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Protest timid 
al poştaşilor clujeni
Angajaţii din cadrul Poştei Cluj au între-
rupt joi lucrul pentru două ore, cerând 
majorarea salariilor şi îmbunătăţirea con-
diţiilor de muncă. Pagina 3

SĂNĂTATE

Eurosan, o nouă 
investiţie privată 
în domeniul sănătății
Clujul are de joi primul spital de medici-
nă psihosomatică. Pagina 4

ECONOMIE

Câţi bani face 
Facebook-ul?
Veniturile Facebook la trei luni au urcat cu 
72%, la 2,5 mld. dolari, iar profi tul a cres-
cut de trei ori. Pagina 5

SOCIAL

Ţara de la oraş
Înfăţişarea celor mai lungi trei artere din 
municipiul Cluj-Napoca pare desprinsă din-
tr-un album cu poze de la ţară! Pagina 6

Spaima de vaccinare a părinților 
lasă copiii neimunizați !
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

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

Arhitectul şef Claudiu-Daniel Salanţă (foto) a fost asociat într-o firmă care are contracte cu Consiliul Judeţean 
Cluj. Timp de 6 luni, el a fost și funcționar public, și asociat la Inter Proiect SRL. Poate nu întâmplător a „uitat” 
să declare asta în declaraţia de interese!  Pagina 2

Arhitectul șef Salanță
a „uitat” unde a lucrat

ADMINISTRAŢIE

Cluj-Napoca, locul I în ţară 
la absorbţia fondurilor europene

POLITICĂ

Emil Boc, preferat de Traian Băsescu 
pentru a-l înlocui la președinție

Cluj-Napoca a fost desemnat 
cel mai activ pol de creştere din 
România, potrivit rezultatelor 
unui studiu recent. Un studiu re-
alizat de către compania de con-
sultanţă KPMG şi Autoritatea de 
Management pentru Programul 
Operaţional Regional arată că mu-
nicipiul Cluj-Napoca a fost de-
semnat cel mai activ pol de creş-
tere din România. „Este o recu-
noaştere a eforturilor pe care în-
treaga administraţie locală le-a 
depus în vederea maximizării tu-
turor şanselor de a atrage bani 
pentru Cluj-Napoca” a declarat 
primarul Emil Boc.

Potrivit reprezentanţilor Birou-
lui Mass-Media din cadrul Primă-
riei, pe axa 1.1, dedicată polilor 
de creştere, până în prezent, va-
loarea efectiv rambursată către 
municipiu se ridică la suma de 
170,432 milioane de lei (aproxi-
mativ 38 milioane euro), din ca-
re 110,165 milioane de lei de la UE 
şi 60,627 milioane de lei contri-
buţia de la bugetul de stat. Din al-
te surse de fi nanţare nerambursa-
bile, sau alte surse de fi nanţare 
decât cele europene: total 
171.254.281 euro, grad de contrac-
tare 130.907.476 euro, grad de de-
punere 40.346.805 euro.  G.D.

Numele lui Emil Boc drept can-
didat la alegerile prezidențiale din 
noiembrie a fost adus în spațiul 
public de către Traian Băsescu, 
Boc fi ind și varianta preferată de 
președinte pentru a-l înlocui, se 
arată într-o analiză electorală pu-
blicată de site-ul pesurse.ro. 

„Boc are două variante în ca-
zul unei candidaturi: ori este can-
didatul unic al PMP, susținut de 
Traian Băsescu și consilierii aces-
tuia, ori va aduna în jurul său 
dreapta prin alipirea PDL de PMP 
și susținerea din umbră a PNL în 
turul 2.” Prima variantă, deși una 
riscantă, este aceea ca Boc să can-

dideze din partea PMP, susținut 
în mod vizibil de Traian Băses-
cu. De asemenea, structurile din 
teritoriu pe care și le-a creat PMP, 
dar și cele ale PDL care sunt ga-
ta să treacă alături de Mișcarea 
Populară, îi vor oferi lui Boc ba-
za necesară pentru a candida. 

A doua variantă este aceea că 
Boc va reuși să readucă PDL și 
PMP la un loc, el având în conti-
nuare o infl uență foarte ridicată 
în PDL. Boc ar putea să grupeze 
electoratul de dreapta (PDL – 
PMP) pentru a ajunge în turul 2, 
iar în acest tur să aibă susținerea 
din umbră a liberalilor.

Monitorul demarează campania „Mândru că-s Clujean”
În vreme ce unii se străduie din răsputeri să denigreze Clujul, noi încercăm 
să arătăm de ce îl iubim. Noi și clujenii adevărați, născuți sub Dealul Feleacului 
sau veniți din toate cele patru zări pentru că aici s-au simțit acasă.

Nu contează de unde ești, nu ne pasă dacă ești român, ungur, neamț, evreu 
sau de altă etnie, nici la ce fel de icoană te închini. 

Dacă iubești Clujul, scrie-ne pe redactia@monitorulcj.ro de ce ești mândru 
că ești clujean și de ce crezi că merităm titlul de Capitală Culturală Europeană.

CĂ-SCĂ-S

CLUJEAN!CLUJEAN!

MÂNDRUMÂNDRU

Specialiștii în medicină atrag atenția asupra unui fenomen care crește continuu: refuzul părinților de a-și vaccina copiii. Pagina 3

NOI SUSPICIUNI DE CORUPŢIE LA CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Funcționar public și arhitect „în privat” în același timp !
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Un personaj cheie, angajat 

al Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj şi asociat într-o 

fi rmă privată care a avut 

şi are contracte încheiate 

cu autorităţile publice 

locale, inclusiv cu CJ Cluj, 

are probleme cu integrita-

tea. Mai bine de şase luni, 

s-a afl at în incompatibili-

tate şi există suspiciuni că 

ar fi  săvârşit şi infracţiu-

nea de fals în declaraţii.

Claudiu-Daniel Salanţă a 

fost numit arhitect şef al Con-

siliului Judeţean Cluj prin dis-

poziţia preşedintelui acestuia 

Horea Uioreanu la data de 18 

noiembrie 2013.

La acea dată, Salanţă era 

asociat la SC Inter Proiect SRL, 

o fi rmă de arhitectură şi urba-

nism cu sediul în Cluj-Napo-

ca, care a avut şi are contrac-

te cu statul român, inclusiv cu 

Consiliul Judeţean Cluj, Teta-

rom (unde acţionarul princi-

pal cu peste 99% din capita-

lul social este CJ Cluj), primă-

riile din judeţul Cluj şi alte in-

stituţii publice locale din 

Cluj-Napoca (ISU Cluj, UBB 

Cluj, IŞJ Cluj, Patriarhia Orto-

doxă Română sau Armata – 

Divizia 4 Infanterie Cluj).

Claudiu-Daniel Salanţă a 

fost asociat în fi rmă şi angajat 

ca arhitect şef la CJ Cluj aproa-

pe şase luni până la data de 

11 aprilie 2014 când a ieşit din 

acţionariatul fi rmei de arhitec-

tură. Însă, în declaraţia sa de 

interese postată pe site-ul Con-

siliului Judeţean Cluj şi sem-

nată la data de 9 decembrie 

2013, nu apare nimic despre 

calitatea de acţionar la fi rma 

Inter Proiect SRL.

Asociat la o fi rmă 
privată şi funcţionar 
public în acelaşi timp

Conform declaraţiei de ave-

re, Claudiu-Daniel Salanţă a de-

ţinut şi exercitat funcţia de ar-

hitect în 2012 la Inter Proiect 

SRL Cluj-Napoca, de unde a 

obţinut venituri salariale din 

contracte, multe dintre ele afl a-

te în derulare, fi nanţate de la 

bugetul local ori încheiate cu 

societăţi comerciale cu capital 

de stat unde statul este acţio-

nar majoritar. Pe anul 2012, de 

la Inter Proiect, Salanţă a înca-

sat un venit de 2.004 de lei.

Astfel, semnătura arhitec-

tului Claudiu Salanţă apare în 

lista de semnatari elaboratori 

PUZ în vederea realizării obiec-

tivului de investiţii “Moderni-

zare Patinoar municipiul Bra-

şov”, benefi ciar fi ind Primăria 

Braşov, durata elaborării fi ind 

septembrie 2012 – ianuarie 

2013. Aceasta este dovada că 

Claudiu Salanţă a lucrat şi a 

obţinut venituri din munca 

prestată la SC Inter Proiect SRL.

Altfel spus, de la arhitect 

proiectant şi asociat într-o fi r-

mă privată care a executat în 

perioada 2009- octombrie 2013 

lucrări de proiectare, arhitec-

tură, amenajări şi urbanism 

pentru autorităţile publice lo-

cale menţionate mai sus, prin-

tre care prima este Consiliul 

Judeţean Cluj, Claudiu Salan-

ţă este numit în noiembrie 2013 

într-o funcţie publică de con-

ducere tocmai la CJ Cluj ca ar-

hitect şef. Poate nu întâmplă-

tor Claudiu Salanţă a „uitat” 

să declare, conform legii, con-

tractele afl ate în derulare cu 

autorităţile publice locale, din 

care a obţinut şi obţine veni-

turi în perioada în care acesta 

îşi exercita funcţia publică.

De exemplu, în 23 decem-

brie 2013, prin dispoziţia pre-

şedintelui CJ Cluj, Horea Uio-

reanu, Salanţă a fost numit 

preşedinte în comisia de re-

cepţie la terminarea lucrărilor 

aferente obiectivului de inves-

tiţii «Sediul D.R.A.O.V. Cluj- 

Sediul Consiliului Judeţean 

Cluj – str. Dorobanţilor nr.106».

Angajat la două fi rme 
cu acelaşi acţionariat

Firma de arhitectură şi ur-

banism Inter Proiect SRL a fost 

înfi inţată în 1991 şi are sediul 

social pe strada C. Brâncovea-

nu nr. 15 din Cluj-Napoca. În 

1991, fi rma îi avea ca acţionari 

pe Gheorghe Ştefan Elkan, Ema-

noil Tudose şi Teodor Raiciu. 

În 1995 intră în fi rmă un nou 

acţionar în persoana lui Sanda 

Angela Măgheruşan, iar la da-

ta de 13 decembrie 2011 fi rma 

îl înscrie în Registrul Comerţu-

lui ca şi acţionar şi pe Clau-

diu-Daniel Salanţă. La data de 

8 aprilie 2014 administratorul 

fi rmei Inter Proiect SRL modi-

fi că, din nou, componenţa ac-

ţionariatului. Claudiu-Daniel 

Salanţă renunţă la calitatea de 

asociat, menţiune care este în-

scrisă în Registrul Comerţului 

la data de 11 aprilie 2014.

În declaraţia sa de avere 

pe anul 2012, Claudiu Salan-

ţă mai declară faptul că a în-

casat suma de 30.540 de lei 

de la fi rma SC Promoter IPP 

Cluj-Napoca, unde a fost an-

gajat ca şi arhitect. Promoter 

Imobiliar Proiect Promotion 

SRL are acelaşi sediu social 

ca şi fi rma Inter Proiect SRL 

şi aceiaşi acţionari Gheorghe 

Ştefan Elkan, Emanoil Tudo-

se şi Teodor Raiciu.

Noi suspiciuni de 
corupţie la CJ Cluj
Arhitectul şef Claudiu-Daniel Salanţă a fost asociat 6 luni într-o firmă 
care are contracte cu Consiliul Judeţean Cluj. Poate nu întâmplător 
a „uitat” să declare în declaraţia de interese!

Ambele declaraţii-tip 
(atât cea de avere, cât și 
cea de interese) încep cu 
fraza extrem de ușor de 
înțeles formulată: „cunos-
când prevederile art. 292 
din Codul penal privind fal-
suri în declarații, declar pe 
propria răspundere...”. În 
declaraţia de interese exis-
tă un capitol separat care 
se referă la faptul că trebu-
ie declarate „contractele 
(...) obţinute sau afl ate în 
derulare în timpul exercită-
rii funcţiilor (...) fi nanţate 
de la bugetul de stat, local 
și din fonduri externe ori 
încheiate cu societăţi co-
merciale cu capital de stat 
sau unde statul este acţio-
nar majoritar/minoritar”.

Ce spune legea

Printre marile „succese” ale fi rmei de arhitectură Inter 
Proiect SRL se numără și proiectul de consolidare la casa 
prăbușită de pe strada Brașov din cartierul Andrei Mureșanu. 
În noiembrie 2013, imobilul, construit în anii ’30, a început 
să se clatine după ce în pereţi au apărut fi suri foarte mari, iar 
după câteva zile s-a prăbușit complet.

Marile „succese” ale Inter Proiect SRL

Timp de mai bine de 6 luni, Claudiu-Daniel Salanță s-a afl at în incompatibilitate
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Medicii spun că nevacci-

narea copiilor poate pro-

voca focare epidemice la 

nivel judeţean şi chiar 

naţional.

Din datele oferite de către 

reprezentanţii Direcţiei de Să-

nătate Publică Cluj se arată că 

numărul părinţilor care refu-

ză să-şi vaccineze copiii este 

în continuă creştere. Conform 

medicilor, acest lucru este unul 

îngrijorător deoarece vaccina-

rea copiilor este esenţială pen-

tru a fi  feriţi de anumite boli.

În perioada 24 – 30 aprilie 

se celebrează „Săptămâna In-

ternaţională a Vaccinării”, mo-

tiv pentru care reprezentanţii 

instituţiilor de sănătate din 

Cluj au organizat o campanie 

prin care îndeamnă populaţia 

să se vaccineze atât pentru a 

fi  feriţi de anumite boli cât şi 

pentru a evita crearea focare-

lor epidemice.

Părinţii refuză 
vaccinarea copiilor

În ultima perioadă tot mai 

mulţi părinţi, în special cei 

din mediul urban, refuză să-şi 

vaccineze copilul din diferite 

motive. Acest lucru este recu-

noscut de către medicii care 

afi rmă că acest lucru este unul 

îngrijorător şi care poate fi  dă-

unător societăţii.

„În ultima perioadă, nu-

mărul părinţilor care refuză 

să-şi vaccineze copilul este în 

creştere. Motivele pe care le 

invocă sunt diverse: recoman-

dări homeopate, din dorinţă 

personală sau din cauză că 

fac parte din grupuri în care 

nu se practică vaccinarea. Ris-

curile la care sunt supuşi co-

piii nevaccinaţi sunt bolile îm-

potriva cărora se face vacci-

narea şi anume: hepatita B şi 

tuberculoza. Trebuie să recu-

noaştem că numărul cazuri-

lor de tuberculoză este în creş-

tere”, a declarat joi, dr. Ligia 

Daniela Blaga, medic primar 

pediatru şi neonatolog, şeful 

secţiei de neonatologie Clini-

ca Ginecologie II Cluj.

„Procentele, în ceea ce pri-

veşte numărul părinţilor care 

refuză vaccinarea părinţilor, 

nu sunt foarte mari, dar sunt 

îngrijorătoare. La nivelul jude-

ţului Cluj s-a înregistrat o creş-

tere de aproximativ 2% în anul 

2013 comparativ cu anul 2012. 

Nu pot spune exact de ce re-

fuză. Cred că accesează doar 

acea informare necorespunză-

toare şi nu pe cea de la speci-

alist. Ei nu conştientizează 

că-şi expun copilul la boli, că-i 

refuză o viaţa sănătoasă şi nu 

în ultimul rând că-i refuză ac-

cesul la educaţie”, a declarat 

dr. Mihai Moisescu-Goia, di-

rector executiv adjunct al Di-

recţiei de Sănătate Publică Cluj.

Consecinţele nevaccinării

Conform specialiştilor, fi e-

care copil ar trebui să fi e vac-

cinat din primele zile ale vie-

ţii pentru a putea fi  ferit de 

anumite boli. Este vorba des-

pre copiii a căror stare de să-

nătate le permite acest lucru. 

La ora actuală, la nivelul ju-

deţului Cluj un număr de apro-

ximativ 91% dintre copii sunt 

vaccinaţi şi se doreşte ca în 

viitorul apropiat numărul aces-

tora să crească până la 95%.

Conform dr. Mihai Moises-

cu-Goia, „prin acumularea unui 

număr mare de pacienţi nevac-

cinaţi se creează acele goluri 

imunitare şi la un anumit ni-

vel de acumulare se pot gene-

ra apariţia unor focare epide-

mice sau chiar manifestări epi-

demice la nivel judeţean sau 

chiar naţional. Ceea ce va du-

ce pe lângă creşterea mortali-

tăţii şi la creşterea costurile”.

Cine se teme de vaccinuri ?
Tot mai mulţi părinţi clujeni refuză să-și vaccineze copiii, invocând diverse motive.

Problemele vacinării copiilor au fost ridicate în cadrul „Săptămânii Internaționale a Vaccinării”
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Angajaţii din cadrul Poştei 

Cluj au întrerupt joi lucrul 

pentru două ore, în cadrul 

unui protest spontan 

declanşat la Ofi ciul Poştal 

de Distribuire Centralizată 

Cluj-Napoca, după care 

reprezentaţii protestatarilor 

au fost primiţi la o discuţie 

de conducerea societăţii.

Poştaşii au apelat la aceas-

tă formă de protest pentru a-şi 

manifesta nemulţumirea faţă 

de condiţiile de muncă. Ei au 

refuzat joi să mai meargă pe 

teren, timp de două ore, în 

cursul dimineţii.

„Avem salarii mici, care nu 

au mai fost majorate din 2008. 

De asemenea, oamenilor nu 

le-au fost date echipamente de 

protecţie şi nu li s-au decon-

tat integral abonamentele de 

transport în comun din luna 

ianuarie. De asemenea, ne con-

fruntăm cu un defi cit de per-

sonal, fi ind nevoie de încă 12 

angajaţi la partea de distribu-

ţie”, a declarat liderul regional 

al Sindicatului Liber din Poş-

ta Română, Marcel Giurge.

Acesta a discutat la fi na-

lul protestului cu membri din 

conducerea clujeană a Poştei 

Române şi a spus, după în-

trevederea avută cu aceştia, 

că li s-au dat asigurări anga-

jaţilor că până săptămâna vi-

itoare se vor rezolva o parte 

din problemele ridicate de 

poştaşi şi că se vor lua mă-

suri pentru deblocarea unor 

posturi în sistem.

„În cazul în care situaţia 

nu se va rezolva, noi vom re-

lua acţiunile de protest”, a 

spus liderul de sindicat. Aces-

ta a mai precizat că săptămâ-

na viitoare va avea loc şi o 

discuţie la sediul Prefecturii 

Cluj, în cadrul şedinţei Comi-

siei de Dialog Social.

Protest timid al poștașilor clujeni

În iunie, Clujul va fi 
capitala europeană 
a oncologiei
În iunie 2014, Cluj-Napoca 
este gazda a două eveni-
mente de referinţă pentru 
oncologia europeană și cea 
românească. În premieră 
pentru România, Organizaţia 
Institutelor Europene de 
Cancer (The Organization of 
European Cancer Institutes – 
OECI) va desfășura eveni-
mentul OECI Oncology Days 
& General Assembly, în peri-
oada 11-13 iunie, la 
Cluj-Napoca. Manifestarea 
este organizată în parteneri-
at cu Institutul Oncologic 
„Prof.Dr. Ion Chiricuţă” 
(IOCN), care, în același timp, 
sărbătorește 85 de ani de la 
înfiinţare în cadrul Zilelor 
IOCN 2014. Cancerul conti-
nuă să reprezinte una dintre 
cele mai mari provocări ale 
sistemelor de sănătate publi-
că din întreaga lume. 
Reprezentanţii Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii esti-
mează că numărul cazurilor 
noi de cancer va crește la 22 
de milioane până în 2030, 
comparativ cu 14 milioane, 
cât au fost înregistrate în 
2012. În plus, numărul dece-
selor cauzate de această 
afecţiune va ajunge la 13 
milioane în următoarele do-
uă decenii, mai susţin exper-
ţii OMS în World Cancer 
Report 2014.

Finalizarea 
Programului 
Biblionet în 
judeţul Cluj
Joi, la Biblioteca Judeţeană 
„Octavian Goga” a avut loc 
conferinţa de presă de finali-
zare a Programului Biblionet 
în judeţul Cluj. Biblioteca 
Judeţeană „Octavian Goga” a 
fost acceptată în anul 2010 în 
programul Biblionet, alături 
de un grup de 20 de biblio-
teci din judeţul Cluj. Valoarea 
donaţiei programului 
Biblionet pentru judeţul Cluj 
a fost de 2.074.040,9 lei, fi-
ind primite 354 de calcula-
toare, echipamente de ultimă 
generaţie în valoare de 
781.379,63 lei și software în 
valoare de 1.245.526,71 lei. 
Până la finalul programului 
au fost implicate 61 de biblio-
teci și 6 filiale din judeţul 
Cluj. Derulat în România timp 
de 5 ani, programul Biblionet 
este o iniţiativă a Fundaţiei 
Bill & Melinda Gates în va-
loare totală de 26,9 milioane 
de dolari, având ca scop faci-
litarea accesului cetăţenilor la 
informaţie prin introducerea 
tehnologiei moderne în bibli-
otecile publice.

Pe scurt
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Consiliul de administraţie al S.C. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, având în vedere prevederile art. 117 
din Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară 
a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 mai 2014, la ora 11,00, pentru Adunarea 
Ordinară şi la ora de 12,00 pentru Adunarea Extraordinară în Cluj-Napoca str. Tăbăcarilor 
nr. 1, pentru toţi acţionarii înscriși în Registrul acţionarilor la data de 15 mai 2014 (data 
de referinţă) cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:
1.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie 

și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2013.
2.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru exerciţiul 

fi nanciar 2013.
3.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanţului contabil și a Contului de profi t și pierderi 

aferent exerciţiului fi nanciar 2013 și repartizarea profi tului.
4.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exerciţiul 

fi nanciar 2014.
5.  Alegerea unui membru în Consiliul de administraţie pe locul rămas vacant ca urmare a 

demisiei unui administrator, pe perioada rămasă din mandat.
6.  Aprobarea prelungirii contractului auditorului fi nanciar.
7.  Împuternicirea unei persoane pentru îndeplinirea formalităţilor în vederea depunerii 

hotărârii la ORC.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor:
1.  Luarea unei hotărâri în ceea ce privește aplicarea prevederilor art. 153 ind. 24 din Legea 

nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.
În cazul în care acţionarii hotărăsc dizolvarea societăţii, se va supune la vot și numirea lichidatorului.
În cazul în care acţionarii nu hotărăsc dizolvarea societăţii, Consiliul de administraţie 

propune reducerea capitalului social al societăţii de la valoarea de 10.600.020 lei, cu 
pierderile acumulate și auditate la 31.12.2012 și parţial la 31.12.2013 în valoare de 
7.950.015 lei, la valoarea de 2.650.005 lei, prin reducerea valorii nominale a acţiunilor 
emise de către societate de la 1,00 leu/acţiune la 0,25 lei/acţiune.
2.  Modifi carea obiectului de activitate al societăţii prin eliminarea următoarelor servicii 

incluse în actul constitutiv:
- tranzacţionarea instrumentelor fi nanciare pe cont propriu;
- consultanta pentru investiţii;
-  subscrierea de instrumente fi nanciare și/sau plasamentul de instrumente fi nanciare în 

baza unui angajament ferm;
- plasamentul de instrumente fi nanciare fără un angajament ferm;
- administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare;
-  acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea 

unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente fi nanciare, în cazul în care societatea 
de servicii de investiţii fi nanciare este implicată în tranzacţie;

-  consultanta acordată entităţii cu privire la structura de capital, strategie industrială și aspecte 
conexe acesteia, precum și consultanta și servicii privind fuziunile și achiziţiile unor entităţi;

-  consultanta cu privire la instrumentele fi nanciare, prin această activitate înţelegându-se 
cercetare pentru investiţii și analiza fi nanciară sau orice formă de recomandare generală 
referitoare la tranzacţiile cu instrumente fi nanciare;

- servicii în legătură cu subscrierea de instrumente fi nanciare în baza unui angajament ferm;
-  serviciile și activităţile de investiţii, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 

1 și 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate precizate la pct. 14 ind.1 lit. e), f), 
g) și j) din OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit și adecvarea capitalului, în cazul în 
care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiţii și conexe.

3.  Aprobarea începerii demersurilor pentru retragerea voluntară a autorizaţiei de societate 
de servicii și activităţi de investiţii.

4. Aprobarea transformării societăţii în agent delegat.
5. Ca urmare a aprobării reducerii capitalului social, modifi carea actului constitutiv astfel:
5.1.  Art. 9 din actul constitutiv se modifi că astfel:
Capitalul social este de 2.650.005 lei și este compus din 10.600.020 acţiuni nominative, 
valoarea nominală a unei acţiuni fi ind de 0,25 lei.
5.2. Art. 10 din actul constitutiv se modifi ca astfel:
Capitalul social este compus din:
- 26.415 lei aport în natură
- 2.623.590 lei aport în numerar.
6.  Ca urmare a aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi a adunării extraordinare, modifi carea 

actului constitutiv al societăţii astfel:
6.1. Art. 7 din actul constitutiv se modifi că astfel:
Obiectul principal al societăţii conform CAEN este 6499 – Alte intermedieri fi nanciare n.c.a.
a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente fi nanciare;
b) executarea ordinelor în contul clienţilor;
c) abrogat;
d)  administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, 

pe baza discreţionara, cu respectarea mandatului dat de aceștia, atunci când aceste 
portofolii includ unul sau mai multe instrumente fi nanciare;

e) abrogat;
f) abrogat;
g) abrogat;
h) abrogat.
6.2. Art. 8 din actul constitutiv se modifi ca astfel:
Societatea desfășoară servicii conexe activităţilor principale:
a)  păstrarea în siguranţă și administrarea instrumentelor fi nanciare în contul clienţilor, inclusiv 

custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi  administrarea fondurilor sau garanţiilor;
b) abrogat;
c) abrogat;
d) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;
e) abrogat;
f) abrogat;
g) abrogat.

7.  Art. 54 alin. 1 din actul constitutiv se modifi ca prin includerea datelor membrului în 
Consiliul de administraţie ales în ședinţa ordinară.

8.  Împuternicirea unei persoane pentru îndeplinirea formalităţilor în vederea depunerii 
hotărârii la ORC.
Acţionarii pot participa la adunarea generală direct sau prin reprezentanţi desemnaţi în 

baza unei procuri speciale. Formularele de procuri speciale pentru adunarea generală se pot 
obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, un exemplar original 
urmând să fi e depus la sediul societăţii până cel târziu în data de 26.05.2014 ora 17,00.

Raportul auditorului fi nanciar cu privire la legalitatea reducerii capitalului social al 
societăţii va fi  depus la sediul societăţii cu cel puţin o săptămână înainte de data adunării 
generale, pentru a putea fi  consultat de orice acţionar interesat.

Orice acţionar care are dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale convocate, 
poate depune la sediul societăţii propuneri de candidaturi pentru alegerea ca administrator 
până cel târziu la data de 20.05.2014. Candidaţii propuși trebuie să îndeplinească în mod 
cumulative toate condiţiile cerute de Legea nr. 31/1990, Legea nr. /297/2004, Regulamentul 
nr. 32/2006 precum și actul constitutive al societăţii.

Documentele informative și procurile speciale vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor în 
termenul prevăzut de lege.

În cazul în care pe data de 28 mai 2014, ora 11,00 pentru ședinţa ordinară și ora 12,00 pentru 
ședinţa extraordinară nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunarea generală se va 
desfășura pe data de 29 mai 2014, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

PREŞEDINTE CA
Pitica Maria Elisabeta

În cadrul acestei clinici, 

pacienţii pot beneficia 

de tratament şi recupe-

rare în afecţiuni psihia-

trice, neurologice, balne-

ologice, psihosomatice şi 

ale stării de nutriţie.

Ideea de a construi aceas-

tă clinică i-a venit doctoru-

lui Florin Mărghitaş în ur-

mă cu 11 ani. El a făcut toa-

te demersurile necesare, în-

să autorizaţia de construc-

ţie nu a primit-o decât în 

urmă cu doi ani. Medicul a 

locuit mai bine de 15 ani în 

Germania, însă a ales să se 

întoarcă în ţară unde să-şi 

desfăşoare în continuare ac-

tivitatea de medic.

Clinica „Eurosan” se gă-

seşte pe Aleea Nectarului din 

Cluj-Napoca. Ea a fost con-

struită cu bani europeni şi es-

te împărţită pe trei segmente: 

are un ambulatoriu, mai mul-

te spaţii în care se fac trata-

mente şi o clădire destinată 

spitalizării.

Aici pacienţii pot benefi cia 

de o serie de tratamente des-

tinate atât pentru recuperarea 

fi zică cât şi pentru cea psihi-

că. „Domeniul specifi c este 

structurat pe parte de medi-

cină internă, psihosomatică, 

psihiatrie, psihiatrie pediatri-

că, neurologie, recuperare fi -

zică şi balneologică. Baza de 

tratament este folosită atât 

pentru partea de recuperare 

fi zică şi balneologică cât şi 

pentru partea de psihiatrie, 

psihoterapie”, a declarat dr. 

Florin Mărghitaş.

Ce tratamente 
oferă clinica?

Conform medicului Florin 

Mărghitaş, în cadrul acestei 

clinici se tratează: “toate for-

mele de dependenţă de alco-

ol, medicamente, calculator, 

facebook, shopping s.a. Tra-

tăm toate formele de anxieta-

te, depresiile, tulburări de ali-

mentaţie, de la anorexie, bu-

limie, tulburări de alimenta-

ţie, gen obezitate. Sunt foar-

te multe domenii”.

Pacienţii vor primi cele 

mai bune tratamente de la 

specialişti. “Suntem o echi-

pă terapeutică. Vom fi  speci-

alişti psihiatrici, neorologi, 

balneologi, psihologi, profe-

sori de sport, de înot, de de-

sen. Vom forma o echipă te-

rapeutică cu ajutorul căruia 

vom trata individual fi ecare 

pacient”, a mai adăugat dr. 

Florin Mărghitaş.

Câteva dintre domeniile pe 

care se axează această clini-

că sunt: îmbunătăţirea stării 

psihice, creşterea performan-

ţei intelectuale, îmbunătăţirea 

somnului, creşterea perfor-

manţei sportive, prevenţie şi 

tratament boli cardiometabo-

lice, reducerea reacţiilor aler-

gice, prevenţia bolilor neuro-

degenerative s.a.

Boc: Clinica se pliază 
pe profi lul oraşului

Deschiderea clinicii a avut 

loc joi, în prezenţa primaru-

lui municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc. Acesta a ţinut să 

precizeze că: “această clinică 

se pliază extraordinar de bi-

ne pe profi lul acestui oraş. 

Ştim cu toţii că municipiul 

nostru este un oraş universi-

tar şi cu o şcoală medicală ex-

traordinar de bună, de perfor-

mantă şi de puternică. Oraşul 

se dezvoltă încet, încet, dar 

sigur pe un domeniul al ser-

viciilor. Aici se dezvoltă do-

uă componentă: serviciile me-

dicale şi serviciile IT”.

Clinica îşi va deschide 

porţile pentru pacienţi abia 

luna viitoare din cauză că 

mai trebuie efectuate anu-

mite lucrări.

Clujul are de joi primul spital de medicină psihosomatică.

„Eurosan” – o investiție
privată în sănătate
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23 aprilie 24 aprilie

Euro

4,4698 4,4625

Dolar

3,2292 3,2273

100 Forinţi maghiari

1,4529 1,4475

Francul elveţian

3,6632 3,6572

Lira sterlină

5,4255 5,4183

Gramul de aur 

133,2719 133,2179

PIAŢA VALUTARĂ

După două şedinţe conse-

cutive de depreciere, în care 

cursul euro a crescut cu 0,2%, 

apropiindu-se de 4,47 lei, ieri 

leul a reuşit să se întărească, 

cursul mediu coborând de la 

4,4698 la 4,4625 lei.

Piaţa valutară s-a deschis la 

4,4660 – 4,4680 lei, faţă de 

4,4680 – 4,4710 lei, la închide-

rea de miercuri. Îmbunătăţirea 

unui indice german, care sem-

nalizează menţinerea pe un 

trend pozitiv a celei mai puter-

nice economii din Europa, a 

adus o creştere a plasamentelor 

în active considerate mai riscan-

te, astfel că euro a scăzut trep-

tat spre 4,46 lei, cea mai redu-

să cotaţie fi ind cea de 4,4580 

lei. La ora 14, tranzacţiile se re-

alizau la 4,4590 – 4,4620 lei.

Cursul mediu al dolarului 

a coborât de la 3,2292 la 3,2273 

lei, iar cel al francului elveţi-

an de la 3,6632 la 3,6572 lei.

Perechea euro/dolar se tran-

zacţiona la 1,3811 – 1,3840 do-

lari. Stabilitatea se datora publi-

cării indicelui german Ifo, care 

măsoară moralul întreprinzăto-

rilor germani. Acesta a crescut 

luna aceasta la 111,2 puncte fa-

ţă de 110,7puncte în martie.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pe 

iunie la 1,3820 – 1,3835 do-

lari iar uncia de aur cu sca-

denţa luni cobora la 1.273 – 

1.284 dolari. (Sunt folosite da-

te şi informaţii disponibile pâ-

nă la oră 14.) R.G.

Euro revine aproape de 4,6 lei

Facebook a raportat venituri 

de 2,5 miliarde de dolari 

pentru primul trimestru al 

anului, în urcare cu 72%, şi 

un profi t net de 642 milioa-

ne de dolari, triplu faţă de 

nivelul din perioada cores-

punzătoare din 2013, datori-

tă creşterii puternice a afa-

cerilor în zona publicităţii 

pe platforme mobile.

Platformele mobile au ge-

nerat 59% din veniturile din 

publicitate ale Facebook în pe-

rioada ianuarie-martie, împin-

gând veniturile şi profi tul re-

ţelei de socializare cu mult 

peste estimările analiştilor, 

transmite Bloomberg.

Compania se redresează

Acţiunile companiei au ur-

cat cu până la 6% în prelungi-

rea şedinţei ofi ciale de tranzac-

ţionare de miercuri pe bursa de 

la New York, semnalând că Fa-

cebook îşi va continua ascensi-

unea după ce şi-a dublat capi-

talizarea de piaţă în ultimul an.

Directorul fi nanciar execu-

tiv al Facebook, David Eber-

sman, şi-a anunţat marţi demi-

sia. Ebersman a ajutat compa-

nia să-şi revină după listarea 

dezastruoasă la bursă şi să atin-

gă o capitalizare de piaţă de 

160 miliarde de dolari.

Ce pot face un miliard
de utilizatori

Facebook raportează 1,28 mi-

liarde utilizatori activi la fi nele 

lunii martie, reprezentând aproa-

pe jumătate din populaţia co-

nectată la internet la nivel glo-

bal. La sfârşitul anului trecut, 

reţeaua de socialiare raporta 

1,23 miliarde utilizatori activi.

Mai mult de un miliard 

dintre utilizatorii activi lunar, 

şi peste jumătate dintre uti-

lizatorii activi zilnic ai Face-

book accesează reţeaua prin 

platforme mobile.

Compania de cercetare de pia-

ţă EMarketer estimează că Face-

book va avea în acest an o cotă 

de 22% din piaţa publicităţii mo-

bile, evaluată la 31,5 miliarde de 

dolari, faţă de 18% în 2013. În-

tre timp, cota de piaţă a Google 

va scădea de la 49% la 47%.

Achiziţii de răsunet

Facebook a efectuat re-

cent două achiziţii răsună-

toare, preluând aplicaţia de 

mesagerie instant WhatsApp 

într-o tranzacţie evaluată la 

19 miliarde de dolari şi dez-

voltatorul de echipamente 

pentru realitate virtuală Ocu-

lus VR, pentru 2 miliarde de 

dolari. WhatsApp are 500 

milioane de utilizatori, însă 

generează venituri modeste 

deoarece nu distribuie pu-

blicitate.

Facebook a încheiat primul 

trimestru al anului cu rezer-

ve acumulate de 12,6 miliar-

de de dolari.

Cât de profitabilă 
este afacerea Facebook?
Veniturile Facebook la trei luni au urcat cu 72%, la 2,5 mld. dolari, 
iar profitul a crescut de trei ori.

Numărul utilizatorilor de Facebook a ajuns la peste 1 miliard

PUBLICITATE
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Colonia Sopor, Valea Fâna-

ţelor şi Traian Vuia sunt cele 

mai lungi străzi din oraş. Pri-

mele două sunt mai degrabă 

uliţe de sat, fără asfalt, cana-

lizare şi iluminat public.

Cineva care locuieşte pe 

cea mai lungă stradă din oraş 

s-ar putea considera special 

pentru că strada sa iese în evi-

denţă cu ceva şi nu este la fel 

ca toate celelalte. În Cluj-Na-

poca, cea mai lungă stradă 

are 7,4 kilometri lungime, es-

te situată la 15 minute de cen-

trul oraşului şi pe lângă fap-

tul că ocupă locul I în topul 

celor mai lungi străzi din mu-

nicipiu, mai are ceva deose-

bit faţă de celelalte artere: 

gropi şi noroi. În schimb, nu 

are tocmai ceea ce ar trebui 

să aibă un drum pentru a pri-

mi denumirea de “stradă”: as-

falt şi iluminat public. Este 

vorba despre Colonia Sopor, 

strada cea mai lungă din oraş 

care mai degrabă poate fi  con-

siderată o uliţă de la ţară.

Fără asfalt de 20 de ani

Clujenii care locuiesc pe 

Colonia Sopor nu sunt deloc 

încântaţi de faptul că strada 

lor este cea mai lungă din 

oraş. Ei spun că au nevoie de 

asfalt pentru că s-au săturat 

ca de atâţia ani să circule mai 

rău ca la sat.

„De 20 de ani ne promite 

Primăria că ne pune asfalt, 

dar n-am văzut aşa ceva. În 

fi ecare an ne spun că ne re-

pară strada, dar noi tot aşa 

am rămas, ca la ţară”, spune 

un clujean care locuieşte pe 

strada Colonia Sopor.

Cea mai lungă stradă din 

oraş nu are canalizare, nici 

iluminat public şi niciun strop 

de asfalt. Totul arată ca un 

drum forestier perfect pentru 

rupt maşini. Nici pietonii nu 

au o viaţă mai uşoară dacă se 

aventurează pe Colonia So-

por, mai ales după o ploaie 

serioasă când drumul se trans-

formă într-o mocirlă imensă.

În aprilie 2013, locuitorii 

de pe această stradă au făcut 

un protest inedit: au început 

să lucreze singuri la repara-

rea străzii. Aproximativ 50 de 

persoane au ieşit în stradă în-

armate cu lopeţi, roabe, trac-

toare de mici dimensiuni şi 

după ce au făcut rost de ba-

last, pietriş, nisip au umplut 

gropile de pe drum.

Protestul nu a avut efect 

deoarece strada rămâne şi anul 

acesta fără asfalt. Reprezen-

tanţii Primăriei Cluj-Napoca 

au declarat, în luna februarie, 

că se va interveni doar cu lu-

crări specifi ce străzilor nemo-

dernizate.

Privelişte frumoasă, 
stradă pentru off -road

A doua cea mai lungă stra-

dă din municipiu este Valea 

Fânaţelor, cu o lungime de 5,2 

kilometri, situată în spatele 

magazinului Auchan de pe 

bulevardul Muncii. Mulţi s-au 

aventurat şi şi-au construit ca-

se pe această stradă care ofe-

ră o privelişte frumoasă a ora-

şului, dar frumuseţea peisa-

jului păleşte în faţa stării de-

zastruoase a drumului. Gro-

pile sunt mai mari şi mai de-

se decât pe Colonia Sopor ce-

ea ce face ca Valea Fânaţelor 

să fi e ideală pentru un off-road 

mai uşor. Când plouă, drumul 

devine noroios şi plin de băl-

ţi, iar când este soare, în ur-

ma autoturismelor rămâne un 

nor gros de praf.

Canalizarea şi iluminatul 

public lipsesc şi nici nu se ştie 

când cei de pe Valea Fânaţe-

lor vor avea parte de aceste 

binefaceri ale civilizaţiei. „A 

promis primarul că ne asfal-

tează strada anul trecut şi ni-

mic. Aşa ne-a spus atunci când 

a făcut strada principală. As-

falt a fost cândva, pe vremea 

IAS-urilor, dar numai pe o bu-

cată mică, aici la intrare. Când 

începe să urce strada, îi mai 

rău drumul, aici la început 

mai îi cumva”, afi rmă Nelu 

Rusu, unul dintre locuitorii 

străzii Valea Fânaţelor.

A treia stradă, 
mai norocoasă: 
a intrat în reparaţii

Locul III în topul celor mai 

lungi străzi din oraş este ocu-

pat de Traian Vuia care se în-

tinde pe 4,8 kilometri. Situa-

ţia nu este la fel de dezastru-

oasă ca pe celelalte două străzi, 

ocupantele locurilor I şi II: pe 

Traian Vuia există asfalt, ca-

nalizare şi iluminat public. 

Mai mult, de scurt timp au şi 

început lucrările de moderni-

zare a străzii. Deocamdată se 

lucrează pe un sens, valoarea 

lucrărilor fi ind de 20 milioa-

ne lei. În acest an vor fi  mo-

dernizate şi strada Mehedinţi, 

Calea Baciului şi Calea Turzii.

PUBLICITATE
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Trai ca la sat pe cele mai lungi 
străzi ale municipiului Cluj
Primele trei cele mai lungi străzi din Cluj-Napoca însumează peste 17 kilometri, 
din care aproape trei sferturi nu au făcut niciodată cunoștință cu asfaltul.

Pe Strada Soporului, cea mai lungă din oraș, nu există nici asfalt, nici canalizare și nici iluminare publică

Traian Vuia este singura stradă din Cluj din top 3 pe care există asfalt, ba mai mult, se modernizeazăStrada Valea Fânațelor oferă o priveliște frumoasă, însă lipsa asfaltului este un mare inconvenient

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Cererea de încuviinţare a 

arestării preventive a 

deputatului Florin 

Popescu a ajuns la 

Camera Deputaţilor, soli-

citarea fi ind trimisă joi 

dimineaţă de către minis-

trul Justiţiei, Robert 

Cazanciuc.

Biroul Permanant al Came-

rei a decis, ieri, ca solicitarea 

ministrului Justiţiei privind 

încuviinţarea arestării preven-

tive a deputatului Florin Po-

pescu să fi e analizată de Co-

misia juridică, urmând ca ra-

portul să fi e prezentat până 

luni, iar plenul să se pronun-

ţe până în 7 mai.

Şedinţa de joi a Biroului 

Permanent a durat câteva mi-

nute şi a avut ca singur punct 

pe ordinea de zi scrisoarea 

ministrului Justiţiei privindu-l 

pe Florin Popescu. La şedin-

ţă au fost prezenţi câţiva mem-

bri ai conducerii Camerei.

Procurorul general Tibe-

riu Niţu i-a transmis, mier-

curi, ministrului Justiţiei, Ro-

bert Cazanciuc, referatul Di-

recţiei Naţionale Anticorup-

ţie (DNA), pentru a solicita 

încuviinţarea arestării pre-

ventive a deputatului Florin 

Popescu – acuzat că ar fi  ce-

rut mită în campania electo-

rală din 2012.

Florin Popescu este acuzat 

că a cerut administratorului 

unei fi rme aproximativ 70 de 

tone de pui, în valoare de pes-

te 400.000 lei, pentru a le da 

cetăţenilor în campania elec-

torală din iunie 2012.

Arestarea deputatului Florin 
Popescu, la discreția colegilor

Europarlamentarul 

Monica Macovei atrage 

atenţia asupra faptului că 

social democraţii „legife-

rează fuga de DNA“.

Macovei subliniază că Li-

viu Dragnea vorbeşte de mul-

tă vreme despre schimbarea 

Legii Agenţiei Naţionale de In-

tegritate, schimbarea regimu-

lui incompatibilităţilor şi des-

pre faptul că primarii şi preşe-

dinţii de consilii judeţene nu 

ar trebui să răspundă pentru 

semnături, ci funcţionarii pu-

blici care aprobă contracte, dau 

avize şi autorizaţii.

Europarlamentarul arată 

că recent, în Parlament a fost 

votată Legea nr. 20/2014 ca-

re modifi că Legea nr.215/2001 

a administraţiei locale, ast-

fel încât primarul şi preşe-

dintele de consiliu judeţean 

pot delega atribuţiile, inclu-

siv funcţionarilor publici de 

specialitate.

Macovei arată şi care sunt 

consecinţele acestei legi:

„1. Transfer de responsa-

bilitate penală: baronii locali 

ai PSD îşi asigură imunitatea 

pentru hoţie şi sărăcirea ro-

mânilor şi încearcă să paseze 

răspunderea penală, adică po-

sibili ani de închisoare, către 

funcţionarii publici;

2. Presiuni şi constrângeri 

asupra funcţionarilor publici: 

oamenii de bună-credinţă ca-

re lucrează în administraţia 

locală vor fi  supuşi amenin-

ţărilor şi presiunilor mafi ei lo-

cale politice;

3. Baronii PSD vor să fure 

cu mâna altora: politicienii nu 

îşi mai asumă avize, autori-

zaţii, contracte, servicii, toa-

te pe bani publici. Adică au 

liber să fure cu mâna altora;

4. PSD nu mai vrea ca aces-

te fapte să fi e anchetate de 

DNA: competenţa DNA este 

atrasă şi de calitatea făptuito-

rului. Dacă primarul sau pre-

şedintele CJ nu mai semnea-

ză actele instituţiei, atunci 

eventualele fapte de corupţie 

nu vor mai fi  anchetate de 

DNA, ci de unităţi de parchet 

locale, care nu au dovedit toa-

te acelaşi nivel de profesiona-

lism şi determinare ca DNA“.

Macovei: „PSD a legiferat 
pofta baronilor – fuga de DNA“

În ultimul număr al bilu-

narului de cultură Tribuna, 

patronată în prezent de CJ 

Cluj, o pagină întreagă a 

fost dedicată discursului 

lui Crin Antonescu, rostit 

la Cluj Napoca, cu ocazia 

lansării candidaţilor parti-

dului pentru alegerile 

europarlamentare.

Penibilul situaţiei este cu 

atât mai evident cu cât direc-

torul de la Tribuna, fi losoful 

jurist Mircea Arman se laudă 

peste tot că a fost coleg de 

şcoală cu liderul PNL, Crin 

Antonescu, iar acest lucru s-a 

văzut acum.

Cititorii ziarului au semna-

lat gravul derapaj spre zona po-

litică, care a fost înregistrată în 

ediţia 16-30 aprilie, când o pa-

gină întreaga a fost dedicată 

discursului unui lider politic, 

fără nicio referire la cultură. În 

timpul discursului lui Crin An-

tonescu de la Cluj, liderul PNL 

a semnalat prezenţa în sala a 

fi lozofului jurist Mircea Arman, 

pe care l-a salutat în mod spe-

cial, relatează Evz.ro.

După ce USL a câştigat ale-

gerile, la Cluj, concursul pen-

tru ocuparea postului de di-

rector al bilunarului de cultu-

ră Tribuna a fost câştigat de 

Mircea Arman, în detrimen-

tul lui Ovidiu Pecican, un pro-

fesor universitar de la Univer-

sitatea Babeş Bolyai.

În timpul mandatului de 

director al lui Mircea Arman, 

care a fost judecat de justiţia 

clujeană pentru că a condus 

un autoturism sub infl uenţa 

băuturilor alcoolice, au exis-

tat mai multe scandaluri la re-

vista Tribuna, redactorii fi ind 

nemulţumiţi de modul dicta-

torial de conducere a colegu-

lui lui Crin Antonescu.

Mircea Arman 
un „băiat de mingi"

Prezenţa lui Arman în frun-

tea unui ziar de cultură l-a con-

trariat chiar şi Nicolae Mano-

lescu, academician şi critic li-

terar. În revista România Lite-

rară, editată de Uniunea Scri-

itorilor din România, Manoles-

cu se întreba retoric cine este 

oare Mircea Arman şi care me-

rite culturale l-au propulsat pe 

scaunul de redactor şef. Ma-

nolescu vorbeşte despre Ar-

man ca fi ind un „diletant, ve-

leitar fără operă, băiat de mingi 

într-un partid politic”.

Ode lui Crin Antonescu 
în publicația culturală 
clujeană „Tribuna”

Anca M- COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Timp de 30 de zile parti-

dele şi candidaţii înscrişi 

în cursa pentru euroale-

geri vor încerca să ne 

convingă de faptul că 

merită ca noi să le dăm 

votul la scrutinul din 25 

mai şi să ne reprezinte, 

timp de cinci ani, în 

Parlamentul European.

Candidaţii Clujului înscrişi 

pe locurile eligibile în cursa 

pentru alegerile europarlamen-

tare sunt democrat liberalul 

Daniel Buda şi liberala Nori-

ca Nicolai, care este doar sus-

ţinută de organizaţia judeţea-

nă a PNL. Alţi doi candidaţi 

înscrişi în cursa pentru euro-

parlamentare, nu pe locuri eli-

gibile însă sunt primarul din 

Sânpaul (PNL), Ovidiu Colce-

riu şi Gabriela Rădoiu Leş (Par-

tidului Forţa Civică).

14 partide, o alianţă 
şi opt independenţi

După alegerile de la sfâr-

şitul lunii mai, noul Parlament 

European va avea 751 de de-

putaţi aleşi pentru un mandat 

de 5 ani, iar România va avea 

32 de deputaţi. La startul cam-

paniei electorale s-au prezen-

tat 14 partide, o alianţă elec-

torală şi opt candidaţi inde-

pendenţi. Pentru a benefi cia 

de mandate partidele politice 

trebuie să treacă pragul elec-

toral de 5 la sută, în timp ce 

un candidat independent poa-

te fi  declarat ales dacă inde-

plineşte coefi cientul eletoral 

de 3,12 la sută din voturile 

valabil exprimate.

Senatorii şi-au luat 
o lună de vacanţă

Pentru unii, campania pen-

tru euroalegeri înseamnă mai 

mult concediu. Zilele trecute, 

senatorii şi-au votat o vacan-

ţă de aproape o lună, practic 

în toată perioada campaniei 

pentru alegerile europarlamen-

tare 2014. Mai exact, aleşii din 

Senatul României vor intra în 

vacanţa marţi, 29 aprilie, ur-

mând să revină la muncă în 

Parlament luni, 26 mai, prima 

zi de după alegeri.

Astfel, senatorii vor avea 

activitate în teritoriu, ei ur-

mând să se ocupe de campa-

nia pentru alegerile europar-

lamentare. Preşedintele PNL, 

Crin Antonescu, a declarat, 

marţi, că nu există niciun fel 

de justifi care sau precedent 

pentru o vacanţă parlamenta-

ră de o lună de zile. Liderul 

liberal a adăugat că speră ca 

aleşii să nu solicite în aceas-

tă perioadă diurne.

S-a dat startul campaniei pentru 
alegerile europarlamentare

Candidații au la dispoziție 30 de zile pentru a convinge electoratul pentru un mandat la Bruxelles

Vineri a început oficial campania electorală pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc în 25 mai.

Ieri, a avut loc tragerea la sorţi privind afi șarea pe pano-
urile electorale a partidelor în timpul campaniei electorale.

În urma procedurii de tragere la sorţi privind afi șarea pe 
panourile electorale, a rezultat următoarea situație: poziția 
1-Partidul România Mare; poziția 2-Partidul Mișcarea 
Populară; poziția 3-Partidul Național Liberal; poziția 4-Partidul 
Democrat Liberal; poziția 5-Alianța Electorală PSD-UNPR-PC; 
poziția 6-Uniunea Democrată a Maghiarilor din România; 
poziția 7-Forța Civică; poziția 8-Partidul Verde; poziția 
9-Partidul Alternativa Socialistă; poziția 10-Partidul Poporului 
Dan Diaconescu; poziția 11-Alianța Națională a Agricultorilor; 
poziția 12-Partidul Ecologist Român; poziția 13-Partidul Noua 
Republică; poziția 14-Partidul Dreptății Sociale; poziția 
15-Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat; poziția 
16-Ungureanu Georgiana-Corina; poziția 17-Filip Constantin-
Titian; poziția 18-Liga Dănuț; poziția 19-Purea Paul; poziția 
20-Capsali Pericle-Iulian; poziția 21-Costea Peter; poziția 
22-Diaconu Mircea; poziția 23-Dăeanu Valentin-Eugen.

Toate partidele și candidaţii independenţi își vor putea lipi 
afi șele în cele 16 locuri speciale pentru afi șaj din oraș, în 
ordinea tragerii la sorţi.

Care va fi ordinea de afişare 
pe panourile electorale?
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Cu durere în sufl et anunţăm încetarea fulgerătoare 
din viaţă a celei care a fost

Tóth Judka Érzsébet
mamă, fi ică, soră și prietenă, în vârsta de 46 de ani.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 
26 aprilie 2014, la ora 12:00, în Cimitirul Central.

Odihnească-se în pace!

O vom păstra veșnic în inimile noastre.

Familia îndoliată.

DECES

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, confort 
sporit, supr. 90 mp, str. Nicolae 
Titulescu nr. 147 (Pata), P/4, ter-
mopan, balcon închis, parchet, 
ușă metalică, centrală, sau 
schimb cu casă sau teren. Tel. 
0744-219124. (2.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, la casă, construcţie 
din cărămidă, în supr. de 56 mp, 
ultracentral, zona P-ţa Mihai Vi-
teazul, aproape de mijloacele de 
transport în comun, de spital și 
piaţă, termopan, faianţă, par-
chet, ușă metalică, pretabil pen-
tru cabinete, sediu fi rmă, depozit 
sau locuit, preţ 56000 euro. Tel. 
0762-258062. (2.7)

P.F. vând apartament în 
cart. Gheorgheni, str. 

Băişoara nr.1 et. 3, supr. 
utilă 75 mp, compus din 4 

camere, 2 băi, cămară, 
balcon închis, şi este dotat 
cu centrală termică nouă, 

geamuri termopan, 
faianţă, gresie, bloc izolat 
termic, loc parking, zona 
verde, preţ 75.000 euro.

Inf. suplimentare la tel. 
0745-335419. 

¤ Vând apartament cu 4 came-
re, decomandate, în zonă liniş-
tită, cart. Gheorgheni, bloc ter-
moizolat, et. 3. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-530173 
sau 0744-260 707, între orele 
8:00-10:00 şi 20:00 – 22:00.

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând urgent casă veche, ane-
xe, în satul Crișeni, com Mociu, 
teren intravilan, în supr. de 2100 
mp, întabulat, utilităţi, central, 
preţ 22000 euro, negociabil. Inf. 
la tel. 0740-183181. (1.7)

¤ Cumpăr casă la ţară, în jud. 
Cluj, cu grădină, curte, teren, cu 
C.F., plata în rate, 100 euro/lu-
nă, până la achitare, acte la no-
tar. Sunaţi la tel. 0752-631819. 
(1.7)

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 

0723-172514.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 2800 
mp, al 19 km de Cluj, preţ 4 eu-
ro/mp. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0755-568802. (1.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 160 
m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând teren în Borhanci, în 
supr. de 4000-9500 mp, preţ 6 
euro/mp, cu utilităţi la 400 m 
și 1200-5800 mp, preţ 28 eu-
ro/mp. Tel. 0742-665208. (5.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune în judeţele. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Becaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 m și 200 m lungime, cu 
C.F., P+2 sau case înșiruite, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

P.F. vând teren la Dealu Negru, 
spre Beliș, 3 ha de teren, aproa-
pe de șoseaua principală, jumă-

tate cu pădure de brad și mes-
teacăn. Se poate intra cu mași-
na, acte în derulare, zonă exce-
lentă, preţ informativ 7 euro/
mp, ușor negociabil. Inf. la tel. 
0751-415337. (2.7)

¤ Vând 6 ha teren intravilan/
extravilan, str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, teren compact, carte 
funciară, cadastru, front la 
drum 90 m, curent electric, bun 
pentru construcţii de anvergu-
ră, preţ 12 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (6.7)

¤ Vând grădină în Feleacu, supr. 
1400-3500 mp, preţ negociabil. 
Relaţii la 0742-665208. (5.7)

¤ Vând teren pe str. Republicii, 
în supr. de 380 mp, front la 
stradă și la drum lateral 4 m. 
Accept variante la schimb. Su-
naţi la tel. 0744-219124. (5.7)

Vând TEREN

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stra-
dă (16 km de Cluj) – Vechea 
Deuşu, intravilan, zonă linişti-
tă. Preţ – 18 Euro mp. Infor-
maţii telefon: 0722-990855.

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

Vând garaj din beton, în spate la 
BRD, str. Buftea nr. 9. Inf. suplimen-
tare la tel. 0757-993587. (2.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Caut de închiriat garsonieră 
modestă pentru o familie de 
două persoane. Inf. la tel. 
0264-454257. (5.7)

PF închiriez apartament, 
parter, 50 mp, 2 camere 

decomandate, termopane, 
centrală termică, gresie, 
contorizare individuală, 

strada Decebal.
Preţ 250 de Euro. 

Telefon 0724.268.471.

SPAŢII

Dau în chirie spaţiu comercial în 
Mărăști, supr. 22 mp, cu vitrină 
la stradă, în staţia de autobus, 
zona Loto-Prono, Cimena Mă-
răști. Relaţii suplimentare la tel. 
0744-219124. (2.7)

Dau în chirie în cart. Mărăști, 
peste drum de P-ţa Mărăști, vitri-
nă la stradă, în supr. de 80 mp, 
între Farmacia Remedium și casa 
de schimb valutar. Tel. 
0766-297057. (2.7)

¤ Dau în chirie în P-ţa Mihai Vi-
teazul, spaţiu comercial în supr. 
de 50 mp, în același spaţiu Car-
mangeria CINA, între Banca Tran-
silvania și Fierul, Germanos. Inf. 
la tel. 0756-158360. (2.7)

¤ Dau în chirie spaţiu comercial 
pe str. Baba Novac (între Cinema 
Victoria și Prefectură), vitrină la 
stradă, 25-50 mp sau suprafeţe 
mai mari, în curte. Inf. suplimen-
tare la tel. 0756-158360. (2.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 

comercial în supr. de 300 mp, sau 
parţial 60-90-180 mp, pe B-dul 
Eroilor, vitrină mare la stradă. Inf. 
la tel. 0766-239803. (2.7)

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb casă la 60 km de 
Cluj, cu garsonieră în Cluj, com-
pusă din 3 camere, hol, căma-
ră, gaz la poartă, apă de Cluj, 
curent. Inf. suplimentare la tel. 
0755-568802. (1.7)

¤ Schimb ap. cu 3 camere, su-
pr. 90 mp, str. Nicolae Titules-
cu, parter înalt, P/4, centrală 
termică, parchet, balcon închis 
cu termopan, cu casă. Inf. la 
tel. 0744-219124. (5.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experi-
enţă de 3 ani, cu diplomă, în 
hoteluri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozi-
tate. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Atelier de creaţie Cluj anga-
jăm croitoreasa, retuş rochii de 
seară şi rochii de mireasă. Me-
diu de lucru foarte placut, se 
plăteşte pe rochie preţ fi x modi-
fi carea – rochie de seară 65 
RON, rochie de mireasă 100 
RON. 0723-490815. (1.2)

¤ Fizioterapeută, brunetă, 
drăguţă, efectuez masaje 
și presopunctură, în centru.
Tel. 0753-436377. (1.3)

¤ Curăţenie în beciuri, poduri, 
garaje, pivniţe, curţi, demolări 
anexe, cu recuperarea și sortarea 
materialelor, contra plată sau în 
compensare, preţ la înţelegere. 
Sunaţi la tel. 0752-631819. (3.4)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil,de 1500 kg, la cele 
mai mici preturi, materiale de 
construcţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil, al orice oră. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (3.5)

¤ Tineri căsătoriţi, îngrijim o per-
soană, contra locuinţă. Cerem se-
riozitate! Sunaţi la tel. 
0740-876853. (1.3)

¤ Prelucrări fotografice alb/ne-
gru (analog), numai clasic 
(manual). Inf. la tel. 
0721-273039. (1.7)

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO

¤ Vând „Dacia 1300”, în stare 
bună, ţinută în garaj, preţ 2500 
RON. Inf. la tel. 0748-910040 
sau 0264-541648. (6.7)

PIESE AUTO

¤ Vând piese ”Ford Capri 
Sport”, an 1969, rămase după 
vânzarea autoturismului. Inf. la 
tel. 0746-487686. (2.7)

MOBILIER

Vând canapea fi xă pentru un hol 
la o casă elegantă sau bloc, dim. L 
= 1,4 h și l = 1,1 h, la spătar 1.1, 
stofă plușată, preț la aprecierea 
cumpărătorului. Inf. suplimentare 
la tel. 0740-323779. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut electrică, 
în stare bună de funcţionare, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 0754-708973 
sau 0364-418678. (5.7)

¤ Vând urgent mașină de cusut po-
loneză „Lusmik”, cusătură dreaptă, 
cusătură zig-zag, în stare bună de 
funcţionare, preţ 250 RON, negoci-
abil. Tel. 0755-920694. (3.7)

¤ Vând sobe de teracotă, coloare 
maro, verde și galben, le puteţi 
vedea în P-ţa Mihai Viteazul. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând aparat foto clasic ”Yashi-
ca”, model MF-2 super, japonez, 
cu blitz, obiectiv Yashica lens 38 
mm (1:3.8), , husă, curea umăr, 
stare foarte bună, negru. Tel. 
0752-631819. (2.7)

¤ Vând reportofon cu microca-
setă ”Sanyo”, model M-5799 și 
reportofon digital ”Panasonic”, 
model RR-US320, 105 minute. 
Inf. la tel. 0752-631819. (2.7)

¤ Vând discuri pick-up 33, 45 tu-
raţii, muzică ușoară populară și 
simfonică, stare bună, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (6.7)

¤ Vând TV ”Goldstar” și radio, ambe-
le vechi. Relații la tel. 0364-881964.

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

DIVERSE

¤ Vând feliator mezeluri ”Greif”, 
inox greu, reglabil, 0-15 mm, 
tip EH-170T, 220 V, 50 Hz, 170 
W, stare perfectă. Inf. suplimen-
tare la tel. 0752-631819. (2.7)

¤ Vând rochie de mireasă, albă 
cu trandafiri albaștri, nouă, Sa-
lon Promesis, două piese, mări-
mea 42-44. Inf. suplimentare la 
tel. 0746-487686. (2.7)

¤ Vând ouă de consum pentru 
incubat gâscă și găini de rasă și 
doi mascul de iepure marele bel-
gian tineret, de câteva luni, cres-
cător de păsări și animale cu bla-
nă, transport la domiciliul dvs. 
Sunaţi la tel. 0744-685695. (4.5)

¤ Vând fitinguri PVC, portoca-
liu, Ø 125, Ø 160, Ø 200 și 12 
buc pal hidrofugat de 1200 10 
grosime, noi. Tel. 
0752-631819. (2.5)

¤ Vând pomi fructifi eri, ţuică de 
pere, caise, legume, fructe 
en-gros, asigur consultanţă și 
plantare, preţ la înţelegere. Tel. 
0747-598374. (1.7)

¤ Doresc detector de metale 
pentru adâncimea de max. 2 
m, în compensare execut de-
molări manuale, săpături, in-
stalaţii sanitare și încălzire cen-
trală, lucrez cu ziua, la curte 
sau orice altceva, la înţelegere. 
Tel. 0755-920694. (3.7)

¤ Vând expresoar automat de 
cafea Delonghi Magnifi că, func-
ţionează atât cu cafea boabe cât 
și cu cafea măcinată, 15 atm 
pompa, necesită curăţare după 
14 cafele. Tel. 0745-350775. 
Ofer garanţie 3 luni. (4.7)

¤ Vând vin roșu, preţ 7 RON/l, 
miez de nucă la 30 RON/kg. Inf. 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând marmură spartă, la cel 
mai mic preţ, 12 RON/mp. Inf. su-
plimentare la tel. 0745-339528 
sau 0264-436753. (4.7)

¤ Vând diferite covoare. Inf. la 
tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând aparat expresso cafea, 
cu pastille, “DeLonghi” (Itali-
an), 15 atmosfere, în cutie, 
puţin folosit. Inf. suplimentare 
la tel. 0752-631819. (6.7)

¤ Cumpăr cântar electronic Ba-
lanţa Sibiu, la preţ avantajos, 
să cântărească 500 kg. Sunaţi 
la tel. 0741-100529. (6.7)

¤ Vând palton din piele, ne-
gru, mărimea 54, la preţ con-
venabil. Inf. la tel. 
0728-061570. (6.7)

¤ Cumpăr tocător de sfeclă fu-
rajeră, la preţ negocaibil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Primesc materiale de con-
strucţii folosite de care nu mai 
aveţi nevoie, de la case demola-
te, etc. Inf. la tel. 0740-240238.

¤ P.F. cumpăr recipient de 
1000 l din plastic, cu cadru de 
aluminiu. Vă ofer preţul pieţii. 
Tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând ţuică de prune din jud. 
Bihor, de cea mai bună calitate. 
Inf. la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând plasă sârmă, nouă, 
pentru gard și plante aloe vera 
de patru ani, 80 cm, înaltă. Inf. 
la tel. 0264-454257. (3.7)

¤ Vând bicicletă de curse marca 
“Sputnic”, preţ foarte accesibill. 
Inf. la tel. 0364-404101 sau 
0771-332360. (4.7)

¤ Vând ouă de raţă, găină și 
gâscă pentru sărbători sau con-
sum zilnic, proaspete, gălbenuș 
portocaliu, consistent, crescute 
liber, cu cereale și verdeţuri. Inf. 
la tel. 0762-258062. (4.5)

¤ Vând miere ecologică. 
Tel.: 0727-721361. (5.7)

¤ Vând tuburi PVC de Ø 35, Ø 40, 
Ø 100, coturi și ferite PVC, sifoane, 
ventile, dopuri, fi rmă luminoasă. 
Inf. la tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, preţ nego-
ciabil. Tel. 0741-100529. (6.7)

¤ Vând toaletă ecologică por-
tativă, de 20 de litri,. Informa-
tii la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Colecţionari! Vând casete au-
dio, video, discuri, benzi magne-
tofon. Tel. 0755-920694. (3.5)

¤ Vând mașină de cusut marca 
”Singer”, foarte veche, în stare 
bună de funcţionare, pentru co-
lecţionari sau pentru cusut, preţ 
1000 euro, negociabil. Inf. la tel. 
0755-920694, Viorel. (1.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (3.5)

ANIMALE

¤ Vând urgent 70 de oi ţurcane, 
preţ negociabil. Inf. tel. 
0740-183181. (1.7)

ACORD DE MEDIU

¤ PRIMĂRIA GILĂU anunţă publi-
cul interesat asupra depunerii so-
licitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Înlocuire 
conductă gaze naturale presiune 
redusă şi branşamente gaz“, 
propus a fi  amplasat în localita-
tea Gilău, străzile Republicii, Su-
ceag și Braniște. Informaţiile pri-
vind proiectul propus pot fi  con-
sultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul 
Primăriei Gilău, str. Principală nr. 
723, loc. Gilău, în zilele de 
luni-joi, între orele 8:00-16:30. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj. (1.1)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon şi veţi beneficia GRATUIT de 
două anunţuri de mică publicitate! Anunţurile pt. rubricile 
„Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ 

şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. Transilvania Construcţii S.A. titular al 
proiectului „Demolare parţială, modernizare şi extindere 
hale depozitare, modernizare şi extindere clădire de birouri, 
împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri, branşamente“, 
anunţă publicul interesat asupra luării de către A.P.M. Cluj 
a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului 
asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul mai sus menţionat propus 
a fi  amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str, Orăștiei, nr. 10.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj din Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anmp.ro, precum și 
la adresa de internet http://apmcj.anmp.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al 
S.C. TRANSILVA INVEST S.A.,

cu sediul Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr nr. 93A, jud. 
Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/3575/2004, 
C.U.I. 16818449, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

pentru data de 27.05.2014, respectiv pentru data 28.05.2014 
a doua convocare, ora 13:00, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 
referinţă 17.05.2014, care au dreptul de a participa și vota 
în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1.  Discutarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: 
bilanţ, contul de profi t și pierdere aferente anului 2013, 
pe baza rapoartelor consiliului de administraţie și al 
auditorului fi nanciar.

2.  Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de 
administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2013.

3.  Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și 
a programului de activitate pentru anul 2014.

4.  Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea 
AGOA, în numele și pe seama acţionarilor, precum și a 
unei persoane care să întreprinde demersurile de înregistrare 
a hotărârii în registrul comerţului și de publicare în Monitorul 
Ofi cial al României, în numele și pe seama societăţii.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii 
începând cu data de17.04.2014.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe 
bază de procuri speciale, care se vor depune în original la 
sediul societăţii până la data de 24.05.2014 inclusiv.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Coldea Gheorghe Dorel

ANUNŢ LICITAŢIE

Subscrisele CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL, 
având sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 48, et.6, 
incinta Silver Business Center, jud. Cluj, având nr. de înregistrare 
în Registrul UNPIR: RFO 0253 din 31.12.2006, și cod de 
înregistrare fi scală nr. 21057514 și INSOLV 2007 IPURL, cu 
sediul in Zalău, Aleea Nucilor nr. 3, bloc K2, ap 3, în calitate de 
administratori judiciari ai S.C. M&M OIL S.R.L. – în insolvenţă, 
in insolvency, en procédure collective, cu sediul în Zalău, str. 
Avram Iancu, nr. 26, Bloc M13, ap.6, jud. Sălaj, înmatriculată 
la ORC sub nr. J31 /476 /2011, având CUI 10952599, organizează 
licitaţie publică cu strigare, pentru valorifi carea următoarelor 
bunuri mobile din patrimoniul societăţii:

I. Activ imobiliar ”Teren şi clădire Floreşti“ compus din 
teren cu suprafaţă de 1.550 mp având front de 20 de m, 
în pantă și acces complet la utilităţi, înscris în CF nr. 52657 
a localităţii Florești, cu nr. cad. 1881/1/2/2 și 1884/2/2. 
Pe acest teren este edifi cată o construcţie cu nivel de înălţime 
S+P+M, neîntabulată. – preţ de pornire 277.100 lei + TVA;

II. Activ imobiliar ”Teren Orăştie“ – Teren dispus în 
extravilanul localităţii Orăștie, jud. Hunedoara, cu o suprafaţă 
de 14.900 mp și înscris în CF nr 60314, nr top. (4399/1, 
4399/2/2, 4395/2/a)/2. Nu sunt restricţii în ceea ce privește 
forma, accesul, deschiderea la stradă, plan, fără utilităţi. – 
preţ de pornire 129.500 lei + TVA;
III. ”Bunuri mobile“:

- AUTOCISTERNĂ (SEMIREMORCĂ) ULRICH- ESTERER, nr. 
inv. 25004, cu număr de identifi care 1563, număr de 
omologare YEES171111A040871992 și număr de 
înmatriculare CJ-19-MMO. Autocisterna are o capacitate 
de 38.000 litri – preţ de pornire 33.800 lei + TVA;
- AUTOTRACTOR, marca Mercedes Benz, nr. inv. 25003, 
cu număr de identifi care WDB954031K587827, număr 
de omologare LBJ7121111A48R3/2001 și număr de 
înmatriculare CJ-18-MMO. Autotractorul este fabricat în 
2001 și are aproximativ 1.000.000 km parcurși – preţ de 
pornire 36.700 lei + TVA;

Toate preţurile sunt exprimate în LEI, se va aplica cota 
TVA din momentul vânzării.

Licitaţia va avea loc în 06.05.2014, ora 12:00, la sediul 
Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj-Napoca.

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

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii 
la telefon 0735.307.631 și pe site-ul http://sales.citr.ro, 
cod de licitaţie CIT403.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

13:00 Benefi ciar România 
(emis. mag.) (reluare)
13:30 M.A.I. aproape de tine 
(emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.)
16:00 Odiseea inuiţilor (doc.)
16:50 Zeul războiului (sud cor., 
2012, s. dr., episodul 71-72)
18:10 Finanţe și afaceri (info.)
18:45 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
18:50 Alegeri europarlamen-
tare 2014 (live)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
21:00 O dată-n viaţă (divertis-
ment) (live)
0:10 PVC-1 (col., 2007, dramă)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live)
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Teroare în zori (sua, 
2005, acţiune)
22:30 Soldatul Universal: Un 
nou început (sua, 2009, acţiune)
0:30 România dansează 
(2014, emis. con.) (reluare)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
13:45 MasterChef (2014, 
emis. culinară) (reluare)
16:00 La Măruţă (divertisment)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Românii au talent 
(2014, emis. con.)
0:15 Anaconda (sua, acţiune)

KANAL D

13:15 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
15:00 Teleshopping (promo)
15:45 Vacanţă și terapie 
(2013, reality show)
16:45 Teo Show (2013, div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: Sub 
domnia iubirii (tur. s. avent.)
22:15 Fetele lu' dom' Profesor 
(rom., 2014, s. com.)
23:15 Umbrele morţii (sua, 
2001, thrill. acţ.)

ACASĂ TV

13:30 Doamne de poveste 
(rep., col., a-n) (reluare)
14:30 Intrigi și seducţie (tur., 
2010, s. tv)
15:30 Abisul pasiunii (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Poveștiri adevărate (2006)
17:30 Chemarea inimii (s. rom.)
18:30 Cununa de lacrimi 
(mex., 2012, s. dr.)
19:30 Santa Diabla (sua, 
2013, s. poliţist)
20:30 Regina (rom., 2008, s)
22:30 Forţa destinului (s. dr.)
0:00 Poveștiri adevărate 
(2006) (reluare)

TRANSILVANIA

13:00 Alice face legea (can., 2004, 
com., sezonul 3, episodul 3)
14:00 România de la A la Z 
(2013, emis. mag.) (reluare)
15:00 Tonik Show (2012, di-
vertisment) (reluare)
16:00 Știri Look TV (2013) (live)
16:30 Business Expres (2013) 
17:00 Ziua bună (2013, mag.)
18:30 Știri Look TV (2013) (live)
19:30 Faci pariu? (2011, info.)
20:30 Brandu' Lu' Chinezu' 
(2013, mag. life-style)
21:30 Știri Look TV (2013) (live)
22:00 Tonik Show (2012, di-
vertisment) (live)
23:00 Faci pariu? (2011, emis. 
info.) (reluare)

ANUNŢ DE ANGAJARE
S.C. Q-DOZ S.R.L., angajează conducători auto 

profesionişti în următoarele condiţii:

Sarcini specifi ce postului:

- Respectarea timpilor legali de lucru conform normelor AETR
- Se asigură 12 000 km/lună
- Transportul de mărfuri pe rute, internaţionale și 
intracomunitare
- Comunicarea permanentă cu dispeceratul privind 
desfășurarea transportului și eventuale incidente

Cerinţe:

- Atestat șofer profesionist transport marfă [C, E];
- Card tahograf digital;
- Atestat ADR (mărfuri periculoase)
- Aviz medical, aviz psihologic, fi sa de aptitudine
- Cazier în original
- Minim 2 ani experienţă în conducerea autovehiculelor 40 
t, în trafi c intern și internaţional;
- Disponibilitate de lucru în Europa pentru perioade de timp 
între 8–10 săptămâni cu pauză de 2 săptămâni.

Date contact: Bianca@q-doz.eu, tel. 0369-439.331.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societatea Română de Radiodifuziune
organizează la sediul său din strada General Berthelot nr. 
60-64, sector 1, București,

concursuri pentru selecţia membrilor 
în comitetul director al SRR,

respectiv comitetele directoare ale unităţilor funcţionale 
autonome din cadrul societăţii astfel:

Comitetul Director al Studioului Teritorial Radio Cluj în 
domeniul Editorial – reprezentanţi ai realizatorilor emisiunilor 
în limbi ale minorităţilor.

Condiţiile de participare la concurs, documentele necesare 
înscrierii, etapele desfășurării concursurilor, caietele de 
sarcini, bibliografi a, precum și alte informaţii suplimentare 
sunt afi șate pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea 
Cariere, subsecţiunea Anunţuri de angajare.

ANUNŢ DE ANGAJARE
Direcţia Silvică Cluj organizează examen/concurs 
pentru ocuparea pe durată determinată a unui post de

pădurar la Ocolul Silvic Someșul Rece
Condiţii de participare:
- absolvent al Liceului Silvic sau al Școlii profesionale cu profi l 
silvic sau să deţină acte de studii privind meseria de pădurar 
obţinute prin absolvirea unor cursuri de califi care

- gradul profesional minim pentru ocuparea funcţiei: pădurar 
debutant sau să îndeplinească condiţii de acordare al acestuia;

Examenul/concursul va avea loc la sediul D.S.Cluj din 
localitatea Cluj-Napoca str. Bartok Bela nr. 27, jud. Cluj în 
data de 12.05.2014 ora 10,00 și va consta în proba scrisă 
și interviu.

Dosarul de concurs se va depune la sediul D.S. Cluj, până 
la data de 09.05.2014 orele 14:00 și va cuprinde:

1.  Cererea de înscriere prin care solicită aprobarea 
conducătorului unităţii pentru participarea la concurs;

2. Curriculum vitae;
3. Diploma de studii, certifi cat de califi care (original și copie);
4. Carnet de muncă (original și copie)/adeverință de vechime 
5. Certifi cat de cazier judiciar;
6. Buletin(carte) de identitate (original și copie);
7.  Adeverinţa medicală (medic de familie) care să ateste că 

este apt pentru angajare;
8.  Recomandare de la ultimul loc de muncă din care să 

rezulte profi lul profesional și moral.

Bibliografi a este afi șată la sediul direcţiei și la sediile 
subunităţilor. Nota minimă pentru a fi  declarat admis este 
7(șapte). Termenul de depunere al contestațiilor este de 3 
(trei) zile de la data afi șării rezultatelor. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la compartimentul Resurse Umane din cadrul 
Direcţiei Silvice Cluj, telefon: 0264/420908, 420909.

www.batrom.ro
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Pornind de la mesajul 

scripturistic, Întrucât aţi fă-

cut unora dintre aceştia mai 

mici ai Mei, Mie mi-aţi făcut 

(Matei 25, 40), mai multe 

comunităţi parohiale din Ar-

hiepiscopia Clujului, preoţi 

şi credincioşi s-au mobilizat 

pentru a organiza în zilele 

de Paşti acţiuni caritabile 

prin care au adus sprijin fa-

miliilor nevoiaşe şi celor afl aţi 

în suferinţă.

Masă pentru mai bine de 
100 de persoane nevoiaşe

O acţiune filantropică a 

avut loc în parohia Dej II 

în a treia zi de Paşti, marţi, 

22 aprilie 2014. Membrii 

comunităţii au organizat o 

masă comună pentru mai 

bine de 100 de persoane ne-

voiaşe din Co lonia Sărata 

de Jos, care aparţin terito-

rial parohiei Dej II cu hra-

mul „Adormirea Maicii 

Domnului”. Aceştia au fost 

anunţaţi cu o săptămână 

înainte să vină la biserică, 

unde au fost serviţi după 

Sfânta Liturghie cu o ma-

să caldă, ouă roşii, prăji-

turi şi cozonac. La pleca-

rea spre casă au primit şi 

câte o plasă cu alimente. 

Tot în această perioadă a 

Sărbătorilor Pascale copiii 

din grupa de cateheză, co-

ordonaţi de dna Mariana 

Crişan, au expus spre vân-

zare icoane pe sticlă. Banii 

obţinuţi vor fi folosiţi de 

asemenea, în scop carita-

bil, după cum am aflat de 

la pr. paroh Ioan Bolbos.

De Paști, credincioșii 
din Arhipiscopia 
Clujului, solidari 
cu cei aflați în nevoieMiercuri, 23 aprilie 2014, 

Biserica Ortodoxă a făcut po-

menirea Sf. Mare Muc. Ghe-

orghe- purtătorul de biruinţă. 

Praznicul a fost serbat în toa-

te bisericile ortodoxe prin ofi -

cierea Sfi ntei Liturghii. Mitro-

politul Clujului a binecuvân-

tat în această zi comunitatea 

parohiei Jucu de Sus. Înalt-

preasfi nţia sa a săvârşit de di-

mineaţă Sf. Liturghie, în Bi-

serica parohială cu hramul 

“Sf. Treime”. Alături de ierarh 

a slujit un sobor de preoţi şi 

diaconi. După momentul ci-

tirii pericopei evanghelice, ÎPS 

Părinte Andrei le-a adresat ce-

lor prezenţi un cuvânt de în-

văţătură.

Slujbă Arhierească şi în 
Catedrala Mitropolitană 
din Cluj-Napoca

În ziua prăznuirii Sf. Ma-

re Muc. Gheorghe, în Cate-

drala Miropolitană din 

Cluj-Napoca Sf. Liturghie a 

fost ofi ciată de PS Vasile So-

meşanul. Din soborul care a 

slujit alături de ierarh au fa-

cut parte preoţii şi diaconii 

catedralei precum şi preoţi 

profesori ale instituţiilor te-

ologice din municipiu. În cu-

vântul duhovnicesc rostit în 

cadrul slujbei, Preasfi nţia sa 

a evidenţiat faptul că Fiul 

Omului a venit în lume pen-

tru ca noi să avem posibili-

tatea de a ne mântui, pen-

tru ca noi toţi să putem adu-

ce împreună cu îngerii cân-

tare de biruinţă: “Această 

cântare de biruinţă au înva-

ţat-o toţi cei care au ajuns 

să-L cunoască şi să-L iubeas-

că pe Mântuitorul nostru Ii-

sus Hristos. Între aceştia s-a 

numărat şi Sf. Mare Muc. 

Gheorghe-purtătorul de bi-

ruinţă”.

Slujiri Arhiereşti în Arhiepiscopia 
Clujului, în ziua prăznuirii 
Sf. Mare Mc. Gheorghe – 
purtătorul de biruință

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul
BARTOLOMEU ANANIA

De două mii de ani ne pur-

tăm prin lume cu Toma de 

mână şi nu ştim prea bine de 

ce i se spunea Geamănul şi 

prea târziu ne dăm seama că 

i suntem de o potrivă. Frate 

de necredinţă şi îndoială, de 

înfrigurări şi aşteptare, de cu-

tremur şi îngenunchere, el ră-

mâne obsesia noastră perpe-

tuă şi întruparea neputinţei 

noastre de a accepta Bucuria 

dintr’odată şi fără echivoc.

Există nu numai o dramă 

a Patimilor, ci şi una – mai 

puternică – a Învierii, şi ea se 

consumă, totodată, în sufl e-

tul lui Toma. În trei trepte se 

consumă, toate ale lui Toma: 

el afl ă şi nu i vine să creadă; 

vede şi încă se îndoieşte; se 

înfrânge şi biruie.

Nuanţele sunt revelatorii. 

Toma nu e necredincios prin 

structură, ci mai degrabă ipos-

taza omului care exclamă: e 

prea frumos ca să fi e adevă-

rat! El nu e un împietrit, cum 

devenise – de pildă – Iuda. 

El nu refuză să creadă; el e 

doar copleşit de obiectul cre-

dinţei lui virtuale. Fenomenul 

Învierii i se pare colosal. Poa-

te că e singurul dintre uce-

nici care inituieşte implicaţi-

ile ei cosmice. Toma ştie că 

adevărul trebuie să existe în 

sine, dar îl imploră să i devi-

nă certitudine, adică adevă-

rul lui, personal. Cei zece îi 

spun: L-am văzut pe Dom-

nul. El nu le pune la îndoia-

lă spusele, ci doar putinţa 

ochilor lor de a nu se fi  înşe-

lat. De aceea, el se hotărăşte 

să facă apel la simţul tactil, 

cel mai material dintre cele 

cinci. Aceasta, în ipoteza că 

Domnul i se va arăta şi lui.

Toma îl vede pe Domnul. 

Şi totuşi, se îndoieşte de ade-

vărul Lui. Nu se încrede în 

simţul văzului. El ştie ce poa-

te fi  o vedenie, o halucinaţie, 

o iluzie optică, o sugestie în 

masă. Prevăzuse impasul, era 

pregătit. Nici nu era el întâ-

iul şovăielnic. Oare Petru nu 

se îndoise de Cel ce umbla 

pe ape? Oare acelaşi Petru nu 

se îndoise de dumnezeirea 

Celui stâlcit în bătăi? Oare 

Maria Magdalena nu i se plân-

gea Grădinarului că i se fura-

se Stăpânul din mormânt? To-

ma şedea în faţa lui Iisus cu 

povara – adânc omenească – 

a tuturor îndoielilor Vechiu-

lui şi Noului Testament. În-

doiala e jumătatea drumului 

dintre credinţă şi necredinţă, 

şi poate duce ori la una, ori 

la cealaltă. Împietritul refuză 

deopotrivă şi adevărul şi cer-

titudinea. El nu solicită mira-

colul, iar când acesta se pro-

duce totuşi şi i oferă eviden-

ţa, el va exclama: cu domnul 

demonilor îi scoate pe de-

moni. Toma e un necredin-

cios numai prin aceea că, bân-

tuit de îndoială, are nesăbu-

irea de a solicita minunea sen-

sibilă. El nu cunoaşte credin-

ţa pură şi încă nu a învăţat 

că minunea demonstrativă e 

argumentul vulgar al lui Dum-

nezeu pentru spiritele inferi-

oare. Este el un spirit inferi-

or? Până la acest prag cel pu-

ţin, aşa se arată. Dar Domnul 

îl cunoaşte mai bine pe Toma 

şi, înainte ca acesta să şi fi  

rostit cererea, întinde palme-

le spre el, îi oferă urmele cu-

ielor şi urma suliţei şi...

Aici e minunea! Nu ni se 

spune că Toma ar fi  ajuns să 

atingă cu degetele rănile Dom-

nului. Gestul însuşi al lui Ii-

sus de a i se supune sensibil 

îi sfărâmă îndoiala şi l prăbu-

şeşte în genunchi. El nu se 

poate încovoia la treapta spi-

ritului de jos. E un biruitor lă-

untric: rănile Domnului sunt 

şi ale lui Toma, Domnul este 

şi al lui Toma.

Lui Toma i se rosteşte Cu-

vântul. Şi ce poate fi  mai sen-

sibil decât Cel prin care în-

suşi sensibilul şi a luat fi in-

ţa? Credinţa de acum a lui To-

ma nu e un triumf al experi-

enţei, nu simţurile sunt ace-

lea care i adeveresc realitatea 

Înviatului. El ştie că chiar da-

că degetul său ar fi  ajuns să 

pipăie rănile Domnului, aceas-

ta nu i ar fi  rezolvat dilema 

din care, raţional, nu se poa-

te ieşi: dacă ceea ce văd e nă-

lucă, cum de se lasă pipăit? 

iar dacă are trup, cum de a 

intrat prin uşile încuiate? Cre-

dinţa lui e rodul întâlnirii din-

tre om şi Dumnezeu în clipa 

când unul îl caută iar Celă-

lalt i se îmbie. Să amintim ia-

răşi de roua care nu poate 

umezi fl oarea dacă aceasta 

nu i se deschide?

De curând, giulgiul de la 

Torino a fost din nou scos la 

vedere şi câteva sute de sa-

vanţi au îndreptat asupră i 

lentile, pelicule, pensete, mi-

croscoape electronice, raze, 

de tot felul, izotopi şi ordina-

toare, ca tot atâtea degete ale 

lui Toma, înfi pte în rănile lui 

Iisus. Concluziile par specta-

culoase, dar nu ne impresio-

nează. O parte de lume con-

tinuă să ceară minuni. Dar 

noi, cei din Duminica Tomii, 

ştim că Minunea e zilnic cu 

noi, la măsura îndoielilor şi 

deschiderilor noastre.

Noi, cei din duminica Tomii

Un simpozion dedicat pri-

mului protopop ortodox al 

Bistriței, părintele Grigore 

Pletosu, a avut loc în a 

doua zi de Paști, în biseri-

ca „Sfi nţii Trei Ierarhi”, 

de pe str. Al. Odobescu 

din orașul Bistrița. La 

manifestarea culturală a 

fost prezent și 

Arhiepiscopul și 

Mitropolitul Clujului, 

Înaltpreasfi nțitul Părinte 

Andrei, care a săvârșit în 

deschidere slujba 

Vecerniei, înconjurat de 

un numeros sobor de cle-

rici. La fi nalul slujbei, 

părintele Ştefan Borodi, 

preot slujitor la biserica 

„Sfi nţii Trei Ierarhi”, a 

fost ridicat la rangul de 

iconom stavrofor. 

În continuare, personalita-

tea părintelui Grigore Pletosu 

a fost evocată de  IPS Părin-

te Andrei, preşedintele Con-

siliului Judeţean Bistriţa-Nă-

săud, Emil Radu Moldovan, 

managerul Centrului Judeţean 

pentru Cultură, Gavril Țărmure, 

directorul Liceului de Muzică 

„Tudor Jarda”, Claudiu Şular, 

directorul Ofi ciului Registru-

lui Comerţului, Ioan Turc, pă-

rintele Marius Goga, care lu-

crează în prezent la o teză de 

doctorat despre Grigore Ple-

tosu, și  studenții la teologie 

Paul Gavriloaie și Marius Mo-

rariu. În cadrul simpozionu-

lui a avut loc și lansarea căr-

tii „Dogmatica Ortodoxă” sem-

nată de protopopul Grigore 

Pletosu, aparută la Editura 

Renașterea a Arhiepiscopiei 

Clujului, carte prezentată de 

părintele Grigore Linul.

Grigore Pletosu – 
„luminător pentru 
plaiurile bistrițene”

„Pentru noi, pentru toți, 

este o mare mângâiere că în 

trecutul Bisericii noastre au 

existat asemenea personalități. 

Socotim că prin părintele Gri-

gore Pletosu a lucrat darul lui 

Dumnezeu și la momentul po-

trivit a fost un luminător pen-

tru plaiurile bistrițene, dar și 

pentru toată biserica transil-

vană”, a precizat în cuvântul 

său Mitropolitul Clujului.

Simpozionul  a fost mode-

rat de managerul Bibliotecii 

Judeţene, părintele Ioan Pin-

tea, care a afi rmat că prin 

această manifestare se  dorește 

aducerea în actualitate a pro-

topopului și  cărturarului Gri-

gore Pletosu. „Am ridicat un 

monument în satul său natal, 

Chintelnic, am publicat şi o 

carte evocatoare. Şcoala din 

Chintelnic poartă numele lui. 

Am vrut să-l scoatem din ui-

tare. A fost un scriitor inspi-

rat, a tipărit o „Dogmatică or-

todoxă”, o lucrare de pionie-

rat, o operă monumentală pe 

care am retipărit-o. A fost un 

pedagog de mare clasă, a fost 

ilustrul profesor al lui George 

Coşbuc și primul critic al po-

eziei lui”, a spus părintele 

Ioan Pintea.

La fi nal, soborul de preoți 

și participanții,  alături de IPS 

Andrei au cântat „Hristos a 

înviat” la mormântul proto-

popului Grigore Pletosu, în 

curtea lăcaşului de cult.

Profesorul lui Coșbuc

Protopopul Grigore Pleto-

su este o fi gură marcantă atât 

a vieții bisericești transilvăne-

ne, cât și a celei culturale. El 

este ctitorul sediului Protopo-

piatului Bistrița și al bisericii 

„Sf. Trei Ierarhi”, în curtea că-

reia este și înmormântat. Năs-

cut la  9 iunie 1848, în loca-

litatea Chintelnic, jud. Bistri-

ţa-Năsăud, protopopul Grigo-

re Pletosu a trecut la cele 

veșnice la 4 nov. 1934, în Bis-

triţa. A studiat la Institutul Te-

ologic din Sibiu și  la Facul-

tăţile de Filosofi e ale Univer-

sităţilor din Leipzig şi Buda-

pesta. A fost ales  protopop 

al Bistriței în 1909. De aseme-

nea  a fost profesor de româ-

nă, fi lozofi e și religie și a pre-

dat primului Patriarh al Ro-

mâniei Miron Cristea, Mitro-

politului Nicolae Bălan și po-

etului George Coșbuc.

Primul protopop 
ortodox al Bistriței, 
Grigore Pletosu, 
evocat în orașul 
pe care l-a păstorit
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Copos a plâns în 
faţa judecătorilor
George Copos a plâns, joi, la înce-
putul ședinţei de judecată din do-
sarul Loteria I, de la Tribunalul 
București, situaţia fi ind sesizată și 
de președintele completului, care 
a întrebat ce se întâmplă, niciunul 
dintre avocaţii omului de afaceri 
neputând să dea explicaţii.
George Copos a fost adus joi de la 
Penitenciarul Rahova la Tribunalul 
București, unde se judecă dosarul 
în care este acuzat de evaziune fi s-
cală de peste un milion de euro, 
cu ocazia vânzării unor spaţii ale 
fi rmei Ana Electronic către 
Compania Loteria Română.
George Copos a fost condamnat, 
în 29 ianuarie, de Judecătoria 
Sectorului 2, la patru ani de închi-
soare cu executare.

Ciobotariu şi-a dat 
demisia de la Vaslui
Antrenorul Liviu Ciobotariu a 
declarat că a decis să demisio-
neze de la conducerea tehnică a 
echipei FC Vaslui, deoarece nu 
mai putea gestiona situaţia în 
care se afl ă gruparea moldavă.
"Toată lumea și-a dat demisia de 
la club, nu aveam cu cine să orga-
nizez meciurile, deplasările. Chiar 
nu mai aveam cum să merg mai 
departe", a spus Ciobotariu.
Liviu Ciobotariu a debutat la FC 
Vaslui în partida pierdută, la 
18 octombrie, în deplasare, 
contra Coronei Brașov, scor 
1-2. Ultimul său meci a avut 
loc, la 19 aprilie, împotriva 
aceleiași echipe, scor 8-1.
Antrenorul secund Costinel Botez 
va asigura interimatul la conduce-
rea tehnică a echipei FC Vaslui.

Pe scurt

Cluburile Dinamo şi Steaua 

Bucureşti au fost amendate 

cu câte 50.000 de lei de 

către Comisia de Disciplină 

a Federaţiei Române de 

Fotbal, care a decis în 

şedinţa sa de miercuri şi ca 

echipele să dispute două 

jocuri pe teren propriu fără 

spectatori în peluze, în 

urma incidentelor de la 

manşa secundă a semifi na-

lelor Cupei României (1-1).

Astfel, Dinamo a fost 

sancţionată cu programarea 

a două jocuri pe teren pro-

priu fără spectatori în pelu-

zele stadionului Dinamo şi 

o penalitate sportiva de 

50.000 de lei, în timp ce 

Steaua a fost sancţionată cu 

programarea a două jocuri 

pe teren propriu fără spec-

tatori în peluzele Nord şi 

Sud, plus sectoarele 16, 17, 

18, 26, 27, 28 ale stadionu-

lui Steaua, şi o amendă de 

50.000 de lei.

Clubul Rapid a primit şi el 

o amendă de 30.000 de lei, iar 

sectoarele H şi G ale Peluzei 

Nord vor fi  închise spectatori-

lor la următoarele două meciuri 

de pe teren propriu, în urma 

incidentelor provocate de fanii 

giuleşteni la meciul din depla-

sare cu CS FC Clinceni (2-1 pen-

tru Rapid), din 18 aprilie, pre-

cizează site-ul FRF.

Dinamo și Steaua, amendate 
și cu peluzele suspendate

Universitatea Cluj se afl ă 

în faţa unui meci care 

i-ar putea risipi aproape 

toate emoţiile în privinţa 

retrogradării.

Cu 33 de puncte în „tol-

bă”, „studenţii” îşi propun să 

bifeze a treia victorie conse-

cutivă sâmbătă, contra vaslu-

ienilor, şi să ia o opţiune ex-

trem de hotărâtă în lupta pen-

tru evitarea retrogradării. „Şep-

cile roşii” primesc vizita ce-

lor de la FC Vaslui, iar un suc-

ces pe Cluj Arena le-ar putea 

sălta până pe locul nouă în 

clasament. Din acest motiv, 

jucătorii şi antrenorii lui „U” 

au făcut un apel către supor-

teri, pe care îi aşteaptă în nu-

măr cât mai mare la partida 

de sâmbătă. 

„Până în ultima etapă 
vom avea emoţii”

Mihai Teja, antrenorul Uni-

versităţii Cluj a declarat într-

o conferinţă de presă de joi 

că până în ultima etapă ju-

cătorii au emoţii în privinţa 

retrogradării şi nu există li-

nişte la club pe această te-

mă. „Ne dorim, jucând aca-

să, să fi e stadionul plin, să 

ne bazăm pe foarte mulţi su-

porteri. Sunt sigur că vor ve-

ni, pentru că avem nevoie de 

încă trei puncte şi, împreună 

cu ei, sper să le obţinem. Va 

fi  foarte greu cu Vasluiul şi 

vă spun eu că se vor prezen-

ta la meci, în ciuda proble-

melor de acolo. De vreo cinci 

etape se tot zvoneşte că nu 

se prezintă, dar vor veni cu 

siguranţă şi vor da 200% în 

acest meci. Pentru noi sunt 

foarte importante cele trei 

puncte, pentru că nu avem 

linişte deocamdată în privin-

ţa retrogradării şi trebuie să 

rămânem concentraţi. Cred 

că până în ultima etapă vor 

fi  emoţii”, a declarat antre-

norul Mihai Teja.

Meciul dintre „U” şi FC 

Vaslui se va disputa sâmbătă, 

de la ora 18:45, pe Cluj Are-

na, şi contează pentru etapa 

a XXIX-a a Ligii I.

Biletele au fost puse 
în vânzare

Biletele pentru meciul cu 

echipa din Vaslui s-au pus de-

ja în vânzare şi vor fi  dispo-

nibile zilnic până la ora 18:00, 

exclusiv la casele special ame-

najate de la Cluj Arena. “Pen-

tru a evita aglomeraţia de la 

porţi, vă sfătuim să veniţi la 

stadion cu o jumătate de oră 

înaintea începerii partidei”, 

spun organizatorii partidei. 

„U” Cluj cheamă fanii la 
stadion: „Avem nevoie de ei”
Universitatea întâlneşte sâmbătă pe FC Vaslui, într-unul dintre cele mai importante 
meciuri ale acestui campionat, iar biletele au fost deja puse în vânzare.

Peluză 10 lei
Tribuna II 20 lei
Tribuna I  30 lei
Sector VIP (etaj II)  100 lei
Sector VIP (etaj III) 60 lei

Cât costă biletele

Un succes pe Cluj Arena cu FC Vaslui ar putea aduce „Șepcile roșii” pe locul 9 în clasament

PUBLICITATE

S.C. UNIREA SA
CLUJ NAPOCA

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

S.C. UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA
Consiliul de administraţie al S.C. UNIREA SA cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa 1 Mai, nr. 1-2, 

judeţul Cluj, CIF RO199940, J12/99/1991, tel/fax 0264-504400/ 504425, convoacă, 
potrivit Legii nr. 297 / 2004 și a Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modifi cările și completările ulterioare, Adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru 
data de 27.05.2014, ora 12.00, la sediul societăţii.

Sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii înscriși în Registrul consolidat al acţionarilor la 
data de 16.05.2014, considerată dată de referinţă.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare pentru exerciţiul fi nanciar 2013;
2.  Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administraţie pentru 

exerciţiul fi nanciar 2013;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2013;
4. Aprobarea Raportului auditorului fi nanciar pentru anul 2013;
5. Aprobarea surselor de acoperire a pierderii contabile aferente exerciţiului fi nanciar 2013;
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014;
7.  Propunerea datei de 17.06.2014 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 

297/2004 privind piaţa de capital;

A. În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor 
comerciale:
(1). Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are / au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare punct 
să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea 
generală; și
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale.
(2). Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi  exercitate numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electronice).
(3). Acţionarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării.
B. Potrivit prevederile art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale:
(1). Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi 
a adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările 
adresate de acţionari.
(2). Dreptul de a pune întrebări și obligaţia de a răspunde pot fi  condiţionate de măsurile 
pe care societăţile comerciale le pot lua pentru a asigura identifi carea acţionarilor, buna 
desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confi denţialităţii și a 
intereselor comerciale ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns general pentru 
întrebările cu același conţinut.

Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe 
pagina de internet a societăţii, în format întrebare – răspuns.

Acţionarii pot participa la adunările generale fi e personal, fi e prin reprezentanţi, în 
condiţiile legii, prin procuri speciale, care pot fi  obţinute de la sediul societăţii începând cu 
data convocării adunării generale.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute în Actul Constitutiv al 
societăţii, va avea loc o nouă ședinţă în data de 28.05.2014, la aceeași oră, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
S.C. UNIREA SA

ing. Pop Virgil-Radu



SPORTSPORT.
vineri, 25 aprilie 2014

Formula 1, pe 
mâna unei femei
Sacha Woodward-Hill, în vârstă 
de 44 de ani, se va ocupa de ad-
ministrarea drepturilor comerciale 
ale Formulei 1 în perioada în care 
omul de afaceri britanic Bernie 
Ecclestone va fi  judecat pentru co-
rupţie la Munchen. De profesie 
avocat și cu o prezenţă discretă, 
Sacha Woodward-Hill este mâna 
dreaptă a lui Ecclestone și condu-
ce departamentul juridic al 
Formula One Group. "Este una 
dintre puţinele persoane din F1 în 
care Bernie are încredere totală. 
În afară de Ecclestone, ea este 
singura persoană care înţelege 
labirintul fi nanciar al fi rmelor ce 
guvernează acest sport", au ca-
racterizat-o pe Sacha 
Woodward-Hill surse din sistem.

Pe scurt

SPORT

„Avem nevoie
de ei!“
„U“ Cluj îşi cheamă suporterii 
pentru a-i susţine în meciul cu 
FC Vaslui. Pagina 11

Dinamo şi Steaua,
fără spectatori
Dinamo şi Steaua Bucureşti 
sunt nevoite să joace două me-
ciuri pe teren propriu fără spec-
tatori în peluze.  Pagina 11

"Prima Evadare" - cel mai 

mare maraton de ciclism 

cross-country din Estul 

Europei şi cel mai popular 

concurs de acest gen din 

Romania - va avea loc 

duminică, 11 mai, pe trase-

ul consacrat din pădurile 

situate în nordul Capitalei.

Aproape 2.000 de ciclişti s-

au înscris deja la concursul afl at 

la a şasea ediţie, iar mulţi altii 

sunt aşteptaţi să se înscrie în zi-

lele premergătoare competiţiei. 

Anul trecut, concursul a adus 

la start aproape 3.000 de con-

curenţi, depăşind toate aşteptă-

rile şi stabilind un nou record 

naţional de participare. Ca şi în 

ceilalţi ani, traseul începe la Aca-

demia de Poliţie din Bucureşti 

cu punctul de sosire la Snagov.

"Prima Evadare" este un 

concurs prietenos de ciclism 

cross-country, care deschide 

sezonul maratoanelor de ci-

clism montan din România, 

printr-un traseu uşor, fără di-

ferenţe de nivel. Concursul se 

desfăşoară pe drumuri de ţa-

ră, prin pădurile din nordul 

Capitalei, pe o distanţă de apro-

ximativ 58 de kilometri între 

Bucureşti şi Snagov. Întreaga 

distanţă de concurs este mar-

cată şi prevăzută cu 13 punc-

te de control şi 4 zone de ali-

mentare. Traseul este asistat 

de Poliţie şi Salvare şi este pa-

trulat de ofi cialii competiţiei, 

de echipe de fotografi  şi de ca-

meramani. Punctul de sosire 

este situat pe malul lacului 

Snagov, în interiorul Comple-

xului de agrement Astoria, mar-

când locul în care se vor des-

făşura premierea şi tombola.

Stil de viaţă sănătos

Concursul "Prima Evada-

re" îşi propune să promove-

ze un stil de viaţă sănătos. Ca 

şi la ediţiile anterioare, com-

petiţia din 2014 doreşte să 

atragă atenţia asupra posibi-

lităţii de a face mişcare pe tra-

seele din pădurile afl ate în 

nordul Capitalei şi să accen-

tueze importanţa curăţirii şi 

ecologizării lacurilor şi lizie-

relor de pădure. Maratonul es-

te accesibil începătorilor, dar 

se recomandă 2-3 ieşiri mai 

lungi pe teren accidentat, an-

terior competiţiei. Concuren-

ţii sunt sfătuiţi să participe cu 

biciclete de munte, deşi exis-

tă şi categorii pentru ciclocro-

ss şi tandem, iar casca de pro-

tecţie este obligatorie pe toa-

tă durata competiţiei.

"Ediţia de anul trecut a con-

cursului Prima Evadare a adu-

nat mai mulţi participanţi şi a 

stârnit mai multe ecouri decât 

sperasem, devenind una din 

cele mai populare competiţii 

şi locul în care cei ajunşi din 

întâmplare pot să-şi descope-

re o nouă pasiune. Am reuşit 

să facem din Prima Evadare o 

tradiţie, un eveniment emble-

mă pentru cicliştii români ama-

tori, dar şi profesionişti. Înscri-

erile au început pentru ediţia 

din acest an a concursului, iar 

lista participanţilor numără de-

ja aproape 2000 de concurenţi", 

a declarat Daniel Sărdan, or-

ganizator al concursului şi 

membru al Clubului NoMad 

Multisport.

Bicicliştii „evadează“
Mii de ciclişti vor lua parte la cel mai mare maraton din România şi Estul Europei.

Startul competiţiei se va da duminică, 11 mai

PUBLICITATE PUBLICITATE


