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POLITICĂ

Ungureanu, audiat. 
Lucan i-a făcut plângere.
Deputatul USR Emanuel Ungureanu s-a 
prezentat la Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie.  Pagina 4

SĂNĂTATE

Ultima zi de protest.
Urmează grevă!
Angajații Institutului Inimii din Cluj-Na-
poca au anunțat că ieri a fost ultima zi de 
protest spontan în fața instituției. Pagina 9

ADMINISTRAȚIE

Se umple rampa temporară 
de gunoi a Clujului
Activiștii susțin că în câteva luni platforma 
de depozitare temporară a RADP se va um-
ple. Unde vor fi  duse gunoaiele?  Pagina 2

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

ECONOMIE

Contractele de închiriere 
nu se mai înregistrează la Fisc

ADMINISTRAȚIE

Ședință extraordinară de Consiliu 
Județean. Ce ascunde Tișe?

Modifi carea are loc în con-
textul în care veniturile din 
chirii se pot declara, mai nou, 
printr-un nou mecanism fi scal 
şi folosind o nouă declaraţie 
(formularul 212).

Normele Codului fi scal se 
vor modifi ca curând, conform 
unui document pus în dezba-
tere săptămâna trecută, astfel 
încât să dispară cerinţa înre-
gistrării la Fisc a contractelor 
de închiriere din care rezultă 
veniturile impozabile, potrivit 
avocatnet.ro.

Nu vor mai trebui duse la 
Fisc contractele de închiriere 
de către cei care obţin veni-
turi din chirii, nici în 30 de 
zile de la încheiere, nici mai 

devreme şi nici mai târziu. 
Necesitatea de a duce contrac-
tele la organul fiscal va dis-
părea din normele de aplica-
re a Codului fiscal, odată ce 
vor fi modificate printr-un 
proiect de hotărâre de Guvern 
pus în dezbatere la Ministe-
rul Finanţelor Publice săptă-
mâna trecută. Actul va trebui 
adoptat de Executiv şi publi-
cat în Monitorul Oficial ca să 
se aplice efectiv.

În proiectul de norme în 
dezbatere nu se mai regăseşte 
obligaţia de a duce contractul 
la Fisc în 30 de zile de la în-
cheiere, iar acest aspect e sub-
liniat şi de iniţiatorii proiectu-
lui, în normele fundamentale.

Președintele Consiliului 
Județean Cluj Alin Tișe a con-
vocat pentru miercuri o ședință 
extraordinară.

Pe site-ul instituției este pos-
tat un anunț prin care consilie-
rii județeni sunt convocați as-
tăzi în ședință extraordinară de 
la ora 15.00. Ordinea de zi are 
doar trei puncte, dar documen-
tele nu pot fi  accesate.

Ședință extraordinară a fost 
convocată, cel mai probabil, 
pentru ca instituția să nu fi e ne-
voită să comunice documente-
le, acestea fi ind disponibile doar 
consilierilor spre consultare. De 
ce face Tișe pe ascuns o ședință 
extraordinară, cu documentele 
ascunse, doar ca să facă o 

ședință ordinară vineri, 27 apri-
lie? De ce nu le-a pus pe ordi-
nea de zi a ședinței de vineri? 
Care era urgența?

În ședința extraordinară ar ur-
ma să se voteze rectifi carea bu-
getului Consiliului Județean pe 
2018, alocări de bani pentru lu-
crări de modernizare si reabilita-
re a drumurilor județene, dar și 
aprobarea majorării capitalului 
social al  Societătii Drumuri si Po-
duri Cluj. În luna februarie, tot 
într-o ședință extraordinară con-
silierii județeni au decis majora-
rea capitalului social al Societății 
Drumuri și Poduri Județene Cluj 
SA cu suma de 8 milioane de lei 
ca o măsură pentru salvarea a-
cesteia de la insolvență.
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Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

„Profesorul” Tișe l-a notat ilegal pe șeful DGASPC Cluj
Conflictul dintre preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, şi directorul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Cluj, Daniel Tămaş, a fost tranșat de Curtea Constituțională. Pagina 2

PRĂDĂTOR SEXUAL 
în preajma unei școli din Mănăștur!

Un anunț cutremurător a fost făcut pe grupurile de pe rețelele de socializare de o mămică. Un individ 
suspect și-a lăsat pantalonii în vine în fața unor fetițe și le-a chemat să îl însoțească. Pagina 3

• Două eleve de la „Hațieganu”, acostate de un bărbat
• Și-a dat jos pantalonii și le-a făcut propuneri sexuale

ULTIMA ORĂ
A fost reținut pentru
corupere sexuală

Poliţiştii clujeni au fi na-
lizat cercetările legate de 
cazul bărbatului de 36 de 
ani, din Cluj-Napoca cer-
cetat sub aspectul comite-
rii infracţiunii de corupere 
sexuală a minorilor.

În fi nal, poliţiştii au în-
ceput urmărirea penală fa-
ţă de acesta sub apectul co-
miterii a doua infracţiuni, 
„corupere sexuală împotri-
va minorilor” şi „ultraj con-
tra bunelor moravuri” şi au 
dispus faţă de acesta mă-
sură reţinerii pentru 24 de 
ore, urmând ca, la expira-
rea reţinerii, bărbatul să fi e 
prezentat în faţa unui jude-
cător de drepturi şi libertăţi 
în vederea dispunerii unei 
măsuri preventive.

Şcoala „Iuliu Haţieganu“ din Mănăştur a fost scena unui incident extrem de îngrijorător
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băișoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz 928
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăști) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăștur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someșeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăștur
0264-480.627
Primăria Mărăști
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someșeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul local 0264-503.300
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Anul trecut în martie, 

consilierii judeţeni votau 

un proiect de hotărâre 

privind eliberarea din 

funcţia de director gene-

ral al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj a 

lui Daniel Tămaş.

Potrivit proiectului de hotă-

râre, Tămaş ar fi  urmat să fi e 

eliberat din funcţia de conduce-

re de director general al DGAS-

PC Cluj „pentru incompetenţa 

profesională”, ca urmare a ob-

ţinerii califi cativului „nesatisfă-

cător” la evaluarea performan-

ţelor profesionale individuale 

pe anul 2016. Reamintim că di-

rectorul DGASPC Cluj, Daniel 

Tămaş a luat nota 1,5 după ce 

i-au fost evaluate performanţe 

profesionale pe anul 2016.

Acum, Curtea Constituţiona-

lă spune că preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj Alin Tişe 

nu avea nicio competenţă să îi 

evalueze performanţele profesi-

onale ale lui Tămaş. În urma de-

ciziei Curţii Constituţionale, fo-

rul judeţean va abroga regula-

mentului privind evaluarea per-

formanţelor profesionale indi-

viduale ale conducătorilor insti-

tuţiilor publice afl ate în subor-

dine, dar şi mai multe hotărâri 

care îl priveau pe directorul 

DGASPC Cluj.

În decembrie 2017, Curtea 

Constituţională a României a 

admis o excepţie de neconsti-

tuţionalitate a dispoziţiilor art. 

69 alin. (5) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici.

Reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Cluj susţin că până 

la modifi carea legii privind sta-

tutul funcţionarilor publici în 

sensul aprobării prin acest act 

normativ a procedurii de eva-

luare, „nu mai pot fi  făcute 

evaluări funcţionarilor publici, 

întrucât orice astfel de raport 

poate fi  contestat şi anulat de 

către instanţa de judecată”.

În acest sens, Consiliul Ju-

deţean urmează să abroge 

toate prevederile privind eva-

luarea performanţelor profe-

sionale individuale ale con-

ducătorilor serviciilor publi-

ce afl ate în subordinea sa.

Cu titlu de exemplu, urmea-

ză să fi e abrogată, printre alte-

le, o hotărâre de Consiliul Jude-

ţean din ianuarie 2016 privind 

aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al a-

paratului de specialitate şi a ser-

viciilor sociale furnizate de că-

tre Direcţia Generală de Asis-

tenţă Socială şi Protecţia Copi-

lului Cluj care spunea că „nu-

mirea, evaluarea performanţe-

lor profesionale, sancţionarea 

disciplinară şi eliberarea din 

funcţie a directorului general al 

Direcţiei generale se fac la pro-

punerea preşedintelui Consiliu-

lui Judeţean Cluj, prin hotărâre 

a consiliului judeţean”.

Reamintim că încă de când 

s-a instalat în funcţie, preşe-

dintele CJ Cluj, Alin Tişe, i-a 

cerut în nenumărate rânduri 

demisia directorului DGASPC 

Cluj, Daniel Claudiu Tămaş, 

pentru mai multe nereguli 

descoperite în instituţie.

„Eu lucrez de 18 ani în a-

ceastă instituţie, sunt funcţi-

onar public, iar postul l-am 

luat prin concurs şi nu plec 

când vrea domnul Tişe. Dom-

nia sa crede că s-au întors vre-

murile din perioada 2008-2012, 

când oamenii erau daţi afară 

pe considerente politice”, spu-

nea directorul DGASPC, 

Daniel Claudiu Tămaș.

Un episod halucinant între 

cei doi a avut loc în februrie 

în acest an când într-o şedin-

ţă de Consiliu Judeţean au în-

ceput să urle unul la altul, iar 

la un moment dat Tămaş pă-

rea că ar vrea să-l ia la bătaie 

pe Tişe. Acesta din urmă a so-

licitat intervenţia jandarmilor.

„Profesorul” Tişe l-a notat 
ilegal pe şeful DGASPC Cluj 
Conflictul dintre preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, şi directorul DGASPC 
Cluj, Daniel Tămaş, a fost tranşat de Curtea Constituţională.

Alin Tişe, i-a cerut în nenumărate rânduri demisia directorului DGASPC Cluj, Daniel Claudiu Tămaş

Ce spune Curtea Constituțională

Activiştii susţin că până în 

luna august platforma de 

depozitare temporară a 

RADP se va umple, fără ca 

gunoaiele Clujului să poată 

fi  duse la Centrul de 

Deşeuri, în prezent, o ruină.

„Am fi lmat cu drona la ram-

pa RADP. Din imaginile şi da-

tele GPS furnizate de dronă 

am construit modelul 3D al 

muntelui de gunoi şi i-am cal-

culat volumul. Iese 144.885,25 

metri cubi. Asta înseamnă apro-

ximativ 270.000 tone. Capaci-

tatea autorizată a rampei e de 

358.000 tone. Clujul produce 

anual 200.000 tone de gunoi. 

Faceţi aritmetica: în patru luni 

gunoiul ne va fi  la gât. Solu-

ţia? Se numeşte Centrul de Ma-

nagement Integrat al Deşeuri-

lor. Acolo ar trebui dus guno-

iul Clujului. În realitate, un 

şantier gol, unde după 6 ani 

de zile nici măcar curentul nu 

e tras, cu instalaţii netermina-

te şi în lipsă, şi un deal care 

vine peste ei. În lipsă de C-

MID, Primăria cere autoriza-

rea unui nou munte de gunoi 

temporar”, spune activistul 

Szakáts István.

Acesta mai spune că rampa 

RADP mai are o problemă, şi 

anume levigatul.

„Autorizaţia din 2015 preve-

de un bazin de colectare a levi-

gatului de 20mc. La un munte 

de gunoi de 150.000mc, con-

struit pe 10.000mp? Ia calculaţi 

de câte ori se umple asta la o 

ploaie banală de 10L/mp. Cât 

de des se vidanjează? Şi unde 

se duce levigatul? Staţia de os-

moză inversă a levigatului de la 

baza dealului marca Alin Tişe 

– nepornită şi nepornibilă – ar 

prelucra 165mc de levigat pe zi. 

La rampa RADP levigatul băl-

teşte la suprafaţă din 2015. Aşa 

a apărut un nou bazin de trata-

re a levigatului, în trei compar-

timente. Au început să-l cofre-

ze acum trei săptămâni. Lângă, 

va fi  pusă o staţie de tratare a 

levigatului prin fi ltrare. De ce 

preferă totuşi Primăria să-şi fa-

că propria staţie de fi ltrare? Că 

pe măgăoaia lui Tişe nu se poa-

te conta (…)  Vineri am văzut 

copii jucându-se în ele. În cu-

rând se va scoate la consultare 

publică noul proiect de Autori-

zaţie de Mediu. Cu toate că de-

ja ne dăm seama: autorizaţia 

nu reînnoită ar trebui, ci retra-

să”, mai spune Szakáts.

Reprezentanţii Agenţiei pen-

tru Protecţia Mediului Cluj spun 

că nu există la acest moment o 

altă solicitare privind un nou 

acord de mediu semnat de RA-

DP. Reamintim că anul trecut la 

rampa temporară a RADP au 

avut loc peste 30 de incendii.

Gunoaiele, între ruina Centrului de Deşeuri 
şi umplerea rampei temporare a RADP

Prin această decizie, Curtea Constituțională reține faptul că „evaluarea activităţii și con-
duitei unui funcţionar public se referă la modul de executare a raportului de serviciu și, prin 
efectele produse, poate avea drept consecinţă chiar încetarea acestuia. Curtea reţine că, 
potrivit art. 69 alin. (2) și (3) lit. c) din Legea nr. 188/1999, califi cativele obţinute la evalu-
area profesională sunt avute în vedere la eliberarea din funcţia public (…) În aceste condiţii, 
Curtea reţine că evaluarea activităţii și a conduitei unui funcţionar public ţine de statutul 
acestuia și, prin urmare, trebuie reglementată prin lege organic (…) prevederile art. 69 alin. 
(5) din Legea nr. 188/1999, transmit Executivului competenţa de a reglementa în domenii 
ce ţin de statutul funcţionarului public, respectiv metodologia de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale funcţionarilor publici (…) delegarea atribuţiei de a stabili aceste 
norme către Guvern, prin emiterea unor acte administrative cu caracter normativ, de rang 
infralegal, nu respectă exigenţele principiului constituţional al securităţii juridice. Curtea 
mai reţine că sunt încălcate și dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Constituţie referitor la principiul 
separaţiei și echilibrului puterilor în stat (prin delegarea unei atribuţii ce aparţine în exclu-
sivitate legiuitorului, către Guvern), precum și art. 1 alin. (5) din Constituţie, în componenta 
sa referitoare la previzibilitatea și accesibilitatea legii”.
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Organizaţia Salvaţi Copiii 

a lansat, ieri, un studiu 

referitor la situaţia mame-

lor minore şi a copiilor 

din mediul rural potrivit 

căruia 60% dintre femeile 

care au născut mai devre-

me de 18 ani nu au primit 

nicio informaţie despre 

reproducere, iar 50% din-

tre ele nu au ajuns 

la ginecolog.

Potrivit studiului „Analiza 

situaţiei gravidelor, mamelor 

şi copiilor din mediul rural”, 

jumătate dintre gravidele mi-

nore din mediile defavorizate 

nu au fost, pe timpul sarcinii, 

la niciun control ginecologic, 

iar un procent la fel de mare 

dintre ele, chiar dacă au ajuns 

la specialist, nu au făcut eco-

grafi ile recomandate.

De asemenea, patru din 10 

mame minore din mediile de-

favorizate au născut prema-

tur, ceea ce înseamnă o pon-

dere de patru ori mai mare 

comparativ cu mamele majo-

re din acelaşi eşantion.

„Accesul în zona rurală es-

te foarte difi cil pentru femei, 

pentru mămici, pentru femei 

gravide. (...) Numai anul tre-

cut am acţionat în 14 judeţe. 

Sunt comunităţi rurale extrem 

de dezavantajate, cu acces 

extrem de redus la servicii, 

dar şi la informare de speci-

alitate. Prin serviciile pe ca-

re le-am dezvoltat, am îmbu-

nătăţit mulţi indicatori locali. 

Doar din punct de vedere al 

vaccinării, în Vaslui, în co-

munităţile în care am intrat, 

am început o acoperire vac-

cinală de 40% şi am ajuns la 

80%. (...) Majoritatea nu şi-au 

vaccinat copiii din cauza lip-

sei de informare, dar şi din 

cauza lipsei vaccinurilor”, a 

declarat preşedintele execu-

tiv Salvaţi Copiii România, 

Gabriela Alexandrescu.

Aceasta a precizat că situ-

aţia gravidelor din zonele de-

favorizate s-a îmbunătăţit în 

urma implementării mai mul-

tor proiecte în acest sens.

„În comunităţile în care am 

intervenit, situaţia s-a îmbu-

nătăţit foarte mult. 94% din-

tre gravide merg la controlul 

ginecologic în perioada sarci-

nii, 83% dintre copii merg la 

control medical periodic. Vrem 

să arătăm că se poate şi vrem 

să arătăm ce se întâmplă în 

mediul rural, de aceeea am 

început această analiză şi, îm-

preună, să găsim căile cele 

mai potrivite pentru a ajuta 

mămicile, gravidele, să trăias-

că o viaţă sănătoasă şi să nu 

mai piardă copii din cauza 

statului care nu respectă res-

ponsabilităţile care îi revin", 

a adăugat Alexandrescu.

Specialiştii atrag atenţia a-

supra natalităţii scăzute din 

România şi asupra mortalită-

ţii materne tot mai crescute.

„Natalitatea este o proble-

mă europeană, iar realitatea 

ne situează pe un podium ne-

gativ, la noi este undeva la 

8,6 la o mie de locuitori, cea 

mai mică din Europa. (...) 

Noi nu suntem în stare să 

avem nici măcar doi urmaşi 

pentru o familie. Îngrijorătoa-

re este şi mortalitatea mater-

nă. O sarcină, chiar dacă es-

te prematură sau la termen, 

trebuie să răspundă la aştep-

tările familiei de a avea un 

copil, care ulterior să se bu-

cure de afectul matern, care 

este într-un procent destul de 

important. (...) Din 22 de ca-

zuri de mortalitate maternă, 

19 dintre ele nu au făcut nici 

măcar o consultaţie prenata-

lă. Altele au făcut un număr 

mai redus sau investigaţii in-

complete”, a explicat Nico-

lae Suciu, managerul Institu-

tului pentru Sănătatea Ma-

mei şi a Copilului.

Potrivit unui raport al or-

ganizaţiei internaţionale Sal-

vaţi Copiii, care include un 

index global al ţărilor unde 

copilăria este mai mult sau 

mai puţin ameninţată, Româ-

nia ocupă locul 52 din 172, 

situându-se sub ţări că Ucrai-

na, Kazahstan, China, Ser-

bia, Oman, Muntenegru, Li-

ban, Tunisia, Bulgaria, Mau-

ritius, Iordania.

Conform sursei citate, în 

ceea ce priveşte naşterile la 

adolescente, ţara noastră a în-

registrat o rată mai mare de-

cât nouă ţări europene.

Studiu alarmant: 60% dintre mamele minore din România 
nu au avut niciodată acces la educaţie sexuală

Un bărbat de 36 de ani, 

suspectat că a acostat mai 

multe fete în apropierea 

unei şcoli dintr-un cartier 

din Cluj-Napoca, este cău-

tat de poliţişti. Aceştia au 

deschis dosar penal pen-

tru corupere sexuală a 

minorilor.

Poliţiştii din Cluj au anun-

ţat, marţi, că au deschis do-

sar penal sub aspectul comi-

terii infracţiunii de corupere 

sexuală a minorilor, în cazul 

unui bărbat acuzat că acosta 

fete în apropierea unei şcoli 

gimnaziale dintr-un cartier din 

Cluj-Napoca.

„În legătură cu informaţi-

ile vehiculate în spaţiul pu-

blic, referitoare la faptul că 

un bărbat ar fi  acostat eleve 

din cadrul unei şcoli gimna-

ziale dintr-un cartier clujean, 

facem următoarele precizări: 

la data de 24 aprilie, la nive-

lul Poliţiei municipiului 

Cluj-Napoca, a fost înregis-

trat un dosar penal sub as-

pectul săvârşirii infracţiunii 

de corupere sexuală a mino-

rilor. Poliţiştii au identifi cat 

persoana bănuită de comite-

rea acestei fapte, ca fi ind un 

bărbat de 36 de ani din 

Cluj-Napoca”, au declarat re-

prezentanţii Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean Cluj.

Anunţ cutremurător

Un anunţ cutremurător a 

fost făcut pe grupurile de pe 

reţelele de socializare de o 

mămică. Copilul acesteia în-

vaţă la Şcoala Gimnazială 

„Iuliu Haţieganu” din Mă-

năştur. Săptămâna trecută, 

un individ suspect şi-a lăsat 

pantalonii în vine în faţa 

unor fetiţe şi le-a chemat să 

îl însoţească.

Una dintre învăţătoarele 

care predau la şcoală i-a aver-

tizat pe părinţi în legătură cu 

bărbatul care şi-a dat jos pan-

talonii în faţa instituţiei. Băr-

batul ar fi  posesorul unui au-

toturism Ford negru cu numă-

rul CJ 81 MKI.

„Vreau să vă aduc la cunoş-

tinţă un incident petrecut lân-

gă şcoala unde ne desfăşurăm 

semi-internatul. Joi şi vineri 

dimineaţa un individ parcat 

într-o maşină pe trotuarul de 

lângă şcoala noastră a abordat 

două fetiţe (una din clasa noas-

tră, iar cealaltă din clasa a 

IV-a). Şi-a coborât pantalonii 

şi le-a întrebat dacă vor să-l 

însoţească. Azi am reuşit să îl 

identifi căm. L-am abordat, am 

pozat maşina şi pe el. Are un 

Ford negru cu numărul CJ 81 

MKI. Am anunţat Poliţia, care 

a spus că va pune maşina sub 

urmărire. Am discutat cu co-

piii despre incident şi v-am 

adus la cunoştinţă, în ideea de 

a spori siguranţa lor”, a trans-

mis învăţătoarea.

Purtătorul de cuvânt al IPJ 

Cluj, Traian Morar, a declarat 

că bărbatul s-a prezentat sin-

gur la poliţie, că se fac cerce-

tări şi că, cel puţin deocam-

dată, nu se poate spune dacă 

e vinovat sau nu.

„Bărbatul este audiat, s-a 

prezentat singur la poliţie, dar 

deocamdată nu avem nimic 

concret, dacă e vorba de aşa 

ceva sau nu e vorba de aşa 

ceva. În acest moment se fac 

verifi cări în vederea clarifi că-

rii tuturor aspectelor sesiza-

te. E o problemă foarte deli-

cată, având în vedere că s-a 

petrecut cu câteva zile în ur-

mă şi abia astăzi am primit o 

sesizare din partea învăţătoa-

relor”, a spus Traian Morar.

Nu-şi recunoaşte faptele

Presupusul individ care ar 

fi  acostat fetiţele din zona Şco-

lii Iuliu Haţieganu se numeş-

te Lukacs Miklos Arthur. El 

spune că nu ştie despre ce es-

te vorba şi nici de unde a por-

nit toată această poveste. O-

mul se consideră nevinovat.

„Nu ştiu, chiar habar nu 

am. Ce ştiu este că am fost 

acolo lângă o şcoală, am par-

cat pentru că mi-a sunat te-

lefonul, am stat lângă şosea, 

a venit o doamnă mai în vâr-

stă că ce fac acolo, m-a lu-

at aşa la întrebări, eu eram 

nervos şi i-am spus să mă 

lase în pace şi am plecat. 

Mai mult nu ştiu”, a decla-

rat Lukacs Miklos Arthur 

pentru Ziar de Cluj.

Când a fost întrebat cum 

răspunde acuzaţiilor că şi-a 

dat jos pantalonii în faţa fe-

telor, el a declarat că nu ştie 

de unde s-a iscat această in-

formaţie. „Nu ştiu, chiar nu 

ştiu ce să vă spun”, a spus 

bărbatul.

Referitor la plângerea pe 

care părinţii au depus-o la 

Poliţie, bărbatul a declarat 

că ştie şi acest lucru şi că 

„nu este nicio problemă, mă 

duc, nu mă ascund că nu 

am de ce”.

Gheorghe Berar, directorul 

şcolii Iuliu Haţieganu a po-

vestit cum s-au desfăşurat fap-

tele în cele două zile.

„Au fost implicate două fe-

tiţe de la noi de la şcoală şi 

două doamne învăţătoare ca-

re au dat dovadă de curaj şi 

spirit civic şi l-au abordat pe 

acel individ. Un grup de elevi 

de la noi de la şcoală desfă-

şoară la Şcoala Napoca un 

gen de activitate, au o sală 

acolo, unde dimineaţa fac un 

fel de pregătire suplimentară. 

Joi, o fetiţă a fost abordată 

de pe trotuar, de un domn, 

care stătea în maşină, la cel 

puţin doi metri de ea. Aces-

ta i-a spus să se urce la ea în 

maşină şi i-ar fi  arătat ceva 

parte a corpului, după ce s-a 

dezbrăcat, dar nu total. El stă-

tea la volan, nu a ieşit din 

maşină. A doua zi, scena s-a 

repetat, cu altă fetiţă. Dar ea 

a fugit, nici nu a putut da de-

talii. Doamnele învăţătoare 

au fost foarte vigilente şi du-

pă o oră jumate de la incident 

au ieşit afară să vadă despre 

ce este vorba, au dat un tur 

şi li s-a părut că ce văd sea-

mănă foarte bine cu descrie-

rea fetiţelor. L-au abordat să 

întrebe ce face şi ca să îşi ia 

măsuri de siguranţă i-au fi l-

mat numărul de înmatricula-

re pe care ulterior l-au arătat 

doamnei directoare de la şcoa-

lă, care a anunţat la Secţia 4 

Poliţie. Vreau să spun că atunci 

când a văzut că este fi lmat a 

demarat în trombă şi îi tre-

murau mâinile pe volan, du-

pă cum spun învăţătoarele”, 

spune directorul.

Un bărbat este acuzat că ar fi acostat 
mai multe eleve lângă o şcoală din Mănăștur
Atenţie părinţi! Un individ ciudat îşi dă pantalonii jos în faţa fetiţelor de la Şcoala „Iuliu Haţieganu”. 

Învățătoarele de la școala „Iuliu Hațieganu” spun că un bărbat ar fi  acostat 2 eleve

LUKACS MIKLOS ARTHUR | presupusul 
individ care ar fi acostat elevele

 „Nu știu, chiar habar 
nu am. Ce știu este că 
am fost acolo lângă o 
școală, am parcat 
pentru că mi-a sunat 
telefonul, am stat 
lângă șosea, a venit o 
doamnă mai în vârstă 
că ce fac acolo, m-a 
luat așa la întrebări, 
eu eram nervos și 
i-am spus să mă lase 
în pace și am plecat. 
Mai mult nu știu“
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Deputatul USR Emanuel 

Ungureanu s-a prezentat 

marţi la Parchetul 

General, el fi ind citat 

în legătură cu o plângere 

penală pe numele său 

depusă de medicul Mihai 

Lucan.

Emanuel Ungureanu este cel 

care l-a denunţat pe medic la 

DIICOT, iar în urma acestui de-

nunţ Lucan a fost pus sub acu-

zare pentru delapidare. Ulteri-

or, medicul Mihai Lucan a de-

pus la Parchetul General o plân-

gere penală împotriva lui Ema-

nuel Ungureanu, pe care îl acu-

ză de săvârşirea infracţiunii de 

compromitere a intereselor jus-

tiţiei, potrivit Agerpres.

„Plângerea este făcută de 

inculpatul Mihai Lucan, cel ca-

re a trafi cat organele mai mul-

tor români, pentru faptul că aş 

fi  compromis interesele justi-

ţiei. Eu înţeleg că interesul jus-

tiţiei este acela ca un om care 

cunoaşte fapte de natură pe-

nală să le spună public. Mai 

ales că eu am făcut acest lu-

cru cu mulţi ani înainte, în ca-

litate de preşedinte al unei aso-

ciaţii, am făcut acest lucru şi 

în calitate de jurnalist, mai apoi 

în calitate de deputat. Mesajul 

meu este foarte limpede. Eu 

nu pot fi  intimidat. Eu nu vor-

besc doar despre o persoană, 

în cazul de faţă Mihai Lucan. 

Eu vorbesc despre o lume, o 

lume a unor dumnezei medi-

cali, care şi-au permis, din ca-

uza capacităţii lor de a vinde-

ca, să îşi creeze un sistem re-

laţional, inclusiv la nivelul pa-

tronatelor unor televiziuni, la 

nivelul unor şefi  de parchete, 

şefi  de servicii, oameni din 

structuri ale Armatei, foşti şefi  

ai Agenţiei Antidrog, deputaţi, 

senatori. Au creat o reţea de 

protecţie, care funcţionează în-

că foarte bine", a declarat Ema-

nuel Ungureanu, la intrarea în 

sediul Parchetului General.

În plângerea depusă la Par-

chet, medicul Mihai Lucan 

susţine că Emanuel Ungurea-

nu le-a dat jurnaliştilor infor-

maţii „trunchiate şi manipu-

latorii”, cu scopul de a crea o 

„presiune mediatică asupra 

instanţelor de judecată” şi de 

„a asigura succesul acuzării”.

Lucan mai spune că persoa-

ne din cadrul anchetei au di-

vulgat date şi informaţii nedes-

tinate publicităţii referitoare la 

actele de urmărire penală din 

dosarul deschis la DIICOT.

Plângerea depusă de Lu-

can vine după ce deputatul 

Emanuel Ungureanu l-a acu-

zat pe medic de corupţie şi 

trafi c de organe la Institutul 

de Urologie şi Transplant Re-

nal Cluj-Napoca.

„Lucan lua mită şi din ae-

rul din institut. De la lifturile 

care s-au cumpărat până la 

bancomatul de cafea. Exista 

un circuit al şpăgii”, declara, 

pe 4 ianuarie, Emanuel Ungu-

reanu, după o vizită la DIICOT.

De asemenea, ieri, Ema-

nuel Ungureanu declara că a 

fost audiat în mod abuziv 

anul trecut în Comisia de Să-

nătate şi Comisia Juridică din 

Camera Deputaţilor pentru 

că i-a adresat întrebări medi-

cului Mihai Lucan.

„Mihai Lucan face ce ştie 

cel mai bine, ameninţă, hărţu-

ieşte şi încearcă să intimideze. 

De când am intrat în Parlament, 

Lucan a acţionat împotriva mea 

prin intermediul unor politici-

eni din PSD, dar şi PNL, şi a 

încercat să mă hărţuiască per-

manent. Am fost audiat în mod 

abuziv anul trecut în Comisia 

de Sănătate şi Comisia Juridi-

că din Camera Deputaţilor pen-

tru că aş fi  îndrăznit să îi adre-

sez întrebări fostului şef al In-

stitutului de Transplant, incul-

patul Mihai Lucan, cel care a 

trafi cat ani de zile organele 

unor români. Lucan insinua în 

plângerea adresată conducerii 

Camerei Deputaţilor că nu aş 

fi  avut voie să vizitez ICUTR 

fără acordul acestuia. Presiu-

nile au fost făcute de Lucan 

prin intermediul unor politici-

eni sau jurnalişti pentru a mă 

denigra şi a mă descuraja să 

continui demersurile de a de-

nunţa faptele acestuia, dar eu 

nu pot fi  intimidat şi nici oprit”, 

a spus Ungureanu.

Medicul Mihai Lucan este 

cercetat de DIICOT într-un do-

sar de delapidare cu un preju-

diciu de 5 milioane lei, el fi -

ind suspectat, printre altele, că 

a transferat ilegal la clinica sa 

privată aparatură ce aparţinea 

Institutului de Urologie şi Trans-

plant Renal Cluj-Napoca.

Deputatul Emanuel Ungureanu, 
audiat la Parchetul General
Mihai Lucan îl acuză pe Ungureanu de săvârşirea infracţiunii de compromitere a intereselor justiţiei.

Deputatul Emanuel Ungureanu este cel care l-a denunţat pe medicul Mihai Lucan la DIICOT

EMANUEL UNGUREANU | deputat USR

 „Plângerea este făcută de inculpatul Mihai 
Lucan, cel care a traficat organele mai multor 
români, pentru faptul că aş fi compromis 
interesele justiţiei. Eu înţeleg că interesul 
justiţiei este acela ca un om care cunoaşte fapte 
de natură penală să le spună public. Mai ales că 
eu am făcut acest lucru cu mulţi ani înainte, în 
calitate de preşedinte al unei asociaţii, am făcut 
acest lucru şi în calitate de jurnalist, mai apoi 
în calitate de deputat. Mesajul meu este foarte 
limpede. Eu nu pot fi intimidat. Eu nu vorbesc 
doar despre o persoană, în cazul de faţă Mihai 
Lucan. Eu vorbesc despre o lume, o lume a unor 
dumnezei medicali, care şi-au permis, din cauza 
capacităţii lor de a vindeca, să îşi creeze un 
sistem relaţional, inclusiv la nivelul patronatelor 
unor televiziuni, la nivelul unor şefi de parchete, 
şefi de servicii, oameni din structuri ale Armatei, 
foşti şefi ai Agenţiei Antidrog, deputaţi, 
senatori. Au creat o reţea de protecţie, 
care funcţionează încă foarte bine“

Preşedintele Partidului 

Mişcarea Populară atra-

ge atenţia Primăriei 

Cluj-Napoca în legătură 

cu deszăpezirea străzi-

lor din municipiu. Sarea 

amestecată cu nisip folo-

site drept soluţie antide-

rapantă are efecte nega-

tive nu doar asupra 

carosabilului, ci şi asu-

pra mediului, spune par-

lamentarul.

Senatorul Vasile-Cristian 

Lungu susţine că ideea veri-

fi cării materialelor antidera-

pante i-a venit datorită faptu-

lui că, în multe oraşe ale lu-

mii, unde iernile sunt mai gre-

le decât în România, în mo-

mentul în care zăpada s-a to-

pit, străzile rămân curate. În 

judeţul Cluj însă, lucrurile nu 

stau la fel. Explicaţia constă 

în folosirea clorurii de calciu 

în alte ţări, iar în cazul nos-

tru, a nisipului.

Preşedintele PMP a trimis 

mai multe cereri în baza legii 

544/2001 privind accesul la in-

formaţiile de interes public, iar 

răspunsurile au arătat că în iar-

na 2017-2018 nu s-a folosit de-

loc nisip pentru deszăpezire. Cu 

toate acestea, realitatea este al-

ta, spune acesta. Imaginile fo-

tografi ate în luna martie şi apri-

lie dovedesc că o mare parte din 

componenţa materialului anti-

derapant o ocupă nisipul.

Senatorul Lungu invocă şi 

chestiuni ce ţin de aspectul ca-

rosabilului, deoarece nisipul es-

te greu de îndepartat după tre-

cerea iernii, acesta creând un 

aspect estetic neplăcut străzi-

lor din Cluj-Napoca: “Dacă do-

rim să avem străzi la fel de cu-

rate ca în Europa, trebuie să 

oprim deîndată folosirea nisi-

pului ca soluţie tehnică pentru 

deszăpezire şi să ne aliniem 

standardelor europene şi atunci 

când vine vorba despre desză-

pezire.”, susţine senatorul.

Potrivit art. 67 din Regula-

mentul Serviciului de Salubri-

zare a Municipiului Cluj-Na-

poca adoptat prin hotărârea 

HCL 350 (2015): “utilizarea 

clorurii de sodiu împreună cu 

nisip sau alte materiale care 

prin acţiunea de împrăştiere 

pot produce deteriorări prin 

acţiunea abrazivă ori prin lo-

vire si/sau înfundare a cana-

lizării stradale este interzisă”.

În Bucureşti, dar şi în alte 

localităţi ale României, cloru-

ra de calciu lichidă a fost de-

ja folosită pe parcursul ulti-

milor 3 ani.

Preşedintele PMP Cluj, Cristian Lungu: 
„Clujul devine gri în fiecare primăvară“

Senatorii UBB au votat pen-

tru exercitarea 

în paralel a funcţiilor 

de rector şi preşedinte 

al Academiei Române.

Senatul UBB a aprobat 

marţi, 24 aprilie 2018, cu 76 

de voturi pentru, exercitarea 

în paralel, de către acad. prof. 

Ioan-Aurel Pop, a funcţiilor de 

rector al UBB şi preşedinte al 

Academiei Române.

“Senatorii au decis astfel ali-

nierea Cartei Universităţii Ba-

beş-Bolyai la legislaţia naţiona-

lă privind regimul incompatibi-

lităţilor, votul exprimat marţi, 

24 aprilie 2018, stabilind faptul 

că nu exista incompatibilitate 

între funcţia de rector şi funcţi-

ile de reprezentare academică, 

ştiinţifi că şi culturală obţinute 

prin vot direct, nu prin numire 

din partea legislativului sau a 

executivului.

La vot au fost prezenţi 81 

dintre cei 102 senatori ai Uni-

versităţii”, spun reprezentanţii 

UBB Cluj.

Acad. prof. Ioan-Aurel Pop 

ocupă funcţia de rector al Uni-

versităţii Babeş-Bolyai din lu-

na martie 2012, iar în luna apri-

lie a anului 2018 a fost ales şi 

în funcţia de preşedinte al Aca-

demiei Române.

Ioan-Aurel Pop a fost ales în 

cel de-al doilea tur de scrutin.

Mandatul de preşedinte al 

Academiei Române are o dura-

tă de patru ani, iar un membru 

titular poate deţine această func-

ţie de două ori. Pentru alegeri-

le de la Academie au fost pro-

puşi patru candidaţi, academi-

cienii Cristian Hera, Bogdan C. 

Simionescu, Ioan-Aurel Pop şi 

Victor Voicu.

Presedintele Academiei, 
Ioan Aurel pop, ramane 
rector al UBB
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Reprezentanţii Asociaţiei 

Pro Infrastructura atrag 

din nou atenţia că loturile 

3 şi 4 ale Autostrăzii A10 

Sebeş-Turda sunt pregăti-

te să preia trafi cul rutier, 

dar ne uităm la ele ca la 

nişte piese de muzeu.

„Săptămâna trecută am fă-

cut o fi lmare aeriană din avi-

on între Turda şi Aiud. Auto-

strada este gata, se poate cir-

cula, aşa cum am spus de foar-

te multe ori! Însă autorităţile 

încă analizează, încă negoci-

ază cu antreprenorii generali 

şi nimeni nu-şi asumă respon-

sabilitatea recepţiei.

Deşi se pare că avem stabi-

lite datele pentru recepţie – 24 

mai pentru lotul 3 (Tirrena 

Scavi, între Aiud şi Decea) şi 

15-16 iunie pentru lotul 4 (Porr, 

între Decea şi Turda), nimic nu 

este sigur! Nimeni nu ştie când 

se va da drumul la trafi c. Ori-

ce se poate întâmpla, inclusiv 

să stăm cu autostrada închisă 

multe luni de acum înainte.

Pe lotul 3 lucrările sunt la 

100%, fapt recunoscut chiar 

şi de CNAIR. Dar autorităţile 

încă se ceartă cu antrepreno-

rul general pentru bănuite ne-

conformităţi şi nimeni nu-şi 

asumă greşelile. Cine suferă? 

Noi, şoferii”, spun reprezen-

tanţii asociaţiei.

Potrivit acestora, pe lotul 

4 (stadiu progres 99%) sunt 

două puncte unde taluzul a 

alunecat şi constructorul re-

mediază problema.

„Aceste lucrări se puteau 

face, aşa cum am explicat de 

zeci de ori, sub trafi c, cu au-

tostrada deschisă, în condi-

ţii de siguranţă.

Vorbim degeaba. Noi ne ris-

căm viaţa pe DN1. „Responsa-

bilii” din Compania Naţională 

de Administrare a Infrastructu-

rii Rutiere şi din Ministerul 

Transporturilor România nu ştiu 

ce să facă, nu vor să facă sau 

pur şi simplu sunt atât de in-

competenţi şi rău-voitori încât 

nu mai văd soluţiile simple ca-

re stau sub nasul lor. Nicio pro-

blemă, timpul trece, leafa mer-

ge! În loc să vedem soluţii efi -

ciente, suntem minţiţi şi mani-

pulaţi în fi ecare zi”, mai scriu 

aceştia pe Facebook.

Autostrada A10 Sebeş – 

Turda traversează judeţele Al-

ba şi Cluj având lungimea to-

tală de 70 km şi leagă auto-

străzile A1 şi A3.

Luna trecută, Asociaţia 

Pro Infrastructura a lansat o 

petiţie prin care cerea des-

chiderea imediată a tronso-

nului Aiud-Turda.

ONG-ul atrăgea atenţia 

că tronsonul de 30 de km 

din DN1, dintre Turda şi 

Aiud, pe care au loc multe 

accidente, poate fi înlocuit 

imediat cu o autostradă mo-

dernă (A10).

„Conform unui chestio-

nar la care au răspuns pes-

te 5.300 de membri Declic, 

peste 60% dintre noi am fost 

deja implicaţi într-un acci-

dent rutier. Suntem campi-

oni în Europa la capitolul 

decese în accidente auto. În 

medie, 5 oameni mor în fi-

ecare zi pe şoselele din Ro-

mânia”, scria atunci ONG-ul 

pe pagina de Facebook.

Loturile 3 şi 4 ale Autostrăzii A10 
Sebeş-Turda, piese de muzeu
Câte luni va mai sta închisă autostrada pentru că nimeni nu-şi asumă responsabilitatea recepţiei?

Autostrada A10 Sebeş - Turda traversează judeţele Alba şi Cluj având lungimea totală de 70 km şi leagă autostrăzile A1 şi A3

PIAŢA VALUTARĂ

Pieţele valutară şi mone-

tară au copiat ieri evolu-

ţia de luni: apreciere a 

leului şi creştere a indici-

lor ROBOR.

Dobânzile interbancare au 

crescut în linie, indicele ROBOR 

la trei luni sărind de la 2,22 la 

2,28%, cea mai mare valoare 

începând cu 27 octombrie 2014. 

Acest salt va scoate mai mulţi 

bani din buzunarele românilor 

care au luat credite de consum.

Şi cei cu credite ipotecare 

vor fi  nevoiţi să cheltuie mai 

mult pentru acoperirea ratelor, 

indicele la şase luni urcând la 

2,52%, nivel maxim din 28 oc-

tombrie 2014. Indicele la no-

uă luni a crescut la 2,57% iar 

cel la 12 luni la 2,62%.

Creşterea indicilor ROBOR 

a fost stimulată de decizia BNR 

de a atrage din piaţă 18 mili-

arde de lei, la o dobândă de 

2,25%, egală cu cea de politi-

că monetară, cu scopul de ste-

riliza excesul de lichiditate. 

Măsura luată de banca centra-

lă arată că aceasta este pregă-

tită să combată presiunile in-

fl aţioniste în creştere folosind 

toate tipurile de operaţiuni pe 

care le are la dispoziţie.

Majorarea ofertei de va-

lută, în contextul în care 

companiile se pregătesc să 

achite taxele şi impozitele 

trimestriale la bugetul de 

stat, a permis leului să se 

aprecieze faţă de euro în 

contrast cu evoluţia depre-

ciativă a celorlalte monede 

din regiune.

Cursul euro a scăzut de la 

4,6563 la 4,6516 lei, mai jos cu 

aproape un ban faţă de fi nalul 

săptămânii trecute. Transferu-

rile se realizau în culoarul 4,652 

– 4,659 lei iar cotaţiile de la ora 

14:00 erau de 4,652 – 4,659 lei.

Dobânzile au egalat valorile din octombrie 2014

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii INSTITUT PROIECT S.A., 
persoana juridica romana inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 
J12/3726/1991, avand CUI RO202026, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Moti-
lor nr. 6-8, judetul Cluj, in baza Decizei Consiliului de Administratie nr. 3/2018, 
convoacă Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor INSTITUT PROIECT SA in da-
ta de 28.05.2018, ora 11 00 la sediul social al societatii, pentru actionarii înscrisi 
în registrul actionarilor la data de 13.05.2018 – data de referintă. Doar persoa-
nele care sunt acţionari la aceasta data au dreptul de a participa si vota în cadrul 
adunării. În cazul neintrunirii cvorumului a II-a convocare este stabilită in data de 
29.05.2018, ora 1100, la sediul social, cu aceeasi ordine de zi

AGOA

1)  Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de ad-
ministratie si, respectiv, al Comisiei cenzorilor, pentru anul 2017;

2) Prezentarea, discutarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare pentru anul 2017;
3)  Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie si a directorului 

general pentru anul 2017;
4) Aprobarea repartizării profi tului aferent anului 2017;
5)  Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a pro-

gramului de activitate pentru anul 2018;
6)  Fixarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie si cenzori-

lor pentru anul 2018;
Acţionarii Societăţii vor putea participa la adunarile generale fi e personal, fi e prin 

reprezentant sau pot exercita dreptul de vot prin corespondenta. Formularele de vot 
prin corespondenta vor trebui sa parvina in original, prin posta sau prin servicii de cu-
rierat, la secretariatul Societatii, cu cel putin 48 h inainte de AGOA.

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

Materialele informative, vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor la sediul social înce-
pând cu data publicării convocatorului.

Actionarii detinand cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul, exercitabil in ter-
men de maxim 15 zile de la data publicarii convocarii, de a introduce puncte pe ordi-
nea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fi ecare punct sa fi e insotit de o justifi -
care sau de un proiect de hotarare propus spre adoptarea adunarii generale, precum 
si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  in-
cluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Solicitarile vor fi  insotite de copii ale docu-
mentelor care să ateste identitatea actionarului.

Cluj-Napoca, 23.04.2018
Presedintele Consiliului de Adminsitratie al Institut Proiect SA

Buzoianu Calin

Marţi a fost semnat con-

tractul de finanţare 

europeană pentru pro-

iectul „Reabilitarea şi 

modernizarea infras-

tructurii rutiere şi a uti-

lităţilor din corpul dru-

mului în Băile Turda”, 

în valoare de 

22.550.603,74 lei 

(4.902.305,16 euro). 

Acest proiect a fost 

posibil datorită obţine-

rii statutului de staţiu-

ne balneoclimatică.

Vor fi  modernizate şi reabi-

litate următoarele 20 de străzi 

(adică trama stradală, reţele 

de utilităţi, trotuare, spaţii ver-

zi şi rigole): Aleea Alexandru 

Borza, Aleea Băilor, Aleea Dur-

găului, Aleea Mureş, Aleea Olt, 

Str. Alunişului, Str. Barbu Lă-

utaru, Str. Caisului, Str. Câm-

pului, Str. Castanilor, Str. Cire-

şului, Str. Frăgărişte, Str. Geor-

ge Enescu, Str. Gheorghe Di-

ma, Str. Mărului, Str. Nucului, 

Str. Piersicului, Str. Prunului, 

Str. Şesului, Str. Vişinului.

A fost demarată licitaţia 

sub clauză suspensivă în lu-

na martie, iar în acest mo-

ment suntem în faza de eva-

luare a ofertelor tehnice, ur-

mând evaluarea fi nanciară şi 

ulterior stabilirea câştigăto-

rului şi atribuirea contractu-

lui de proiectare şi execuţie.

Bani europeni pentru drumul din Băile Turda
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Weekend la Castel, unul 

dintre cele mai populare 

programe organizate 

în cadrul Festivalului 

Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF), 

oferă anul acesta publi-

cului premiera peliculei 

„Tokyo Vampire Hotel”, 

filmată la Cluj.

Primul weekend al festi-

valului se va încheia cu pre-

miera „Tokyo Vampire Ho-

tel”, filmul regizorului japo-

nez Sion Sono, inspirat de 

miturile autohtone şi turnat 

parţial în salina din Turda 

şi la Cluj.

Invitat la TIFF în 2016, în 

cadrul unei ample retrospec-

tive dedicate, renumitul Sion 

Sono s-a îndrăgostit de legen-

dele Transilvaniei şi de arhi-

tectura deosebită descoperi-

tă în România. După prima 

vizită care l-a inspirat să scrie 

scenariul fantasy-ului cu vam-

piri, regizorul japonez a re-

venit în judeţul Cluj, unde 

s-au turnat scene importan-

te din „Tokyo Vampire Ho-

tel” – o confruntare apoca-

liptică dintre două clanuri ri-

vale însetate de sânge. Beciu-

rile Muzeului de Artă, fostul 

Hotel Continental, Piaţa Uni-

rii şi Piaţa Muzeului, interi-

oarele spectaculoase ale Sa-

linei Turda şi Castelul Corvi-

nilor s-au transformat pentru 

câteva zile într-un imens pla-

tou de fi lmare, devenind de-

corul fabulos al seriei co-pro-

duse de Amazon.

În rolurile principale a-

par renumitele actriţe japo-

neze Kaho, Ami Tomite şi 

Lorena Koto, iar multe din-

tre personajele misterioase 

din „Tokyo Vampire Hotel” 

sunt interpretate de actori 

români, parte din echipa de 

producţie fiind formată din 

profesionişti din Bucureşti 

şi Cluj-Napoca. Alături de 

Cristian Rigman, tânărul ac-

tor pe care Sion Sono l-a re-

marcat în programul 10 pen-

tru Film, Elisa Pârvan şi San-

dra Ducuţă, precum şi ab-

solvenţi sau studenţi ai Fa-

cultăţii de Teatru şi Televi-

ziune a Universităţii Ba-

beş-Bolyai vor putea fi ur-

măriţi pe marele ecran, pe 

27 mai, la Bonţida.

„Dacă nu filmam în Ro-

mânia, seria nu ar mai fi 

avut nicio putere”, sublini-

ază regizorul Sion Sono.

Cu o carieră care se în-

tinde pe parcursul a trei de-

cenii şi zeci de filme cura-

joase şi controversate în ca-

re abordează cu lejeritate 

genuri foarte diferite, copi-

lul-teribil al cinema-ului in-

dependent japonez semnea-

ză titluri sonore proiectate 

în sute de festivaluri şi pre-

miate la Berlin, Karlovy Vary 

sau Sundance.

Ediţia din acest a TIFF are 

loc între 25 mai şi 3 iunie.

„Tokyo Vampire Hotel”, filmul turnat 
şi în Salina Turda, va fi prezent la TIFF 2018

Imagine din fi lm turnată în salina de la Turda

Festivalul Filmului 

Francez se va desfăşura, 

în perioada 24 aprilie – 

6 mai, pe marile ecrane 

din nouă oraşe – Arad, 

Braşov, Bucureşti, 

Buzău, Cluj-Napoca, 

Constanţa, Iaşi, Sfântu 

Gheorghe, Timişoara.

„Inspirat de întreaga sim-

bolistică a protestelor din 

Mai 1968, de la care a pre-

luat una dintre devizele ce-

le mai cunoscute – „Fiţi re-

alişti, cereţi imposibilul!” -, 

începând din acest an, Fes-

tivalul Filmului Francez (FFF) 

alege primăvara, care devi-

ne anotimpul său ofi cial, îm-

prospătându-şi şi regândin-

du-şi secţiunile deja binecu-

noscute”, informează orga-

nizatorii într-un comunicat.

Deviza se potriveşte foar-

te bine şi comediei care des-

chide festivalul la Cluj joi 3 

mai ora 20: Comme des 

garçons / Echipa de fete. 

Lung metraj de debut, pre-

zentat în competiţie, filmul 

este inspirat de crearea, în 

ciuda numeroaselor idei pre-

concepute, a primei echipe 

feminine de fotbal din Fran-

ţa la Reims în 1968. La pro-

iecţia de la Cluj va veni şi 

actriţa Mona Walravens.

Cu ocazia aniversării a 50 

de ani de la marile proteste 

care au provocat o serie de 

mutaţii intelectuale şi sociale 

în Franţa şi, prin ricoşeu, în 

toată Europa occidentală, FFF 

propune un Focus Mai ‚68. 

Filme de fi cţiune importante, 

precum „Milou en mai” / „Mi-

lou în mai” de Louis Malle, 

sau documentare inedite în 

România – „Mori la 30 de ani” 

de Romain Goupil sau cele-

brul „Revoluţia pluteşte în 

aer” de Chris Marker – vor 

ajuta publicul român să înţe-

leagă mai bine contextul şi 

mizele evenimentelor.

Secţiunea Competiţie pro-

pune şase fi lme – de debut 

sau a doua creaţie – foarte 

diferite unele de altele din 

toate punctele de vedere, dar 

având ca numitor comun în-

drăzneala, impertinenţa 

chiar, dar şi poezia, spun or-

ganizatorii. Publicul este cel 

care face jocurile acestei sec-

ţiuni – el fi ind invitat să vo-

teze fi lmul preferat.

În acelaşi spirit analitic şi 

contestatar, Panorama expu-

ne câteva din cele mai bune 

creaţii cinematografi ce fran-

ceze de ultimă oră, fi lme ca-

re s-au impus atât în sălile 

de cinema cât şi în marile 

festivaluri internaţionale.

După cum este şi cazul lui 

Jusqu’à la garde / Custodia 

de Xavier Legrand (2017), ca-

re a fost distins, în 2017, atât 

cu Leul de argint pentru cel 

mai bun regizor la „Mostra” 

Veneţia, cât şi cu Premiul pu-

blicului la Festivalul de la San 

Sebastián. Pelicula surprinde 

existenţa unei familii ai cărei 

membri se sfâşie între ei din 

cauza procedurilor legale de 

acordare a custodiei fi ului u-

nic, arătând, ca într-o oglin-

dă, imaginea unei societăţi în 

transformare, sufocată de pro-

priile convenţii şi laşităţi.

Despre transformare vor-

beşte şi neliniştitorul Mada-

me Hyde de Serge Bozon 

(2017), creaţie mult apreci-

ată în cadrul Săptămânii cri-

ticii de la Berlin 2018 şi pen-

tru care Isabelle Huppert a 

primit Premiul pentru cea 

mai bună interpretare femi-

nină la Festivalul de la Lo-

carno (Elveţia).

În cadrul festivalului va 

fi acordat mai mult spaţiu 

discuţiilor pe fond – mai 

mulţi tineri regizori şi ac-

tori francezi se vor întâlni 

cu publicul român pentru a 

dezbate despre ideile şi de-

mersurile lor artistice.

Săptămâna Cahiers du ci-

nema, realizată în colaborare 

cu cea mai importantă revis-

tă de fi lm din Franţa, prezin-

tă relaţia ambiguă pe care ope-

ra fi lmată o întreţine cu tea-

trul. Joachim Lepastier, critic 

la Cahiers du cinema şi auto-

rul selecţiei acestui program, 

explorează jocul între „a fi ” 

şi „a părea” în viaţa de zi cu 

zi, pe scenă şi în fi lm, dar şi 

limitele, complicităţile şi di-

vergenţele între realitate, tea-

tru şi marele ecran.

Filmele sunt prezentate în 

versiune originală, cu subti-

trare în limba română. Bilete-

le pot fi  achiziţionate de la ci-

nema Victoria. Tarife : 13 lei 

tarif întreg, 10 lei tarif redus 

pentru elevi, studenţi, seni-

ori. Abonament de 4 intrări 

la Festival : 40 de lei.

Festivalul Filmului Francez ajunge la Cluj
Filmele din cadrul festivalului vor putea fi văzute în perioada 3-6 mai, la Cluj-Napoca la Cinema Victoria.

Filmul „Comme de garçons / Echipa de fete” deschide festivalul la Cluj joi, 3 mai, ora 20

PROMOVARE

ADVERTORIAL



miercuri, 25 aprilie 2018 | monitorulcj.ro CULTURĂ 7

PUBLICITATE

PUBLICITATE

În Cluj, ai acum energie
cu ceva în plus.

electricitate asistență de urgență

Alege până pe 31 mai abonamentul Enel Fix Relaxat și 
beneficiezi de energie cu asistență de urgență inclusă.

prin tragere la sorțipremiu garantat

Promoție valabilă în perioada 16.04 -31.05.2018, pentru clienții de tip rezidențial pe piața concurențială din zonele 
precizate în regulamentul promoției, disponibilă la achiziționarea unui abonament Enel Fix Relaxat. Regulament 
disponibil pe www.enel.ro. *Apel gratuit din rețelele naționale. Program funcționare call center L-V 8.00-20.00, 
S 8.00-13.00.

Află detalii la:   0800.80.06.96*   enel.ro

 • Vivo Florești, Str. Avram Iancu nr. 492-500
• Iulius Mall, Str. Al. Vaida Voevod nr. 53B

„Gloria/ Glory”, fi lmul tan-

demului bulgar Kristina 

Grozeva şi Petar Valchanov, 

o parabolă socială ce explo-

rează corupţia, diferenţele 

de clasă şi prăpastia dintre 

zonele urbane şi cele rurale 

din Bulgaria contemporană, 

a câştigat Trofeul 

Cinepolitica 2018, informea-

ză organizatorii.

Gala celei de-a şaptea ediţii 

a Festivalului Internaţional de 

Film Cinepolitica a avut loc du-

minică seară, în Bucureşti.

Premiat deja la festivaluri 

de fi lm importante, precum ce-

le de la Locarno şi TIFF, „Glo-

ria” a cucerit deopotrivă publi-

cul, dar şi juriul Cinepolitica, 

„pentru felul în care portreti-

zează politica balcanică actua-

lă, mixând o poveste dramati-

că cu elemente de comedie, dar 

mai ales pentru maniera în ca-

re un fi lm de fi cţiune este con-

struit prin mijloace specifi ce 

unui fi lm documentar”.

La aceeaşi gală, documen-

tarul „Of Fathers and Sons”, 

de Talal Derki, a primit o men-

ţiune specială. „Of Fathers and 

Sons”, un documentar dur şi 

complex regizat de sirianul de 

origine kurdă Talal Derki, fa-

ce brutal spectatorii părtaşi la 

intimitatea unei familii de fun-

damentalişti islamici. „Este 

un fi lm care ar putea fi  con-

troversat în România, pentru 

care probabil că publicul nu 

este pregătit, iar cine îl vede, 

ar trebui să o facă cu mintea 

deschisă”, a adăugat juriul Ci-

nepolitica 2018.

Un film despre corupţia din Bulgaria, 
a câștigat trofeul Cinepolitica

Duminică, 29 aprilie, de la 

ora 18:30, Ziua 

Internaţională a Dansului 

se sărbătoreşte la Operă, 

pe paşii fermecători ai 

„Ballet à la Carte”.

„Un spectacol unic şi ver-

satil, acesta va glisa printre 

emoţii nebănuite, mişcări am-

ple şi stiluri emblematice, 

într-un triptic coregrafi c ine-

dit. Remarcându-se prin ori-

ginalitate, plenitudine a miş-

cării şi vivacitate,Ballet à la 

carte ne va purta de-a lungul 

unui parcurs coregrafi c ferme-

cător, cu accente clasice, 

neo-clasice şi moderne, com-

plimentate de fragmente mu-

zicale preluate din creaţia lui 

Claude Debussy şi Camille 

Saint-Saëns, de cele semnate 

de Gaetano Donizetti pentru 

opera Dom Sébastien, cele 

compuse de Georges Bizet 

pentru opera Carmen sau ce-

le semnate de Rodion Scedrin, 

regăsite în numeroase mon-

tări coregrafi ce din ultimul se-

col şi apreciate pe marile sce-

ne internaţionale”, anunţă re-

prezentanţii operei din Cluj.

De la neîmblânzitul Faun ce 

cunoaşte pentru întâia oară iu-

birea, în primul act pulsant al 

spectacolului, la impecabilul du-

et coregrafi c care ne revelează 

măiestria mişcării cu fi ecare mo-

ment al graţiosului „Pas de 

Deux” din actul secund şi cul-

minând cu pasiunea hispanică 

mistuitoare trăită de Carmen, 

ale cărei avânturi coregrafi ce ne 

taie respiraţia – toate dezvăluie 

un spectacol atemporal, bogat 

în culoare şi trăire.

Variatatea stilistică menită 

să bucure diversele gusturi ar-

tistice ale publicului poartă 

originalele semnături coregra-

fi ce ale lui Boris Nebyla şi Pa-

vel Rotaru – Maestrul de ba-

let al teatrului liric clujean, 

protagonişti ai reprezentaţiei 

de duminică, 29 aprilie, fi ind 

prim balerinii Augustin Gri-

bincea şi Katerina Torp, An-

dreea Jura şi Dan Haja, Doi-

na Anamaria Florea, Liviu Har, 

Adelina Filipaş şi Mircea Mun-

teanu, alături de Ansamblul 

de Balet al Operei Naţionale 

Române din Cluj-Napoca.

Biletele sunt disponibile la 

Agenţia Teatrală şi online.

Ballet à la Carte, 
la Opera din Cluj

Teatrul de Păpuşi „Puck” 

din are în aceste zile 

spectacole şi evenimente 

în Cluj-Napoca (la sediu, 

în grădiniţe şi în Parcul 

Central), dar şi în sate ale 

judeţului şi la Zalău. De 

asemenea, spectacolul 

„Strada cu îngeri” partici-

pă la fi nalul săptămânii 

la Festivalul Internaţional 

pentru Copii şi Tineret 

„Little Ladies, Little 

Gentlemen” din Ankara.

Săptămâna a început pen-

tru artiştii Teatrului „Puck” cu 

două reprezentaţii ale specta-

colului „Capra cu trei iezi”, du-

pă Ion Creangă, în regia Doi-

nei Dejică, la Sfântu Gheorghe, 

pe scena teatrului „Andrei Mu-

reşanu”, în cadrul programu-

lui „Zilelor Oraşului Sfântu Ghe-

orghe” din 23 aprilie.

În aceeaşi zi, instituţia a 

desfăşurat expoziţii şi prezen-

tări de păpuşi în Parcul Cen-

tral din Cluj-Napoca, în ca-

drul Zilei Forţelor Terestre, 

eveniment organizat de Divi-

zia 4 Infanterie „Gemina”.

Spectacolul „Croitoraşul cel 

Isteţ”, în regia Emiliei Nechi-

ta a avut, de asemenea, repre-

zentaţii în mai multe sate şi 

comune clujene. Astfel, marţi, 

24 aprilie, îndrăgitul erou şi-a 

prezentat aventurile de la 9, 

respective 11 la Iclod, iar mier-

curi, 25 aprilie, de la aceleaşi 

ore, îi va cunoaşte pe copiii 

din Răscruci şi Bonţida. Artiş-

tii clujeni prezintă miercuri un 

spectacol şi la Zalău. Este vor-

ba de spectacolul „Ha én lennek 

Mátyás Király”/„Dacă aş fi  Ma-

tia Corvin”, în regia lui 

Urmánczi Jenö care va avea 

patru reprezentaţii în şcoli din 

acest municipiu.

Joi, 26 aprilie, scena in-

stituţiei, de la ora 9, va găz-

dui spectacolul ,,Baladele 

balaurului”, în regia lui 

Imecs-Magdó Levente.

Proiectul „Mesekosár”/

„Coşul cu poveşti”, va avea 

loc vineri, 27 aprilie, de la 

ora 10, la Grădiniţa “Lumea 

Copiilor” de pe strada Sep-

timiu Albini din Cluj.

Sâmbătă, 28 aprilie, de la 

ora 11, la Teatrul „Puck” va 

avea loc o nouă reprezenta-

ţie a spectacolului „Şoricelul 

fără frică”/„Az egér, aki nem 

ismerte a félelmet”, după Fra-

ţii Grimm, în regia lui 

Urmánczi Jenö. Eroul acţiu-

nii este Cingár Elemér, un şo-

ricel care porneşte în aven-

tură ca să afl e ce este frica şi 

va ajunge, după multe aven-

turi să câştige mâna prinţe-

sei Cincinella, fi ica regelui 

Ludovic Albino al XIII-lea.

Spectacolul se joacă în 

limba maghiară. Vârsta mi-

nimă recomandată este de 

cinci ani.

Spectacolul „Strada cu în-

geri”, în regia lui Decebal Ma-

rin, va avea în 29 şi 30 apri-

lie patru reprezentaţii în ca-

drul celei de-a XIV-a ediţii a 

Festivalului Internaţional pen-

tru Copii şi Tineret „Little La-

dies, Little Gentlemen” din 

Ankara, Turcia. Evenimentul 

se desfăşoară în perioada 

23-29 aprilie 2018.

O perioadă plină de evenimente 
la Teatrul „Puck”

Spectacolul „Strada cu îngeri”, în regia lui Decebal Marin, va avea în 29 şi 30 aprilie
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CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SOCIETATII
UNIREA S.A.,

Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, 
inregistrata la ORC sub nr. J12/99/1991, CIF RO 199940

In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modifi carile si completarile ulterioare

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
pentru dată de 28.05.2018 ora 09:00 Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor și ora 10:00 Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, respectiv 29.05.2018, la aceleași 
ore în cazul neintrunirii cvorumului de prezenţa la prima 
convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 15.05.2018 și 
care au dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale;

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor

1.  Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de 
Administraţie privind exerciţiul fi nanciar pe anul 2017.

2.  Prezentarea și aprobarea bilanţului contabil la 
31.12.2017, a contului de profi t și pierderi și a situaţiilor 
fi nanciare la 31.12.2017.

3.  Prezentarea Raportului auditorului fi nanciar privind auditarea 
situaţiilor fi nanciare pentru exerciţiul fi nanciar 2017.

4.  Aprobarea repartizării profi tului net înregistrat în 
exerciţiul fi nanciar 2017.

5.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
exerciţiul fi nanciar 2018.

6.  Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 
pentru activitatea desfășurată în exerciţiul fi nanciar 2017.

7.  Aducerea la cunoștinţă a încetării mandatului d-lui 
Pop Virgil Radu în calitate de administrator special 
al societăţii UNIREA S.A, începând cu data de 
05.09.2013, conform Sentinţei nr. 2130/2013 a 
Tribunalului Specializat Cluj.

8.  Aprobarea datei de 19.06.2018 ca „data de înregistrare“, 
conform art. 86 din Legea 24/2017, privind mitentii de 
instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă.

9.  Aprobarea datei de 18.06.2018 ca „ex-date“, conform 
art. 86 din Legea 24/2017, privind emitenţii de 
instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă.

10.  Mandatarea unuia dintre administratorii societatati 
în vederea semnării prezenţei hotărâri.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor

1. Aprobarea modifi cării obiectului principal de activitate 
în sensul că ,,activitatea principala’’  desfășurată de societate 
va fi  următoarea:

Secţiunea L – Tranzacţii imobiliare
Diviziunea 68 – Tranzacţii imobiliare
Grupa 682 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare 

proprii sau închiriate
Clasa 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor 

imobiliare proprii sau închiriate

2. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate 
cu următorul cod CAEN:

4110 – Dezvoltare(promovare) imobiliară;
3. Aprobarea modifi cării Actului Constitutiv al societăţii 

UNIREA S.A.
4. Aprobarea datei de 19.06.2018 ca „data de înregistrare“, 

conform art. 86 din Legea 24/2017, privind mitentii de 
instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă.

5. Aprobarea datei de 18.06.2018 ca „ex-date“, conform 
art. 86 din Legea 24/2017, privind emitenţii de instrumente 
fi nanciare și operaţiuni de piaţă.

6. Mandatarea unuia dintre administratorii societatati în 
vederea semnării prezenţei hotărâri.

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau 
împreună cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, 
înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce 
noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și 
Extraordinare (fi ecare punct nou va fi  însoţit de o justifi care 
sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA 
și AGEA) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de 
10 mai 2018. Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. 
Întrebările vor fi  depuse sau expediate la sediul Societăţii, 
astfel încât să fi e înregistrate la registratură Societăţii până 
cel târziu la data de 10 mai 2018,

ora 16:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar și cu 
majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 28/29.05.2018.“

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă își pot exercita 
dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală 
Ordinară/Extraordinară a Acţionarilor direct, prin corespondenţa 
sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală. 
Împuternicirea generală va putea fi  acordată de acţionar, în 
calitate de client, doar unui intermediar defi nit conform art. 
2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piaţa de capital, 
sau unui avocat.

În cazul în care acţionarii își desemnează reprezentanţi 
pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare/
Extraordinare a Acţionarilor, notifi carea desemnării acestora 
vă fi  transmisă Societăţii numai în scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţa și 
formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a 
Acţionarilor se pot obţine de la sediul Societăţii sau de pe 
sit-ul Bursei de Valori Mobiliare.

Împuternicirea generală va putea fi  acordată de acţionar, 
în calitate de client, doar unui intermediar defi nit conform 

art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piaţa de 
capital, sau unui avocat.

Formularele de vot prin corespondenţă, completate de 
acţionari fi e în limba romana, fi e în limba engleză vor fi  
depuse sau expediate la registratură Societăţii, în original, 
prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de 
identitate pentru acţionarii – persoane fi zice sau copia actului 
de identitate a reprezentantului legal al acţionarului – persoana 
juridică, semnatar al Formularului de vot prin corespondenţă, 
astfel încât să fi e înregistrate la Registratură Societăţii:

- până cel târziu la data de 25.05.2018, ora 09:00 în plic 
închis, cu menţiunea scrisă în clar și cu majuscule “VOT PRIN 
CORESPONDENŢA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 28/29 MAI 2018”;

Buletinele de vot prin corespondenţa care nu sunt primite 
în formă și în termenul stipulat mai sus nu vor fi  luate în 
calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţa și vot 
precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală 
Ordinară/Extraordinară a Acţionarilor.

Împuternicirile pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea 
Generală, completate de acţionari fi e în limba romana, fi e într-o 
limbă străină de largă circulaţie în domeniul fi nanciar internaţional, 
însoţite de copia actului de identitate al reprezentantului 
desemnat, vor fi  depuse sau expediate, la registratură Societăţii, 
în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub 
semnătură reprezentantului, prin scrisoare recomandată, astfel 
încât să fi e înregistrate la registratură Societăţii:

- până cel târziu la data de 25.05.2018 ora 09.00, în plic 
închis, cu menţiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 28/29 MAI 2018”;

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la 
data de referinţă au dreptul de a participa și de a vota în 
cadrul Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acţionarilor 
din data de 28/29 MAI 2018, personal, prin corespondenţa 
sau prin reprezentant cu împuternicire specială.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele 
afl ate pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru 
punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare/Extraordinare a Acţionarilor formularele de buletin 
de vot prin corespondenţa și de împuternicire specială pentru 
reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară/
Extraordinară a Acţionarilor, precum și Regulamentul pentru 
exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către 
acţionarii UNIREA SA, se afl a la dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societăţii din din Cluj Napoca, Piaţa 1 Mai, nr. 1-2, judeţul Cluj, 
România începând cu data de 25.04.2018.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
 Bene Daniel 

PUBLICITATE

Până recent, insula gre-

cească Kastellorizo era 

un loc liniştit al perscari-

lor şi o oază turistică 

mediteraneană între 

Grecia şi Turcia. Acum, 

însă, această fâşie bucoli-

că de pământ se afl ă în 

mijlocul unei furtuni geo-

politice. Elicopterul a tre-

cut provocator de aproa-

pe de o bază militară de 

pe această insulă, deter-

minându-i pe soldaţi să 

tragă mai multe focuri de 

avertizare.

Incidentul a fost urmat, câ-

teva zile mai târziu, de moar-

tea unui pilot grec care por-

nise la bordul unui avion de 

luptă în interceptarea unei ae-

ronave a Turciei care încălca-

se spaţiul aerian al Greciei.

Astfel de acţiuni belicoa-

se – emanaţii ale litigiilor is-

torice greco-turce, pe linia 

Mediterană-Egee, nerezolva-

te nici până azi – s-au în-

mulţit în ultimele luni, iar 

ofi cialii greci se tem că An-

kara, sub politica neo-impe-

rialistă a lui Recep Tayyip 

Erdogan, caută să forţeze un 

confl ict armat între cele do-

uă ţări membre NATO.

„Cu turcii nu avem pro-

bleme, cu oamenii simpli. 

Problema este Erdogan. Er-

dogan şi guvernul turc. Ei 

vor să facă Turcia mai ma-

re”, a declarat un localnic 

de pe insula Kastellorizo, 

Kostas Raftis, în vârstă de 

57 de ani, citat de The New 

York Times.

„Erdogan şi-a cam pier-

dut controlul – îşi alege mul-

te lupte şi există o mare in-

certitudine privind mizele pe 

care este pregătit să şi le asu-

me şi până unde vrea să 

meargă”, este de părere Nikos 

Tsafos, cercetător al think 

tank-ului Center for Strate-

gic and International Studies, 

scrie digi24.ro.

„Pericolul ca ceva rău se 

petreacă cresc săptămânal”, 

subliniază Tsafos.

Kastellorizo a aparţinut Im-

periului Otoman, însă tratatele 

internaţionale care au schimbat 

graniţele de după Primul Răz-

boi Mondial au mutat insula în 

partiţia teritorială a Greciei.

Practic, Turcia nu contes-

tă acum suveranitatea gre-

cească asupra insulei, dar 

guvernanţii turci consideră 

nedrept ca doar Atena să 

profite de exploatarea zone-

lor cu potenţial energetic 

din Marea Mediterană. La 

fel şi în celălalt punct fier-

binte – Marea Egee, unde 

coliziunile dintre vase gre-

ceşti de război şi turce au 

devenit un peisaj frecvent.

În iulie 2017, ministrul de 

externe turc, Mevlut Cavu-

soglu, avertizase că Turcia va 

lua măsuri dacă Republica Ci-

pru va începe lucrările de fo-

raj la zăcământul de gaze „Afro-

dita”. Ankara insistă că aces-

ta „aparţine tuturor părţilor, 

inclusiv ciprioţilor turci”.

În 1974, soldaţii turci au 

invadat Ciprul, pe motiv că îi 

apărau pe etnicii turci de per-

scuţiile ciprioţilor. Sângeroa-

sa invazie s-a sfârşit cu rupe-

rea ţării în două, situaţie ne-

rezolvată până astăzi: Repu-

blica Cipru şi Republica tur-

că a Cirpului de Nord. Ambe-

le entităţi statele sunt separa-

te de o linie de demarcaţie im-

pusă de ONU. Comunitatea 

internaţională consideră că ta-

lerul nordic al insulei se afl ă 

sub ocupaţie turcă. În timp ce 

partea greacă a Ciprului be-

nefi ciază de avantajele eco-

nomice ale recunoaşterii in-

ternaţionale, fi ind membră 

UE, partea turcă este subdez-

voltată şi masiv depopulată.

Pericolul unui război greco-turc crește săptămânal
În urmă cu aproximativ două săptămâni, o insuliță aflată la o aruncătură de băț de Kastellorizo, insula Ro, 
a fost teatrul unui clinci între un elicopter turc și militarii greci.

Kastellorizo a aparținut Imperiului Otoman, dar tratatele internaționale au mutat insula pe teritoriul Greciei
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Cartea sub tăvălugul ignoranței

Bianca TĂMAȘ

redacția@monitorulcj.ro

Cartea în România a ajuns să fi e 

un mijloc de promovare a gran-

domaniei, nu atât a calității 

scriitoricești, a devenit un instru-

ment de ieșire în evidență. Astfel, 

oricine publică, atâta timp cât edi-

turile au nevoie de bani. Calitatea 

contează mult prea puțin și s-a 

ajuns, să se scrie mai mult decât 

se citește. 

An de an, editurile publică volu-

me care nu îmbogățesc cu nimic 

viața culturală a țării. Nu ar trebui  

neapărat acuzate, ținând cont că 

au taxe și salarii de plătit. Însă fi l-

trarea ar putea să fi e una mai ri-

guroasă. Fiindcă nu e, o cantitate 

semnifi cativă de oameni semidocți, care la rândul lor nu au răsfoit 

prea multe pagini, publică. Le trebuiesc doar onoruri cât mai multe, 

fără niciun merit. Și astfel se organizează lansări de carte pompoase, 

cu invitați renumiți care laudă volumul și infl uențează opinia publicu-

lui, public care ajunge să citească din cauza efectului „de turmă”.

Cărțile ne ajută să dăm sens lumii în care trăim, să ne ajute să vedem 

alte perspective, să învățăm. Cel puțin așa ar trebui. Însă cum să 

învățăm dacă prea mulți dintre care cei care scriu nu au citit nici mă-

car un rând? Ei de unde au învățat? În urmă cu câteva săptămâni, un 

tânăr clujean mi-a cerut părerea despre câteva rânduri pe care le-a 

aruncat pe un blog, anunțându-mă că se gândește să le adune într-

un volum. Iubire, melancolie, ură, toate adunate pe o pagină virtua-

lă. L-am întrebat ce îi place să citească. Mi-a răspuns sec: „Sincer, nu 

prea citesc!”. Atunci, sfatul meu ar fi  să nu publice până când bagajul 

literar nu începe să capete contur. 

În urmă cu câteva zile, în cadrul unei emisiuni radio a sunat un băiat 

pentru a participa la un concurs. Realizatorul emisiunii l-a întrebat da-

că citește, iar când a auzit răspunsul „da”, a simțit nevoia să îl felicite 

pe băiat. Iar asta e trist, fi indcă cititul a ajuns să fi e văzut ca o 

performanță, în loc să fi e unul dintre cele mai normale lucruri din lu-

me. Este trist că știu persoane care nu au citit o carte în viața lor și se 

mândresc cu asta. Este trist că zilele trecute a fost nevoie să îi explic 

unui bărbat de 30 de ani de ce e bine să citească. E trist că se scrie 

mai mult decât se citește. Desigur, suntem ocupați cu alte activități, 

printre care, cea care ne ocupă cel mai mult timp este navigarea pe 

internet. Trebuie să fi m la curent cu tot ce se întâmplă.Nu avem timp 

să ne citim. De asemenea, și evenimentele dedicate cărții sunt igno-

rate. Suntem preocupați de 1 martie, de 8 martie, de Paște, de 1 

mai, ocazii de a cumpăra cadouri scumpe, de a umple mesele localu-

rilor și de a ne umple burțile. Însă prea puțini au luat un moment să 

sărbătorească Ziua Internațională a Cărții. Și aici ajungem la cei care 

ar trebui să protejeze și să promoveze cartea. Odată cu Ziua 

Internațională a cărții, în 23 mai, s-a încheiat și Târgul de Carte 

„Gaudeamus”, ajuns la cea de-a nouăsprezecea ediție. Peste 28.000 

de mii de persoane au vizitat standurile celor 70 de expozanți și au 

putut să participe la 90 de evenimente. Aici însă apare lipsa de res-

pect a organizatorilor pentru cititori, scriitori și expozanți. Cele aproa-

pe 30.000 de persoane care au vrut să vadă cu ce oferte se prezintă 

expozanții, au trebuit să se înghesuie într-un cort minuscul, în care s-

au călcat în picioare din lipsă de spațiu, încercând să cumpere o carte. 

Expozanții au fost nevoiți să stea într-o căldură insuportabilă, plină de 

tot felul de mirosuri. Iar autorii și vorbitorii? Ei bine, ei au fost nevoiți 

să lanseze cărți la „ușa cortului”. Și nu, nu e vorba de vreo expresie, ci 

nume importante pentru cultura românească, precum Ioan Aurel 

Pop, Aurel Codoban, Irina Petraș, Ioan Mureșan au stat sub o umbre-

lă, în picioare, în bătaia vântului și a soarelui, în fața cortului și au 

prezentat cărți. Ce poate fi  asta mai mult decât lipsă de bun simț din 

partea organizatorilor? 

Astfel, o șansă ca publicul clujean să aibă o tangență extraordinară cu 

lumea cărților, s-a redus considerabil din cauza lipsei de condiții. 

Firește, ca să nu încheiem în nota proastă în care am început, se gă-

sesc și oameni cu inimă mare, cu un caracter minunat care văd și de-

plâng răul care i se face cărții, ba mai mult, luptă pentru a aduce cărții 

înapoi onoarea pe care o avea cândva. Ca să ofer un exemplu con-

cret, cel care se luptă cu toate forțele pentru drepturile cărților este 

editorul Vasile George Dâncu, care a reușit să creeze un festival minu-

nat, care a pus Clujul pe harta culturii în lume: Festivalul Internațional 

de Carte Transilvania, unde atât scriitori tineri, la început de drum, cât 

și autori consacrați și-au găsit locul, spre încântarea publicului. 

De asemenea, trebuie să îl menționez pe scriitorul Gabriel Bota, care 

în vara anului trecut a pedalat 5.000 de kilometri din dragoste pentru 

cărți. A traversat 10 țări, a citit 10 cărți și a demonstrat că iubirea pen-

tru lectură se poate ilustra prin cele mai inedite acțiuni. 

Ei sunt cei care au puterea să ne întoarcă din drumul plin de incultură 

spre care ne îndreptăm. 

Pacienţii cu afecţiuni 

grave vor avea acces la 

toate medicamentele des-

tinate unei indicaţii tera-

peutice, nu la un singur 

medicament.

Pacienţii cu afecţiuni gra-

ve, cum ar fi hepatita C, 

scleroză multiplă, boli rare, 

cardiovasculare sau oncolo-

gice, vor avea acces la toa-

te medicamentele destinate 

unei indicaţii terapeutice, 

nu la un singur medicament, 

a decis marţi Guvernul, prin 

ordonanţă de urgenţă.

„Prin actul normativ apro-

bat se asigură accesul paci-

enţilor cu afecţiuni grave – 

oncologice, boli rare, hepa-

tită C, cardiovasculare, scle-

roză multiplă – la toate me-

dicamentele destinate unei 

indicaţii terapeutice, în con-

cordanţă cu starea sănătăţii 

acestor pacienţi, şi nu la un 

singur medicament aşa cum 

era reglementat până acum”, 

a declarat purtătorul de cu-

vânt al Guvernului, Nelu 

Barbu, precizând că Execu-

tivul a aprobat în şedinţa de 

marţi o Ordonanţă de urgen-

ţă care modifică şi comple-

tează OUG 77/2001 privind 

stabilirea unor contribuţii 

pentru finanţarea unor chel-

tuieli în domeniul sănătăţii.

El a mai spus că pentru 

contractele cost–volum, con-

tribuţia trimestrială se cal-

culează pe baza unor pro-

cente fixe care vor fi aplica-

te progresiv la valoarea con-

sumului trimestrial în func-

ţie de numărul de pacienţi 

trataţi efectiv.

„Mecanismul se aplică a-

tât pentru situaţiile în care 

există un singur medicament 

pe o indicaţie terapeutică, 

cât şi pentru situaţiile în ca-

re există două sau mai mul-

te medicamente substituibi-

le pe aceeaşi indicaţie tera-

peutică. Astfel se asigură pre-

dicitibilitate a costurilor a-

tât pentru bugetul Fondului 

national unic de asigurări so-

ciale de sănătate cât şi pen-

tru deţinătorii de autorizaţie 

de punere pe piaţă. Pentru 

contractele cost-volum-rezul-

tat, se stabileşte un cost e-

fectiv-pacient cu rezultat me-

dical, fără TVA, ce se va su-

porta din bugetul FNUASS 

la acelaşi nivel pentru toate 

medicamentele substituibile 

pe aceeaşi indicaţie terape-

utică, indiferent de preţul lor 

de comercializare”, a mai 

spus Barbu.

Purtătorul de cuvânt al 

Guvernului a ţinut să preci-

zeze că pentru pacienţi nu 

va exista nicio contribuţie 

personală, diferenţa dintre 

preţul de comercializare şi 

costul efectiv-pacient se va 

datora de către deţinătorii 

de autorizaţie de punere pe 

piaţă cu titlul de contribu-

ţie trimestrială.

Toate medicamentele pentru bolile grave 
vor fi decontate, indiferent de preţ

Pentru a patra oară, marţi 

dimineaţa, personalul 

medical care lucrează în 

cadrul Institutului Inimii 

au ieşit în curte pentru 

a-şi cere drepturile.

„Situaţia nu s-a rezolvat. 

Miercuri primim fluturaşul 

de salariu pe luna martie. 

Din câte am înţeles ni se va 

da doar alocaţia de hrană şi 

niciun fel de sporuri pe te-

rapie, ceea ce e în afara le-

gii. Nu au de gând să ne dea 

banii, dimpotrivă vor să ne 

dea doar banii care sunt de-

ocamdată viraţi către Insti-

tut, singurii bani de care dis-

pune Institutul”, a spus Gi-

na Olosutean, asistent me-

dical pe secţia de chirurgie 

cardiovasculară.

Joi, 26 aprilie 2018 va avea 

loc un protest în faţa Prefec-

turii Cluj-Napoca, organizat de 

către sindicatul Solidaritatea.

Protestatarii susţin că, în 

cazul în care problemele lor 

nu vor fi  rezolvate, vor de-

clanşa greva generală. Se dis-

cută organizarea la începutul 

lunii mai o grevă de avertis-

ment în Bucureşti.

Săptămâna trecută, peste 

100 de angajaţi ai Institutului 

Inimii din Cluj-Napoca au de-

clanşat un protest spontan cu 

încetarea lucrului, nemulţu-

miţi de reducerea sporurilor.

Angajaţi, asistente şi in-

fi rmiere s-au adunat în faţa 

Institutului Inimii şi aşteap-

tă un răspuns din partea con-

ducerii unităţii. Participanţii 

la protest au purtat afi şe cu 

mesaje precum „Nu vrem sa-

larii „speciale”, dar merităm 

salarii normale”, „Vrem spor 

maxim pentru efort maxim” 

şi au scandat „Vrem drepta-

te”, „Nu ne umiliţi”, „Spo-

ruri cuvenite”.

Directorul medical al Insti-

tutului Inimii, Adrian Molnar, 

declara atunci că s-au făcut 

demersuri la Ministerul Sănă-

tăţii privind sporurile angaja-

ţilor şi se aşteaptă soluţii.

„Este un protest spontan 

legat de situaţia sporurilor 

declanşat de asistente şi in-

fi rmiere. Noi nu putem asi-

gura sporurile pe care le me-

rită deoarece nu ne ajung fon-

durile. Am trimis la Bucu-

reşti, la Ministerul Sănătăţii, 

situaţia din care rezultă că 

nu ne ajunge bugetul pentru 

sporurile pe care le putem 

acorda, care sunt sub ceea ce 

au avut până acum angaja-

ţii”, a spus Molnar.

Managerul Institutului Ini-

mii, Florin Crişan, declara atunci 

că o parte din salariaţi au pri-

mit salarii reduse şi că nemul-

ţumirile lor sunt îndreptăţite.

„E vorba de personal medi-

cal care, în această lună, a pri-

mit partea de salarii fără a se a-

plica deocamdată regulamentul 

nou de sporuri. În condiţiile în 

care noi avem un procent de 

21% nu reuşim să ne încadrăm 

în acest procent alocat de mi-

nister şi pentru moment am 

acordat doar salariile, fără a a-

plica regulamentul. Încercăm, 

prin discuţii cu ministerul, să 

obţinem un procent mai mare. 

Sunt categorii de personal care, 

prin aplicarea acestui regula-

ment şi coroborat cu cuantumul 

sporului alocat nouă, pierd la 

venituri”, a spus Florin Crişan.

Mai multe proteste simila-

re au avut loc, în ultimele zi-

le, la unităţi sanitare din ţară.

Ultimul protest la Institutul 
Inimii. Urmează grevă!
Angajaţii Institutului Inimii din Cluj-Napoca au anunţat că marţi a fost ultima 
zi de protest spontan în faţa instituţiei. Cererile lor însă au fost ignorate.

Săptămâna trecută, peste 100 de angajaţi ai Institutului Inimii din Cluj au declanşat un protest spontan

Aproximativ 80 de asistenţi medicali de la serviciile de anatomopatologie din mai multe 
unităţi medicale au pichetat săptămâna trecută Prefectura Cluj, nemulţumiţi de diminuarea 
salariilor.

„Suntem discriminaţi de Legea salarizării, suntem singura categorie de personal care nu am 
primit cei 25% pentru trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, astfel că au fost înre-
gistrate pierderi în cadrul serviciului de anatomie patologică între 300 și 1200 de lei”, a spus 
unul dintre protestatari.

Protestatarii au purtat afi șe cu mesaje precum „Ne-au scăzut salariile, nu ne mai minţiţi”, 
„Cerem spor sau staţi voi în formol”, „Anatomia patologică cere spor maxim”, „Modifi carea 
grilei de salarizare” și au scandat „Demisia” și „Discriminare”.

Participanţii la protest au înmânat conducerii Prefecturii un memoriu cu problemele lor. Printre 
participanţi la protest s-a numărat și deputatul USR Emanuel Ungureanu și mai mulţi medici.

Și asistenţii medicali anatomopatologi au pichetat Prefectura
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră.Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament cu 2 came-
re, preferabil în cart. Gherorgheni, 
la preţ rezonabil. Informaţii la tel. 
0745-605924. (7.7)

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină, 38 ari, în 
Răscruci, 2 camere, 2 holuri, căma-
ră, , beci, apă și gaz, canalizare. In-
formaţii la tel. 0755-698039. (7.10)

¤ Vând casă și teren în Turda, cu 
posibilitate de construcţie, zonă li-
niștită, relativ aproape de centru. 
Inf. la tel. 0745-605924, 
0722-353810, 0264-556174. (7.7)

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

TERENURI

¤ Vând teren liber, 1700 mp, 18 
euro / mp,  în comuna Vlaha, nr 
458. Preț negociabil. Urgent.
Tel. 0724 486 855 (1.5)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

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

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

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

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.
Informaţii la tel. 
0753-222 759.

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Caut să închiriez curte/grădină cu 
casă la ţară, lângă Cluj, cu posibili-
tatea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1200 RON/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (10.15)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Pensionar cu studii superioare, 
caut loc de muncă part-time, în 
domeniile reprezentare, comerci-
al, administrativ, etc. La cerere 
ofer C.V. Tel. 0744-700439. (4.7)

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

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

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

SERVICII

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

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

CLARVĂZĂTOAREA 
ANA

lucrează cu magia albă, 
are harul de a vindeca 

persoanele cu probleme 
legate de farmece șu 

blesteme.
Dezleagă cununii, 

împacă cupluri 
despărțite, beție, etc.

Sunați la tel. 
0748-439705. (3.5)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

AUTO-MOTO

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

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

¤ Vând DACIA 1410L, în stare bină, 
cu cârlig tracţiune remorcă, portba-
gaj și piese de schimb noi, impozit 
plătit. Preţ negocoabil, 1300 RON. 
Inf. la tel. 0745-339528, 
0742-057054 sau 0264-436753. 
(7.7)

¤ Vând GOLF 3 TDI, an 1997, 1,9 T-
DI, 90 CP, acte la zi, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii supli-
mentare latel. 0743-358002. (7.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, pentru 
Dacia 1400 cmc și alte piese pen-
tru direcţie. Informaţii la tel. 
0726-458249. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând mașină de scris electrică. 

Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (7.7)

¤ Vând radio casetofon PANASO-
NIC, nou, preţ negociabil.

¤ Vând discuri cu muzică de con-
cert de la compozitori celebrii. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-541633. (6.7)

¤ Vând cuptor electric nou, rusesc și 
reșou mare, făcut la comandă. Su-
naţi la telefon 0735-176040. (6.7)

¤ Vând hotă electrică puţin fo-
losită, în stare bună de funcţio-
nare. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-100529. (6.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca PHILIPS, nou. Informaţii la 
telefon 0745-569336. (6.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu ba-
terie, calorifer, WC cu rezervor și ca-
pac, baterie pentru vană, oglindă cu 
ramă, suport și dulăpior cu oglinzi. 
Informaţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (6.7)

¤ Vând cazan de baie 150 l, din 
oţel, preţ 325 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (6.7)

¤ Vând set nou vase din 16 piese, 
marca ROYAL SILVER, în cutie ori-
ginală și set de cuţite + curăţător 
legume ceramice, cutie originală, 
preţ 1100 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0744-479172. (7.7)

¤ Vând aragaz cu 3 ochiuri, preţ 
200 RON și reșou pe gaz cu 3 
ochiuri la 150 RON, ambele în 
stare bună. Informaţii suplimen-
tare la tel 0735176040 (7.7)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (6.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (15.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (14.20)

MOBILIER

¤ Vând dulap cu 2 uși, masă 
extensibilă, pat cu saltea, ma-
să, pat cu saltea, 2 fotolii, mas-
că chiuvetă, măsuţă, birou, 
abureși, scaune ecograf, cana-
pea., cuier perete. Tel. 
0723-435446 sau 
0264-487179. (6.7)

¤ Vând corpuri de mobilier fi er, 
din profi le diferite, măsuţa TV, 
măsuţă de servit, etajeră cu dim. 
1,8 x 1,6 cm. Inf. la telefon 
0744-485224. (6.7)

MEDICALE

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. laţnd bicicletă medicală, 
nouă. Sunaţi la telefon 
0735-176040. (6.7)

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

CALCULATOARE

¤ Vând laptop marca IBM 
THINKPAD. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (7.7)

DIVERSE

¤ Vand rulota, inmatriculata, do-
tata cu panou solar, in Floresti. 
Informatii la telefon 0756-076734

¤ Vând marmură spartă la cel mai 
mic preţ, 12 RON/mp. Informaţii 
la telefon 0745-339528, 0742- 
057054 sau 0264-436753. (6.7)

¤ Vând cizme tureac înalt, din 
piele, mărimea 45-46, puţin foo-
site. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0741-028813. (7.7)

¤ Vând convenabil garderobă 
personală de damă, bluze, jache-
te, pantaloni, mantouri nr. 38-40, 
pantofi  nr. 39, cumpărate din 
Germania, calitate superioară, stil 
clasic-sport. Informaţii la tel. 
0757-551177. (6.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de 
el. Preţ 600 RON. Sunaţi la la 
tel. 0741-455348. (11.15)

DONAŢII

¤ Donez copiator marcă XEROX 
5018, defect. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (7.7)

COLECȚIONARI

¤ Cumpărăm sau achiziţionăm în 
regim de consignare (sorin.vasiles-
cu@ artmark.ro, 0752534013): 
pictură, sculptură, artă tradiţională 
românească, mic mobilier, obiecte 
de colecţie. 

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Cluj, cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, vinde la a 
treia licitaţie publică, în data 
de 09.05.2018, ora 10.00, bu-
nul mobil constând din: Insta-
laţie foraj Boart Longyear, pu-
tere motor electric 30 kw, an 
fabricaţie necunoscut, preţ 
51.750 lei, plus TVA 9.833 lei, 
bun proprietate a debitorului 
SC DIRECT SERVICE ECOLOGICS 
SRL, CUI 27149331. Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute la 
sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 
11A, telefon 0264.591670, in-
terior 305 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.
ro - anunţuri vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

¤ A.N.A.F. – Direcţia Generală 
Executări Silite Cazuri Speciale – 
Direcţia Operativă Valorifi care 
Bunuri Confi scate – Comparti-
mentul Regional de Valorifi care 
Bunuri Confi scate Cluj – Napoca 
organizează în data de 
03.05.2018, ora 12.00, Licitaţie 
pentru vânzarea următoarelor 
bunuri mobile intrate în propri-
etatea privată a statului: 1. Au-
totutilitară Mercedes Benz Vito, 
nr. înmatriculare AB-09-AXJ, an 
fabricaţie 2004, serie șasiu 

WDF63960313068300 – preţ 
de pornire (inclusiv TVA) – 
9.750 lei; 2. Autoturism VW To-
uran, nr. înmatriculare 
OL-256-X, an fabricaţie 2004, 
serie șasiu 
WVGZZZ1TZSW177110 – preţ 
de pornire (inclusiv TVA) – 
11.550 lei; 3. Autoutilitară Ford 
Transit, nr. înmatriculare 
MM-09-LFG, an fabricaţie 2003, 
serie șasiu WF0LXXGBFL3J74226 
– preţ de pornire (inclusiv TVA) 
– 9.000 lei; 4. Autoutilitară 
Mercedes Benz, nr. înmatricula-
re MM-09-EWA, an fabricaţie 
1998, serie șasiu 
WDB9500341K348857 – preţ 
de pornire (inclusiv TVA) – 
50325 lei; 5. Autoturism Skoda 
Octavia, număr înmatriculare 
MM-33-RZV, serie șasiu 
TMBDG11U442933835, an 
2004, cu multiple avarii, stare 
nefuncţională – preţ de pornire 
(inclusiv TVA) – 5.500 lei; 6. Au-
toturism Audi A8, număr înma-
triculare MM089518, an fabri-
caţie 2003, 70% avariat, stare 
nefuncţională – preţ de pornire 
(inclusiv TVA) – 3.000 lei; 7. Re-
morcă Eduards, model PL2720, 
număr înmatriculare MM-09-V-
TO, an 2009 – preţ de pornire 
(inclusiv TVA) – 4.500 lei. Licita-
ţia se va desfășura la sediul din 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, cam. 
238, et. II, Cluj-Napoca. Pentru 
informaţii suplimentare (condiţii 
de participare, vizionare, depu-
nere dosar de participare ș.a.), 
vă puteţi adresa la sediu sau la 
telefon 0745.210156. Anunţul 
integral se afl ă postat pe www.
anaf.ro – Info ANAF → secţiu-
nea Anunţuri → Valorifi care bu-
nuri din proprietatea privată a 
statului → Unitate/ Subunitate 
fi scală: Cluj Executări Silite Ca-
zuri Speciale → Categorie: Bu-
nuri mobile.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal 
Dej, cu sediul în loc. Dej, str. M. 
Eminescu, nr. 2, vinde la licitație 
publică, în data de 24.05.2018, 
ora 10.00, următoarele bunuri 
mobile/ imobile: 1. Buldoexca-
vator Fai 595 Benfra, bunul este 
proprietatea debitorului SC TEO-
DANIC CONSTRUCȚII SRL, cu se-
diul fi scal în loc. Dej, str. Baia 
Mare, nr. 7A, jud. Cluj; 2. Apar-
tament - cote părți - bunul este 
proprietatea debitoarei FEIER TA-
TIANA - RODICA, cu sediul fi scal 
în loc. Dej, str. Dealul Rozelor, 
nr. 11, ap. 2, jud. Cluj. Informații 
suplimentare pot fi  obținute la 
sediul Serviciul Fiscal Municipal 
Dej, str. M. Eminescu, nr. 2, ca-
mera 28, telefon 0264.216230, 
int. 132 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro - 
INFO ANAF - anunțuri - vânzarea 
prin licitație a bunurilor seches-
trate - Structura DGRFP Cluj.

PIERDERI

¤ ATELIER COMUN SRL-D, C.U.I. 
34204269, pierdut certifi cat con-
statator nr. 14146/06. 03.2015, 
sediu si terti. Se declara nul.

¤ Pierdut card legitimație de par-
care pentru persoanele cu handi-
cap pe numele Mogoș Iosif.
Îl declar nul.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

În Arad, Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Sfântu 
Gheorghe în cadrul unui proiect care are ca scop oferirea 
unor servicii socio-medicale.

Cerinţele posturilor
● Pregătire de specialitate în domeniile mai sus amintite
● Atitudine pozitivă, abilităţi de conducere, abilităţi de 

comunicare și de lucru în echipă, abilităţi de planifi care și 
organizare a activităţii

● Cunoștinţe operare PC (MS Offi ce)

Avantaje:
● Permis de conducere categoria B (mobilitate)
● Cunoștinţe de limba engleză

Tipul jobului: Cu normă întreagă
Se oferă contract de muncă pe perioada determinată de 

2 ani, cu perioadă de probă de 3 luni.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul prin e-mail până 
la data de 11 mai 2018, la adresa: hr@maltez.ro.

Asistent medical şi Asistent Social
Angajăm

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Convieţuiri

16:00 Telejurnal

16:05 Convieţuiri

17:00 Telejurnal

17:30 Interes general

18:30 Pulsul zilei

19:30 Jurnal de Centenar

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:30 Starea naţiei

22:55 Starea zilei

22:59 Starea naţiei

23:30 Zigzag prin istorie

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Fructul oprit

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:00 Ferma vedetelor

21:45 Fotbal UCL: Bayern 
Munchen – Real Madrid

21:45 Bayern Munchen - Real 
Madrid

23:45 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Benny Hill Show

16:00 Elisa

17:00 Pasiune Toscană

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Cronica cârcotașilor

22:30 Trăsniți din NATO

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil! All Stars

18:45 Știrile Kanal D

19:45 Exatlon

23:15 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 City News Live

13:45 Știri

14:00 Rugby Champions Cup: 
Leinster - Scarlets

16:00 Teleshopping

16:30 City News Live

17:15 Fotbal Liga 1 Betano: 
CSM Poli Iași – FC CFR Cluj

19:00 City News Live

19:45 Știri

20:00 Look de campion

21:00 Magazin UEFA 
Champions League

21:30 România te privește

22:30 Liga Magazin

23:30 Fotbal Liga 2: Dunărea 
Călărași – Foresta Suceava
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Coman, săgeţi la 
adresa lui Petrescu: 
„S-a supărat 
Dănuţ?!”
Președintele Dani Coman i-a 
răspuns la Dan Petrescu, cel ca-
re i-a acuzat pe giurgiuveni că 
au „lăsat-o mai moale” cu 
roș-albaștrii. „Eu am încredere 
în arbitrii români. Chiar dacă și 
ei greșesc, sunt oameni și sunt 
supuși greșelii. Eu sunt mai na-
ţionalist așa și îmi doresc să ne 
arbitreze românii. S-a supărat 
Danuţ?! Și eu am fost foarte 
supărat pe echipa mea la me-
ciul cu FCSB, pentru că nu am 
legat 5 pase, pentru că am ju-
cat numai mingi lungi.” a de-
clarat Dani Coman. (R.S)

John Kofi Essel a 
semnat cu CFR Cluj

Formaţia CFR Cluj l-a transferat 
pe mijlocașul defensiv John Kofi  
Essel, care a fost aproape de 
Inter Milano, în 2016. Essel are 
18 ani. Ganezul va începe antre-
namentele cu echipa a doua a 
CFR-ului, iar din sezonul viitor va 
face pasul la prima echipă. 
Mijlocașul a jucat în ultimele 
luni la prima echipă a lui Chievo 
Verona. În 2016 a fost la un pas 
să semneze cu Inter Milano, dar 
afacerea a picat. Echipa CFR Cluj 
este pe locul 2 în clasament, cu 
40 de puncte. (R.S)

Liga I : 
Astra Giurgiu, 
victorie importantă 
cu Craiova
Astra Giurgiu a învins-o pe CS 
Universitatea Craiova cu scorul 
de 1-0 (0-0), luni seara, pe te-
ren propriu, într-o partidă din 
etapa a șasea a fazei play-off a 
Ligii I de fotbal. Unicul gol al 
meciului a fost reușit de japo-
nezul Takayuki Seto (78), ră-
mas liber în marginea careului, 
cu un șut cu boltă. Devis 
Mangia, antrenorul echipei din 
Bănie, a aliniat o echipă cu mai 
multe schimbări faţă de echipa 
de bază, printre noutăţi fi ind 
portarul Laurenţiu Popescu, 
fundașii Marius Briceag și 
Vladimir Screciu, mijlocașul 
Andrei Santos sau atacantul 
Andrei Burlacu. Astra, antrena-
tă de Gheorghe Mulţescu, teh-
nician care a pregătit echipa 
din Craiova în sezonul trecut, a 
obţinut prima sa victorie din 
play-off. Ambele meciuri din se-
zonul regulat s-au terminat la 
egalitate, 1-1 și 2-2, iar în turul 
play-off-ului CSU Craiova a câș-
tigat cu 1-0. CSU Craiova are un 
singur punct în ultimele trei de-
plasări.

Pe scurt

Simona Halep a fost com-

plimentată pentru nivelul 

la care a ajuns cu tenisul 

său de o fostă câştigătoare 

a turneului de la Roland 

Garros. Francesca 

Schiavone (37 ani) a vor-

bit pentru tennisworldita-

lia.com despre ierarhia 

reală din tenisul feminin.

„Este o mare diferenţă în-

tre jucătoarele din top şi cele-

lalte fete. Halep şi Wozniacki 

sunt la un nivel superior, apoi 

vine Venus, apoi Serena care 

revine, chiar dacă are nevoie 

de ceva în plus la formă fi zi-

că”, a declarat Schiavone, po-

trivit junaliştilor italieni.

„Le-aş sugera să deschidă 

unghiurile. Jucătoarele nu prea 

folosesc unghiuri. Este acelaşi 

tipar. Sunt însă jucătoare ca Ha-

lep şi Wozniacki care ar putea 

foarte bine să deschidă unghiu-

rile. Şi apoi, ele ar trebui să-şi 

îmbunătăţeacă jocul la fi leu, 

care poate fi  un factor determi-

nat – uitaţi-vă la Roger Fede-

rer”, a mai spus Schiavone.

Simona Halep dispută în 

această săptămână primul tur-

neu WTA pe zgură, la Stutt-

gart, acolo unde au mers 15 

dintre cele mai bune 17 tenis-

mene ale momentului.

Simona Halep le-a învins 

pe Viktorija Golubic (6-3, 1-6, 

6-1) şi Patty Schnyder (6-2, 

6-1), iar Irina Begu a câştigat 

şi ea meciul cu Timea Bacsin-

szky (46 WTA) şi astfel Ro-

mânia a obţinut califi carea în 

Grupa Mondială. Duminică, 

Mihaela Buzărnescu şi Sora-

na Cîrstea au fost învinse de 

cuplul Jil Teichmann/Viktori-

ja Golubic, scor 0-6, 6-0, 10-6.

Jucătoarea româncă se afl ă, 

pentru a 25-a săptămână din 

cariera sa, pe prima poziţie a 

clasamentului mondial al ju-

cătoarelor profesioniste de te-

nis (WTA) , dat publicităţii 

luni şi în care primele 35 de 

poziţii sunt neschimbate fa-

ţă de săptămâna trecută. Ea 

fi gurează pe locul 14 într-un 

clasamentul all-time al lide-

rilor WTA, iar luni o va ega-

la pe rusoaica Dinara Safi na, 

care a fost pe primul loc în 

ierarhia feminină timp de 26 

de săptămâni. Simona Halep 

are un avans de peste 1.300 

de puncte faţă de următoarea 

clasată, daneza Caroline Woz-

niacki, şi de peste 2.000 de 

puncte faţă de spaniola Gar-

bine Muguruza. Sorana Cîr-

stea este în continuare pe lo-

cul 34, Irina Begu a urcat un 

loc şi e pe 37, Mihaela Bu-

zărnescu a urcat şi ea o po-

ziţie şi e pe 39, la fel ca şi 

Monica Niculescu, afl ată acum 

pe 63, în timp ce Ana Bog-

dan staţionează pe 66. La du-

blu, cele cinci românce din 

top 100 îşi păstrează poziţii-

le de săptămâna trecută: Mo-

nica Niculescu – 13, Irina Be-

gu – 25, Raluca Olaru – 49, 

Mihaela Buzărnescu – 65, Si-

mona Halep – 77.

Francesca Schiavone o laudă pe Simona Halep : 
„Este la un nivel superior faţă de Serena Williams”

 FRANCESCA SCHIAVONE | fosta câștigătoare 
a turneului de la Roland Garros

 „Le-aş sugera să deschidă unghiurile. Jucătoarele 
nu prea folosesc unghiuri. Este acelaşi tipar. 
Sunt însă jucătoare ca Halep şi Wozniacki care ar 
putea foarte bine să deschidă unghiurile. 
Şi apoi, ele ar trebui să-şi îmbunătăţeacă jocul la 
fi leu, care poate fi  un factor determinat - uitaţi-vă 
la Roger Federer“

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Echipa U-Banca 

Transilvania va juca 

astăzi la Oradea, iar sâm-

bătă va întâlni, tot în 

deplasare, pe CSU Sibiu.

În funcţie de rezultate, for-

maţia clujeană poate înche-

ia sezonul regulat atât pe pri-

ma poziţie a clasamentului, 

cât şi pe a patra.

Întrebat despre următoare-

le două meciuri, Mihai Silvă-

şan a declarat : „Două victo-

rii ne-ar duce pe primul loc. 

Eu personal încerc să evit cal-

culele acestea, e foarte impor-

tant să jucăm un baschet de 

calitate. Meciul cu Oradea va 

fi  difi cil. Eu am mare respect 

pentru echipa din Oradea, 

pentru tot ce se întâmplă aco-

lo, sunt foarte competitivi, au 

o mentalitate de învingători. 

Când joci cu echipele puter-

nice motivaţia devine mai ma-

re, intensitatea cu care joci se 

schimbă. Oameni din Oradea 

iubesc baschetul, vin mereu 

cu plăcere.”

„Din punctul meu de ve-

dere cel mai important ca o 

echipă să aibă succesul este 

nivelul de sacrifi ciu de care 

pot da dovadă jucători, spi-

ritul de echipă, faptul că ei 

trebuie să înţeleagă că obiec-

tivul comun e mai important 

decât orgolile personale. Or-

goliu trebuie pus în slujba 

echipei, nu împotriva. Noi 

muncim la chestia asta foar-

te mult. Acum am încercat 

să-i mai odhinesc pe jucători 

mai în vârstă, încerc să aleg 

cei şase jucători strâini care 

se înţeleg cel mai bine împre-

ună. Fac lotul în funcţie de 

cum se antrenează fi ecare.” 

a explicat Silvăşan.

Întrebat despre jucătorii ti-

neri, Silvăşan a declarat: „Doar 

prin simplu fapt că aceşti ti-

neri sunt în preajma jucători-

lor cu experienţă, cresc şi ei. 

Dacă sunt sufi cienţi de inte-

ligenţi să înţeleagă lucrul aces-

ta. Vida este încă în clasa a 

12-a, nu poate să vină zilnic 

la antrenamente. Kuti eu nu 

îl mai consider tânăr, deoare-

ce el a confi rmat şi este un 

jucător pe care mă bazez. E 

un exemplu foarte bun pen-

tru tineri, e un model. Dar şi 

el nu trebuie să se mulţumeas-

că cu asta şi să îşi dorească 

să devină tot mai bun.”

CSM Oradea-U-BT Cluj se 

va disputa miercuri, ora 18 :00. 

U-BT Cluj este pe locul 2 în 

clasamentul Ligii Naţionale, 

cu 52 de puncte. Pe primul loc 

se afl ă BC CSU Sibiu, cu 53 de 

puncte, iar pe locul trei CSM 

Steaua Eximbank Bucureşti, 

cu 51 de puncte.

Săptămână de foc pentru U-BT. 
Silvășan : „Două meciuri importante, 
sper să jucăm baschet de calitate”

1. BC CSU Sibiu  53 de puncte

2. U-BT Cluj  52 de puncte

3. CSM Steaua Eximbank 51 de puncte

4. CSM CSU Oradea 
50 de puncte

5. BC SCM Timișoara  48 de puncte

6. BCMU FC Argeș Pitești  44 de puncte

7-12

1. CS Phoenix Galați  46 de puncte

2. SCMU Craiova  44 de puncte

3. BC Timba Timișoara  36 de puncte

4. CS Politehnica Iași   34 de puncte

5. CS Dinamo București  30 de puncte

6. BC Mureș Tg. Mureș  28 de puncte 

Clasament Liga Națională 1-6 

MIHAI SILVĂȘAN |  antrenor U-BT

 „Două victorii ne-ar duce pe primul loc. Eu 
personal încerc să evit calculele acestea, e foarte 
important să jucăm un baschet de calitate. Meciul 
cu Oradea va fi  difi cil. Eu am mare respect pentru 
echipa din Oradea, pentru tot ce se întâmplă 

acolo, sunt foarte competitivi, au o mentalitate de 
învingători. Când joci cu echipele puternice 
motivația devine mai mare, intensitatea cu care 
joci se schimbă. Oameni din Oradea iubesc 
baschetul, vin mereu cu plăcere.“
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