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ACTUALITATE

PEDITEL 1791 va fi 
sprijinit de Primărie
PEDITEL 1791, call center pediatric gratuit, a 
primit o sumă  importantă de la bugetul local, 
cu care va putea funcţ iona trei luni. Pagina 2

ACTUALITATE

Walking Month Cluj 
strânge bani pentru 
o ambulanţă socială
Prima ambulanţă socială din Transilva-
nia, va merge în comunităţile izolate din 
mediul rural. Pagina 3

POLITICĂ

Notre-Dame, prăpastia 
dintre bogaţi şi săraci!
Boc susţ ine că  ceea ce s-a î ntâ mplat după in-
cendiul devastator este un exemplu pentru 
diferenţ a dintre pă turile sociale. Pagina 4

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

Primarul Emil Boc susţine că este inacceptabil ca cei sănătoşi, care „au două mâini 
şi pot munci”, să stea şi să aştepte cu mâna întinsă ajutor de la comunitate. Pagina 3

ADMINISTRAȚIE

Tarifele de salubritate menajeră 
în Cluj-Napoca au fost majorate cu 35%

POLITICĂ

Iohannis: „Remanierea guvernamentală 
propusă de PSD este «un fel de farsă»”

Primăria Cluj-Napoca a de-
cis să majoreze tarifele de salu-
britate menajeră pentru persoa-
ne fi zice şi agenţi economici cu 
peste 35%, ca urmare a intro-
ducerii sistemului colectării se-
lective a deşeurilor.

Consiliul Local Cluj-Napoca a 
aprobat majorarea tarifelor pen-
tru salubritate menajeră de la 7,18 
lei/ persoană la 9,88 lei/ persoa-
nă, peste 35%, respectiv de la 
45,11 lei la 61,82 lei pentru agen-
ţii economici, iar acestea vor in-
tra în vigoare până la 1 iulie.

„Majorarea se datorează, 
printre altele, creşterii consu-
mului de combustibil, lubrifi -
anţi şi piese de schimb în urma 
creşterii frecvenţei de colectare 
cauzată de colectarea pe patru 
fracţii, faţă de două, câte sunt 

în prezent. Prin implementarea 
colectării pe patru fracţii, punc-
tele de colectare vor trebui do-
tate cu patru containere: trei 
pentru deşeurile reciclabile (sti-
clă, plastic, respectiv carton şi 
hârtie) şi unul pentru fracţia 
umedă (deşeurile menajere)”, a 
spus, marţi, în şedinţa Consiliu-
lui Local, administratorul pu-
blic al municipiului Cluj-Napo-
ca, Gheorghe Şurubaru.

De asemenea, tariful de salu-
britate menajeră este infl uenţat 
de necesitatea dotării punctelor 
gospodăreşti cu pubele şi con-
tainere, dar şi de creşterea chel-
tuielilor de personal în urma ma-
jorării salariului minim pe eco-
nomie şi a angajaţilor din cauza 
creşterii frecvenţei de colectare, 
a precizat city managerul.

Preşedintele Klaus Iohannis 
a declarat, marţi, că remanierea 
guvernamentală propusă de 
PSD este „un fel de farsă"”, pre-
cizând că nu o acceptă „aşa cum 
a fost propusă”.

„În legătură cu propusa rema-
niere guvernamentală, am ana-
lizat întreaga situaţie şi, după 
părerea mea, această remaniere 
este un fel de farsă, nu are ab-
solut nimic de a face cu îmbu-
nătăţirea actului de guvernare, 
chit că de aşa ceva am avea ne-
voie, nu are absolut nicio trea-
bă cu agenda românilor sau cu 
agenda României, este cauzată 
de o răfuială mai degrabă din in-
teriorul PSD. Pe de altă parte, 
avem cele trei demisii şi la un 
moment dat aceste trei persoa-
ne vizate vor pleca, însă cele trei 

propuneri care au fost făcute 
pentru a înlocui miniştrii care 
pleacă sunt propuneri cu care 
nu sunt de acord”, a spus Klaus 
Iohannis la Palatul Cotroceni.

Şeful statului a anunţat că nu 
ia act de demisiile celor trei mi-
niştri de la Justiţie, Fonduri Eu-
ropene şi de la Ministerul pen-
tru Românii de Pretutindeni pâ-
nă când nu ştie ce persoane vor 
prelua portofoliile.

El a precizat că a avut o dis-
cuţie telefonică cu premierul Vi-
orica Dăncilă, pe care a rugat-o 
fi e să vină cu alte propuneri 
pentru cele trei ministere, fi e să 
propună interimari, până când 
PSD va veni cu candidaţi pe ca-
re îi poate accepta.

Premierul i-a răspuns că se 
va gândi şi va veni cu o soluţie.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

Diaspora vine acasă de Paște. Bilete de avion mai scumpe spre Cluj.
Sărbătorile Pascale au fost întotdeauna o ocazie ideală pentru românii care muncesc în afara țării să vină acasă. Pagina 5

La Cluj, nu se stă
cu mâna-ntinsă!
Emil Boc: Toleranță zero pentru leneși
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca a 

anunţat programul de 

transport urban şi metro-

politan pentru perioada 

26.04-01.05.2019 cu ocazia 

Sărbătorilor Pascale.

Ofi cialii CTP au trimis in-

formări cu privire la progra-

mul de desfăşurare a liniilor 

de transport urban şi metro-

politan în mini-vacanţa prile-

juită de Sărbătorile Pascale.

26 – 27.04.2019 – circula-

ţia se va desfăşura între ore-

le 5,30–23,00, conform pro-

gramului de transport pentru 

zilele de sâmbătă

28.04 – 01.05.2019 – cir-

culaţia se va desfăşura între 

orele 6,00–23,00, conform pro-

gramului pentru zilele de du-

minică

În data de 28.04.2019 nu 

vor funcţiona liniile 24B, 28B, 

43P spre VIVO! Cluj-Napoca, 

iar liniile de autobuze 24, 28 

si 43 B vor funcţiona dupa 

programe de circulaţie speci-

ale. De asemenea se suspen-

dă cursele gratuite pentru cli-

enţii VIVO! Cluj-Napoca si 

CORA. Pe durata ceremoniei 

religioase autobuzele liniilor 

25 si 30 vor stationa în zona 

Pietei A. Iancu (P-ta Cipariu 

şi respectiv Reg. CFR) iar ce-

le de pe linia 46S la staţia Ope-

ra şi vor pleca spre cartiere 

după încheierea slujbei la in-

terval de 30 minute.

În data de 30.04.2019 li-

niile 26L, 36L, 48L, 50L şi 

102L, spre Emerson, vor avea 

programe speciale de 

circulație.

CTP a anunţat programul de Paşte 
pentru transportul în comun

Transportul în Noaptea de Înviere se va realiza 
cu autobuze, prin intermediul liniilor 25, 30, 39L 
si 46S, după următorul program:

Linia 25: Cart. Mănăștur – P-ta A. Iancu – Cart. 
Gheorgheni (Unirii) – Cart. Mănăștur

Plecări Mănăștur: 23:00 – 23:30 – 00:00

Plecări Unirii: 23:00 – 23:30 – 00:00

Linia 30: Cart. Grigorescu – P-ta A. Iancu – Cart. 
Mărăști (A. Vlaicu) – Cart. Grigorescu

Plecări Grigorescu: 23:00 – 23:30 – 00:00

Plecări A. Vlaicu: 23:00 – 23:30 – 00:00

L 46S: Cart. Zorilor – P-ta Cipariu – P-ta A. Iancu 
– Cart. Zorilor

Plecări Zorilor: 23:00 – 23:30 – 00:00 …  – 
01:30 – 02:00

Plecări Operă: 23:15 – 23:45 – 00:15 … 01:15 
– 01:45 – 02:15

L 39L: P-ta M. Viteazul – P-ta Gării – V. 
Chintaului(Cătun)

Plecări P-ta M. Viteazul: 22:45….. 01:15

Plecări Catun: 23:20 ….. 01:45. 

PROGRAM

PEDITEL 1791, call center 

pediatric gratuit a primit 

o sumă important de la 

bugetul local. Cu această 

sumă vor putea să funcţi-

oneze timp de trei luni.

În perioada 2 mai-31 iu-

lie 2019, Fundaţia Părinţi 

din România derulează cu 

sprijinul financiar al Consi-

liului Local Cluj Napoca şi 

al Direcţiei de Asistenţă So-

cială şi Medicală Cluj pro-

iectul comunitar gratuit : 

PEDITEL 1791. – Telemedi-

cina Salvează Vieţi. Sfat me-

dical pediatric prin telefon, 

gratuit non-stop.

Valoarea fi nanţării neram-

bursabile este de 70.000 de 

lei, astfel minim 15.000 de co-

pii vor avea acces gratuit la 

asistenţa medicală pediatrică 

prin telefon, non-stop.

„În 2019 estimăm să aju-

tăm 100.000 de copii, oriun-

de s-ar afl a, prin soluţia ino-

vatoare de telemedicină ofe-

rită de PEDITEL 1791”, a 

transmis Fundaţia Părinţi din 

România.

Peditel 1791 este un call 

center pediatric care oferă sfa-

turi medicale în regim, non–

stop, funcţionează naţional şi 

internaţional, fi ind o iniţiati-

vă comunitară a FUNDAŢIEI 
PĂRINŢI DIN ROMÂNIA.

Serviciul gratuit PEDITEL 

1791 este deservit de 15 me-

dici specialişti/primari.

Programul de lucru este 

structurat pe 3 ture şi o gar-

dă are 7/10 ore.

Serviciul funcţionează non 

stop, fi ind deservit de 1 me-

dic/tură sau gardă.

Serviciul dispune de 26 de 

protocoale medicale, 1 cen-

trală telefonică tip VOIP şi 1 

soft medical. Apelurile sunt 

preluate în ordinea cronolo-

gică a intrării în centrală.

Peditel 1791 se adresează 

oricărui părinte care doreş-

te să obţină un sfat medical 

pentru afecţiuni fără risc vi-

tal pentru copilul său, NU 

pentru urgenţe care se vor 

adresa 112 şi Unităţilor de 

Primiri Urgenţe.

Sfaturile acordate de me-

dicul de gardă sunt sfaturi de 

intervenţie rapidă. Peditel 1791 

NU este o alternativă la 112.

Pentru a veni in sprijinul 

tuturor copiilor, Peditel se poa-

te apela din toate reţelele fi -

xe şi mobile, de oriunde din 

lume, la numarul fi x cu tarif 

normal +40377771111, sau 

naţional- apel cu tarif normal 

la 1791 în reţeaua: Vodafone, 

Orange, Telekom şi apel gra-

tuit în reţeaua Digi la *1791.

PEDITEL 1791 va fi sprijinit timp 
de 3 luni de către Primărie

Proiectul PEDITEL 1791 se va desfășura în perioana 2 mai - 31 iulie 2019 cu ajutorul primăriei din Cluj-Napoca
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca recunoaşte că 

este nevoie de politici socia-

le noi, dar avertizează că 

cei care nu îşi trimit copiii 

la şcoală, nu vor benefi cia 

de ajutor social. 

Se reiau construcţiile 

de blocuri ANL?

Emil Boc susţine că educa-

ţia este singura cale de evada-

re din mizerie pentru persoa-

nele marginalizate. Acesta a 

repetat discursul de acum câ-

teva săptămâni după ce 25 de 

persoane au fost evacuate din-

tr-un imobil de pe strada Vlad 

Ţepeş: cine refuză trimiterea 

la şcoală a copiilor, nu bene-

fi ciază de asistenţă socială!

„Nimeni nu trebuie să fi e 

lăsat în urmă, toţi cei care au 

două mâini şi pot să munceas-

că trebuie să aibă cadrul ca 

ei să-şi poată câştiga cele ne-

cesare traiului, să poată trăi 

alături de familiile lor. Nu ac-

cept ca cei care pot munci să 

stea cu mâna întinsă! Este in-

acceptabil ca cei care sunt să-

nătoşi, au două mâini şi pot 

munci să stea şi să aştepte cu 

mâna întinsă de la stat, nu es-

te normal! Însă, pentru cei ca-

re nu pot munci, din diverse 

cauze, dizabilităţi, accidente 

temporare, probleme de sănă-

tate, acolo trebuie să ne ară-

tăm solidaritatea. Trebuie să-i 

ajutăm să iasă din starea as-

ta, dar stabilind regulile foar-

te clar!”, a declarat Emil Boc, 

la o emisiune radio.

„Am vorbit şi despre situa-

ţia rromilor într-o şedinţă de 

Consiliu Local. Avem nevoie 

de politici sociale noi, [...] dar 

soluţia o reprezintă educaţia. 

Cei care nu îşi trimit copiii la 

şcoală, să nu aştepte ajutor de 

la stat! Integrarea este soluţia! 

[...] Avem politici sociale să-i 

ajutăm pe oameni să iasă din 

această stare. Dar pe termen 

mediu şi lung nu se poate ieşi 

decât prin educaţie, trebuie să 

aibă măcar o şcoală elementa-

ră, să termine o meserie ca să 

se poată integra. Nimeni nu 

mai benefi ciază de la ajutor de 

la stat dacă nu asigură menţi-

nerea copilului în sistemul edu-

caţional, este fundamental! O-

rice an petrecut în educaţie îţi 

măreşte şansele de venit cu 

10%”, susţine primarul.

Toleranță zero pentru leneși! 
Emil Boc: „Nu accept ca cei care pot munci să stea cu mâna întinsă!”

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Nimeni nu trebuie să fie lăsat în 
urmă, toți cei care au două mâini 
și pot să muncească trebuie să aibă 
cadrul ca ei să-și poată câștiga cele 
necesare traiului, să poată trăi 
alături de familiile lor. Nu accept ca 
cei care pot munci să stea cu mâna 
întinsă! Este inacceptabil ca cei care 
sunt sănătoși, au două mâini și pot 
munci să stea și să aștepte 
cu mâna întinsă de la stat, 
nu este normal!“

Competiţia Walking 

Month, organizată 

la Cluj-Napoca în fi ecare 

an, va fi  dedicată 

în 2019 strângerii de fon-

duri pentru prima ambu-

lanţă socială din 

Transilvania, o unitate 

mobilă care va merge 

în comunităţile izolate 

din mediul rural.

Concursul caritabil Walking 

Month revine în 2019 cu cea 

mai ambiţioasă ediţie de pâ-

nă acum, al cărei scop va fi  

strângerea de fonduri pentru 

prima ambulanţă socială din 

Transilvania. Ambulanţa so-

cială este o unitate mobilă ca-

re va călători în comunităţile 

rurale şi izolate din regiune, 

respectiv un vehicul special 

amenajat care va include un 

cabinet pentru consultanţii de 

medicină primară şi un spa-

ţiu destinat asistenţei şi ser-

viciilor sociale.

Serviciile vor include con-

sultanţă juridică, consiliere 

în situaţii de violenţă domes-

tică, orientare profesională şi 

ajutor în găsirea unui loc de 

muncă, dar şi asistarea per-

soanelor vulnerabile în rela-

ţia cu autorităţile statului, 

ajutându-le să completeze ce-

rerile necesare pentru obţi-

nerea actelor de identitate, a 

venitului minim garantat sau 

a diverselor ajutoare şi sub-

venţii la care au dreptul. A-

semenea situaţii sunt frec-

vente – în documentarea pro-

iectului, organizatorii au în-

tâlnit comunităţi de zeci de 

persoane care nu au nici mă-

car certifi cat de naştere, ce-

ea ce în practică le face im-

posibilă interacţiunea cu ori-

ce instituţie de stat.

Organizatorii Walking 

Month îşi doresc să strângă 

fondurile necesare achiziţi-

ei şi amenajării vehiculului, 

dar şi pentru a-i asigura cos-

turile primului an de funcţi-

onare, astfel încât până la 

ediţia viitoare ambulanţa so-

cială să deservească cel pu-

ţin 10.000 de benefi ciari. Ga-

ma acestor servicii se va pu-

tea extinde, în timp, prin im-

plicarea unor noi voluntari 

sau organizaţii-partenere, ca-

re să îşi extindă serviciile în 

zonele rurale cu ajutorul no-

ului vehicul.

„Locuind la oraş, putem 

merge oricând la medic sau 

la o instituţie a statului. Mai 

mult, putem face acest drum 

pe jos, cu maşina, cu taxi-

ul sau unul din serviciile de 

car-sharing, cu bicicleta sau 

cu transportul în comun. Tot 

în România, dar la ţară, mii 

de oameni nu au acces la 

servicii medicale de bază, 

nu primesc întotdeauna asis-

tenţă socială, iar un drum 

spre oraş este o aventură, 

în lipsa unui mijloc de trans-

port accesibil. Acesta e sco-

pul nostru – să «unim cele 

două Românii», atât prin în-

fiinţarea unui serviciu mo-

bil capabil să reducă din de-

calaj, cât şi printr o campa-

nie prin care locuitorii ora-

şelor să devină conştienţi 

de problemele sociale grave 

care există la doar câţiva ki-

lometri distanţă de casa lor”, 

explică Andreea Misarăş, 

Events & Communications 

Coordinator şi membru al 

Comitetului CSR al Betfair 

Romania Development.

Proiectul „Ambulanţei so-

ciale” va fi  dezvoltat de aso-

ciaţia „Hans Spalinger” 

(AHS), un ONG înfi inţat la 

Cluj-Napoca în 2004, care ofe-

ră servicii educaţionale copi-

ilor cu dizabilităţi severe, în 

parteneriat cu Beard Brothers, 

care a mobilizat mii de vo-

luntari în acţiuni comunita-

re ce au servit întregului oraş. 

Cele două ONG-uri şi-au u-

nit forţele şi vor gestiona acest 

proiect în comun. În plus, 

pentru al doilea an consecu-

tiv, iniţiatorilor de la Betfair 

Romania Development li se 

alătură ca parteneri princi-

pali Banca Transilvania, ast-

fel încât 100% din costurile 

competiţiei sunt acoperite de 

organizatori, iar taxele de par-

ticipare vor reprezenta 100% 

donaţii oferite cauzei.

Chiar dacă până la data de 

începere a concursului, 9 sep-

tembrie, mai sunt câteva luni, 

acestea vor fi  la rândul lor pli-

ne de evenimente dedicate 

strângerii fondurilor necesa-

re unui program atât de am-

biţios. Astfel, organizatorii 

Walking Month vor fi  prezenţi 

vara aceasta la mai multe eve-

nimente publice din Cluj-Na-

poca pentru a prezenta com-

petiţia şi a îndemna un nu-

măr cât mai mare de oameni 

să contribuie la „unirea celor 

două Românii”.

Walking Month Cluj-Napoca 2019 strânge fonduri 
pentru prima ambulanță socială din Transilvania

Edilul dezvăluie că, pe partea socială, dincolo de progra-
mul de locuinţe sociale, anul acesta vor fi  fi nalizate locu-
inţele de pe strada Ghimeșului și vor începe altele. 
Municipalitatea a introdus programe care vizează sub-
venţia la chirie, Cluj-Napoca fi ind printre puţinele orașe 
din România care aplică acest program, spune Boc. De 
asemenea, în bugetul pentru 2019 este prinsă o sumă 
de 2 milioane de euro pentru achiziţionarea de locuinţe 
sociale, altele decât cele care se construiesc pe fonduri 
publice. În ședinţa de Consiliu Local de marţi, edilul a 
amintit că nu se mai construiesc locuinţe ANL în oraș de 
peste un deceniu și a solicitat Guvernului să reia con-
strucţia de locuinţe ANL în Cluj-Napoca, oferind un teren 
de pe Valea Gârboului.

„Un program masiv de construcţie de locuinţe ANL, în 
special în marile centre urbane, care oferă șanse de dez-
voltare, cred că este o necesitate pe care trebuie să o ai-
bă în vedere oricare dintre guvernele care s-ar afl a la 
conducerea ţării. Vă cer tuturor sprijinul să accelerăm 
acest demers, noi am făcut PUZ-ul pentru Valea 
Gârboului, dar avem nevoie de un parteneriat cu guver-
nul pentru ca acest lucru să fi e realizat. Nu este fi resc să 
lași toată povara pe umerii administraţiei locale, care 
mai e și păgubită de banii care i s-ar cuveni”, a declarat 
primarul la ședinţa de Consiliu Local.

Proiectul de locuinţe ANL de pe Valea Gârbăului a fost 
lansat de Primăria municipiului Cluj-Napoca încă din 
2010, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale 
(MApN), pe vremea Guvernului Boc. Acolo urmau să fi e 
construite peste 23.000 de apartamente, în cadrul pro-
iectului evaluat pe-atunci la circa 69 de milioane de eu-
ro. Cu toate acestea, proiectul a fost dat uitării, revenind 
în atenţia municipalităţii la începutul acestui an, odată 
cu planurile privind Centura Metropolitană, care ar urma 
să treacă în imediata proximitate a terenului respectiv.

Se reiau construcţiile anl 
după un deceniu de „secetă”?

Emil Boc a anunțat că anul acesta vor fi  fi nalizate locuinţele sociale de pe strada Ghimeşului şi vor începe altele
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A sosit momentul să pu-
nem capăt unei imposturi ne-
ruşinate. Cuvinte mari pre-
cum identitate şi demnitate 
naţională, patriotism n-au ce 
căuta în gura fariseilor de la 
PSD. Cei care îi umilesc pe ro-
mâni nu au nicio cădere să 
dea lecţii de iubire de ţară, să 
pozeze în ”patrioţi în Euro-
pa”. Înainte de toate, Liviu 
Dragnea şi clanurile din PSD 
au uitat să fi e patrioţi în Ro-
mânia. Cad la cel mai simplu 
test: respectul faţă de patri-
moniul naţional, ultima gri-
jă a pesediştilor când guver-
nează local sau central. În ul-
timii ani, departe de zgomo-
tul propagandei ”bunilor ro-
mâni” de la PSD, oameni com-
petenţi şi modeşti au readus 
la viaţă clădiri splendide din 
patrimoniul istoric al oraşe-
lor lor şi al României. Un con-
trast total cu ruina întreţinu-
tă de pesedişti. O dovadă dis-
cretă şi concretă de patrio-
tism, de promovare a valori-
lor naţionale şi europene. Au-
tentică iubire de ţară.

Blaj, o bijuterie căreia 
primarul PNL i-a redat 
strălucirea

Poate că le-ar prinde bine 

liderilor PSD să meargă într-un 

pelerinaj la Blaj. După ce ro-

mânii îi vor concedia, prin vot, 

de la putere. De acolo, din ini-

ma Ardealului, să le ceară ier-

tare românilor pentru toate re-

lele pe care le-au făcut. Blajul 

este un oraş mic, puternic în-

cărcat de istorie, una din capi-

talele trezirii conştiinţei naţio-

nale. Astăzi, Blajul este o biju-

terie urbanistică. O plimbare 

prin Piaţa 1848, centrul istoric 

al Blajului, le-ar arăta pesediş-

tilor ce înseamnă să fi i patriot 

şi bun român cu adevărat. Re-

staurarea faţadelor tuturor clă-

dirilor de patrimoniu din pia-

ţă a fost realizată de câţiva ani 

de primăria condusă de libera-

lul Gheorghe Rotar. Cu armo-

nie a culorilor, cu reguli stric-

te şi de bun-simţ. Toată infra-

structura de suprafaţă şi sub-

terană a fost schimbată. Admi-

nistraţia locală liberală (Consi-

liul Judeţean Alba şi primăria 

Blaj) a reuşit una din cele mai 

spectaculoase restaurări din 

România, care a primit cea mai 

înaltă distincţie a Uniunii Eu-

ropene în domeniul patrimo-

niului. E vorba clădirea Pala-

tului Cultural, transformată din-

tr-o ruină într-un loc emblema-

tic pentru evenimente cultura-

le de ţinută.

Respect pentru istoria 
României la Alba Iulia

De la Blaj, liderii reculeşi ai 

PSD ar putea face un tur al ma-

rilor cetăţi restaurate cu bani 

europeni. Punctul de plecare ar 

putea fi  Alba Iulia. Aici, prima-

rul liberal Mircea Hava a reuşit 

cea mai mare operaţiune de re-

facere a unui monument isto-

ric din România. Cu 60 de mi-

lioane de euro, a fost pusă pe 

harta turismului european ce-

tatea Alba Carolina, cea mai 

mare din Sud-Estul Europei. La 

240 de kilometri depărtare, la 

Oradea, liderii PSD ar putea vi-

zita cea mai mare şi mai bine 

păstrată cetate pentagonală din 

Europa Centrală, cetatea Oradi-

ei. Refăcută tot cu fonduri eu-

ropene şi tot de o administraţie 

liberală. Într-o primă fază, pri-

marul Ilie Bolojan a refăcut ine-

riorul cetăţii cu 20 de milioane 

de euro. În următorii doi ani 

vor fi  restaurate bastioanele şi 

zidurile exterioare cu 2 250 000 

de euro. Bani europeni cărora 

pesediştii sunt obişnuiţi să le 

dea cu piciorul. Următorul po-

pas ar putea fi  Râşnovul, a că-

rui cetate este în plin proces de 

restaurare cu fonduri europene. 

Primarul PNL al Râşnovului, Li-

viu Butnariu investeşte aproa-

pe patru milioane de euro pâ-

nă la fi nalizarea lucrărilor, în 

următorii doi ani, fără nicio sus-

ţinere din partea guvernului 

PSD-ALDE. În fi ne, pelerinii de 

la PSD ar putea trece munţii, la 

Suceava, să vadă cum arată Ce-

tatea de Scaun a Moldovei re-

staurată tot cu bani europeni 

(11,5 milioane de euro).

Oraşe renăscute 
de primari harnici

Dacă vor avea timp, le reco-

mandăm liderilor PSD să zăbo-

vească mai mult în câteva cen-

tre istorice ale oraşelor adminis-

trate de liberali. Sunt comparabi-

le cu orice alte centre ale marilor 

oraşe din centrul şi vestul Euro-

pei. Poate vor trece mai uşor pes-

te marile lor eşecuri în domeniul 

protejării şi restaurării clădirilor 

de patrimoniu (cele din Bucureşti 

sunt vizibile în multe locuri şi 

semnalate adesea de presă; cel 

de la Constanţa, Cazinoul, este 

deja emblematic). La Oradea, ad-

ministraţia Bolojan a performat 

realizând cea mai amplă restau-

rare a patrimoniului de clădiri Art 

Nouveau pe care o va încheia la 

începutul lui 2020. La Timişoa-

ra, primarul liberal Nicolae Robu 

a investit 12 milioane de euro în 

reabilitarea centrului istoric, în 

paralel cu realizarea celei mai ex-

tinse zone pietonale din ţară. La 

Arad, administraţia condusă de 

liberalul Gheorghe Falcă este ini-

ţiatoarea celui mai mare proiect 

de regenerare urbană si autoa-

rea celei mai mari investiţii cu 

fonduri europene pentru resta-

urarea şi modernizarea unei u-

nităţi de învăţământ afl ată într-o 

clădire de patrimoniu ( 11 mi-

lioane de euro). La Sinaia, pri-

marul liberal Vlad Oprea a re-

staurat exemplar Palatul Ştirbei 

cu 1,7 milioane de euro. Acolo 

e sediul Muzeului Sinaia, iar 

primăria se pregateşte să ame-

najeze, lângă Palat, grădina pu-

blică” Parcul Ştirbei” cu 1,6 mi-

lioane de euro.

Care este adevăratul 
patriotism?

Că readucerea la viaţă a 

clădirilor de patrimoniu isto-

ric este un autentic act de pa-

triotism local şi naţional. Es-

te vorba despre recuperarea 

valorilor trecutului, în multe 

cazuri cu bani europeni. Aşa-

dar, Uniunea Europeană nu 

este în contradicţie cu valori-

le naţionale, nici cu demnita-

tea şi patriotismul, cum pre-

dică Liviu Dragnea şi trupa 

lui de la PSD şi ALDE. Că re-

staurarea patrimoniului cul-

tural, arhitectural naţional nu 

e numai o chestiune de isto-

rie, ci şi de viaţă. Cetăţile is-

torice refăcute de administra-

ţiile liberale înseamnă şi eve-

nimente culturale interesan-

te, care atrag turişti, aduc bani 

în economiile locale. Bani pe 

care, adesea, se grăbeşte să îi 

ia cu japca guvernul PSD-AL-

DE. Nu în ultimul rând, pe-

sediştii ar trebui să înţeleagă 

că apartenenţa României la 

Uniunea Europeană poate în-

tări identitatea, demnitatea si 

valorile naţionale tocmai pen-

tru că România este parte a 

Europei şi nu în afara Euro-

pei. Iar exemplele fi xate în iti-

nerariul pentru domnii de la 

PSD pledează pentru ideea că 

România poate fi  în primul 

rând al Europei.

Credeţi, stimaţi cititori, că 

doamnele şi domnii de la vâr-

ful PSD vor înţelege ceva din 

toate acestea? Oricum, noi le 

urăm călătorie plăcută! Cu men-

ţiunea că tot dumneavoastră, 

alegătorii, le veţi oferi pesediş-

tilor destul timp la dispoziţie 

ca să o facă, după rândurile de 

alegeri din următorii doi ani. 

Patrioţii cu gura versus 
patrioţii cu fapta
•Primarii liberali readuc la viaţă patrimoniul românesc

Alba Iulia Oradea

Oradea Sinaia

Suceava Timișoara

Tragedia de la Paris a zgu-

duit o lume întreagă, stâr-

nind un val de simpatie 

rar întâlnit pe plan global. 

Sute de milioane de euro 

s-au strâns deja din dona-

ţii pentru reconstrucţia 

catedralei Notre-Dame, 

aspect care a împărţit opi-

nia publică în două tabere.

Deşi multă lume salută ges-

tul milionarilor care au scos su-

me frumuşele din buzunare 

pentru a suporta costurile repa-

raţiei clădirii de patrimoniu mon-

dial, nu toată lumea priveşte cu 

ochi buni „cascada” de milioa-

ne care a curs spre Notre-Da-

me. Este şi cazul primarului 

municipiului Cluj-Napoca care, 

fără a contesta valoarea abso-

lută din punct de vedere cultu-

ral a catedralei, susţine că ceea 

ce s-a întâmplat în perioada 

imediat următoare incendiului 

devastator este un exemplu gră-

itor pentru diferenţa uriaşă din-

tre păturile sociale.

„Ceea ce am intuit şi eu, se 

întâmplă şi în Franţa. Ceva nu 

este normal! În primul rând să 

fi e foarte clar, este o pierdere 

imensă pentru patrimoniul u-

niversal, recunosc şi eu, este o 

valoare greu de evaluat în bani 

ce înseamnă Notre-Dame. Dar 

faptul că, totuşi, s-au adunat în 

câteva ore 700 milioane de eu-

ro de la două-trei persoane, as-

ta arată că în societate ceva nu 

este în regulă”, a comentat edi-

lul, la o emisiune radio.

„O societate nu poate rămâ-

ne coezivă dacă îşi adânceşte 

ruptura în societate între cei foar-

te-foarte bogaţi şi cei foarte-foar-

te săraci! ş...ţ Cred că democra-

ţia poate fi  performantă şi îşi 

poate atinge valorile atunci când 

societate e coezivă, asta înseam-

nă că trebuie să dai fi ecăruia po-

sibilitatea să-şi valorifi ce poten-

ţialul maxim. Nici bogaţii nu se 

vor simţi bine într-o lume plină 

de săraci. Nu este normal să se 

adâncească discrepanţa, să nu-ţi 

pese cum ai putut să găseşti 700 

de milioane de euro în trei ore!”, 

a comentat Boc.

100.000 lei pentru 

Notre-Dame de la CJ Cluj

Consiliul Judeţean Cluj a de-

cis să trimită în Franţa 100.000 

de lei (21.000 de euro) pentru 

refacerea Catedralei Notre-Da-

me din Paris. Propunerea a ve-

nit de la vicepreşedintele foru-

lui judeţean Vákár István 

(UDMR), conte de Rurikovich şi 

„Mare comandant” al Clujului. 

De asemenea, preşedintele CJ 

Cluj, Alin Tişe a susţinut propu-

nerea care, în fi nal, a fost vota-

tă. Emil Boc spune că munici-

palitatea clujeană nu s-a gândit 

la un gest similar şi se întreabă 

de ce nu se adună aceste sume 

colosale şi când este vorba de 

oameni afl aţi în mare nevoie?

„Din presă am înţeles că 

domnul Vákár a fost cu propu-

nerea, el are o tradiţie de sân-

ge albastru, de baron, tradiţie 

istorică. Nu suma asta a făcut 

suma acea mare... Consiliul Lo-

cal şi Primăria nu a intrat în a-

semenea discuţii, nu este trea-

ba noastră, noi avem alte pri-

orităţi. Eu nu spun că nu e bi-

ne să se adune resurse fi nan-

ciare, dar să ne uităm la toate 

laturile din societate. Mă uit 

doar că, dacă se poate ca în 

trei ore se aduni 700 milioane 

de euro, s-ar putea aduna la 

fel şi pentru oameni, pentru 

cei care trăiesc de pe o zi pe 

alta şi să creezi politici socia-

le prin care să faci o viaţă mai 

bună pentru milioane de oa-

meni!”, susţine primarul.

Horia Nasra, liderul PSD 

Cluj a criticat la rândul său 

decizia forului judeţean de a 

trimite bani din buzunarele 

clujenilor pentru reparaţia ca-

tedralei franceze.

„Dacă [...] miliardarii Fran-

ţei au anunţat donaţii de sute 

de milioane de euro pentru re-

construcţia catedralei Notre-Da-

me, Executivul Consiliului Ju-

deţean Cluj a decis să fi e «soli-

dar» cu Europa şi Franţa într-un 

stil penibil de populist, anun-

ţând că instituţia donează 

100.000 lei, circa 21.000 euro. 

Oare cu cetăţenii din Pata Rât 

sunteţi solidari, domnilor Vákár 

István şi Alin Tişe? Oare nu mai 

elegant era să plătiţi din buzu-

narul dumneavoastră această 

sumă, aşa cum a anunţat că fa-

ce Gabriela Firea? Să vă fi e ru-

şine ! Clujenii nu pot fi  păcăliţi 

de acest populism jenant... pe 

banii lor”, acuza deputatul PSD.

Notre-Dame, 
prăpastia dintre 
bogați și săraci!
Primarul Emil Boc, critic: „Ceva 
nu este în regulă în societate!”
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Sărbătorile Pascale au fost 

întotdeauna o ocazie idea-

lă pentru românii care 

studiază sau muncesc în 

afara ţării să vină acasă.

În 2018 s-a înregistrat o creş-

tere cu 30% a biletelor de avi-

on în perioada Paştelui ce au 

avut ca destinaţie fi nală Româ-

nia, iar procentul se păstrează 

şi în 2019. Peste 50% dintre ro-

mânii care vin acasă de sărbă-

tori, au ca punct de plecare ae-

roporturi din Marea Britanie, 

Germania şi Italia, concluzie 

confi rmată şi de ultimele date 

înregistrate de vola.ro.

Marea Britanie şi Italia, 
principalele ţări-sursă 
pentru românii care vin 
acasă de sărbători

Cei mai mulţi români care 

au rezervat bilete spre Româ-

nia pentru perioada Paştelui 

au ca ţară de provenienţă Ma-

rea Britanie (peste 26% dintre 

rezervări), urmată de Italia 

(16,9%), Germania (12%), 

Belgia, Franţa şi Spania (8-9%).

Cel mai frecventat aeroport 

– destinaţie din România es-

te Bucureşti. De asemenea, 

pentru a călători la Cluj-Na-

poca, preţul mediu al biletu-

lui de avion este de 113 euro. 

Peste 30% dintre călători vin 

din Marea Britanie, iar 25% 

zboară la Cluj de pe Otopeni.

„Neofi cial, peste 4 milioane 

de români locuiesc în afara gra-

niţelor ţării, cu peste un mili-

on de români înregistraţi doar 

în Spania şi Italia şi câte 500.000 

de români în Marea Britanie, 

Germania şi Franţa. Sunt româ-

nii care trimit peste 4 miliarde 

de euro anual acasă, dar căro-

ra puţine companii li se adre-

sează. Anul acesta de Paşte 

ne-am propus să ne adresăm 

lor printr-o campanie intitula-

tă «Hai Acasă», care a depăşit 

deja un milion de vizualizări. 

Dincolo de biletele rezervate, 

colegii noştri din Departamen-

tul de Relaţii cu Clienţii sunt 

gata să îi asiste non-stop chiar 

şi în perioada sărbătorilor pas-

cale, totul pentru ca drumul lor 

acasă să fi e cât mai facil”, a de-

clarat Claudia Tocilă, Head of 

Marketing vola.ro.

Bilete mai scumpe în 2019

Dacă în anul 2018 româ-

nii au plătit în medie 170 de 

euro pentru un bilet de avi-

on spre destinaţii externe în 

perioada Paştelui, în 2019 

preţul mediu a crescut la 180 

euro. Principalele destinaţii 

sunt oraşele europene pre-

cum Londra, Paris, Barcelo-

na, Madrid, Roma, Milano 

dar şi Grecia, prin prisma 

comunităţii de creştini orto-

docşi de acolo. Au fost înre-

gistrate însă rezervări şi pen-

tru destinaţii îndepărtate, 

precum Dubai, SUA, Cana-

da sau Thailanda.

Numărul românilor care 

aleg ca punct de plecare sau 

sosire alte aeroporturi din 

ţară este în creştere. Timi-

şoara, Iaşi, Cluj dar şi ae-

roporturi mai mici precum 

Craiova, Oradea şi Sibiu, 

vor înregistra trafic inten-

sificat în perioada sărbăto-

rilor Pascale.

Directorul general al Aero-

portului Internațional „Avram 

Iancu” Cluj, David Ciceo a con-

fi rmat faptul că trafi cul de pe 

aeroport se va intensifi ca îna-

inte și după sărbători. „O să 

avem o creștere a zborurilor 

externe, mai ales până vineri 

(n.red. Vinerea Mare) și de 

marți încolo. Bineînțeles, între 

vineri și luni vom avea câteva 

zboruri anulate, atât interne 

cât și externe, dar avem o 

creștere semnifi cativă înainte 

și după Paști. Lumea își pro-

gramează călătoriile înainte și 

după sărbători, avem o creștere 

a zborurilor în principal a nu-

mărului de pasageri în speci-

al la zborurile externe”, a pre-

cizat Ciceo.

Rezervări last minute 
pentru Paşte

Deşi numărul biletelor 

de avion disponibile este 

mai mic, iar preţurile mai 

mari cu până la 30%, ro-

mânii preferă să rezerve bi-

letele de avion pentru reîn-

toarcerea acasă pe ultima 

sută de metri. 

În 2018, spre exemplu, ce-

le mai multe rezervări au fost 

făcute chiar în Săptămâna Ma-

re, înregistrându-se în jur de 

10.000 de căutări pe zi. Re-

cordul pentru căutările din 

primele două săptămâni ale 

lunii aprilie 2019, este de 

aproape 20.000 de căutări 

într-o singură zi.

Diaspora vine acasă de Paşte. 
Bilete de avion mai scumpe spre Cluj.
Paștele au fost întotdeauna o ocazie ideală pentru românii care studiază sau muncesc în afara ţării să vină acasă.

Neofi cial, peste 4 milioane de români locuiesc în afara graniţelor ţării

Un edil din judeţul Cluj 

a fost găsit în stare 

de incompatibilitate 

de către Agenţia Naţională 

de Integritate (ANI).

Este vorba despre primarul 

municipiului Gherla, Ioan Ne-

şelean (foto) care, potrivit ANI, 

în perioada 15 octombrie 2013 

– 2 iunie 2016 a exercitat si-

multan funcţia de viceprimar 

şi calitatea de preşedinte al 

Consiliului de Administraţie al 

Spitalului Municipal Gherla. 

Astfel, Neşelean ar fi  încălcat 

dispoziţiile art. 87, alin. (1), 

lit. d) din Legea nr. 161/2003, 

coroborate cu dispoziţiile art. 

91, alin. (3), teza 1 din acelaşi 

act normativ.

„Funcţia de primar şi vice-

primar [...], preşedinte şi vi-

cepreşedinte al consiliului ju-

deţean este incompatibilă cu 

exercitarea următoarelor func-

ţii sau calităţi: [...] d) funcţia 

de preşedinte, vicepreşedinte, 

director general, director, ma-

nager, administrator, membru 

al consiliului de administraţie 

ori cenzor sau orice funcţie de 

conducere ori de execuţie la 

societăţile comerciale, inclusiv 

băncile sau alte instituţii de 

credit, societăţile de asigurare 

şi cele fi nanciare, la regiile au-

tonome de interes naţional sau 

local, la companiile şi societă-

ţile naţionale, precum şi la in-

stituţiile publice [...]”, se ara-

tă în art. 87, alin. (1), lit. d) 

din Legea nr. 161/2003.

ANI precizează că „alesul 

local poate renunţa la funcţia 

deţinută înainte de a fi  numit 

sau ales în funcţia care atrage 

starea de incompatibilitate sau 

în cel mult 15 zile de la numi-

rea sau alegerea în această func-

ţie”, potrivit art. 91, alin. (3), 

teza I din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, „fapta per-

soanei cu privire la care s-a 

constatat [...] încălcarea obli-

gaţiilor legale privind ş...ţ sta-

rea de incompatibilitate consti-

tuie abatere disciplinară şi se 

sancţionează potrivit reglemen-

tării aplicabile demnităţii, func-

ţiei sau activităţii respective 

[...]. Persoana [...] faţă de ca-

re s-a constatat [...] starea de 

incompatibilitate este decăzu-

tă din dreptul de a mai exerci-

ta o funcţie sau o demnitate 

publică [...] pe o perioadă de 

3 ani de la data eliberării, des-

tituirii din funcţia ori demnita-

tea publică respectivă sau a în-

cetării de drept a mandatului. 

Dacă persoana a ocupat o func-

ţie eligibilă, nu mai poate ocu-

pa aceeaşi funcţie pe o perioa-

dă de 3 ani de la încetarea man-

datului”, se mai arată în Lege.

Potrivit ANI, Ioan Neşelean 

a fost deja informat despre de-

clanşarea procedurii de evalua-

re, elementele identifi cate, pre-

cum şi drepturile de care bene-

fi ciază. Acesta poate fi  asistat 

sau reprezentat de un avocat şi 

poate prezenta date sau infor-

maţii pe care le consideră nece-

sare, personal ori prin transmi-

terea unui punct de vedere scris. 

Primarul municipiului Gherla a 

depus la dosarul de evaluare un 

punct de vedere, în exercitarea 

dreptului la apărare.

Primar din județul Cluj, 
găsit incompatibil de ANI

Un microscop operator 

ultramodern, destinat 

microchirurgiei recon-

structive, a intrat de marţi 

în dotarea Spitalului 

de Recuperare.

Spitalul Clinic de Recupe-

rare are în dotare, începând 

de marţi, un nou aparat me-

dical ultramodern. Este vor-

ba despre un microscop ope-

rator – sistem robotizat de 

vizualizare în chirurgie, cu 

multiple aplicaţii în neuro-

chirurgie şi chirurgie spina-

lă, dar şi în ortopedie, ORL 

şi chirurgia plastică.

Microscopul operator in-

trat în dotarea unităţii spita-

liceşti are o valoare de cca. 

2.200.000 de lei, fi nanţarea 

fi ind asigurată prin progra-

mul destinat dezvoltării in-

frastructurii locale.

„Cazuistica secţiei chirur-

gicale a Spitalului de Recu-

perare este centrată pe mi-

crochirurgia reconstructivă, 

respectiv pe transfer de ţe-

sut, nervi şi vase sanguine, 

context în care specialiştii 

plasticieni aveau nevoie de 

un asemenea microscop pen-

tru a trata leziunile comple-

xe”, a precizat preşedintele 

CJ Cluj, Alin Tişe.

Folosirea în actul opera-

tor a microscopului de înal-

tă performanţă şi a unor teh-

nologii avansate cum este, 

spre exemplu, fl uorescenţa 

vasculară, inclusă în perfor-

manţele tehnice ale aparatu-

lui, asigură un standard î-

nalt de realizare a obiectivu-

lui terapeutic în condiţii de 

calitate şi siguranţă atât pen-

tru pacient cât şi pentru per-

sonalul medical.

Microscop ultraperformant, 
de 2,2 milioane de lei, pentru 
Spitalul Clinic de Recuperare
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Învăţământului obligato-

riu i se adaugă ultimii doi 

ani de grădiniţă şi ultimii 

doi ani de liceu, a anun-

ţat ministrul Educaţiei, 

Ecaterina Andronescu.

"În urmă cu circa două săp-

tămâni, preşedintele a şi pro-

mulgat – învăţământului obli-

gatoriu i se adaugă ultimii doi 

ani de grădiniţă şi ultimii doi 

ani de liceu. Adică ultimii doi 

ani de grădiniţă înseamnă gru-

pa mijlocie şi grupa mare – in-

tră în învăţământul obligatoriu 

(...) şi ultimele două clase de 

liceu – clasa a XI-a şi a XII -a. 

Pentru fi ecare dintre aceste cla-

se introduse în învăţământul 

obligatoriu mai degrabă statul 

vine să îşi asume susţinere fi -

nanciară suplimentară. Pentru 

că de exemplu manualele pen-

tru ultimele două clase de li-

ceu nefi ind în învăţământul o-

bligatoriu nu erau acordate gra-

tuit", a declarat ministrul Edu-

caţiei, Ecaterina Andronescu, 

luni seara, la Realitatea TV.

Ministrul a explicat că ci-

clul primar se va termina în 

clasa a V-a, ciclul gimnazial 

va cuprinde clasele VI-VII-VI-

II-IX iar la liceu copiii vor fa-

ce clasele X-XI-XII şi XIII.

Ecaterina Andronescu a 

precizat că legea se va aplica 

gradual din 2020.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a promulgat pe 1 aprilie 

o lege pentru modifi carea Le-

gii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, care prevede că învă-

ţământul general obligatoriu 

este extins treptat la 15 clase, 

până în anul 2030.

Învăţământului obligatoriu 
i se adaugă ultimii doi ani de 
grădiniţă şi ultimii doi ani de liceu

De câţiva ani însă, acest 

fenomen devine tot mai 

periculos şi imprevizibil, 

deoarece s-a mutat în 

mediul online, unde cel 

care abuzează nu are nevo-

ie de muşchi, ci de o iden-

titate falsă şi informaţii 

compromiţătoare despre 

cel abuzat.

În opinia psihologului 

clujean Lenke Iuhoş, speci-

alizată în psihologia adoles-

cenţilor, fenomenul de cyber-

bullying este de cel puţin 10 

ori mai periculos decât hăr-

ţuirea la şcoală, deoarece 

elementele de identificare a 

abuzatorului lipsesc, drept 

pentru care nu va exista un 

punct în care abuzatorul să 

înceteze acţiunile; ba din 

contră, se va hrăni cu sufe-

rinţa celui abuzat, iar cu cât 

teama acestuia este mai ma-

re, iar controlul său devine 

tot mai evident, cu atât abu-

zatorul va recurge la meto-

de şi mai inventive pentru 

a-l traumatiza.

Psihologul afi rmă că exis-

tă câteva acţiuni pe care ado-

lescenţii abuzaţi ar putea să 

le întreprindă atunci când 

sunt hărţuiţi online de un 

cont anonim:

1. Nu este vina ta!

Tu doar ai simţit nevoia să 

comunici cu cineva, să soci-

alizezi, să fi i deschis către 

nou, aşadar nu este vina ta 

că ai avut ghinionul de a da 

peste o persoană care nu ţi-a 

apreciat sinceritatea, încrede-

rea, ba chiar le-a folosit îm-

potriva ta. Ia-o ca pe o lecţie 

de viaţă, deoarece vei mai cu-

noaşte oamenii care nu meri-

tă încrederea ta şi vei învăţa 

în timp să îi triezi.

2. Nu mai răspunde celui 
care te hărţuieşte şi 
blochează-i profi lul.

Persoana care te hărţu-

ieşte online se hrăneşte cu 

fricile tale, aşadar cea mai 

greşită strategie este să es-

caladezi discuţiile cu el. Da-

că îi vei întrerupe fluxul co-

municaţional, acesta se va 

plictisi şi se va îndrepta că-

tre altă victimă căreia să-i 

afle slăbiciunile şi să le ex-

ploateze. Atâta timp cât nu 

îi răspunzi, nu reprezinţi un 

interes pentru el. Ideal este 

să îi blochezi profilul, ast-

fel încât să nu te mai poa-

tă contacta.

3. Salvează toată 
conversaţia!

Vorbele se pierd, dar ce e 

scris rămâne. În cazul în ca-

re te simţi atacat, poţi face 

un fi şier cu acele vorbe scri-

se. Salvează tot ceea ce este 

scris şi e deranjant, nu lăsa 

să treacă timp, mai ales că 

sunt uşor de şters. E bine să 

ştii că în cazul în care trebu-

ie să reproduci conversaţia, 

e posibil să nu poţi reda exact 

cum ţi s-a adresat. În altă or-

dine de idei, când salvezi o 

discuţie, aceea se salvează ca 

o cronologie cu dată şi oră, 

acestea fi ind elemente foar-

te importante în astfel de si-

tuaţii ameninţătoare. Nu ui-

ta că are o importanţă apar-

te şi numărul cuvintelor jig-

nitoare, a pozelor care chiar 

nu pot fi  descrise cu exacti-

tate. Salvarea celor scrise res-

pectă realitatea.

4. Schimbă-ţi parola, 
protejează-ţi contul!

A te proteja este deja un 

pas sigur spre independenţă, 

iar autonomia personală se în-

vaţă prin experienţă. Afl ă că 

e bine să ştii ce e periculos 

pentru tine, prin discuţii sim-

ple cu adulţii din familie sau 

din şcoală. Lumea online-ului 

e plină de efecte care nu sunt 

bune pentru noi. Aşa sunt şi 

acele persoane care arată că 

glumesc, însă intră direct în 

viaţa noastră umilind şi jig-

nind. E uşor de făcut un pas 

foarte sigur, să schimbi paro-

la pentru a-ţi proteja contul 

personal. Acest lucru ţine de 

intimitatea ta. Schimbările, şi 

în cazul parolei, reîmprospă-

tează situaţia neplăcută.

5. Nu îţi fi e ruşine 
să ceri ajutor!

Ajutorul se cere, e normal 

să nu ştii ce să faci în situaţii 

deranjante, care pot fi  dăună-

toare sau chiar periculoase 

pentru viaţa ta. Orice moment 

de criză are clipe în care oa-

menii decid şi acţionează mai 

bine împreună. „Acele atacuri 

de pe internet nu sunt nişte 

mesaje normale, acceptate de 

societate, aşadar să ceri ajuto-

rul atunci când simţi un abuz 

prin mesaje, comentarii la pro-

fi l, înseamna că eşti o persoa-

nă responsanbilă”, conchide 

psihologul Lenke Iuhoș.

Cyberbullying-ul, 
mai periculos 
decât cel din şcoală!
Bullying-ul reprezintă o formă de abuz emoțional 
și fizic asupra copiilor de către alți copii
Bullying-ul reprezintă o formă de abuz emoţional şi fi zic asupra copiilor de către alţi copii şi se manifestă foarte des în mediul şcolar.
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Premiera de gală! Parking 

– una dintre cele mai 

aşteptate fi lme ale anului – 

deschide cea de-a18-a edi-

ţie TIFF. Proiecţia va avea 

loc vineri, 31 mai, în Piaţa 

Unirii din Cluj-Napoca, 

în prezenţa regizorului 

Tudor Giurgiu, preşedintele 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania.

Actorul Mihai Smaranda-

che, scriitorul Marin Mălai-

cu-Hondrari, autorul bestsel-

ler-ului Apropierea’, care a in-

spirat scenariul fi lmului, pre-

cum şi alţi actori şi membri 

ai echipei fi lmului vor fi  pre-

zenţi la Gala de Deschidere 

programată de la ora 20:45.

Un poet care emigrează 
în Spania

Cel de-al patrulea lungme-

traj semnat de Tudor Giurgiu 

spune povestea lui Adrian, un 

poet din Sângeorz-Băi care 

emigrează ilegal în Spania 

anului 2002. Ajuns în Cordo-

ba, se angajează paznic de 

noapte într-un parc auto, iar 

existenţa lui pendulează între 

imposibila poveste de dragos-

te cu o cântăreaţă spaniolă şi 

dorul de casă, de familie. Că-

lătoria lui în căutarea marii 

iubiri se va transforma într-o 

poveste surprinzătoare, sen-

sibilă şi plină de provocări, 

pe care publicul din România 

o va urmări în premieră la TI-

FF, pe ecranul gigant din Pia-

ţa Unirii Open Air.

Din distribuţie fac parte 

actori spanioli de talie inter-

naţională precum Belén Cu-

esta, Ariadna Gil, Luis Ber-

mejo, dar şi actori români, 

precum Carmen Florescu, Va-

lentin Popescu, Emilian 

Oprea, Fülöp Erzsébet, Paul 

Cimpoieru. În rolul principal, 

iubitorii de teatru şi fi lm îl 

vor recunoaşte pe Mihai Sma-

randache, unul dintre cei mai 

apreciaţi actori ai Teatrului 

Odeon din Bucureşti, premi-

at în numeroase festivaluri 

de teatru pentru performaţe-

le sale de pe scenă (Festiva-

lul de Teatru Independent Un-

dercloud – Cel mai bun ac-

tor, cu rolul din Menajeria de 

sticlă; Festivalul Comediei Ro-

mâneşti – FestCO, pentru in-

terpretarea din De vânzare).

Ca actor de fi lm, Mihai 

Smarandache s-a remarcat, 

printre altele, în lungmetrajul 

De ce eu? (2015) şi serialul 

Hacker (2003), difuzat de 

TVR1. Partenera sa din fi lm, 

Belén Cuesta este una dintre 

cel mai bine cotate actriţe spa-

niole din noua generaţie. Ro-

lul din Kiki, el amor se hace 

(r. Paco León, 2016) i-a adus 

o nominalizare la Premiile 

Goya, categoria Revelaţia anu-

lui, iar în 2017 a câştigat Pre-

miul Feroz pentru Cea mai 

bună actriţă în rol secundar 

în serialul Paquita Salas.

În distribuţie, una dintre 
cele mai renumite 
actriţe spaniole

Un rol important are şi Ari-

adna Gil, una dintre cele mai 

renumite şi iubite actriţe spa-

niole de teatru şi fi lm. Au 

consacrat-o roluri în fi lme 

precum Lola, de Bigas Luna 

(debutul ei, în 1986), Amo 

tu cama rica (1991), Belle 

Époque, de Fernando Trueba 

(Premiul Goya pentru Ce mai 

bună actriţă, 1993), Lágrimas 

Negras (1998), Soldados de 

Salamina (2003) sau Labirin-

tul lui Faun (2006), în regia 

lui Guillermo del Toro, care 

i-a adus notorietate pe plan 

internaţional. A jucat alături 

de Javier Bardem, Penelope 

Cruz, Viggo Mortensen şi alţi 

mari actori.

Parking este cel de-al pa-

trulea lungmetraj din carie-

ra de regizor a cineastului 

Tudor Giurgiu. „Întâlnirea cu 

Marin Mălaicu Hondrari mi-a 

dat ocazia să înţeleg mai bi-

ne ce se întâmplă cu un emi-

grant afl at la mii de kilome-

tri depărtare de casă. De la 

dorinţa de a nu deranja, de 

a trece neobservat, până la 

frica de a te îmbolnăvi şi a 

nu mai putea lucra, teama 

de eşec sau insucces. Am 

adoptat deopotrivă cu drag 

şi sfi ală personajele lui şi mă 

bucur că, în fi ne, aventura 

acestui poet bistriţean idea-

list şi visător vede lumina 

ecranului”, mărturiseşte Tu-

dor Giurgiu.

Premieră inedită la TIFF! Un film aşteptat 
cu sufletul la gură va deschide ediţia 2019
Parking – una dintre cele mai aşteptate pelicule ale anului – deschide cea de-a 18-a ediţie.

Parking este cel de-al patrulea lungmetraj din cariera de regizor a cineastului Tudor Giurgiu

Ziua de 24 aprilie mar-

chează an de an recu-

noaşterea meritelor celor 

care au luptat pentru apă-

rarea independenţei, 

suveranităţii şi integrităţii 

teritoriale a României.

Militari ai Diviziei 4 Infan-

terie „Gemina”, în colabora-

re cu reprezentanţi ai struc-

turilor din Sistemul Naţional 

de Apărare, Ordine Publică şi 

Securitate Naţională, la nivel 

local, vor participa miercuri, 

24 aprilie, începând cu ora 

10.00, la Monumentul „Glo-

rie Ostaşului Român” din 

Cluj-Napoca, la ceremonia mi-

litară şi religioasă dedicată Zi-

lei Veteranilor de Război. Ma-

nifestarea va fi  organizată de 

autorităţile publice locale.

Programul evenimentului 

va include o slujbă religioa-

să, depuneri de coroane de 

fl ori, precum şi defi larea găr-

zii şi muzicii militare. De a-

semenea, în desfăşurătorul ce-

remoniei din acest an va fi  in-

clus un moment cu o semni-

fi caţie aparte. În semn de res-

pect şi preţuire, veteranilor de 

război participanţi la festivi-

tate li se vor oferi bujori şi 

drapele naţionale.

Detaşamentul de onoare va 

fi  constituit din militari ai Re-

gimentului 317 ISR „Vlădea-

sa”, Regimentului 50 Rache-

te Antiaeriene „Andrei Mure-

şianu”, Batalionului 7 Arun-

cătoare Proiectile Reactive 

„General Vasile Danacu”, Ba-

talionului 55 Comunicaţii şi 

Informatică „Napoca”, Gru-

pării de Jandarmi Mobilă „Şte-

fan Cicio-Pop” Cluj-Napoca şi 

Inspectoratului pentru Situa-

ţii de Urgenţă „Avram Iancu” 

al judeţului Cluj.

În urmă cu 176 ani, pe 29 

aprilie, regele Carol I a insti-

tuit titlul de „Veteran de răz-

boi” în onoarea combatanţi-

lor acoperiţi de glorie pe re-

dutele Războiului de Inde-

pendenţă, zi care a devenit, 

din anul 2007, Ziua Veterani-

lor de Război (prin hotărârea 

de Guvern nr. 1222/2007), în 

semn de recunoaştere a me-

ritelor acestora pentru apă-

rarea independenţei, suvera-

nităţii şi integrităţii teritoria-

le a României.

În urma celui de-Al Doi-

lea Război Mondial, Româ-

nia a înregistrat peste 900.000 

de morţi, răniţi, dispăruţi, 

prizonieri, răniţi şi invalizi 

(circa 92.000 de militari de-

cedaţi). În prezent, mai sunt 

în viaţă aproximativ 8.300 

de veterani de război, circa 

250 de văduve de război şi 

în jur de 63.000 de văduve 

de veterani de război.

Veteranii de război vor fi onoraţi la Cluj
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CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SANEX S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Beiușului nr. 1, Judeţul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, 
CIF RO199028, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 27.05.2019, orele 15:00, în Cluj-Napoca, Strada Anatole France nr. 59, Ju-
deţul Cluj (la Cabinet de avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi in Regis-
trul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 10.05.2019, stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror alte condiţii de validitate, A-
dunarea Generalã Extraordinarã a Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 28.05.2019, 
în același loc, la orele 15:00.

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modifi cării Contractului de Licenţă încheiat la data de 28.12.2012 între și 
de către Sanex S.A. și Lasselsberger S.A., în ceea ce privește alin. 1.1. din cadrul Art. 1 – 
Obiectul Contractului de Licenţă și în consecinţă aprobarea modifi cării Anexei nr. 1, parte in-
tegrantă din Contractul de Licenţă, prin includerea actualizărilor aferente mărcilor „Cesarom” 
și „Euroceramic” înregistrate la Ofi ciul de Stat pentru Invenţii și Mărci (OSIM), ulterior sem-
nării Contractului de Licenţă și până la data adoptării hotărârii Adunării Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, precum și mandatarea membrilor Consiliului de Administraţie al Sanex 
S.A., privind semnarea înscrisului care va reglementa operaţiunile juridice de mai sus;

2. Ratifi carea Deciziei nr. 7 din 06.06.2018 a Consiliului de administraţie al Societăţii, 
prin care s-a aprobat prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de Credit nr. 
19015 din data de 18.06.2015 – Linie de Credit, astfel cum a fost modifi cat/completat 
prin Actele Adiţionale ulterioare, semnat de Societate („Împrumutat”) și Banca Transilva-
nia S.A. Sucursala Mărăști Cluj-Napoca („Creditor”), până la data de 15.06.2019, cu men-
ţinerea condiţiilor contractuale și a garanţiilor aferente, precum și a tuturor documentelor 
semnate de Societate în baza acestei decizii cu Banca Transilvania S.A.;

3. Ratifi carea Deciziei nr. 13 din 24.10.2018 a Consiliului de administraţie al Societăţii 
prin care, în conformitate cu termenii și condiţiile din Oferta din data de 13.09.2018 emi-
să de Banca Transilvania s-a aprobat modifi carea și respectiv prelungirea garanţiilor con-
stituite de Societate în favoarea Băncii Transilvania S.A., în vederea rambursării sumelor 
împrumutate, a accesoriilor și a comisioanelor, dupa caz, care rezultă din contractul de cre-
dit nr. 19015/18.06.2015 – Linie de credit, astfel cum a fost modifi cat/completat prin Ac-
tele Adiţionale ulterioare, semnat de Societate („Împrumutat”) și Banca Transilvania S.A. 
Sucursala Mărăști Cluj-Napoca („Creditor”), precum și prelungirea termenului de valabili-
tate a Contractului de Credit nr. 19015 din data de 18.06.2015 – Linie de Credit, până la 
data de 03.11.2019;

4. Ratifi carea Deciziei nr. 2 din 19.03.2019 a Consiliului de administraţie al Societăţii, 
prin care în baza termenilor și condiţiilor din Ofertele emise de Unicredit Bank S.A., s-a 
aprobat (i) efectuarea demersurilor necesare în vederea deschiderii la Unicredit Bank S.A., 
a unui cont curent în „LEI” și a unui cont curent în „EURO”; (ii) efectuarea demersurilor ne-
cesare în vederea contractării de la Unicredit Bank S.A., a unui credit – Linie de credit; (iii) 
constituirea de către Societate a unor garanţii mobiliare în favoarea Unicredit Bank S.A., 
în vederea garantării rambursării sumelor împrumutate, a accesoriilor și a comisioanelor, 
după caz, care vor rezulta din contractul de credit – Linie de credit, încheiat cu Unicredit 
Bank S.A.; (iv) efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unei convenţii de sa-
larii pentru angajaţii Societăţii;

5. Modifi carea art. 19.4. din Actul constitutiv al societăţii în sensul înlocuirii datelor de 
identifi care ale actualului auditor statutar cu datele de identifi care ale noului auditor sta-
tutar pentru exerciţiul fi nanciar 01.01.2019-31.12.2019.

6. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și 
Actul Constitutiv, precum și să efectueze formalităţile necesare pentru a menţiona/ înregis-
tra hotărârile la Registrul Comerţului și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror alte condiţii de validitate, A-
dunarea Generalã Extraordinarã a Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 28.05.2019, 
în același loc, la orele 15:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societãþii 
începând cu data publicãrii convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni pânã vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet www.sanex.ro, pentru liberul acces 
al acţionarilor. Relaþii suplimentare la numãrul de telefon: (0372) 640800, offi ce@sanex.ro.

Preşedinte al Consiliului de Administraþie,
Martin Ernst Hofmann

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SANEX S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Beiușului nr. 1, Judeţul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, 
CIF RO199028, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 27.05.2019, orele 14:00, în Cluj-Napoca, Strada Anatole France nr.59, Ju-
deţul Cluj (la Cabinet de avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi in Regis-
trul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 10.05.2019, stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror alte condiţii de validitate, A-
dunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 28.05.2019, în 
același loc, la orele 14:00.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2018 și a Raportului 
auditorului statutar pentru anul 2018;

2. Aprobarea Situaþiilor fi nanciare anuale aferente exerciþiului fi nanciar încheiat la da-
ta de 31.12.2018, întocmite conform Legii contabilitãþii nr. 82/1991, cu modifi cãrile și 
completarile ulterioare, și conform OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementãrilor 
contabile privind situaþiile fi nanciare anuale individuale și situaþiile fi nanciare anuale con-
solidate, cu modifi cãrile și completãrile ulterioare;

3. Aprobarea gestiunii și activităţii administratorilor care și-au exercitat funcţia pe par-
cursul anului 2018 și a descărcării acestora de alte responsabilitaţi și obligaţii pentru ope-
raţiunile aferente anului 2018;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societãþii pentru anul 2019;
5. Stabilirea remuneraþiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraþie pentru ac-

tivitatea prestatã în exercitiul fi nanciar 2019;
6. Aprobarea propunerii de repartizare a profi tului obþinut în exercitiul fi nanciar înche-

iat la data de 31.12.2018;
7. Alegerea unui auditor statutar pentru exerciþiul fi nanciar 01.01.2019-31.12.2019 și 

mandatarea Consiliului de Administratie sã negocieze condiþiile contractuale și sã semne-
ze documentele specifi ce negociate;

8. Împuternicirea unei persoane sã redacteze și sã semneze toate hotãrârile adoptate 
și sã efectueze formalitãþile necesare pentru a menþiona/ înregistra hotãrârile la Regis-
trul Comerþului și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror alte condiţii de validitate, A-
dunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 28.05.2019, în 
același loc, la orele 14:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispoziþia acþionarilor la sediul Societãþii 
începând cu data publicãrii convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni pânã vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet www.sanex.ro, pentru liberul acces 
al acţionarilor. Relaþii suplimentare la numãrul de telefon: (0372) 640800, offi ce@sanex.ro.

Preşedinte al Consiliului de Administraþie,
Martin Ernst Hofmann

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al 

INSTITUT PROIECT S.A.

societate inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/3726/1991, avand CUI 
RO202026, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 6-8, judetul Cluj, in baza Decizi-
ei Consiliului de Administratie nr. 4/2019.

convoca 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor INSTITUT PROIECT SA la data de 27.05.2019 
ora 11:00 la sediul social al societatii situat in Municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 6-8, 
jud. Cluj, pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 10.05.2019, stabilita 
ca data de referinta. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a 
participa si vota in cadrul adunarii.

In cazul neintrunirii cvorumului, a II-a convocare este stabilita in data de 28.05.2019, 
ora 1100, la adresa din Cluj-Napoca str. Motilor nr. 6-8, jud. Cluj, cu aceeasi ordine de zi:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Ad-
ministratie si, respectiv, al comisiei de Cenzori, pentru anul 2018;

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situaţiilor fi nanciare pentru anul 2018;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a Directorului 

General pentru anul 2018;
4. Aprobarea repartizării profi tului aferent anului 2018;
5. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a pro-

gramului de activitate pentru anul 2019;
6. Fixarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie şi cenzorilor 

pentru anul 2019;
7. Împuternicirea dlui. Călin Buzoianu, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Ad-

ministraţie, pentru aducerea la îndeplinire a hotararii AGOA.

Actionarii Societatii vor putea participa la adunarile generale fi e personal, fi e prin re-
prezentant sau pot exercita dreptul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin co-
respondenta vor trebui sa parvina in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la se-
cretariatul Societatii, cu cel putin 48 h inainte de AGOA.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar in baza unor formulare de procura speci-
ala. Sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare, procurile in original 
vor fi  depuse la sediul societatii cu cel putin 48 h inainte de adunare, fi ind retinute de so-
cietate, fapt ce se va consemna in procesul verbal al adunarii.

Materialele informative, vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor la sediul social incepand 
cu data publicarii convocatorului.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul, exercitabil în termen de 
maxim 15 zile de la data publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta pro-
iecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Solicitările vor fi  însoţite de copii ale documentelor care să ateste iden-
titatea acţionarului.

Presedintele Consiliului de Adminsitratie al Institut Proiect SA
Buzoianu Calin

CONVOCATOR

Administratorul unic al 
SC ALIANŢA SA 

cu sediul în Cluj Napoca, str. C-tin Brancuși, nr. 133, et.2, înmatriculată la ORC Cluj sub 
nr. J12/4310/1991, convoacă AGEA in 28.05.2019, ora 10 respectiv AGOA în 28.05.2019, 
ora 12, ambele la sediul societăţii, cu ordinea de zi:

AGEA

1. Aprobarea mutarii sediului social al societatii de la adresa curenta, la adresa Cluj-Na-
poca, str.Corneliu Coposu nr.167;

2. Modifi care art.3 par.1 din cuprinsul Actului constitutiv astfel: “Societatea are sediul 
in Romania, judetul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str.Corneliu Coposu nr.167.”

AGOA

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului însotit de raportul comisiei de 
cenzori pentru anul 2018.

2. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale pentru exerciţiul fi nanciar 2018 și a propune-
rii de repartizare a profi tului aferent anului 2018.

3. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru perioada mandatului.
Actionarii înregistraţi la data de referinţă, 15.05.2019, vor putea fi  reprezentati de alte 

persoane, cu exceptia administratorului, pe baza procurilor speciale care se depun la se-
diul societatii cu minim 2 zile inaintea adunarii. Materialele pentru adunare pot fi  obtinu-
te de la sediul societăţii, începand cu data publicării convocatorului.

Daca la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal, a II-a convocare este stabili-
ta pentru AGEA in data de 29.05.2019, ora 10, respectiv pentru AGOA in data de 29.05.2019, 
ora 12, ambele la sediul social.

Administrator unic
Pinte Mircea Gheorghe
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CONVOCATOR

Administratorul societãții LASSELSBERGER S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, Etaj 1, Camera 9, Judeţul Cluj, înmatriculată la Registrul 
Comerþului Cluj sub nr. J12/1475/2014, CIF RO446209, (în continuare “Societatea”),

CONVOACÃ
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDINARÃ A ACŢIONARILOR

la data de 30.05.2019, orele 15:00, în Cluj-Napoca, Strada Beiușului nr. 1, Corp Admi-
nistrativ, Etaj 1, Camera 9, Judeţul Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţi-
onarilor la sfârșitul zilei de 10.05.2019, stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror alte condiţii de validitate, Adu-
narea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii se va þine în ziua de 31.05.2019, în 
același loc, la orele 15:00.

ORDINEA DE ZI
1. Aprobarea modifi cării Contractului de Licenţă încheiat la data de 28.12.2012 între și 

de către Lasselsberger S.A. şi Sanex S.A., în ceea ce privește alin. 1.1. Din cadrul Art. 
1 – Obiectul Contractului de Licenţã și în consecinţă aprobarea modifi cării Anexei nr. 1, 
parte integrantă din Contractul de Licenţã, prin includerea actualizărilor aferente mărcilor 
„Cesarom” și „Euroceramic” înregistrate la Ofi ciul de Stat pentru Invenţii și Mărci (OSIM), 
ulterior semnării Contractului de Licenţă și până la data adoptării hotărârii Adunării Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor, precum și mandatarea Administratorului Lasselsberger 
S.A., privind semnarea înscrisului care va reglementa operaţiunile juridice de mai sus;

2. Modifi carea art. 171 din Actul constitutiv al societãţii în sensul înlocuirii datelor de 
identifi care ale actualului auditor statutar cu datele de identifi care ale noului auditor sta-
tutar pentru exerciţiul fi nanciar 01.01.2019-31.12.2019.

3. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și 
Actul Constitutiv, precum și să efectueze formalitãţile necesare pentru a menţiona/înregistra 
hotãrârile la Registrul Comerţului și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror alte condiţii de validitate, Adu-
narea Generalã Extraordinară a Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 31.05.2019, în 
același loc, la orele 15:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul Societă-
ţii începând cu data publicării convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet www.cesarom.ro, pentru libe-
rul acces al acţionarilor. Relaţii suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, offi -
ce@lasselsberger.com.

Administrator Unic al Lasselsberger S.A.
Ehrenberg Reinhard

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Administratorul societăţii LASSELSBERGER S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, Etaj 1, Camera 9, Judetul Cluj, înmatriculată la Regis-
trul Comerţului Cluj sub nr. J12/1475/2014, CIF RO446209, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 30.05.2019, orele 14:00, în Cluj-Napoca, Strada Beiușului nr. 1, Corp Admi-
nistrativ, Etaj 1, Camera 9, Judeţul Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi in Registrul Acţi-
onarilor la sfârșitul zilei de 10.05.2019, stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror alte condiţii de validitate, A-
dunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor Societãţii se va ţine în ziua de 31.05.2019, în 
același loc, la orele 14:00.

ORDINEA DE ZI
1. Prezentarea Raportului anual al administratorului pentru anul 2018 și a Raportului 

auditorului statutar pentru anul 2018;
2. Aprobarea Situaţiilor fi nanciare anuale aferente exerciţiului fi nanciar încheiat la da-

ta de 31.12.2018, întocmite conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modifi cările și 
completările ulterioare, și conform OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementă-
rilor contabile privind situaţiile fi nanciare anuale individuale și situaţiile fi nanciare anuale 
consolidate, cu modifi cările și completările ulterioare;

3. Aprobarea gestiunii și activităţii administratorului care și-a exercitat funcţia pe par-
cursul anului 2018 și a descărcării acestuia de alte responsabilităţi și obligaţii pentru ope-
raţiunile aferente anului 2018;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societăţii pentru anul 2019;
5. Stabilirea remuneraţiei cuvenite Administratorului pentru activitatea prestată în exer-

ciţiul fi nanciar 2019;
6. Aprobarea propunerii de repartizare a profi tului obţinut în exerciţiul fi nanciar înche-

iat la data de 31.12.2018;
7. Alegerea unui auditor statutar pentru exerciţiul fi nanciar 01.01.2019-31.12.2019 și 

mandatarea Administratorului să negocieze condiţiile contractuale și să semneze documen-
tele specifi ce negociate;

8. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate 
și să efectueze formalităţile necesare pentru a menţiona/ înregistra hotărârile la Registrul 
Comerţului și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricãror alte condiţii de validitate, Adu-
narea Generalã Ordinarã a Acţionarilor Societãţii se va ţine în ziua de 31.05.2019, în ace-
lași loc, la orele 14:00.

Situaţiile fi nanciare anuale, Raportul anual al administratorului, Raportul auditorului 
statutar, propunerea de distribuire a profi tului, precum și celelalte materiale informative 
aferente ședinţei se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii începând cu data pu-
blicării convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator, Situaţiile fi nanciare anuale, Raportul anual al administratorului, 
Raportul auditorului statutar și propunerea de distribuire a profi tului se publică și pe pa-
gina de internet www.cesarom.ro, pentru liberul acces al acţionarilor. Relaţii suplimenta-
re la numãrul de telefon: (0372) 640800, offi ce@ro.lasselsberger.com.

Administrator Unic al Lasselsberger S.A.
Ehrenberg Reinhard

PUBLICITATE

PROGRAMUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
IN COMUN

PENTRU PERIOADA 26.04 – 01.05.2019

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face cu-
noscut publicului cãlãtor programul de transport urban si 
metropolitan pentru perioada 26.04 – 01.05.2019:

26 – 27.04.2019 – circulaţia se va desfășura între ore-
le 5,30–23,00, conform programului de transport pentru 
zilele de sâmbătă ;

28.04 – 01.05.2019 – circulaţia se va desfășura între 
orele 6,00–23,00, conform programului pentru zilele de 
duminică ;

In data de 28.04.2019 nu vor funcţiona liniile 24B, 28B, 
43P spre VIVO! Cluj-Napoca, iar liniile de autobuze 24, 28 
si 43 B vor funcţiona dupa programe de circulaţie specia-
le. De asemenea se suspendă cursele gratuite pentru cli-
enţii VIVO! Cluj-Napoca si CORA.

Transportul in Noaptea de Inviere se va realiza cu auto-
buze, prin intermediul liniilor 25, 30, 39L si 46S, dupa ur-
matorul program :

L 25 :  Cart. Mănăștur – P-ta A. Iancu – Cart. Gheorgheni 
(Unirii) – Cart. Mănăștur ;

Plecari Manastur:   23,00 – 23,30 – 00,00;
Plecari Unirii: 23,00 – 23,30 – 00,00.
L 30 :  Cart. Grigorescu – P-ta A. Iancu – Cart. Mărăști 

(A. Vlaicu) – Cart. Grigorescu;
Plecari Grigorescu: 23,00 – 23,30 – 00,00 ;
Plecari A. Vlaicu: 23,00 – 23,30 – 00,00 .
L 46S :  Cart. Zorilor – P-ta Cipariu – P-ta A. Iancu – Cart. 

Zorilor;
Plecari Zorilor:  23,00 – 23,30 – 00,00  – 01,30 – 02,00;
Plecari Opera:  23,15 – 23,45 – 00,15 … 01,15 – 01,45 – 

02,15.
L 39L: P-ta M. Viteazul – P-ta Gării – V. Chintaului(Cătun);
Plecari P-ta M. Viteazul: 22,45….. 01,15;
Plecari Catun: 23,20 ….. 01,45.

Pe durata ceremoniei religioase autobuzele liniilor 25 
si 30 vor stationa in zona Pietei A. Iancu (P-ta Cipariu si re-
spectiv Reg. CFR) iar cele de pe linia 46S la staţia Opera si 
vor pleca spre cartiere dupa incheierea slujbei la interval 
de 30 min.

In data de 30.04.2019 liniile 26L, 36L, 48L, 50L si 102L, 
spre Emerson, vor avea programe speciale de circulatie.

Urãm cu aceastã ocazie publicului cãlãtor 
„Sărbători fericite! “

Aproximativ 500 de per-

soane au fost evacuate 

marţi din holul principal 

al Operei din Sydney 

(Sydney Opera House) şi 

din restaurantele înveci-

nate ca urmare a unei 

scurgeri de gaz, în timp 

ce serviciul de pompieri a 

anunţat că monitorizează 

nivelul concentraţiei de 

gaz din atmosferă, rela-

tează agenţia Reuters.

Serviciile de pompieri şi de 

salvare din statul australian 

New South Wales (sud-est) 

au afi rmat pe Twitter că an-

gajaţi ai companiei de gaz 

analizează problema. Nu sunt 

oferite alte informaţii referi-

toare la tipul de gaz sau la ca-

uza scurgerii de gaz.

Cotidianul The Australian 

a relatat că scurgerea s-a pro-

dus după ce o conductă de 

gaz de presiune mică a fost 

afectată în cursul unor lucrări 

de construcţie la faţa locului.

Nu au fost raportate victime.

Sydney Opera House, în-

scrisă în Patrimoniul Mondi-

al, cu acoperişul său în for-

mă de scoici suprapuse, este 

una dintre cele mai ingenioa-

se clădiri din lume şi unul din-

tre cele mai celebre monu-

mente din Australia.

Este, localizată în vârful 

unui promontoriu ce străju-

ieşte portul oraşului Sydney, 

Australia, este un proiect, 

design şi realizare a arhi-

tectului danez Jørn Utzon. 

Este considerată simbolul 

unui oraş, Sydney, al unei 

ţări şi al unui continent, 

Australia, mii de turişti to-

tal neinteresaţi de operă vi-

zitând-o săptămânal doar 

pentru a o admira.

Geografi c, este aşezată în 

vârful Capului Bennelong ce 

închide portul.

Sediu al Operei australie-

ne, al Companiei de Teatru 

Sydney şi al Orchestrei Sim-

fonice din Sydney, Sydney 

Opera House este totodată 

locul de oprire a numeroase 

trupe de teatru şi balet afl a-

te în turneu. Clădirea este 

administrată de Trustul Ca-

sei Operei, sub egida Minis-

terului artelor din statul aus-

tralian Noua Galie de Sud, 

al cărui capitală este Sydney.

Sydney: Sute de oameni 
evacuați din clădirea Operei

Angelina Jolie şi ministrul 

de Externe al Germaniei 

luptă împotriva 

violenţelor sexuale
Actriţa americană Angelina 

Jolie și ministrul de Externe al 

Germaniei, Heiko Maas, au 

cerut marţi comunităţii inter-

naţionale să adopte măsuri 

suplimentare pentru pedepsi-

rea acelora care folosesc vio-

lul ca armă de război și pen-

tru sprijinirea persoanelor ca-

re supravieţuiesc unor violen-

ţele sexuale comise în zone 

afectate de războaie.

Angelina Jolie și Heiko Maas 

propun o rezoluţie ONU care 

să militeze pentru adoptarea 

unor sancţiuni bine ţintite ca-

re să fie îndreptate împotriva 

autorilor de violenţe sexuale 

și care să evidenţieze „abor-

darea centrată pe supravieţu-

itori”. Potrivit unor surse di-

plomatice, tonul adoptat în 

noua propunere legislativă a 

fost însă mult temperat, iar 

aceasta riscă să nu întruneas-

că suficient de multe voturi 

pentru a fi adoptată.

Pe scurt
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Suntem alături de prietenii noștri, Dana și Gicu Gânscă la 

marea durere pricinuită de moartea mamei și soacrei dragi

GALEA AURICA
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Sincerele noastre condoleanţe!

Vasile şi Corina din Oradea

CONDOLEANȚE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

CASE/CABANE

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

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blocu-
rile ANL, cu mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare la 
telefon 0746-402720. (7.7)

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

ÎNCHIRIERI

CERERI

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

SERVICII

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (23.40)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-

te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

ELECTRO

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autorizaţie taxi + auto-
turism. Pentru detalii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (11.11)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a doua licitaţie 
publică, în data de 14.05.2019, 
ora 12.00, bunurile mobile con-
stând din: 3 birouri directoriale la 
preţul de 4322 lei, 5 birouri plus 
noptiere metalice la preţul de 
7258 lei, 7 computere, 
deskt-opuri de 2,2 gb, monitoare 
Samsung LCD, la preţul de 11363 
lei, 5 birouri fi xe la preţul de 9911 
lei și o Dacia Logan Laureate, an 
fabricaţie 2005, la preţul de 7236 
lei, la aceste preţuri se adaugă 
TVA. Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul AJFP Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 
11A, telefon 0264.591670, interi-
or 603 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut legitimaţie de student 
cu nr. 0066744, pe numele AN-
DRONACHE IONUŢ CĂTĂLIN, Fa-
cultatea de Medicină Veterinară. 
Îl declar nul.

¤ S.C. GREENHOUSE S.R.L., 
J12/1311/2006, C.U.I. 18584719, 
declară pierdut certifi catul de înre-
gistrare. Se declară nul.

¤ S.C. SIMBOAN FRIGOCOM 
S.R.L, cu sediul în CLUJ- NAPOCA, 
str. ION MESTER nr. 12, ap. 23, 
J12/379/2005, COD 17207133, 
pierdut certifi cat constatator pen-
tru sediul social str. ION MESTER 
nr. 12, ap. 23 și pierdut certifi cat 
constatator pentru punctul de lu-
cru str. ION Mester nr. 12, sc. I. Le 
declar nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator al 
societăţii S.C. CANDA S.R.L., 
J12/1322/2003. Îl declar nul.

ANUNŢ

Al Adunării Generale Extraordinare 
şi Ordinare a Acţionarilor

Companiei de Salubritate Brantner-Vereş S.A

Consiliul de Administraţie al societăţii COMPANIA 
DE SALUBRITATE BRENTNER VEREŞ S.A., cu sediul în 
Cluj-Napoca, Str. Lalelelor, nr.11, Spaţiul Comercial 2, et.1, 
ap.48, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/3956/1991, 
având C.U.I. 201322, în conformitate cu prevederile legale și 
cu Actul constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Genera-
lă Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 27.05.2019, 
la ora 12:00, la adresa: str. Lalelelor nr.11, ap.46, 400049 
Cluj-Napoca, şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 27.05.2019, ora 13.00, la adresa: str. Lale-
lelor nr.11, ap.46, 400049 Cluj-Napoca, pentru toţiacţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 
17.05.2019 care au dreptul de a participa și de a vota în ca-
drul adunării generale, cu  

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor:

1. Aprobarea anulării unui număr de 207 acţiuni de la dis-
poziţia societăţii și în consecinţă reducerea în mod corespun-
zător a capitalului social cu o sumă de 78.246 lei, de la va-
loarea de 1.018.996,146 lei la valoarea de 1.018.917,9 lei, 
divizat în 2.695.550 acţiuni, fi ecare cu o valoare nominală de 
0,378 lei, în conformitate cu art. 207 alin. 1 litera c) din Le-
gea nr. 31/1990 R. Dobândirea propriilor acţiuni de către so-
cietatea COMPANIA DE SALUBRITATE BRENTNER VEREȘ S.A. 
s-a realizat ca urmare a derulării unei proceduri de divizare, 
iar anularea acestora survine în mod fi resc, prealabil opera-
ţiunilor de capital pe care intenţionează să le efectueze soci-
etatea, având consecinţa reducerii capitalului social.

2. Aprobarea modifi cării Actului constitutiv al societăţii ast-
fel: Art. 7 va avea conţinutul: “Capitalul social al societăţii es-
te de 1.018.917,9 lei, împărţit în 2.695.550 acţiuni nominati-
ve, fi ecare cu o valoare nominală de 0,378 lei.”, Art. 8 para-
graful 1 va avea conţinutul: ”Acţiunile societăţii sunt nomina-
tive, emise în formă dematerializată și cuprind elementele pre-
văzute de lege. Evidenţa acţionarilor este de tip listă și este ţi-
nută de Registrul Mioriţa S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, 
str. Onisifor Ghibu, nr. 20 A, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj 
sub nr. J12/1267/1997, C.I.F. RO9599222.”

3. Aprobarea modifi cării Actului constitutiv actualizat.
4. Aprobarea majorării valorii nominale a unei acţiuni de 

la 0,378 (denumite în continuare „Acţiuni neconsolidate”) 
lei la 1.470,3 lei (denumite în continuare „Acţiuni consoli-
date”), fără ca această modifi care să aibă ca efect majora-
rea capitalului social, concomitent cu reducerea numărului 
total de acţiuni emise de la 2.695.550 la 693 acţiuni (denu-
mită în continuare „Consolidare”).

5. Aprobarea modifi cării în mod corespunzător a Art. 7 
din Actul constitutiv al societăţii, în cazul aprobării propune-
rii de la punctul 4 din prezenta ordine de zi, care va avea 
conţinutul: ”Capitalul social al societăţii este de 1.018.917,9 
lei, împărţit în 693 acţiuni nominative, fi ecare cu o valoare 
nominală de 1.470,3 lei.“

6. Aprobarea Procedurii de consolidare, care va avea în 
vedere următoarele;

a. În cazul în care prin modifi carea valorii nominale a 
acţiunilor,acţionarii nu vor deţine acţiuni consolidate între-
gi, pentru fracţiunea de acţiune consolidată deţinută, în ter-
men de maxim 15 zile de la apariţia hotărârii AGEA în Mo-
nitorul Ofi cial, acţionarii vor trebui să opteze pentru rotun-
jirea acestor fracţiuni fi e prin: (a) rotunjirea în minus a frac-
ţiunilor de acţiuni, până la întregul imediat inferior (denu-
mită în continuare „Rotunjire în minus”), fi e prin (b) rotun-
jirea în plus a fracţiunilor de acţiuni, până la valoarea ime-
diat superioară a unei acţiuni consolidate (denumită în con-
tinuare „Rotunjire în plus”);

b. Acţionarii care optează pentru Rotunjirea în minus, vor 
fi  compensaţi de Societate cu o sumă corespondentă fracţi-
unilor de acţiuni deţinute (în continuare „Compensare pen-
tru rotunjirea în minus”).

c. Acţionarii care optează pentru Rotunjirea în plus, ur-
mează să achite Societăţii o sumă egală cu diferenţa dintre 
valoarea unei Acţiuni consolidate și valoarea fracţiunilor de 
acţiune deţinute.Rotunjirea în plus se va realiza la fi nalul 
perioadei de opţiune, în limita fracţiunilor de acţiuni răma-
se la dispoziţia societăţii urmare a exercitării de către acţio-
nari a opţiunii de rotunjire în minus, în ordinea datei cere-
rilor de exercitare a opţiunii de rotunjire în plus.

d. Acţionarii care nu își exprimă opţiunea în termen sau 
care și-au exercitat opţiunea cu nerespectarea procedurilor 
cuprinse în Procedura de consolidare sau cu privire la care 
rotunjirea în plus nu se poate realiza ca urmare a insufi ci-
enţei fracţiunilor de acţiuni la dispoziţia societăţii, sunt pre-
zumaţi că au optat pentru Rotunjirea în minus și vor bene-

fi cia de compensaţia aferentă.
e. Valoarea unei Acţiuni neconsolidate utilizate pentru de-

terminarea Compensaţiilor pentru rotunjirea în minus și a 
Preţului pentru rotunjirea în plus este de 3,12, obţinută prin 
raportarea valorii capitalurilor proprii ale Societăţii la data de 
31.12.2018 la numărul total de acţiuni neconsolidate.

f. În cazul în care, în urma exercitării tuturor opţiunilor, nu-
mărul de Acţiuni consolidate deţinute de acţionari va fi  mai 
mic decât numărul total de Acţiuni consolidate, diferenţa va 
fi  dobândită de către societate cu titlul de acţiuni proprii.

g. Aprobarea dobândirii de către societate a fracţiunilor 
de acţiuni și a acţiunilor consolidate rămase în urma exer-
citării de către acţionari a opţiunilor în cadrul consolidării.

7. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie pen-
tru efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării, fi na-
lizării și înregistrării măririi valorii nominale în cazul apro-
bării propunerii prevăzute la punctul4 din prezenta ordine 
de zi, incluzând, dar fără a se limita la următoarele: să con-
state prin decizie rezultatul manifestării opţiunii prevăzute 
la punctul5;să stabilească noua structură a acţionariatului 
și să modifi ce în mod corespunzător Actul constitutiv al so-
cietăţii în conformitate cu noua valoare nominală și noua 
structură a acţionariatului.

8. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în 
numele și pentru toţi acţionarii societăţii hotărârile AGEA ce 
vor fi  adoptate și Actul constitutiv actualizat.

9. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplineas-
că toate formalităţile privind înregistrarea hotărârilor AGEA 
ce vor fi  adoptate la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lân-
gă Tribunalul Cluj, publicarea acestora în Monitorul Ofi cial 
al României, partea a IV-a, precum și să obţină documen-
tele aferente eliberate de ORC.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor

1. Aprobarea bilanţului contabil cu anexele sale, a con-
tului de profi t și pierdere pentru anul 2018;

2. Repartizarea profi tului net pentru anul 2018;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie și 

descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 
2018;

4. Aprobarea Raportului de Audit pentru anul 2018;
5. Aprobarea execuţiei planului de investiţii pentru anul 

2018;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2019;
7. Aprobarea bugetului de investiţii pentru anul 2019;
8. Aprobarea mandatului auditorului fi nanciar pentru 

anul 2019 pentru societatea KPMG România SRL;
9. Aprobarea trecerii pe pierderi din creanţe a sumelor 

ce au făcut obiectul litigiului din Dosarul nr.2612/117/2015 
ca urmare a renunţării la dreptul dedus judecăţii conform 
Deciziei AGEA nr.1 din 09.07.2018.

10. Aprobarea încheierii de către Societate a unui con-
tract de comodat cu o durată de un an cu posibilitate de pre-
lungire prin tacita relocaţiune pentru o suprafaţă de 300 mp 
din terenul deţinut în proprietate situat în Municipiul Cluj-Na-
poca, înscris în CF nr. 267513 nr. top cad.267513 în vede-
rea utilizării de către Asociaţia Fapte cu sediul în Cluj Napo-
ca, str. Unirii nr.23 ap.54, CUI 31425230 cu scopul de ame-
najare fără construcţii permanente a spaţiului.

Aprobarea mandatarii doamnei Olga-Maria Ionuţiu, pen-
tru ca să efectueze toate procedurile și formalităţile prevăzu-
te de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, 
să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în nu-
mele Societăţii, în relaţia cu Registrul Comerţului, precum și 
cu alte entităţi publice sau private. Mandatarul sus menţio-
nat, va putea să delege puterile acordate conform celor de 
mai sus, oricărei alte persoane, după cum consideră necesar.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a ședinţei și procurile speciale pot fi  consultate și procu-
rate de la sediul societăţii, începând cu data de 20.05.2019.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte per-
soane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe ba-
ză de procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii 
până la data de 24.05.2019. În același termen se vor depu-
ne la sediul societăţii buletinele de vot prin corespondenţă, 
completate și semnate de acţionari, personal sau prin poștă.

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

În cazul în care la prima convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor nu vor fi  întrunite condiţiile de pre-
zenţă, a doua convocare se face pentru data de 28.05.2019, 
în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
David Zeininger

Suntem alături de doamna viceprimar Viorica Chiş, în 

aceste momente de grea încercare pricinuite de decesul 

fulgerător al soţului.

Sincere condoleanţe!

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Primăria şi Consiliul Local al comunei Vultureni.

CONDOLEANȚE

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

MUREŞAN OVIDIU DANIEL în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ conform legii 
350/2011 actualizată“, în Cluj-Napoca, Colonia Sopor, CF 
nr. 325890, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Mureșan Ovidiu Daniel, mun. Cluj-Napoca, Aleea Godeanu, 
nr. 7, ap. 4, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, 
din data de 24.04.2019.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 10.05.2019, la APM Cluj, str. Do-
robanţilor nr. 99, bl. 9B, cod. 400609, fax 0264-412914, 
email: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 9-14.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia me-

diului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007 cu modifi cările și 
completările ulterioare, GANBEI S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pen-
tru activitatea „Restaurant“, de pe amplasamentul situat în 
localitatea Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 42, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-
joi, între orele 8:00–16:30 și vineri, între orele 8:00–14:00 
sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢURI DE URBANISM

Doamna VITA IUSTINA-MARIA, anunţă iniţierea 

PLANULUI URBANISTIC ZONAL – CONFORM LEGII 350/2001 
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, amplasament 

Aleea Dariu Pop, nr. 12, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, camera 62.

HULUBAN DANIEL GHEORGHE în calitate de titular, 

anunţă publicul interesat de iniţierea Planului Urbanistic de 

Detaliu: „PUD – pentru – DEMOLARE CONSTRUCŢII EXISTENTE, 
CONSTRUIRE VILĂ TURISTICĂ CU SPAŢIU COMERCIAL/SERVICII 
LA PARTER“, propusă a fi  amplasată în Cluj-Napoca, str. 

Bistriţei, nr. 36.

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primărie 

Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 3-7, Serviciul Urbanism, Cam. 63, 

în zilele de marţi–joi, între orele 13:30–15:30 și 15:00-17:00.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

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

tel 0752-449012

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalatii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea:

1. Imobilului constând în construcţii şi teren situat în 
Cluj-Napoca, str. Pata Rât (azi Calea Someşeni), FN, jud. Cluj 
(neîntăbulat), în suprafaţă de 13.662,48 mp

– preţ de pornire 1.502.873 euro + TVA

2. Imobilului constând în două parcele de teren, situate 
în loc. Baciu, strada Triajului, nr. 1-3, jud. Cluj, respectiv 
parcelă teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 51363 Baciu, 
nr. cad. 6098/2 cu o suprafaţă de 6.158 mp și parcelă teren 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50999 Baciu, nr. cad. 6098/1 
cu o suprafaţă de 7.835 mp

– preţ de pornire 559.720 euro + TVA

3. Imobilului constând în teren în suprafaţă de 6.008 
mp înscris în Cartea Funciară nr. 50159 Cuzdrioara, situat 
în Cuzdrioara, Platforma CCH Dej, jud. Cluj

– preţ de pornire 153.836 lei + TVA

4. Imobilului constând în barăci şi teren în suprafaţă de 
1.500 mp înscris în Cartea Funciară nr. 107388 Alba Iulia, 
situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24, jud. Alba

– preţ de pornire 433.538 lei + TVA

Licitaţia va avea loc în data de 09.05.2019, ora 15.00, la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 16.05.2019, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

Musat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Mihai Popa

LICITAŢIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalatii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

 bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, 
mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 868.117,88 
+ TVA;
 bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 

1.163.931 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 09.05.2019, ora 15.00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 16.05.2019, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate 
listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul societăţii 
ce fac obiectul valorifi cării.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu 
Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator
Av. Mihai Popa

Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 27.04.2019

A patra acţiune de colectare a deşeurilor electrice din 
acest an se va desfăşura sâmbătă, 27 aprilie 2019 şi va fi  
organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal in colaborare cu Asociatia Ecotic:

 Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
 Centru – zona Sala Sporturilor
 Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului de 

pe str. Observatorului 107
La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 

de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:

 DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 
DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le 
conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 
ape și aer; (ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp 
de 30 ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă 
de distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera 
de radiaţiile UV).
 DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 

acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, nichel, 
cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se 
evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc 
la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca 
ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Menţionăm faptul că în acest an campaniile de colectare 
se vor desfășura conform următorului program:

- 25.05.2019   - 28.09.2019
- 29.06.2019   - 26.10.2019
- 27.07.2019   - 30.11.2019
- 31.08.2019   - 28.12.2019

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de: Comuna Ciucea, 
loc. Ciucea, nr 9, jud. Cluj, tel: 0264-259001, ce intentioneaza 
sa solicite de la ABA CRISURI ORADEA aviz de gospodarire 
a apelor pentru desfasurarea activitatii de  „MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIUCEA, JUDETUL 
CLUJ” localizat in Comuna Ciucea, jud. Cluj. Aceasta investitie 
este noua. 

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevedrile 
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modifi carile si completarile 
ulterioare. 

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului.

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de: Comuna Margau, 
loc. Margau, nr 204, jud. Cluj, tel: 0371-138035, ce intentioneaza 
sa solicite de la ABA CRISURI ORADEA aviz de gospodarire a 
apelor pentru desfasurarea activitatii de  „MODERNIZARE 
DRUMURI IN COMUNA MARGAU, JUDETUL CLUJ“ localizat in 
Comuna Margau, jud. Cluj. Aceasta investitie este  noua.

 Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevedrile 
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modifi carile si completarile 
ulterioare. 

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului.

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNŢ

In atentia cetatenilor din localitatea Bobalna, comuna 
Bobalna, Judetul Cluj, unitatea administrativ -teritoriala 
Bobalna, din judetul Cluj, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorele nr. 29 Si 30 în locul  
numit braniste, începând cu data de 06.05.2019 pe o 
perioada de 60 zile, la sediul primariei comunei Bobalna, 
conform art.14 ,Alin.(1) Din legea cadastrului si publicitatii 
Imobiliare nr.7/1996, Republicata , cu modifi carile si 
completarile ulterioare .      

Cererile de rectifi care ale documentelor tehnice vor putea 
fi  depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale 
de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 
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 Fanii lui “U“ Cluj pot 
câştiga DVD-uri gratuite 
la meciul cu Ripensia
Primii 300 de fani care vor 
cumpăra și vor susţine 
Universitatea Cluj la meciul îm-
potriva celor de la Ripensia 
Timișpara, programat pe 26 
aprilie, vor primi gratuit ultimul 
DVD din seria “Interviuri în alb-
negru“ Produsul Universităţii 
Cluj prezintă povestea lui 
Nicolae Szoboszlay, ultimul su-
pravieţuitor al echipei fanion a 
Ardealului din bejenia de la 
Sibiu. Formaţia antrenată de 
Bogdan Lobonţ va juca de la 
ora 18:30 un meci care ar pu-
tea să ducă echipa pe locul se-
cund în clasament, în cazul 
unui succes.  (T.D.)

O facţiune a galeriei lui 
“U“ Cluj s-a desfiinţat

Ultra Curva Groapa (UCG), una 
dintre facţiunile importante din 
galeria lui “U“ Cluj, s-a retras 
de pe scena ultras din România 
în urma unui incident neplăcut 
produs în urma meciului dispu-
tant cu Dunărea Brăila. 
Câţiva membri ai UCG au fost 
atacaţi de mai mulţi suporteri 
ai celor de la Petrolul Ploiești 
care au reușit să captureze 
steagul. Conform unor legi ne-
scrise, brigăzile care rămân fără 
steagul de gard sunt obligate 
să se retragă din viaţa ultra. 
” Nu o să facem o telenovelă, 
nu o să facem un circ și o dra-
mă, ne asumăm greșeală, dar 
după cum spuneam, nu o să 
plecăm nici unde, o să fi m mai 
prezenți decât am fost. Cu mare 
regret anunțăm retragerea de 
pe scena ultras din România a 
însemnelor cu UCG, o retragere 
pe care nimeni nu o aștepta, 
nimeni nu și-a dorit-o dar o fa-
cem cu fruntea sus, pentru că 
indiferent de situația jenantă și 
penibilă în care s-au întâmplat 
lucrurile și modul mai mult de-
cât josnic de a demonstra men-
talitatea ultras, pe care mulți 
și-o susțin dar nu și-au demon-
strat-o, va trebui să spunem 
doar…….pe curând!”, a fost o 
parte din mesajul transmis de 
liderii UCG.Conform zvonurilor 
apărute pe reţelele de socializa-
re, fanii lui “U“ Cluj au fost de-
pășiţi clar numeric de ultrașii 
celor de la Petrolul. În plus, 
ploieștenii au folosit arme albe, 
iar unul dintre susţinătorii arde-
lenilor a fost înjunghiat. 
Întreaga bătaie a avut loc pe 
DN 10, în dreptul localităţii 
Ciuta, acolo unde mai mulţi ul-
trași din Peluza Latină au blocat 
o mașină a clujenilor și i-au 
imobilizat pentru a captura 
steagul. Poliţiștii ajunși la faţa 
locului au depistat mai multe 
arme albe asupra ploieștenilor, 
fi ind găsit inclusive un lanţ, dar 
și bastoane telescopice.
Ultra Curva Groapa este una 
dintre cele mai vechi facţiuni ul-
tra din România, fi ind fondată 
în 1997.

Pe scurt

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Jucătorii CFR-ului sunt 

obligaţi să marcheze de cel 

puţin trei ori pentru a avea 

o şansă la califi carea în 

ultimul act al întrecerii. 

Petrescu va pregăti cel mai 

probabil o formaţie extrem 

de ofensivă, fi ind ajutat şi 

de revenirea lui George 

Ţucudean. Golgheterul din 

Liga 1 Betano a revenit cu 

gol în partida cu Sepsi Sf. 

Gheorghe şi este omul în 

care îşi pun toate speranţe-

le ofi cialii din Gruia.

Misiunea celor de la CFR 

Cluj este una aproape impo-

sibilă, în condiţiile în care 

campioana en-titre a marcat 

ultima dată trei goluri în de-

plasare într-un meci disputat 

la începutul lunii decembrie. 

„Feroviarii”au învins la mo-

mentul respectiv pe Dinamo, 

3-0, într-un duelul din Liga 1.

Astra Giurgiu şi-a com-

promis şansele pentru ocu-

parea unui loc care duce în 

cupele europene în campio-

nat, iar unica speranţă pen-

tru salvarea sezonului este 

câştigarea Cupei României. 

Trupa antrenată de Costel 

Enache are două victorii şi 

trei înfrângeri în ultimele cinci 

meciuri de campionat având 

destul de multe probleme în 

interiorul echipei. Giurgiuve-

nii au pierdut ultimele trei 

meciuri de pe teren propriu 

şi au încasat nu mai puţin de 

patru goluri în duelul cu FC 

Viitorul, într-un meci din eta-

pa a 4-a a play-off-ului. Geor-

ge Ţucudean este cel mai bun 

marcator al lui CFR Cluj în 

acest sezon cu 20 reuşite în 

toate competiţii, iar dacă va 

evolua în partida de la Giur-

giu îşi va face debutul în ac-

tuala ediţiei a competiţiei. 

Azdren Lllulaku este princi-

palul marcator al celor de la 

Astra Giurgiu cu şase reuşi-

te, dar şi 11 pase de gol re-

uşite în toate competiţiile în 

acest sezon.

Dan Petrescu este optimist 

cu privire la şansele de califi -

care şi îşi pune mari speranţe 

în orgoliul jucătorilor înaintea 

jocului retur de la Giurgiu:

„Dacă Astra va juca cum 

a făcut-o cu Craiova, care mi 

s-a părut a fi  un meci de va-

canţă, atunci avem şanse. Da-

că vor juca cum au evoluat în 

turul cu noi, va fi  foarte greu 

pentru că au jucători buni , 

dar sunt convins că îşi vor 

schimba atitudinea faţă de 

meciul cu Craiova meciul ăs-

ta îl vor trata diferit pentru că 

vor să ajungă în fi nala Cupei 

şi sunt favoriţi cerţi. Dar, cu-

noscându-mă bine şi cunos-

când jucătorii mei, vom în-

cerca să facem miracolul," a 

spus Dan Petrescu după vic-

toria cu Sepsi.

Echipele probabile:
CFR Cluj: Arlauskis – Cr. Ma-

nea, Paulo Vinicius, K. Boli, Ca-

mora – C. Deac, Djokovic, Cu-

lio – Omrani, Ţucudean, Ioniţă

Astra: Lazar – Belu, Cestor, 

Bejan, Radunovic – Butean, 

Mrzljak, Romario Pires, V. Ghe-

orghe – Alibec, Llullaku

CFR CLUJ ÎNCEARCĂ IMPOSIBILUL! 

Elevii lui Dan Petrescu joacă azi, 
la Giurgiu în Cupa României
CFR Cluj întâlneşte Astra Giurgiu miercuri, de la ora 19:45, într-un meci în care formaţia 
ardeleană are de recuperat un handicap important în urma înfrângerii suferite în partida tur. 

Jucătorii CFR-ului sunt obligaţi să marcheze de cel puţin trei ori pentru a avea o şansă la califi care

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a reuşit să 

câştige primul meci pentru 

locurile 5-8 în confruntarea 

cu Phoneix Ştiinţa Constanţa 

din Liga Naţională de 

Baschet feminin. Ardelencele 

s-au impus cu 63-51 

(14-16,17-18, 17-4, 15-13) şi 

mai au nevoie de un success 

în următoarele două meciuri 

pentru a merge mai departe.

Constanţa a dominat pri-

ma repriză şi a condus la un 

moment dat şi cu 10 puncte, 

însă cu toate astea au reuşit 

să revină şi să câştige datori-

tă unui sfert al treilea exce-

lent. Clujencele au fost extrem 

de precise la linia de libere re-

uşind să marcheze cu 16 punc-

te cu un procentaj de 84%.

Tierra Henderson a fost 

cea mai bună marcatore a jo-

cului cu 19 puncte şi 7 recu-

perări, fi ind urmată de Irina 

Parău cu 14 puncte, 7 recu-

perări şi 9 pase decisive. Pen-

tru formaţia locală au mai 

marcat Maxim 11 puncte, Ce-

nena 7, Begenisic 6 şi Boţ 6.

Cele două formaţii se vor 

duela în meciul secund, vi-

neri, 26 aprilie, de la ora 16:00, 

în Cluj-Napoca. Învingătoa-

rea dintre cele două echipe se 

va duela pentru locul al 5-lea 

cu CSM Târgovişte sau CSU 

CSM Oradea.

Universitatea Cluj 
a câştigat primul meci 
împotriva Constanţei

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Cătălin Moroşanu şi 

Benny Adegbuyi se vor 

bate într-o gală organiza-

tă pe 6 iunie în Sala 

Sporturilor Horia Demian, 

în cadrul Dynamite 

Fighting Show 4.

Luptătorul român a înce-

put în 2018 un turneu de re-

tragere prin toată ţara, iar în 

2019 şi-a propus să urce pen-

tru ultima dată în ring. Moro-

şanu şi Sam s-au mai întâlnit 

o singură dată în carieră, în 

2016, într-o gală Superkom-

bat Puerto Rico, meciul fi ind 

câştigat de britanic. Luptăto-

rul roman are în palmares 47 

de victorii şi 12 înfrângeri, în 

timp ce adversarul lui se poa-

te lăuda cu 36 de victoii şi 16 

înfrângeri, precum şi două ti-

tlui în turneele Enfusion.

Benny Adegbuyi, cel mai 

bine cotat luptător român la 

ora actuală, va intra în ring 

într-un meci pe reguli de 

box, acolo unde este neîn-

vins în carieră.

Fanii care vor participa la 

eveniment vor putea vedea 

şi o piramidă la semigrea, fi -

ind puşi în joc 5.000 de eu-

ro pentru învingător. Organi-

zatorii au anunţat că vor şi 

alte patru super fi ghturi in-

ternaţionale care îi vor avea 

în prim plan pe Bogdan Nasta-

se, Amansio Paraschiv, Cris-

tian Ristea si Daniel Corbea-

nu. Dynamite Fighting Show 

este la a 4-a „ediţie” după 

concursurile găzduite la Bu-

cureşti, Piatra Neamţ şi Cra-

iova. Întreg programul ur-

mează să fie anunţat de că-

tre organizatori în zilele vi-

itoare, iar bilete se vor găsi 

pe bilete.ro.

Cătălin Moroşanu şi Benny Adegbuyi 
vor lupta la Cluj-Napoca

03.04.2019 CFR Cluj – 
Astra Giurgiu 1-3

30.03.2019 CFR Cluj – 
Astra Giurgiu 1-0

16.02.2019 CFR Cluj – 
Astra Giurgiu 1-1

06.10.2018 CFR Cluj – 
Astra Giurgiu 1-2

13.05.2019 Astra Giurgiu 
– CFR Cluj 0-2

Ultimele cinci 
meciuri directe
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