ea este sărbătoarea patronală a 

Clujului, pe lângă faptul că es-

te hramul Mitropoliei Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului. Nici 

n-ar putea exista o altă sărbă-

toarea mai potrivită, pentru că 

toţi creştinii, indiferent de con-

fesiune, ştiu cât de importantă 

este Bunavestire şi urmările În-

trupării lui Hristos pentru mân-

tuirea noastră.

Fiul lui Dumnezeu, 
fiu Fecioarei se face

Pr. Bogdan Ivanov

Pentru a sărbători 11 ani de 

la reînfi inţarea, la 25 martie 

2006, a Mitropoliei Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, 

la Cluj-Napoca vor fi  organi-

zate mai multe evenimente 

ce vor marca acest moment 

festiv din istoria ei.

Evenimentele vor începe 
vineri, 24 martie 2017, la ora 
18.00, când în Catdedrală PS 

Episcop vicar Emilian Loviş-

teanul va săvârşi slujba Pave-

cerniţei Mari şi a Litiei, urma-

tă de slujba Privegherii.

Sâmbătă, 25 martie 2017, 
de praznicul Bunei Vestiri, 
începând cu ora 10.00, un so-

bor de arhierei avându-l în 

frunte pe Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Arhiepiscop şi Mitropo-

lit Andrei, Mitropolitul Cluju-

lui va săvârşi Sfânta Liturghie, 

în Catedrala Mitropolitană din 

Cluj-Napoca, în prezenţa cre-

dincioşilor, a personalităţilor 

din lumea culturală şi acade-

mică, dar şi a reprezentanţilor 

autorităţilor civile şi militare 

din întreaga Mitropolie.

Din soborul arhiereilor invi-

taţi la acest eveniment mai fac 

parte: PS Vicenţiu, Episcopul Slo-

boziei şi Călăraşilor, PS Petroniu, 

Episcopul Sălajului, PS Ilarion 

Făgărăşanul, Episcop vicar al Ar-

hiepiscopiei Sibiului şi PS Emi-

lian Lovişteanul, Episcop vicar 

al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Ziua de 25 martie a devenit, 

prin actul providenţial al reîn-

fi inţării Mitropoliei Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului o 

sărbătoare pentru întreaga Tran-

silvanie, ea marcând momen-

tul intronizării primului Mitro-

polit, Bartolomeu Anania, iar 

după 5 ani a Înaltpreasfi nţitu-

lui Părinte Mitropolit Andrei.

Evenimentul naşterii noii Mi-

tropolii, ancorat în viziunea şi 

voinţa istorică exprimată de Sfân-

tul Ierarh Andrei Şaguna, de Oc-

tavian Goga sau de Patriarhul 

Miron Cristea, confi rmă implini-

rea acestor idealuri, dar şi faptul 

că Biserica trăieşte mereu sub 

aripa înnoitoare a Duhului Sfânt.

11 ani de la reînfiinţarea 
Mitropoliei Clujului

Cu ocazia anului comemora-

tiv al apărătorilor patriei şi 

martirilor neamului în tim-

pul prigoanei comuniste, în 

perioada 20 – 23 martie 2017, 

Asociaţia Studenţilor Creştini 

Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.) 

împreună cu Asociaţia 

Tinerilor Creştini Ortodocşi 

Cluj a organizat Festivalul de 

Teatru – de tineret intitulat 

„ÎNCHIS AM FOST”.

Programul a inclus:

Luni, 20 martie 2017, ora 
19:00, Sala Nicolae Ivan (P-ţa 
Avram Iancu, nr 18) – Seară de 

teatru a grupurilor de tineret: 

Grupul parohiei Luna, cu scene-

ta „BUCATA DE PÂINE”, inspi-

rată din relatările IPS Bartolomeu 

Anania, LTCOR Dej, cu sceneta 

„INGERUL GHERLEI”, inspirată 

din întâmplări de la Închisoarea 

Gherla, Grupul Parohiei „Sfân-

tul Alexandru”, cu sceneta „CO-

LIND ÎNLĂNŢUIT”, inspirată din 

mărturisirea poetului Traian Dorz, 

Grupul Parohiei „Adormirea Mai-

cii Domnului”, cu sceneta „ME-

DIC PSIHIATRU, FĂRĂ VOIE”, 

inspirată din mărturisirea lui Vir-

gil Maxim, condamnat la 25 de 

ani de temniţă grea.

Marţi, 21 martie 2017, ora 
19:00, Biserica Studenţilor (Str, 
Haşdeu, 45) – Pr. Ciprian Ne-
greanu, cuvânt intitulat „De la 
închisorile sufl etului la închi-
sorile trupului”.

Miercuri, 22 martie 2017, 
ora 19:00, sala mare a Casei de 
Cultură a Studenţilor – Piesa de 

teatru a ASCOR Cluj, „COLIVIA 
PRIVEGHETORILOR” …O pu-

nere în scenă a unei tinereţi tră-

ite profund, nu în libertate, ci în 

spatele gratiilor. Multe scene sunt 

inspirate din mărturisirile doam-

nei Aspazia Oţel Petrescu şi ale 

domnului Dumitru Bordeianu.

Joi, 23 martie 2017, ora 20:00, 
Amfi teatrul Facultăţii de Chi-
mie – Conferinţă cu diacon prof. 

dr. Ioan Caraza (rudă cu deţinu-

tul politic Grigore Caraza care a 

pătimit 21 de ani în închisoare).

Festivalul de Teatru 
„ÎNCHIS AM FOST”

Alexandra Andereş

Concertul de gală al 

Fundaţiei „Mitropolitul 

Bartolomeu” a avut loc sâm-

bătă, 18 martie 2017, chiar 

în ziua în care cel dintâi 

Mitropolit al Clujului ar fi  

împlinit vârsta de 96 de ani.

Numeroşi oameni de cultură, 

studenţi şi clujeni de toate vâr-

stele au participat la tradiţionalul 

eveniment organizat anual de 

fundaţia care poartă numele Mi-

tropolitului Bartolomeu. Pe sce-

na Teatrului Naţional din Cluj-Na-

poca a urcat, aşa cum este tradi-

ţia, Cvartetul Transilvan al Filar-

monicii din Cluj-Napoca. Concer-

tul celor patru membrii a fost pre-

faţat de un recital muzical susţi-

nut de Corala „Psalmodia Transyl-

vanica” a Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă din Cluj dar şi de dis-

cursul invitatului special din acest 

an, Cristian Hadji Culea, directo-

rul Teatrului Naţional din Iaşi, 

prieten apropiat şi confi dent al 

Mitropolitului Bartolomeu.

În deschiderea evenimentului, 

Mitropolitul Clujului, Înaltpreasfi n-

ţitul Părinte Andrei a evocat în câ-

teva cuvinte personalitatea Mitro-

politului Bartolomeu, subliniind 

încă o dată puterea prin care s-a 

impus atât ca voce importantă în 

lumea culturală şi socială, cât mai 

ales ca model aparte pentru tineri, 

pe care îi preţuia într-un mod spe-

cial. „Nu în zadar a primit apela-

tivul de „Leul Ardealului”, atât 

pentru personalitatea sa puterni-

că, cât şi datorită celui ce a fost li-

teratul Valeriu Anania, dar şi ie-

rarhul orator, Bartolomeu”, a afi r-

mat Înaltpreasfi nţitul Andrei.

Prin acest eveniment anual, 

Fundatia „Mitropolitul Bartolo-

meu” îşi propune să îşi recon-

fi rme deschiderea ei culturală 

dar şi să promoveze proiectul 

generos al acordării de burse ti-

nerilor merituoşi dar lipsiţi de 

posibilităţi fi nanciare.

Mitropolitul Bartolomeu 
ar fi  împlinit vârsta 
de 96 de ani

Ierarhul s-a născut pe 18 mar-

tie 1921, în comuna Glăvile, Jud. 

Vâlcea.

Preoţii şi credincioşii clu-

jeni s-au rugat la finalul Sfin-

tei Liturghii din Catedrala 

Mitropolitană pentru odih-

na sufletului celui ce a păs-

torit timp de 18 ani Eparhia 

Clujului. După slujbă, pre-

oţii slujitori au coborât în 

cripta ierarhilor din subso-

lul catedralei, unde au ros-

tit rugăciuni şi au aprins câ-

te o lumânare.

Mitropolitul Bartolomeu 
a avut două mari evlavii

 „Cea mai mare şi cea din-

tâi evlavie a avut-o faţă de Mai-

ca Domnului, izvorâtă şi din 

faptul că el şi-a iubit foarte 

mult mama. Şi faţă de Maica 

Domnului, evlavia lui a fost 

într-atât de mare încât a soco-

tit că el trebuie să locuiască în 

casa ei de la Mănăstirea Nicu-

la. În acelaşi timp, având con-

ştiinţa că prezenţa lui în Mă-

năstirea Nicula va aduce un 

plus, mai ales că vremurile nu 

erau foarte favorabile mănăs-

tirii. A doua evlavie şi asemă-

nare, era Sfântul Ioan Boteză-

torul, prototipul monahului. 

În icoane, Sfântul Ioan Bote-

zătorul este reprezentat cu aripi 

de înger, una dintre calităţile 

Mitropolitului Bartolomeu, 

pentru că, în scrierile sale s-a 

identifi cat cu îngerul fără aripi, 

care aripi le-a dobândit atunci 

când a plecat de pe pământ şi 

cu care aripi poate să vină în 

preajma noastră ca să ne dea 

tărie şi putere pentru a mărtu-

risi credinţa, pentru a fi  sta-

tornici în credinţă şi pentru a 

nu ne pierde cu fi rea”, a spus 

astăzi, Arhim. Dumitru Cobza-

ru, Exarhul mănăstirilor din 

Arhiepiscopia Clujului.

Gala Fundaţiei „Mitropolitul Bartolomeu”, un moment memorabil în ziua 
în care ierarhul ar fi împlinit 96 de ani
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SAMUS CONSTRUCŢII S.A 
(denumită în continuare „Societatea“), o societate pe acţiuni 
înfi inţată și funcţionând conform legilor din România, cod 
unic de înregistrare RO 202107, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J12/22/1991, cu sediul social în Dej, str. 
Văii, nr. 2, jud. Cluj, reprezentat prin domnul IOAN TECAR – 
Președintele Consiliului de Administraţie, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare și cu actul constitutiv al Societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”) și 
Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor („AGEA”) 
pentru data de 25.04.2017, începând cu ora 9.00 (pentru 
AGOA) și cu ora 10.00 (pentru AGEA), la sediul Societăţii, cu 
următoarea ordine de zi:

I. Pentru AGOA:

1. Revocarea din funcţie a unui administrator ca urmare 
a demisiei acestuia și acordarea descărcării de gestiune.

2. Confi rmarea în funcţie a administratorilor provizorii 
numiţi în data de 4 iulie 2017, pentru un mandat egal cu 
durata rămasă din mandatul actualului Consiliu de 
Administraţie (și revocarea corespunzătoare a 
administratorului/administratorilor neconfi rmaţi în funcţie, 
cu acordarea descărcării de gestiune).

3. Alegerea de noi administratori ai Societăţii (pentru a 
atinge un număr de 5 membri ai Consiliului de Administraţie), 
pentru un mandat egal cu durata rămasă din mandatul 
actualului Consiliu de Administraţie. Lista cuprinzând informaţii 
cu privire la numele, localitatea de domiciliu și califi carea 
profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator se afl ă la dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societăţii, putând fi  consultată și completată de aceștia.

4. Revocarea auditorului fi nanciar G5 Consulting SRL.
5. Alegerea unui nou auditor fi nanciar și stabilirea 

duratei mandatului acestuia. Propunerea consiliului de 
administraţie este PricewaterhouseCoopers, pentru un 
mandat care să se încheie la 30 iunie 2019.

6. Actualizarea datelor de identifi care ale administratorilor 
și, dacă este cazul, ale auditorului fi nanciar, din actul 
constitutiv al Societăţii.

7. Împuternicirea de persoane în vederea îndeplinirii 
formalităţilor legale necesare pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acţionarilor.

II. Pentru AGEA:

1. Ratifi carea și confi rmarea/aprobarea Hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii 
din data de 16 ianuarie 2017.

2. Aprobarea majorării capitalului social al Societăţii 
în următoarele condiţii:

a) Majorarea capitalului social de la suma de 139.964,60 
lei la suma de 139.964,70 lei prin emiterea a 1 (o) acţiune 
în schimbul compensării unei datorii certe, lichide și 
exigibile în valoare de 8.804.371 lei (sau a echivalentului 
în EURO al acestei sume) faţă de acţionarul majoritar 
Fertero Limited cu acţiuni ale Societăţii;

b) In urma acestei operaţiuni, se va emite acţionarului 
majoritar Fertero Limited o singură acţiune, iar restul 
sumei până la valoarea totală a datoriei compensate va 
reprezenta primă de emisiune;

c) Acţionarul majoritar Fertero Limited va putea propune 
compensarea unei datorii cu o valoare diferită de cea 
precizată mai sus, dar care să asigure îndeplinirea cerinţelor 
legale privind nivelul minim al activului net al Societăţii, 
cu condiţia ca, în urma majorării de capital social acestui 
acţionar să i se emită tot o singură acţiune.

d) Anularea a 90 acţiuni emise conform Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii nr. 2 din 
14 decembrie 2016, ca urmare a neexercitării de către nici 
unul dintre ceilalţi acţionari a dreptului de preferinţă în 
termen de 30 zile după publicarea acestei hotărâri.

3. Modifi carea art. 6 din actul constitutiv al Societăţii, 
după cum urmează:

”6.1 Societatea are un capital social de 139.964,70 lei, 
subscris şi integral vărsat.

6.2 Capitalul social este împărţit în 1.399.647 acţiuni, 
cu o valoare nominală de 0,1 lei fi ecare.”.

4. Actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al 
Societăţii.

5. Împuternicirea de persoane în vederea îndeplinirii 
formalităţilor legale necesare pentru aducerea la îndeplinire 
a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară 
a acţionarilor.

Acţionarii pot participa la lucrările AGOA și AGEA personal 
sau prin reprezentant cu procură specială. Formularul de 
procură specială se poate obţine de la sediul Societăţii. 
Procura specială se întocmește și semnează de către 
acţionarul reprezentat în 3 exemplare originale. Un 
exemplar se trimite la Societate până la data de 24.04.2017, 
al doilea exempar se înmânează reprezentantului, iar al 
treilea exemplar se păstrează de către acţionar.

Vor putea participa și vota la lucrările AGOA și AGEA 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la 
data de referinţă 21.04.2017.

Începând cu data de 25.03.2017, documentele și 
materialele informative referitoare la problemele înscrise 
pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi  puse la dispoziţia 
acţionarilor, la sediul Societăţii din localitatea Dej, str. Văii 
nr. 2, judeţul Cluj, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de 
lege, a doua convocare se face pentru data de 26.04.2017, 
ora 9.00, respectiv 10, cu aceeași ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
IOAN TECAR

PUBLICITATE

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 

A ACŢIONARILOR LIFE IS HARD S.A.
23.03.2017

Administratorul unic al Societăţii LIFE IS HARD – S.A., 
societate comercială administrată în sistem unitar, înfi inţată și 
funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la 
Ofi ciul Registrului Comerţului sub nr. J12/1403/2004, cod de 
înregistrare fi scală RO16336490, cu sediul situat în Cluj-Napoca, 
Strada Macului nr. 19-21, judeţul Cluj, (denumită în continuare 
„Societatea”), în conformitate cu dispoziţiile art. 117 din Legea 
nr. 31/1990, cu prevederile Legii 297/2004 cu modifi cările și 
completările ulterioare, cu prevederile Regulamentul nr. 6/2009, 
precum și cu prevederile actului constitutiv al Societăţii.

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

(AGEA) Societăţii, în data de 24.04.2017 ora 11:30, la INVEST 
CAFFE, din Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 7, ap 1, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la sfârșitul zilei de 11.04.2017, 
considerată dată de referinţă, în Registrul Acţionarilor ţinut 
de Depozitarul Central S.A.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror altor 
condiţii de validitate, AGEA se va ţine în data de 25.04.2017 ora 
11:30, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeași data de referinţă.

ORDINEA DE ZI
Punctul 1: Aprobarea majorării capitalului social al Societăţii 

LIFE IS HARD – S.A, prin emisiunea a 280.000 de noi acţiuni cu 
valoarea nominală de 1 leu/acţiune, alocate cu titlu gratuit în 
benefi ciul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut 
de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare stabilită de 
AGEA. Rata de alocare a acţiunilor este de o acţiune nou emisă 
la cinci acţiuni deţinute la data de înregistrare. Majorarea capitalului 
social se va realiza prin încorporarea unei cote părţi în cuantum 
de 280.000 lei, din profi tul net distribuibil aferent perioadei de 
raportare încheiată la 31 decembrie 2016.

Punctul 2: Aprobarea prelunigirii/refi nanţării liniei de credit 
deschise la ALPHA BANK SA pentru o durată suplimentară de 12 
luni, respectiv până la data de 8 decembrie 2018. Discuţia se 

poartă asupra liniei de credit în valoare de 450.000 lei, aprobată 
de instituţia de credit ALPHA BANK SA în baza Contractului de 
creditare nr 383/18.12.2015

În cazul în care nu se ajunge la un acord cu banca, Societatea, 
prin Administratorul Unic va putea contracta o noua linie de 
credit de la o altă instituţie bancară în limita a maxim 100.000 
Euro sau contravaloarea în lei.

Punctul 3: Discutarea și aprobarea modifi cării Actului 
Constitutiv al Societăţii prin completarea obiectelor secundare 
de activitate cu următoarele activităţi, clasifi cate potrivit 
CAEN după cum urmează:
-  CAEN 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
-  CAEN 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor 

publice și al comunicării
-  CAEN 7312 Servicii de reprezentare media
-  CAEN 7320 Activităţi de studiere a pieţei și de sondare a 

opiniei publice
Punctul 4: Aprobarea datei de 04.08.2017 ca dată de 

înregistrare, defi nită ca fi ind data care servește la identifi carea 
acţionarilor care urmează a benefi cia de drepturile de alocare a 
acţiunilor nou emise și asupra cărora se răsfrâng hotărârile 
adoptate de Adunarea Generală Extraordinar a Acţionarilor, a 
ex-date în data de 03.08.2017 și a datei plăţii în data de 07.08.2017.

Punctul 5: Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de 
substituire, a d-nului Erik Barna, Administrator Unic al societăţii, 
pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, pentru a semna 
hotărârile acţionarilor, precum și orice alte documente în legătură 
cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalităţile 
prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, 
inclusiv formalităţile de publicare și înregistrare a acestora la 
Registrul Comerţului sau la orice altă instituţie publică.

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA
Informaţii suplimentare cu privire la convocarea și 

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

LIFE IS HARD S.A.
Prin Administrator Unic

Dl. Erik Barna

PUBLICITATE

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 

A ACŢIONARILOR LIFE IS HARD S.A.
23.03.2017

Administratorul unic al Societăţii LIFE IS HARD – S.A., 
societate comercială administrată în sistem unitar, înfi inţată și 
funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată 
la Ofi ciul Registrului Comerţului sub nr. J12/1403/2004, cod 
de înregistrare fi scalăRO16336490, cu sediul situat în Cluj-Napoca, 
Strada Macului nr. 19-21, judeţul Cluj, (denumită în continuare 
„Societatea”), în conformitate cu dispoziţiile art. 117 din Legea 
nr. 31/1990, cu prevederile Legii 297/2004 cu modifi cările și 
completările ulterioare, cu prevederile Regulamentul nr. 6/2009, 
precum și cu prevederile actului constitutiv al Societăţii

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGOA) 

Societăţii, în data de 24.04.2017 ora 10:00, la INVEST CAFFE, din 
Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 7, ap 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la sfârșitul zilei de 11.04.2017, considerate dată de 
referinţă, în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror altor 
condiţii de validitate, AGOA se va ţine în data de 25.04.2017 ora 
10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeași data de referinţă.

ORDINEA DE ZI
Punctul 1: Discutarea și aprobarea raportului de gestiune 

al Administratorului Unic, precum și discutarea raportului de 
audit fi nanciar, aferente exerciţiului fi nanciar 2016;

Punctul 2: Discutarea și aprobarea sau modifi carea situaţiilor 
fi nanciare anuale aferente exerciţiului fi nanciar 2016, pe baza 
rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul 
Independent;

Punctul 3: Pronunţarea asupra gestiunii Administratorului 
Unic în exerciţiul fi nanciar 2016;

Punctul 4: Aprobarea modului de distribuire a profi tului net 
aferent exerciţiului fi nanciar 2016, după cum urmează:

a) Din profi tul net distribuibil, aferent perioadei de raportare 
încheiată la 31 decembrie 2016, va fi  utilizată suma de 

280.000 lei pentru majorarea capitalului social și emiterea 
de noi acţiuni care vor fi  distribuite gratuit acţionarilor, 
conform reglementărilor aplicabile.

b) Diferenţa rămasă după deducerea din profi tul net 
distribuibil, aferent perioadei de raportare încheiată la 31 
decembrie 2016, a sumei cu care se majorează capitalul social 
potrivit punctului a) de mai sus, rămâne la dispoziţia Societăţii 
sub forma profi tului nerepartizat.

Punctul 5: Dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri 
și Cheltuieli și a programului de activitate pentru exerciţiul 
fi nanciar 2017;

Punctul 6: Alegerea Administratorului Unic al Societăţii, 
stabilirea remuneraţiei cuvenite pentru anul în curs, stabilirea 
obiectivelor și aprobarea bonusului de performanţă;

Punctul 7: Numirea Auditorului Independent, stabilirea 
duratei minime a contractului de audit fi nanciar și fi xarea 
onorariului aferent activităţii de audit fi nanciar;

Punctul 8: Aprobarea datei de 04.08.2017 ca dată de 
înregistrare, defi nită ca fi ind data care servește la identifi carea 
acţionarilor care urmează a benefi cia de dividende sau alte 
drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și a ex-date 03.08.2017.

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

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA
Informaţii suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea 

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

LIFE IS HARD S.A.
Prin Administrator Unic

Dl. Erik Barna

PUBLICITATE
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Colectivul S.C. ACORD COM S.A. Cluj este alături 
de colegul POP LIVIU în aceste momente grele 

pricinuite de încetarea din viaţa
a soţiei și fostei noastre colege

POP OTILIA.
Condoleanţe familiei îndurerate.

CONDOLEANŢE

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor. Aștept telefoa-
ne la tel. 0760-185659. (13.15)

CASE/CABANE

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

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 94 m 
spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 

m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 8 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
telefoane la nr. 0740-876853. (3.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (3.7)

¤ Vând teren de 3000 mp, sat Ve-
chea-Chinteni, la 20 km de Cluj-Na-
poca, intravilan, întăbulat, acces la 
utilităţi, posibilităţi de construcţie, 
zonă bună, loc liniștit, preţ 15 euro/
mp. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-556174, 0728-145263. (4.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în supr. 
de 1400 mp, cu pomi fructifi eri și 
teren pentru grădinărit, zonă fru-
moasă, liniștită, drum asfaltat, 
front 19 m, în loc. Mera, la 13 km 
de Cluj. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0740-312851. (8.9)

¤ 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 teren agricol, suprafaţa 
20.000 mp (2 hectare) în Jucu de 
Sus – Molitură. Terenul este com-
pact, situat la 100 metri de utilităţi, 
lânga drumul comunal asfaltat. 
Preţ: 3 Euro/mp. Tel. 0740-615547.

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

¤ Vând teren extravilan în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deușu, 
intravilan, zonă liniștită. 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. supli-
mentare la tel. 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez garaj pe str. Doro-
banţilor pentru autoturism. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0753-902739. (7.7)

¤ Închiriez curte/grădină cu ca-
să la ţară, lângă Cluj, cu posibi-
litatea de a ţine mai mulţi câni 
în curte. Ofer 1200 lei/lună. 
Aștept oferte la tel. 
0741-455348. (7.9)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer și rog 
seriozitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ 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.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(11.14*)

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

SERVICII

¤ Tânăr clujean, execut zugrăveli 
în lavabil, vopsesc în ulei, plachez 
în polistiren. Ofer seriozitate ma-
ximă, punctualitate, calitat. Cei 
interesaţi mî pot contacta la 
0752-362823. (2.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (6.7)

Eliminăm umiditatea 
și igrasia la clădiri prin 
folosirea unei metode 

moderne. 0744878808 
igraizol.ro (3.8)

¤ Executăm la comandă, mobi-
lier personalizat, din pal mela-
minat, cu montaj la domiciliu. 
Sunaţi la tel. 0740-807646.

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

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

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, came-
re de frig. Ofer garanţie și asigur 
transport.Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

ELECTRO

¤ Vând casetofon, casete video, au-
dio, discuri, CD-uri cu fi lm și muzică. 
Informaţii la 0773-756130. (4.7)

¤ Vând cuptor cu microunde PRI-
VILEG, pick-up TESLA defect, diver-
se casete, plăci pentru pick-up, ra-
diouri, mașini de scris, ustensile 
sanitare. Informaţii la tel. 
0742-080925. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare. Preţ negociabil. Aștept 
telefoane la 0741-028813. (2.7)

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, în stare foarte bună de 
funcţionare și estetică excelentă, 
în Cluj-Napoca, cart. Mărăști. 
Preţ 500 RON, negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demon-
tate de un sobar. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

MOBILIER

¤ Vând canapea de 2 persoane, în 
stare foarte bună și corp de bucătă-
rie. Preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-0228813. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând lămâi, foarte frumos, 
aprox. 1,5 m,pentru apartament 
și alte fl ori. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0741-0228813. (2.7)

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

CUMPĂR puncte 
A.N.R.P.

Tel. 0740-876436. 
(47.75)

PIERDERI

¤ MBF PROIECT INVEST S.R.L., cu 
sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Tra-
ian Vuia, nr. 106, camera 1, jud. 
Cluj, J12/172/2013, C.U.I. 
31124424, declar pierdute toate 
certifi catele constatatoare ale so-
cietăţii, emise de Registrul Comer-
ţului Cluj. Le declarăm nule. (1.1)

¤ S.C. DAN H FLORIN S.R.L., cu se-
diul în Municipiul Dej, Str. I.P Rete-
ganu nr. 5, Jud. Cluj, date Identifi -
care fi scală: C.U.I. 31414894, 
J12/961/2013 atribuit în data de 
26.03.2013, declar pierdut Certifi -
cat Constatator nr. 17981 eliberat 
la 25.03.2013 de la sediul social, 
Municipiul Dej, Str. I.P. Reteganu 
nr. 5, emis de Registrul Comerţului 
Cluj-Napoca. Se declară nul. (1.1)

¤ S.C. Onyx Beacon S.R.L. cu sediul 
în Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Între 
Lacuri nr. 45, C.U.I. RO 33077027, 
declar pierdut certifi catul constatator 
cu codurile CAEN. Îl declar nul. (1.1)

¤ Pierdut legitimaţie de student pe 
numele DRANCA ADINA, Universi-
tatea de Știinţe Agricole și Medici-
nă Veterinară, Facultatea de Știinţa 
și Tehnologia Alimentelor. O declar 
nulă. (1.1)

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii
TRANSILVA CLUJ S.A. (Societatea)

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahar nr. 93A, jud. 
Cluj, având J12/875/1994 și CIF RO5506832, convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ (AGOA) ŞI 
EXTRAORDINARĂ (AGEA) A ACŢIONARILOR pentru data 
de 25.04.2017, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul 
Societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor, administrat de Societatea Registrul Mioriţa 
S.A., la data de referinţă 11.04.2017, care au dreptul de a 
participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu 
următoarea ordine de zi:

A.G.O.A.
1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: bilanţ, contul 

de profi t și pierdere aferente anului 2016, pe baza rapoartelor 
Consiliului de Administraţie și al Auditorului fi nanciar.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2016.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
programului de activitate pentru anul 2017.

4. Prelungirea mandatului/Alegerea administratorilor.
5. Stabilirea duratei mandatului și remuneraţiei 

administratorilor.
6. Mandatarea persoanei care:
-  să semneze din partea și în numele Societăţii actele 

adiţionale la/contractele de mandat cu administratorii;
-  să semneze hotărârea AGOA;
-  să întreprindă la ORCT Cluj toate formalităţile legale 

pentru înregistrarea și publicarea hotărârii.

A.G.E.A.
1. Aprobarea schimbării sediului social al Societăţii.
2. Aprobarea înstrăinării cu titlu oneros (vanzare) a 

activului situat în mun. Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 12, 
et. 3, ap. 14, jud. Cluj, înscris în CF Cluj-Napoca nr. 
250529-C1-U14, nr. top. 8794/1/1/S/XIV.

3. Aprobarea de principiu a dizolvarii voluntare a Societăţii.
4. Mandatarea persoanei care:
-  să semneze hotărârea AGEA;
-  să întreprindă la ORCT Cluj toate formalităţile legale 

pentru înregistrarea și publicarea hotărârii.

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, reprezentarea 
acţionarilor putându-se face și prin alte persoane decât 
acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri 
speciale/generale, care se vor depune în original la sediul 
Societăţii până la data de 22.04.2017 inclusiv, personal 
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 
data de 26.04.2017, în același loc, la aceleași ore și cu 
aceeași ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
BÂLC LAURENŢIU

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii
PEROM S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr.59-61, jud. 
Cluj, având J12/659/1991 și CIF RO201942, convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR pentru data de 26.04.2017, sau 27.04.2017 
a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă 
la prima convocare, ora 10:00, respectiv ora 12:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor 
administrat de Registrul Mioriţa S.A. 1a data de referinţă 
14.04.2017, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul 
adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

A.G.E.A.
1. Aprobarea măririi valorii nominale a unei acţiuni de 

la 1,5 lei la 960 lei, fără ca această modifi care să aibă ca 
efect majorarea capitalului social. În cazul în care prin 
această modifi care a valorii nominale nu vor rezulta acţiuni 
întregi, acţionarii în termen de maxim 30 zile de la apariţia 
hotărârii AGEA în Monitorul Ofi cial vor avea la dispoziţie 
următoarele variante: vor putea vinde acţiunile deţinute, 
vor putea cumpăra acţiuni sau vor putea deţine acţiuni în 
comun cu alţi acţionari. Resturile de acţiuni rezultate în 
urma acestei operaţiuni vor fi  trecute la dispoziţia societăţii.

2. Aprobarea modifi cării în mod corespunzător a
- Contractului de societate, astfel: Art. 5. devine „Capitalul 

social al societăţii este de 754.560 lei, integral subscris și vărsat 
de acţionari, divizat în 786 acţiuni nominative în valoare 
nominală de 960 lei fi ecare.”, iar Art. 6 par. 4 se abrogă.

- Statutului astfel: Art. 7. Capitalul social devine „Capitalul 
social este în valoare de 754.560 lei, divizat în 786 acţiuni 
nominative, în valoare nominală de 960 lei fi ecare, integral 
subscris și vărsat de acţionari.”

3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
4. Mandatarea:
- Consiliului de Administraţie cu efectuarea operaţiunilor 

necesare ducerii la îndeplinire a deciziilor adoptate în AGEA;
- persoanei care să semneze hotărârile AGEA și Actul 

constitutiv actualizat;
- persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare 

și publicitate a hotărârilor AGEA, la Ofi ciul Registrului 
Comerţului Cluj.

A.G.O.A.
1. Discutarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare: bilanţ, 

contul de profi t și pierdere aferente anului 2016, pe baza 
rapoartelor Consiliului de Administraţie și al Auditorului 
fi nanciar.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor 
Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2016.

3. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
și a programului de activitate pentru anul 2017.

4. Mandatarea:
- persoanei care să semneze hotărârile AGOA;
-  persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare 

și publicitate a hotărârilor AGOA, la Ofi ciul Registrului 
Comerţului Cluj.

Documentele 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 sau își vor putea numi un reprezentant. 
Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, pe bază de procuri speciale sau 
generale, care se vor depune în original la sediul societăţii 
până la data de 23.04.2017 inclusiv.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
FILIP GABRIEL-MIRCEA
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.batrom.ro

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

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

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

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

 Cele mai bune 
prețuri și servicii 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

cii
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LICITIAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societăţii TRANSS TEN S.R.L. – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vanzarea bunului imobil din 
patrimoniul debitoarei constând în: - teren în suprafaţă 
de 2.500 mp, situat în Cluj Napoca, B-dul. Muncii F.N., jud. 
Cluj având preţul de pornire de 122.006 lei + TVA.

Ședinţa de licitaţie pentru vânzarea bunului imobil teren 
va avea loc în data de 29.03.2017 ora 15:00. Documentaţia 
de înscriere va putea fi  depusă până la ora 15:00, în ziua 
anterioară licitaţiei.

În caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie pentru 
imobilul teren se vor relua în datele de 07.04.2017, 
27.01.2017, 14.04.2017, 21.04.2017, 28.04.2017, 
05.05.2017, 12.05.2017, 19.05.2017, 26.05.2017, 
02.06.2017, 09.06.2017, 16.06.2017, 23.06.2017, 
30.06.2017,07.07.2017;

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0745.265.440

Primăria Municipiului Turda începe lucrările pentru 
fl uidizarea circulației și realizarea a 17 locuri de parcare 

noi, în zona centrală!

Mâine, 23.03.2017, încep lucrările de realizare a noilor 
locuri de parcare din zona centrală, de la intersecţia străzilor 
Republicii și Coșbuc, doar pe latura stangă, până la primul 
gang de la Piaţa Centrală. Se va supralărgi partea carosabilă 
cu aproximativ 3 metri, obţinându-se astfel un număr de 
17 locuri de parcare în plus. Între primul gang de la Piaţa 
Centrală și Serviciul Evidenţa Populaţiei, locurile de parcare 
rămân neschimbate.

Lucrările se vor efectua în maximum 30 de zile, în lucrări 
succesive. Nu vor fi  afectate căile de acces la locuinţele de 
pe Str. Republicii și nici trecerile de pietoni. Rugăm participanţii 
la trafi c să fi e înţelegători în cazul unor eventuale îngreunări 
temporare a trafi cului.

ROMÂNIA

Tel: 0264/313160     Fax: 0264/317081
e-mail: primaria@primariaturda.ro, www.primariaturda.ro

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al S.C. IMSAT SOMEŞ S.A., 
cu sediul în Dej, Str. Mărășești nr. 9, ap. 1, judeţul Cluj, 
convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor la data 
de 25.04.2017, ora 13.00, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii la data 
de referinţă 18.04.2017, cu următoarea ordine de zi:

1.  Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de 
administraţie pe anul 2016.

2.  Prezentarea raportului Comisiei de cenzori asupra 
situaţiilor fi nanciare anuale încheiate la 31.12.2016.

3.  Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale încheiate la 
31.12.2016 și repartizarea profi tului obţinut.

4.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2017.

5.  Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 
activitatea desfășurată până la data de 31.12.2016, în 
baza Raportului de gestiune și a Raportului Comisiei de 
cenzori.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea generală ordinară a acţionarilor se 
va ţine la data de 26.04.2017, la aceeași oră și în același 
loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și 
formularele de procuri speciale pot fi  obţinute de la sediul 
societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii 
sau la ţel. 0264/214.110.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINSTRAŢIE

LICITAȚIE PUBLICĂ

S.C. ARABESQ SERVICII S.R.L.
Cluj-Napoca, Str. Observatorului, Nr.19, Ap. 4, Jud. Cluj, 

J12/1717/1993, C.U.I. 3907188

ANUNŢĂ

Vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a bunului mobil:

Teren liber extravilan în suprafaţă de 742 mp = 7000 
Eur = 31.620 lei

situat în localitatea DEUŞU, F.N., judeţul Cluj

Valoarea de piaţă Eur fără TVA
Organizarea licitaţiei se va face în conformitate cu 

Regulamentul de vânzare, care se găsește la lichidator și 
la dosarul cauzei.

Licitaţia se va organiza la sediul lichidatorului judiciar 
din Loc. Zalău, str. Stadionului nr. 17, jud. Sălaj, în data 
de 04.04. 2017, ora. 14,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul 
judiciar la telefon: 0727-708508.
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Drăgulescu şi Ponor, 
în finale la Doha
Sportivul român Marian 
Drăgulescu s-a calificat, joi, în 
finala de la sărituri, în concur-
sul de Cupă Mondială la gim-
nastică artistică de la Doha 
(Qatar), în timp ce Cătălina 
Ponor s-a calificat în finala de 
la bârnă, dar a ratat-o pe cea 
de la sol, transmite Agerpres. 
Drăgulescu a obţinut a patra 
medie în calificările de la sări-
turi, 14,366, după 14,566 la 
prima încercare și 14,166 la a 
doua. Cea mai mare medie a 
avut-o Ie Tanh Tung 
(Vietnam), 14,750, urmat de 
armeanul Artur Davtian, 
14,716, și australianul 
Christopher Remkes, 14,416. 
Cătălina Ponor a obţinut a do-
ua notă la bârnă în calificări, 
13,766, devansată de chine-
zoaica Liu Tingting, 13,933. 
Miercuri, Marian Drăgulescu 
s-a calificat în finala de la sol 
de pe poziţia a treia.

Seminar de aikido 
la Cluj
Fundaţia Română de Aikido 
Aikikai organizează un semi-
nar internaţional de aikido 
condus de maestrul 
Yukimitsu Kobayashi, 7 Dan 
Aikido Aikikai, la 
Cluj-Napoca, în perioada 
24-26 martie 2017. 
Evenimentul programat vi-
neri, sâmbătă și duminică 
presupune 7 antrenamente 
conduse de shihan Yukimitsu 
Kobayashi 7 Dan, precum și 
un forum de discuţii despre 
egalitatea de gen în aikido 
(duminică de la ora 12). 
Locul de desfășurare al semi-
narului este sediul Fundaţiei 
Române de Aikido Aikikai, în 
sala mare, strada Plopilor, nr. 
62, demisol, în Cluj-Napoca, 
în timp ce forumul va avea 
loc în incinta restaurantului 
din același imobil. „Este unul 
dintre evenimentele care 
marchează aniversarea de 20 
de ani a organizaţiei noastre. 
Aducem în atenţie și mesajul 
că aikido este o artă marţială 
ce poate fi studiată atât de 
bărbaţi, cât și de femei” spu-
ne sensei Dorin Marchiș 5 
Dan, președintele Fundaţiei 
Române de Aikido Aikikai, or-
ganizatorul seminarului. 
Publicul poate urmări antre-
namentele de la balconul să-
lii, iar accesul în balcon se fa-
ce gratuit.

Clujeni în finală 
la karate tradiţional
200 de sportivi din ţară au 
participat weekend-ul trecut 
la cea de-a XV-a ediţie a 
Campionatului Naţional de 
Karate Tradiţional-Fudokan 
ediţia a XXIV-a Faza Zonală 
Ardeal pentru Copii, Cadeţi, 
Juniori, Tineret și Seniori. 
Următorii clujeni s-au calificat 
la Faza Finală: Schopf Justin, 
Drăgan Daria, Vinţa Alisia, 
Buta Teodora, Pleșca Alin, 
Borbe Răzvan, Boancă 
Răzvan, Boie Andreea și 
Dănilă Diana de la C.S VOINTA 
Cluj, respectiv Naș Carina, 
Chirca Elena, Naș Matei, 
Bejinariu Matei, Giurgiu 
Robert, Semerean Adriana și 
Uruc Octavian de la ACS 
FORTUNA Cluj. Competiţia a 
fost o testare înaintea Finalei 
Campionatului Naţional.

Pe scurt

Tricolorii înfruntă 

Danemarca pe Cluj 

Arena, duminică 26 mar-

tie, de la 21.45, în cel 

de-al cincilea joc din 

grupele preliminarii de 

califi care la Campionatul 

Mondial de Fotbal din 

Rusia 2018. Suporterii 

pot merge la stadion încă 

de la ora 17. Toate cele 

27.000 de bilete puse în 

vânzare au fost epuizate.

Organizatorii fac un apel 

la suporteri să aibă un com-

portament civilizat şi să res-

pecte regulile de conduită în 

stadion. Porţile Cluj Arena 

se vor deschide la ora 19.15, 

dar suporteriii sunt aşteptaţi 

încă de la ora 17 la activită-

ţile de divertisment din „Are-

na Fanilor”, amplasată pe es-

planada din piatră cubică din 

faţa Sălii Polivalente. Aici 

vor fi  organizate jocuri in-

teractive, puncte de desface-

re a materialelor promoţio-

nale, a băuturilor răcoritoa-

re etc şi concursuri cu pre-

mii surpriză. Accesul copii-

lor de orice vârstă în stadi-

on se va face pe baza bile-

tului de acces. Minorii sub 

14 ani au acces pe Cluj Are-

na doar însoţiţi de o persoa-

nă majoră.

Cum îţi poţi schimba biletul

Pentru deţinătorii de bilete 

care solicită schimbare tiche-

telor de acces deteriorate sau 

pe care sunt inscripţionate da-

te de identifi care incorecte, Fe-

deraţia Română de Fotbal a 

amenajat un Punct de Pre-

schimbare a Biletelor care va 

funcţiona în incinta Sălii Poli-

valente, după următorul pro-

gram: Vineri, 24 martie 2017, 

şi sâmbătă, 25 martie 2017, 

orele 10.00-19.00; Duminică, 

26 martie, orele 10.00-21.45. 

Obiectele interzise vor putea 

fi  depozitate în cele două punc-

te special amenajate la Sala 

Polivalentă şi în zona porţii de 

acces de lângă Hotelul Sport. 

Posesorii de permise de par-

care special emise pentru acest 

meci vor avea acces prin Spla-

iul Independenţei, exclusiv din-

spre Podul Garibaldi, în timp 

ce autovehiculelor dotate cu 

instalaţie GPL le este interzis 

accesul în Parcarea Subterană.

Fani aşteptaţi din timp

Întrucât arterele din jurul Cluj 

Arena vor fi  supuse unor mă-

suri derestricţionare a trafi cului 

rutier începând cu ora 18.00, 

FRF face un apel către suporte-

rii naţionalei să vină din timp 

la stadion, pentru a se evita for-

marea ambuteiajelor.

Reguli de conduită 
pe stadioane

În conformitate cu legisla-

ţia în vigoare, regulile de con-

duită în stadion sunt stabilite 

de organizatpr, care „poartă 

întreaga răspundere pentru res-

pectarea lor”, subliniată ofi ci-

alii FRF. Spectatorii care nu 

respectă normele respective 

pot fi  scoşi de pe stadion, in-

terzişi pe arenele sportive din 

România ori sancţionaţi civil, 

administrativ sau penal. Între 

obligaţiile spectatorilor se nu-

mără acelea de a respecta strict 

„măsurile stabilite de organi-

zator şi de forţele de ordine” 

şi de a prezenta dacă le sunt 

solicitate de către stewarzi, pe 

lângă bilet, actele de identita-

te sau materialele de publici-

tate vizuală afl ate asupra lor.

Fără simboluri rasiste

De asemenea spectatorii sunt 

obligaţi între altele, să nu cum-

pere şi să revândă bilete, să in-

troducă bannere „care conţin 

simboluri, sloganuri, imagini ori 

texte cu conţinut obscen sau ca-

re incintă la denigrarea ţării, la 

xenofobie, la ură naţională, ra-

sială, de clasă ori religioasă, la 

discriminări de orice fel şi la vi-

olenţă”, „să nu introducă şi să 

nu afi şeze însemne, să nu scan-

deze sloganuri cu caracter po-

litic”. De asemenea fanii trebu-

ie să se supună controlului cor-

poral sumar şi al bagajelor, în 

caz contrarurmând să li se in-

terzică să a intra în „Cluj Are-

na” la jocul menţionat. Pe de 

altă parte suporterii nu au voie 

să pătrundă în incinta „Cluj Are-

na” sub infl uenţa drogurilor şi 

a substanţelor psihotrope, în sta-

re vădită de beţie, să nu intro-

ducă şi nici să consume în sta-

dion băuturi alcoolice. Ei trebu-

ie să ocupe locul înscris pe bi-

let şi să nu fumeze în spaţiul 

stadionului; interdicţia este va-

labilă şi pentru persoanele care 

folosesc ţigara electronică.

Ce trebuie să ştie suporterii înainte 
de duelul tricolorilor cu Danemarca
România – Danemarca se va disputa cu 27.000 de spectatori, la Cluj.

Peste 27.000 de oameni vor fi  în tribune duminică pe Cluj Arena

Echipa de volei masculin 

a Universităţii Cluj s-a 

impus cu 3-0 la seturi în 

faţa CS Ştiinţa Bacău, în 

etapa a 2-a din Divizia 

A1, locurile 7-12.

Voleibaliştii Universităţii 

Cluj s-au impus în punctele 

suplimentare, atât în primul 

set, 27-25, cât şi în cel de-al 

doilea, 30-28. În setul trei ele-

vii lui Romeo Lotei au stabi-

lit o diferenţă mai mare, 25-20. 

„O victorie muncită, a fost un 

3-0 care din exterior pare un 

meci uşor însă nu a fost. Am 

remontat în fi ecare set o dife-

renţă de 3-4 puncte şi am re-

uşit să câştigăm cu 3-0 în fi -

nal. Diferenţa a făcut-o con-

stanţa noastră şi faptul că am 

redus greşelile, am rezolvat 

mingi importante, am recupe-

rat şi am reuşit să luăm toa-

te cele trei puncte. E impor-

tant acum să legăm această 

victorie cu încă una la Dej şi 

de ce nu la Piatra Neamţ mier-

curea viitoare pentru a păstra 

şanse de rămânere în primul 

eşalon. Noi suntem optimişti 

şi cred că este posibil să rea-

lizăm acest lucru”, a declarat 

Dan Borotă, căpitanul echipei 

din Cluj.

În celelalte meciuri din gru-

pa 7-12 Unirea Dej a învins 

în deplasare VCM LPS Pia-

tra-Neamţ cu 3-1, în timp ce 

Ştiinţa Baia-Mare a trecut cu 

acelaşi scor de Volei Club Ba-

natul Caransebeş. În clasa-

ment echipa Universitatea Cluj 

este pe penultimul loc, având 

18 puncte, cu 2 mai puţine 

decât adversara din etapa vi-

itoare, Unirea Dej, pe care o 

va întâlni etapa următoare.

„Studenţii” au câştigat 
„la zero” meciul cu Bacăul

Obiectivul delegaţiei 

României la Campionatele 

Europene de Karate WUKF 

pentru toate categoriile de 

vârstă, care vor avea loc la 

Cluj-Napoca în perioada 

5-9 aprilie, a declarat pre-

şedintele Federaţiei 

Române de specialitate, 

Liviu Crişan.

Ofi cialul WUKF a explicat 

că România s-a afl at pe primul 

loc din 2009 până în 2016, an 

în care Italia a urcat pe prima 

poziţie în special şi datorită fap-

tului că fi ind ţara organizatoa-

re a putut înscrie mai mulţi 

sportivi în concurs. "Noi, ca fe-

deraţie, ne propunem să ocu-

păm locul întâi în clasamentul 

pe medalii. Din 2009 am fost 

mereu pe locul întâi, dar anul 

trecut am fost întrecuţi de Ita-

lia şi datorită faptului că fi ind 

competiţia acolo au putut să 

înscrie mai mulţi sportivi şi da-

torită unor defi cienţe funcţio-

nale în relaţia cu MTS-ul care 

nu ne-a susţinut participarea la 

evenimentele sportive interna-

ţionale. Anul acesta avem spe-

ranţe la mai mult prin implica-

rea directă a ministrului Tine-

retului şi Sport. În plus, sun-

tem la noi acasă şi ne propu-

nem să recăpătăm locul întâi 

pe medalii”, a declarat Liviu 

Crişan.

Ofi cialul Federaţiei a expli-

cat că datorită lucrărilor care 

se efectuează la Sala Polivalen-

tă din Cluj, pentru Eurobaket 

2017, Europenele de karate 

WUKF au fost decalate: „Ca şi 

gazdă avem şansa să benefi ci-

em de un lot numeros de spor-

tivi ambiţioşi. Este o situaţie 

neobişnuită deoarece de obicei 

Campionatele Europene aveau 

loc în iunie. Fiind însă organi-

zat la Cluj, Sala Polivalentă va 

intra într-o extensie a capacită-

ţii de la 7.000 la 10.000 de lo-

curi, iar constructorul era strâm-

torat de timp. Aşa că am fost 

siliţi să mutăm competiţia în 

aprilie, înaintea Campionatelor 

Europene de gimnastică”, a 

menţionat Crişan.

Acesta a menţionat că fon-

durile pentru organizarea com-

petiţiei vin de la Consiliul Lo-

cal Cluj-Napoca, MTS şi spon-

sori, dar principala problemă 

o reprezintă cazarea, deoarece 

sunt aşteptaţi să participe pes-

te 1.000 de sportivi. 

România ţinteşte locul 1 la Europenele 
de karate de la Cluj
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