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De ce ar fi Facebook-ul 
o veritabilă „fabrică” 
de narcisism?
Fostul ministru de Externe Teodor Bacon-
schi şi-a lansat ieri, la Cluj, cartea „Face-
book. Fabrica de narcisism“. Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Parcul Central 
își înnoieşte mobilierul
Aparatele de fi tness din Parcul Central au 
dispărut, în timp ce Primăria organizează 
o licitaţie pentru înlocuirea aparatelor 
vechi cu altele noi. Pagina 4

SOCIAL

Suferindă de autism 
și bursieră la o şcoală 
de muzică din Anglia
Cum a ajuns Mara Prună să descopere că 
muzica ne este dată de Dumnezeu pen-
tru a ne sprijini în cele mai difi cile mo-
mente ale vieţii. Pagina 7

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

Uitați în mizerie

MAPAMOND

BBC renunţă la colaborarea cu 
Jeremy Clarkson pentru „Top Gear”

ACTUALLITATE

Fostul ministru al Finanţelor 
Darius Vâlcov a fost reţinut de DNA

Radiodifuzorul public brita-
nic (BBC) a anunţat, ieri, că va 
renunţa la colaborarea cu Je-
remy Clarkson, starul show-ului 
„Top Gear”, care a fost suspen-
dat pe 10 martie, ca urmare a 
unei dispute violente a acestu-
ia cu un producător.

Contractul lui Jeremy Clark-
son cu BBC nu va fi  reînnoit, a 
declarat Tony Hall, directorul 
general al corporaţiei britanice 
de media, informează bbc.com.

Tony Hall a spus că nu a lu-
at cu uşurinţă această decizie, 
precizând însă că „a fost depă-
şită o limită” şi acest lucru nu 
poate fi  „trecut cu vederea”. Po-
trivit materialului publicat pe 

bbc.com, radiodifuzorul public 
britanic are o serie de reguli 
stricte privind modul în care tre-
buie să se comporte angajaţii 
săi, iar agresivitatea verbală şi 
violenţa fi zică nu este permisă 
pentru niciunul dintre membrii 
staff-ului său.

În acelaşi material se mai 
spune că Jeremy Clarkson este 
unul dintre starurile BBC foar-
te apreciate de telespectatori, 
iar corporaţia chiar nu a dorit 
să renunţe la colaborarea cu 
acesta, însă Clarkson primise 
deja – înainte de altercaţia cu 
producătorul Oisin Tymon, ca-
re a dus la suspendarea sa – un 
avertisment fi nal.

Fostul ministru al Finanţelor 
Darius Vâlcov a fost reţinut, ieri 
după-amiază, de procurorii 
DNA, în dosarul în care este acu-
zat de trafi c de infl uenţă, după 
ce ar fi  intervenit, când era pri-
mar al Slatinei, în atribuirea unor 
contracte către un om de afaceri.

Procurorii Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie au decis să emită o 
ordonanţă de reţinere pentru 24 
de ore pe numele fostului minis-
tru. Judecătorii instanţei supreme 
urmează să decidă sub ce măsu-
ră preventivă va fi  cercetat în con-
tinuare Darius Vâlcov.

Fostul ministru al Finanţelor 
Darius Vâlcov a venit la DNA în 
jurul orei 15.00, după ce Senatul 

a avizat reţinerea şi arestarea sa. 
Cererea DNA privind încuviin-
ţarea reţinerii şi arestării preven-
tive în cazul lui Darius Vâlcov a 
fost aprobată, miercuri, de Se-
nat, fi ind înregistrate 97 de vo-
turi „pentru”, 48 „împotrivă” şi 
cinci abţineri.

Potrivit DNA, Darius Vâlcov 
ar fi  obţinut, astfel, mai multe 
bunuri, între care trei lingouri 
de aur, care cântăresc în total 
trei kilograme, un tablou cu ra-
mă aurie, inscripţionat Renoir, 
un tablou inscripţionat Jean Coc-
teau şi o pictură pe lemn, in-
scripţionată Aurel Acasandrei, 
precum şi sumele de 90.000 de 
dolari şi 1.323.850 de lei.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Cum a scăpat Dan Șova de cătușe 
cu rugăciuni, mir și lipsă de cvorum
Fostul ministru al Marilor Proiecte, senatorul PSD a scăpat, ieri, de arest din cauza 
lipsei de cvorum. Alţi doi parlamentari nu au fost însă la fel de norocoşi. Pagina 5

Ultimatum 
al Primăriei 
către agenții 

de salubritate: 
întreg orașul trebuie 

curățat până 
la Paști !

În această primăvară, cu străzile pline de praf, mizerie şi material antiderapant neridicat până acum, oraşul 
pare mai murdar ca niciodată. Cu întârziere, autorităţile locale au sesizat problema şi somează firmele de 
salubritate cu care au contract să rezolve situaţia cu cea mai mare viteză. Pagina 3
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18 Martie

Clinica Ginecologie 1
03:17 Focsăreanu Mara 
Timea
07:46 Persa Alexandru Cristian
Bebeluşul vedetă a fost Persa 
Alexandru Cristian (3,700 kg, 
53 cm )

Clinica Stanca
03:05 Pop Adrianna Mara
08:50 Bujor Andi
09:25 Bârsan Lori
10:50 Dolha Medeea Gabriela
11:00 Laszlo Amalia Miriam
12:10 Nasui Nicolae
13:15 Stan Sorana Cristiana
21:40 Neselean – Mădărășan 
Maria Mihaela
Bebeluşul vedetă a fost Bujor 
Andi (4,200 kg, 60 cm)

Clinica Gynia
09:05 Broscoi Adelin Marian
23:02 Santa Matei
Bebeluşul vedetă a fost 
Broscoi Adelin Marian (3,5 
kg, 57 cm)

Clinica Novogyn
03:10 Velskaia Sasha
17:15 Pop Sebastian Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Pop 
Sebastian Andrei (3,570 kg, 
54 cm)

19 Martie

Clinica Ginecologie 1
16:00 Reiz Adel
17:30 Kismhaly Ellod
Bebeluşul vedetă a fost 
Kismhaly Ellod (3,600 kg, 
52 cm)

Clinica Stanca
00:40 Ciupei Cristina Raluca
10:05 Csapo Dominik
12:05 Todea David Andrei
13:25 Ciuciu Luca Ștefan
15:50 Enei Ștefan
16:45 Cirebea Andreea 
Rodica
18:05 Bolboaca Denis Anton
18:50 Crișan Ilaria Iarina
Bebeluşul vedetă a fost Ciuciu 
Luca Ştefan (4,100 kg, 59 
cm)

Clinica Gynia
09:45 Giurgiuman Victor 
Arsenie (3,5 kg, 53 cm)

20 Martie

Clinica Ginecologie 1
00:16 Topan Antonia

01:22 Iakab Patrisia Elisabeta
06:30 Ciosu Natalia
04:32 Blaga Filip Nicolae
04:42 Kozman Ingrid
Bebeluşul vedetă a fost 
Kozman Ingrid (4,050 kg, 
56 cm)

Clinica Stanca
07:00 Moga David
08:35 Bolca Delia Maria
11:00 Sabou Daria Nicoleta
16:35 Cotîrlan David
17:00 Kato Hanna Charlotte
Bebeluşul vedetă a fost 
Sabou Daria Nicoleta (4,5 kg, 
56 cm)

Clinica Novogyn
15:45 Scrob Matei Alexamdru 
(2,940 kg, 58 cm)

bun venit pe lume !
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În eseurile sale, Baconschi 

compară platforma care 

adună miliarde de utiliza-

tori cu o prispă unde pe 

vremuri ţăranii stăteau şi 

urmăreau tot ce se întâm-

plă pe uliţa lor.

La evenimentul de prezen-

tare a cărţii au fost prezenţi 

profesori universitari de la 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

Administrative şi ale Comu-

nicării din cadrul UBB Cluj, 

însă studenţii nu s-au înghe-

suit să participe.

Volumul a fost prezentat 

de fi lologul clujean Adrian 

Papahagi. În opinia lui Papa-

hagi, cartea este „o critică ex-

trem de profundă, o analiză 

psihologică şi antropologică 

a lumii postmoderne şi 

post-postmoderne“.

„Cartea este un eseu splen-

did care se citeşte pe nerăsu-

fl ate. Facebook e o fabrică nu 

doar de narcisism, ci şi de ve-

detism, voyeurism. Este o po-

iană a lui Iocan, o prispă pe 

care stăm ca ţăranii români 

pe vremuri şi ne uităm la cei 

care se perindă pe uliţa noas-

tră virtuală, o vedem pe ţaţa 

Leana şi tot universul, din Ca-

lifornia până în New York. La 

Facebook totul este despre mi-

ne, nu despre tine, sunt aco-

lo ca să mă promovez

Este şi un teatru al vani-

tăţii, dar dacă devenim in-

trospecţi, poate fi  şi un in-

strument de smerenie în ra-

port cu ceilalţi, ne dăm sea-

ma cât suntem de irelevanţi“, 

spune Papahagi. Ni se oferă 

însă şi o soluţie.

„În acest sistem lipsit de 

ierarhie, în acest cerc ubicui-

zat , în zona în care politicul 

este desacralizat, soluţia pe 

care o propune cartea este dis-

cernământul. Soluţia este re-

întoarcerea la marile opere, 

ieşirea din acest relativism, şi 

recâştigarea discernământu-

lui“, mai spune Papahagi

Cât de narcisist este 
Baconschi pe Facebook?

Autorul cărţii subliniază 

la rândul său, că deşi este o 

„fabrică de narcisism“ care, 

evident, ne permite o auto-

promovare continuă, mulţi 

exagerează şi uită că de fapt 

importanţa noastră socio-pro-

fesională se stabileşte în lu-

mea reală.

„Cert este că pentru mili-

arde de oameni din această 

societate virtuală, Facebook 

este o modalitate de a comu-

nica restului umanităţii ce fac 

în fi ecare clipă.

Manipularea politică este 

usor de făcut pe Facebook, 

sunt câteva site-uri care răs-

pândesc zvonuri, de multe 

ori false, pe care trolii, pos-

tacii şi naivii le amplifi că, le 

răspândesc şi care îşi produc 

efectul de pe o zi de alta, 

pentru că oamenii au înce-

put să ia distanţă şi să devi-

nă sceptici, să nu mai cum-

pere orice“, explică Teodor 

Baconschi.

Cât de narcisist pe Face-

book este însă autorul şi mai 

ales unde se regăseşte?

„Mă tratez, încerc să nu 

exagerez, iar simplul fapt că 

am scris o carte în paralel 

demonstrează faptul că am 

luat totuşi distanţă. De fapt, 

nu mă iubesc chiar atât de 

mult, sunt mai degrabă ne-

mulţumit de propria mea 

persoană…

Facebook este un pridvor 

pe care ieşim pentru a bârfi , 

dar totodată este o oglindă 

unde vedem cât de corect sau 

incorect se scrie româneşte 

sau care sunt tendinţele.

Mă regăsesc totuşi în lu-

mea în care am crescut, în lu-

mea culturii, a cărţilor, în lu-

mea umanistică. Folosesc Fa-

cebook doar pentru a tradu-

ce în termeni cât mai pe în-

ţelesul tuturor nişte conţinu-

turi altminteri academice“, 

mai spune Baconschi.

De ce ar fi Facebook-ul 
„o fabrică de narcisism“?
Fostul ministru de Externe Teodor Baconschi şi-a lansat miercuri, la 
Cluj, cartea intitulată „Facebook. Fabrica de narcisism“.

Ca un răspuns la asaltul nemilos al Facebook-ului, clujeanul Adrian Papahagi propune „reîntoarcerea
la marile opere şi recâştigarea discernământului”

Mulţumim Asist. Alina Pop, Dr. Marina Dudea și Dr. Estera Ianchiş. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!
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Un elev de clasa din clasa 

a VIII-a a ajuns la spital, 

după ce s-a rostogolit pe 

scările şcolii în timpul 

pauzei.

Elevul care a rămas incon-

ştient preţ de câteva minute 

în urma căzăturii, spune că 

tot ce îşi aminteşte este că un 

alt coleg l-a scuipat, iar în mo-

mentul în care a vrut să fugă 

după el, a alunecat pe scări 

şi s-a lovit la cap, potrivit de-

jeanul.ro.

Femeile de serviciu au 

anunţat incidentul profesori-

lor care au sunat la 112. La 

faţa locului s-a deplasat o am-

bulanţă şi un echipaj de po-

liţie. Autosanitara l-a trans-

portat pe băiatul de 15 ani la 

Spitalul Municipal Dej, sufe-

rind răni în zona gurii şi o 

plagă la cap.

Conducerea şcolii refuză 

să comenteze incidentul, dar 

l-au anunţat la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Cluj.

Incidentul a ajuns la ure-

chile Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj. Astfel, inspec-

torul şef al acestei instituţii a 

anunţat că la şcoala din Dej 

s-a format deja o comisie ca-

re anchetează acest caz, iar 

din primele informaţii reiese 

că băiatul s-a împiedicat sin-

gur pe scări, fără să fi e îm-

pins de nimeni.

„Mai multe lucruri o să 

ştim despre acest incident în 

momentul în care comisia ca-

re este formată la şcoală va 

fi naliza cercetarea care a în-

ceput. Din primele date pe ca-

re le avem, e un simplu inci-

dent, în sensul că copilul s-a 

împiedicat şi a căzut, fără să 

fi e împins de nimeni, fără să 

fi  fost o bătaie sau altceva în-

tre elevi, dar bineînţeles, co-

misia va lămuri toate aspec-

tele privind situaţia de la Dej”, 

a declarat Valentin Cuibus, in-

spector şef al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Cluj.

Incident grav 
la o școală din Dej

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Consilierii de probaţiune 

susţin că în acest an au 

nevoie de mai mulţi 

angajaţi şi mai mulţi 

bani în contextul în care 

activitatea de suprave-

ghere a persoanelor con-

damnate a crescut în 

2014 cu 108%. Ei s-au 

întâlnit la Cluj-Napoca 

la o dezbatere privind 

un proiect derulat cu 

fonduri norvegiene des-

pre consolidarea siste-

mului românesc de pro-

baţiune.

Iuliana Cărbunaru, direc-

tor general Direcţia Naţiona-

lă de Probaţiune, a declarat 

că deşi, anul trecut a fost fi -

nalizat concursul pentru ocu-

parea posturilor vacante de 

consilier de probaţiune, fi ind 

angajaţi în sistem 89 de con-

silieri, încă mai este nevoie 

de resurse în lumina intrării 

în vigoare a noilor coduri pe-

nale şi a celor două legi ale 

probaţiunii.

„În sistemul central lucrea-

ză 20 de angajaţi, iar la nivel 

local avem 360 de angajaţi, 

majoritatea femei. Anul tre-

cut, sistemul de probaţiune a 

avut de la bugetul de stat echi-

valentul a 4 milioane euro. În 

acelaşi timp, sistemul de pro-

baţiune a atras proiecte cu fi -

nanţare externă în valoare de 

alte 4 milioane de euro”, a 

precizat Cărbunaru.

Potrivit lui Cărbunaru, în 

perioada 2010-2014 a fost în-

registrată o creştere de 177% 

a numărului de persoane afl a-

te în supravegherea serviciilor 

de probaţiune, în timp ce nu-

mărul consilierilor de probaţi-

une a crescut cu doar 33%.

„Dacă în 2011 aveam an-

gajaţi 271 de consilieri de 

probaţiune şi 12.857 persoa-

ne în supraveghere, la sfâr-

şitul lunii decembrie 2014, 

avem 360 de consilieri şi 

26.749 persoane în suprave-

ghere. Creşterea a fost de 

108%. Acest număr e im-

portant dacă ne raportăm la 

sistemul penitenciar, ne 

aflăm sub pragul de 30.000 

de persoane care acum, la 

nivel naţional, se află în pe-

nitenciare”, a mai precizat 

şeful Direcţiei Naţionale de 

Probaţiune.

După natura infracţiunii, 

cele mai multe persoane ca-

re trec pragul serviciului de 

probaţiune sunt condamna-

te pentru infracţiuni contra 

patrimoniului (13.524 per-

soane), infracţiuni contra si-

guranţei circulaţiei pe dru-

murile publice (5510 persoa-

ne), infracţiuni contra vieţii 

(3290 persoane) şi infracţi-

uni privitoare la regimul dro-

gurilor (2836 persoane).

„Practic, asistăm la o du-

blare faţă de 2013 a persoa-

nelor condamnate pentru in-

fracţiuni privind circulaţia 

pe drumurile publice. Avem 

o creştere şi la infracţiunile 

privind regimul drogurilor. 

S-a dublat numărul persoa-

nelor intrate în evidenţele 

noastre pentru infracţiunile 

de corupţie. De asemenea, 

în 2014, 1727 de minori au 

ajuns în evidenţele noastre”, 

a mai adăugat Iuliana 

Cărbunaru.

Consilierii de probaţiune 

evaluează inculpaţii, minorii 

afl aţi în executarea unei mă-

suri educative, respectiv per-

soanele supravegheate, coor-

donează procesul de supra-

veghere a respectării măsu-

rilor şi executarea obligaţii-

lor stabilite în sarcina persoa-

nelor supravegheate faţă de 

care instanţa a dispus amâ-

narea aplicării pedepsei, sus-

pendarea executării pedepsei 

sub supraveghere, liberarea 

condiţionată.

Consilierii de probaţiune cer bani 
mai mulți ministrului Justiţiei 

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca le-a 

dat termen fi rmelor de 

salubritate să facă curăţe-

nie pe străzile din oraş 

până la Paşti. În caz con-

trar, promit reprezentanţii 

autorităţilor, vor fi  amen-

date.

Tot oraşul este plin de 

praful răscolit de maşinile 

care circulă zilnic, la bordu-

ră sunt mici grămezi de ni-

sip care nu au fost ridicate 

de firmele de salubritate, iar 

pe unele străzi nici nu a fost 

ridicat materialul antidera-

pant deşi iarna a trecut şi 

nu mai este nevoie de aşa 

ceva.

Tot mai mulţi clujeni îi 

scriu primarului Emil Boc să 

facă ceva cu jegul din oraş 

care este evident mai ales pri-

măvara, când rămâne în ur-

mă tot praful şi pietrişul de 

la materialul antiderapant. 

Oamenii sunt nemulţumiţi şi 

de felul în care lucrează fi r-

mele de salubritate care nu 

fac altceva decât să mute pra-

ful dintr-o parte în alta în ur-

ma spălării străzilor cu fur-

tunul şi cu apă chioară.

Praful e mutat 
dintr-o parte în alta

„Aş avea o observaţie vi-

zavi de spălarea străzilor şi 

trotuarelor în Cluj. Nu prea 

înţeleg tehnica celor de la 

Rosal, Brantner şi alte fi rme 

de spălăcioşi care se pretind 

ambasadori în acest dome-

niu. Mai exact, omul din spa-

tele maşinii care spală cu jet 

puternic marginea drumului 

umezind practic praful şi mu-

tându-l teoretic spre gură de 

canalizare, nu face decât să 

îl arunce sub maşini, pe tro-

tuar, pe gardul viu şi pe gea-

muri. Tehnica asta îi a unui 

copil de 4-5 ani care se joa-

că cu apă şi furtunul. Nu se 

curăţa nimic dragilor, se agi-

tă doar praful şi se mută în 

alte zone”, scrie un clujean, 

pe un site pentru sesizări şi 

reclamaţii. Bărbatul este de 

părere că cineva ar trebui să 

aspire acel praf şi apoi să ai-

bă loc spălatul manual sau 

automat cu şampon. „Peria 

cu care se culege teoretic 

praful şi noroiul nu face de-

cât să-l fărâmiţeze pe asfalt 

şi rămâne acolo, nu îl cule-

ge nici peria, nici omul”, în-

cheie clujeanul.

Cetăţenii care i-au mai scris 

primarului reclamă mizeria şi 

de pe străzi precum Alexan-

dru Vaida Voevod, Ion Budai 

Deleanu etc.

Firmele de salubritate, 
luate la puricat

Conducerea Primăriei 

Cluj-Napoca a anunţat că va 

controla fi rmele de salubrita-

te cărora le-a dat termen pâ-

nă la Paşti să facă curăţenie 

în tot oraşul. În caz contrar, 

prestatorii vor fi  amendaţi. 

„Nemulţumit de starea cură-

ţeniei din oraş, am dispus ve-

rifi carea dotării cu utilaje în 

materie de curăţenie a fi rme-

lor de salubritate. Am con-

statat defi cienţe şi am aver-

tizat companiile de speciali-

tate – fi rmele au termen pâ-

nă la Sărbătorile de Paşte să 

recupereze toate întârzierile 

în materie de curăţenie în 

oraş, sub rezerva sancţiuni-

lor pecuniare”, a declarat pri-

marul Emil Boc.

Licitaţia pentru 
salubritate se reia

Firmele Rosal şi Brantner 

Vereş mai fac curăţenie în oraş 

pe baza unei prelungiri de 

contract, deşi termenul pre-

văzut în contract a expirat în 

2013. Primăria Cluj-Napoca a 

organizat în 2013 licitaţie pen-

tru desemnarea altor fi rme ca-

re să se ocupe de curăţenia 

stradală şi de deszăpezire, dar 

au apărut contestaţii şi proce-

se în instanţă astfel că nici 

acum nu se ştie cine va face 

curăţenie în următorii opt ani.

Anul acesta, Primăria va fa-

ce o nouă licitaţie. Valoarea 

contractului care va fi  încheiat 

cu fi rma/fi rmele câştigătoare 

este de 30 de milioane euro.

Clujul, un oraş plin de mizerie şi praf. 
Primăria ameninţă firmele de salubritate
Pe unele străzi încă mai există material antiderapant adunat la bordură, deşi iarna a trecut demult.

Clujenii consideră că străzile orașului sunt mai murdare decât în alte primăveri

EMIL BOC | primar 
Cluj-Napoca

„Firmele au termen 
până la Sărbătorile 
de Paşte să 
recupereze toate 
întârzierile în 
materie de 
curăţenie în oraş, 
sub rezerva 
sancţiunilor 
pecuniare“
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NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L. (cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud.Cluj; tel: 0364.146.512; fax: 
0364.146.515; e-mail: offi ce@solvendi.ro), în calitate de 
lichidator judiciar al White Recycling SRL-D, conform sentinţei 
pronunţată în ședinţa din data de 23.03.2015, în dosarul nr. 
1158/1285/2014, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii White Recycling SRL-D (Cluj-Napoca, Str. 
Tulcea, Nr. 26, Bloc L3, Scara I, Etaj IV, Ap. 13, jud. Cluj, 
J12/831/2011, CUI 28284751) că faţă de aceasta a fost 
deschisă procedura falimentului în formă simplifi cată 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1.Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este data de 
10 zile de la data primirii notifi cării (pentru creanţele 
născute între data deschiderii procedurii insolvenţei – 
18.02.2015 și data deschiderii procedurii falimentului – 
23.03.2015).

2. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire 
și publicare a tabelului preliminar al creanţelor este data 
de 24.04.2015.

3. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului preliminar de creanţe este 
data de 27.05.2015.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
29.04.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Leasing şi Credit Direct SRL (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite), organizează licitaţie publică pentru 
valorifi carea următoarelor bunuri:

o Mijloace de transport constând în:

1. Încărcător frontal marca – O&K – preţ de pornire 
127.500 lei;

2. Autotractor Iveco Magirus – preţ de pornire 10.521 lei;
3. Autoutilitară marca – Menci (Semiremorca O4 –DA 

Cisterna SL 115) – preţ de pornire 93.500 lei.

Preţurile nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 31.03.2015, ora 14.30 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 07.04.2015, ora 14.30, 
16.04.2015, ora 14.30, respectiv 23.04.2015, ora 14.30.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Aparatele de fi tness din 

Parcul Central au dispărut 

de câteva zile. Cele vechi 

urmează să fi e înlocuite 

cu altele noi, potrivit 

reprezentanţilor Biroului 

Mass-Media din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca.

Aceştia au adăugat că anul 

trecut a avut loc o licitaţie 

pentru schimbarea aparate-

lor vechi cu altele noi. În 

mai 2014, Primăria Cluj-Na-

poca a lansat în Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publi-

ce (SEAP) un anunţ privind 

lansarea licitaţiei pentru cum-

părarea de aparate de fi tness 

în aer liber. Conform anun-

ţului, urma să fi e încheiat 

un acord cadru cu un singur 

operator pe o perioadă de 

patru ani pentru furnizarea 

acestor aparate.

Valoarea estimată a acor-

dului este de 2.055.000 lei 

(aproape 445.000 euro) fără 

TVA. Frecvenţa contractelor 

care vor fi  atribuite este anu-

ală, iar valoarea contractelor 

subsecvente este de 513.750 

lei (114.000 euro) fără TVA 

pentru un singur contract.

În cei 445.000 euro este in-

clusă cumpărarea, furnizarea 

şi montarea aparatelor de fi t-

ness. În anunţ mai este preci-

zat faptul că fi rma care va fi  

desemnată câştigătoare va tre-

bui să furnizeze un anumit nu-

măr de aparate. Plata acestora 

se va face din bugetul local.

În caietul de sarcini era pre-

cizat că vor fi  cumpărate mai 

multe aparate printre care se 

numără următoarele: aparat fi t-

ness pentru musculatura gam-

belor – minim două persoane 

cu panou despărţitor (minim 

două – maxim 10 bucăţi), va-

loarea estimată fi ind de 95.000 

lei; aparat fi tness pentru mus-

culatura membrelor inferioare 

+ superioare – minim două 

persoane fără panou despărţi-

tor (minim două – maxim 10 

bucăţi), valoarea estimată fi ind 

de 80.000 lei; aparat fi tness 

pentru musculatura toracelui- 

minim două persoane, cu pa-

nou despărţitor (minim două 

– maxim 10 bucăţi), valoarea 

estimată fi ind de 110.000 lei.

În urmă cu trei ani, Pri-

măria Cluj-Napoca a ampla-

sat aparate de fi tness în aer 

liber în zece locaţii din oraş, 

majoritatea dintre acestea fi -

ind în parcuri.

Parcul Central se înnoiește
Aparatele de fitness din Parcul Central au dispărut, în timp ce Primăria 
organizează o licitaţie pentru înlocuirea aparatelor vechi cu altele noi.

De cateva zile aparatele din Parcul Central  au disparut 

Municipiul Câmpia Turzii 

din judeţul Cluj este 

prima localitate din 

România în care toţi câi-

nii cu stăpân au fost 

microcipaţi, scopul fi ind 

identifi carea rapidă şi 

recuperarea animalelor în 

cazul în care acestea se 

pierd sau sunt furate.

Reprezentanţii „Registrului 

Electronic al Animalelor Do-

mestice şi de Companie” Tur-

da, asociaţie care s-a ocupat 

de microciparea patrupedelor, 

împreună cu parteneri de la o 

organizaţie din Germania, au 

declarat, ieri, că toţi câinii cu 

stăpân din Câmpia Turzii au 

fost inventariaţi, înregistraţi cu 

microcip şi legitimaţie card.

„Municipiul Câmpia Turzii 

este prima localitate din Ro-

mânia în care toţi câinii cu stă-

pân au fost microcipaţi, fi ind 

vorba de 1.400 de animale. 

Astfel, Câmpia Turzii devine 

singurul oraş la nivel naţional 

care are populaţia canină com-

plet inventariată, înregistrată 

cu microcip, legitimaţie card, 

toate acestea făcând posibilă 

şi legală vaccinarea antirabi-

că. Scopul microcipării a fost 

identifi carea rapidă şi recupe-

rarea patrupedelor în cazul în 

care acestea se pierd sau sunt 

furate. În urma acţiunii de mi-

crocipare, rata abandonului 

câinilor înregistraţi în asocia-

ţia noastră s-a redus la zero”, 

au spus reprezentanţii ”Regis-

trului Electronic al Animalelor 

Domestice şi de Companie”, 

potrivit Mediafax.

Asociaţia dispune de un 

sistem de monitorizare per-

manent, 24 de ore din 24, on-

line şi telefonic, pentru recu-

perarea animalelor pierdute 

sau furate, conectat la un sis-

tem internaţional de căutare 

şi protecţie a câinilor.

„De mărimea unui bob de 

orez, microcipul este implan-

tat cu uşurinţă sub pielea ori-

cărui animal. Dispozitivul are 

un număr de identifi care unic 

şi ajută, pe lângă pierderea sau 

furtul unui câine, şi la identi-

fi carea sa în cazul vânzării 

peste graniţă. Microcipul do-

vedeşte că animalul este înre-

gistrat, are un proprietar care 

l-a pierdut, caz în care autori-

tăţile pot lua legătura cu pro-

prietarul în vederea recuperă-

rii lui, în cazul în care ajunge 

într-un adăpost pentru anima-

le, evitând riscul eutanasierii 

animalului sau a adopţiei de 

către o altă persoană”, au adă-

ugat sursele citate.

Pe lângă microcip, câinii 

cu stăpân din Câmpia Turzii 

au primit şi o plachetă refl ec-

torizantă din aluminiu, de 

mărimea unei monede, ata-

şată de zgardă, care are pe o 

faţă numărul de telefon un-

de poate suna persoana care 

a pierdut câinele, iar pe ver-

so seria câinelui, înregistra-

tă de asociaţie. De asemenea, 

Poliţia Locală din Câmpia Tur-

zii a fost dotată cu cititoare 

cu laser pentru scanarea mi-

crocipului.

Acţiunea de microcipare a 

câinilor cu stăpân din Câm-

pia Turzii a fost gratuită.

Record la Câmpia Turzii: 
toţi câinii cu stăpân sunt microcipaţi
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Tişe: „Comunismul secolului XXI se ascunde sub controale politice ilegale“

Azi în Parlament

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Senatorul PSD Dan Şova 

a scăpat, ieri, de arest 

din cauza lipsei de cvo-

rum. Înainte de vot însă, 

parlamentarul a fost dat 

cu mir de o fostă judecă-

toare. Astfel că, după ce 

a reuşit să îşi înduplece 

colegii, în plen s-au 

înregistrat 79 voturi 

pentru, 67 contra şi 5 

abţineri.

Alţi doi parlamentari nu au 

fost la fel de norocoşi. Este 

vorba despre deputatul The-

odor Nicolescu (PNL), în ca-

zul său cererea DNA fi ind 

adoptată cu 176 de voturi 

„pentru“ şi de senatorul Da-

rius Vâlcov (PSD). În cazul 

acestuia cererea de arestare a 

fost avizată favorabil cu 97 de 

voturi „pentru“.

O decizie 
neconstituţională?

Hotărârea în cazul senato-

rului Dan Şova ar putea fi  în-

să neconstituţională.

O decizie a Curţii Consti-

tuţionale de pe 1 octombrie 

2008 arată că articolul din 

regulamentul Senatului ca-

re prevede ca „Hotărârea se 

adoptă cu votul majorităţii 

senatorilor” este neconsti-

tuţional, informează Hot-

news.ro.

Potrivit deciziei Curţii 

Constituţionale, o asemenea 

prevedere încalcă Articolul 

76, aliniatul 2 din Constitu-

ţia României care stabileşte 

că „Legile ordinare şi hotă-

rârile se adoptă cu votul ma-

jorităţii membrilor prezenţi 

din fi ecare Cameră Legile or-

dinare”.

În cazul lui Dan Şova, ma-

joritatea senatorilor prezenţi 

au votat pentru arestare, însă 

decizia Senatului a fost împo-

triva arestării, motivând că nu 

au fost prezenţi jumătate plus 

unu din numărul total al se-

natorilor.

Cum au votat senatorii 
clujeni în cazul Şova

Colegul de partid al lui Dan 

Şova, senatorul clujean Ale-

xandru Cordoş a votat pentru 

ridicarea imunităţii lui Şova, 

pentru că, explică el, grupul 

PSD nu se va opune demer-

surilor justiţiei.

„Grupul parlamentar PSD 

a stabilit încă de săptămâni-

le trecute că va vota pentru 

toate soluţiile justiţiei şi nu 

ne vom împotrivi demersuri-

lor justiţiei. Ca urmare, am 

votat pentru ridicarea imuni-

tăţii în cazul lui Dan Şova“, 

a spus Cordoş.

„Votul meu a fost secret. 

Pe această cale le transmit ce-

lor care au trimis mesaje de 

intimidare, mai exact să se vo-

teze cu bilele la vedere, că au 

instigat la infracţiune. Este 

prima oară când văd un lider 

de partid că instigă“, a spus 

Laszlo Attila, senator UDMR 

de Cluj.

Opoziţia a votat aşa cum 

a anunţat încă de săptămâ-

nile trecute, deschis, la ve-

dere, pentru încuviinţarea 

cererii de arestare în ambe-

le cazuri.

„PNL a votat în ambele ca-

zuri pentru aprobarea cererii 

de arestare, a fost un vot des-

chis, la vedere. Din punct de 

vedere uman este delicat să 

iei o asemenea hotărâre, dar 

am votat astfel tocmai pentru 

a lăsa justiţia să decidă“, a 

spus senatorul PNL de Cluj, 

Alin Tişe.

Senatorul PNL de Cluj Ma-

rius Nicoară nu a putut fi  

contactat, însă zilele trecu-

te acesta declara că se va 

conforma deciziei partidu-

lui, mai exact va vota pen-

tru încuviinţarea arestării 

preventive.

Zi de foc în Parlamentul României
Senatorul PSD Dan Şova a scăpat de cătuşe cu mir, rugăciune şi lipsă de cvorum.

Proteste la Cluj 
împotriva 
imunităţii 
parlamentare

Votul împotriva arestării 
lui Șova a generat reacţii 
la Cluj.

Mii de oameni sunt aștep-
taţi la protestul care va 
avea loc vineri, de la ora 
18:00, în Piaţa Unirii din 
Cluj-Napoca, acolo unde 
aceștia vor cere ridicarea 
imunităţii parlamentare.

„Milităm pentru menţine-
rea imunităţii doar pentru 
declaraţii politice. Nu do-
rim folosirea ei ca para-
van pentru infractori! Dan 
Șova a rămas cu imunita-
te! Parlamentarii continuă 
să își bată joc de popor și 
de justiţie, ignorând me-
sajul transmis în noiem-
brie de stradă. E timpul să 
le reamintim de ce am ie-
șit în noiembrie!”, se ara-
tă în mesajul postat de or-
ganizatori pe pagina de 
Facebook creată special 
pentru acest eveniment.

Senatorul Dan Șova participa la ședinta în care Plenul Senatului votează cererile de încuviințare a reținerii și arestării preventive pentru senatorii 
PSD Dan Șova și Darius Vâlcov

Senatorul PNL de Cluj Alin Tișe a 
susţinut în plen o declaraţie poli-
ti că în care a subliniat că verifi că-
rile și controalele politi ce făcute 
de Corpul de control al premieru-
lui Ponta „acţionează prin meto-
de specifi ce unui Corp Infracţio-
nal Organizat“.
„Controalele politi ce făcute de 
Corpul de control al premierului 
Ponta, care acţionează prin meto-
de specifi ce unui Corp Infracţional 
Organizat.
Nefericiţi că unii dintre noi suntem 
vocali și prin metodele consti tuţio-
nale și legale am reușit să stopăm 
adevărate cataclisme precum pri-
mul proiect al descentralizării des-
fi inţat efecti v de CCR, micile carac-
tere care ocupă fotolii guverna-
mentale au trecut la atac.
Dorind să demonstreze ilegalităţi 
în cel mai important proiect reali-
zat în mandatul meu de președin-
te al CJ Cluj, respecti v Cluj Arena, 
scormonesc de mai bine de un an 
și controlează abuziv. De altf el 
proiectul fi nanţat în anul 2010 a 
fost validat de Curtea de Conturi 
ca fi ind implementat în totală con-
cordanţă cu legislaţia în vigoare. 

Corpul de control al premierului 
Ponta care acţionează ca un "corp 
infracţional organizat" a trecut 
acum la atacuri prin învăluire. Re-
specti v fac presiuni la funcţionarii 
publici, chiar și pe unii cu rang de 
secretar de stat, deci numiţi poli-
ti c, să controleze și să declare to-
tal nefondat și fără respectarea le-
gii, doar pe criterii politi ce, erori în 
implementare. Fac presiuni pe 
funcţionarii din judeţe pentru a fa-
ce controale ilegale.
Mai exact, Inspectoratul de Stat în 
Construcţii, al cărui șef este numit 
/ demis prin decizie de premier la 
propunerea vicepremierului Drag-
nea, este forţat să controleze abu-
ziv tot ce mișcă în judeţul Cluj: CJ 
Cluj, primăria Cluj, fi rma care ad-
ministrează arena, fi rmele care au 
construit Cluj Arena, fi rmele care 
au avut vreo legătura cu arena. În 
cel mai clar sti l comunisto-stali-
nist. Căutăm până găsim ceva da-
că e ordin de la șeful nostru și par-
ti dul nostru! Toate astea sub girul 
direct al ministrului Dragnea și 
prim-ministrului Ponta și ei com-
plicii acești  grup de control politi c 
care acţionează ca un corp infrac-

ţional organizat. Solicit organelor 
abilitate ale statului să efectueze 
cercetări cu privire la aceste abu-
zuri.
Cu toate că fac un control ilegal, 
neavând competenţe să controle-
ze o autoritate aleasă și am for-
mulat plângeri penale pentru a 
pune capăt acestui abuz fără pre-
cedent, ilegalităţile conti nuă, con-
troalele politi ce conti nuă. La fel și 
presiunile premierului și vicepre-
mierului asupra acestor inspec-
tori.
Recunoscând presiunile și ilegalită-
ţile la care sunt împinși doar – 
doar ca să declare „din burtă” că 
ar fi  găsit nereguli, persoane cu 
funcţii de conducere, precum In-
spectorul Șef al Inspectoratului de 
Stat în Construcţii a demisionat. 
Nu a dorit sa răspundă la coman-
dă politi că. A fost trecut adjunct 
iar adjunctul său a fost numit șef 
deplin. Toate acestea sunt publica-
te chiar în Monitorul Ofi cial prin 
Deciziile 93 – 95 /2015.
Toate aceste abuzuri și presiuni la 
controale dictate sunt cunoscute în 
sistem, până și la nivelul funcţiona-
rilor din judeţe. Au găsit omul care 

să facă lucrurile murdare. Răspun-
derea pentru aceste abuzuri va a-
parţine fi ecărui funcţionar și șef ca-
re sunt complici în acest control ile-
gal. Unii nu au dorit să fi e părtași la 
acest abuz și au demisionat. Voi 
formula o plângere penală împotri-
va acestor persoane abuzive.
Așadar, micile caractere dar marii 
comuniști , sub spectrul unor acte 
normati ve fac presiuni în mod ile-
gal asupra unor funcţionari chiar 
mai rău decât în perioada anteri-
oară anului 1989 și speră că aces-

te abuzuri, odată îmbrăcate în hai-
nă legislati vă, nu vor ieși la iveală.
Asemenea manifestări și abuzuri, 
demne de perioada comunistă tre-
buie să înceteze! Lupta politi că se 
duce cu arme politi ce și consti tuţi-
onale! Se combat proiectele, se 
sprijină ideile, nu se caută elimina-
rea fi zică a adversarilor!
Până când clasa politi că nu va în-
ţelege asta, nu putem vorbi cu 
adevărat despre democraţie. Ci 
doar de schimbarea unui regim 
comunist cu un altul!“.
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea Măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea de măsuri active de ocupare”
Titlul proiectului: „Măsuri Active de Succes pentru Şomeri”
Contract nr. POSDRU/125/5.1/S/133894

COMUNICAT DE PRESĂ
Bursa locurilor de muncă în Cluj-Napoca pentru şomerii din jud. Cluj,

eveniment organizat în cadrul proiectului M.A.S.S.

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj organizează BURSA LOCURILOR DE 
MUNCĂ, vineri, 27 martie 2015, între orele 09.00-17.00.

Evenimentul se desfăşoară în Cluj-Napoca, judeţul Cluj la Biblioteca Judeţeană 
”Octavian Goga”, Calea Dorobanţilor, nr. 104 şi este parte integrantă a proiectului 
“Măsuri Active de Succes pentru Şomeri” – M.A.S.S. – proiect cofi nanţat de Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major 
de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implemetarea măsurilor active de ocupare”

Bursa locurilor de muncă se adresează în principal grupului ţintă al proiectului, 
respectiv persoanelor cu vârste cuprinse între 16-64 de ani, afl ate în căutarea unui loc 
de muncă, şomerilor de lungă durată şi persoanelor inactive cu scopul de a facilita 
accesul acestora pe piaţa muncii.

Astfel, participanţii vor putea benefi cia de servicii specifi ce de informare, consiliere, 
orientare şi mediere, destinate creșterii gradului de ocupare.

La eveniment sunt aşteptaţi să participe peste 200 de persoane; peste 15 angajatori 
din judeţul Cluj care vor oferi peste 50 locuri de muncă vacante.

Informaţii suplimentare cu privire la organizarea evenimentului pot fi  obţinute 
contactându-ne la numărul de telefon: 0728-822.826 – Mădălina Nuţ – Expert organizare 
burse şi caravane, E-mail: madalinanut@gmail.com sau accesând pagina web: www.
proiect-mass.ro.
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Peste 300 de invenţii, 

printre care şi câteva apa-

rate dezvoltate de cercetă-

tori clujeni pentru trata-

mentul cancerului, au fost 

înscrise spre jurizare la 

cea de-a XII-a ediţie a 

Salonului Pro Invent, des-

chis miercuri, un eveni-

ment dedicat cercetării şi 

inovării organizat de 

Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca.

Proiectele înscrise acoperă 

domenii foarte variate ale şti-

inţei şi tehnicii, de la agricul-

tură şi farmacie, până la me-

canică şi domeniul medical. 

Cei mai mulţi participanţi vin 

din zona universitară a Tran-

silvaniei, dar sunt şi proiecte 

aduse de companii şi fi rme 

din restul ţării.

Printre proiectele înscrise 

anul acesta la Pro Invent se 

numără şi cel al unui robot 

dezvoltat de o echipă forma-

tă din şase cercetători clu-

jeni, care se afl ă într-o fază 

de testare pe materiale ana-

tomic similare la Institutul 

de Oncologie din Cluj. Este 

vorba despre un robot spe-

cial proiectat pentru a fi  ca-

pabil să introducă, cu o pre-

cizie foarte mare, pastile ra-

dioactive milimetrice în ţe-

sutul canceros. Dezvoltarea 

unui asemenea tip de robot 

este importantă deoarece pre-

cizia acestuia este foarte ma-

re, dar şi protejează, în ace-

laşi timp, personalul medi-

cal, de o expunere inutilă la 

materiale radioactive.

„Tratamentul implică, prac-

tic, inserţia de pastile radio-

active în interiorul ţesutului 

canceros, acestea vor necro-

za o sferă mică, de 1-2 centi-

metri din ţesutul adiacent şi 

este utilizat în cazul cancere-

lor inoperabile. Pentru plasa-

rea acestor pastile micuţe es-

te, de obicei, nevoie de o struc-

tură robotică, pentru că de 

obicei se folosesc şi raze X, 

ca să se vadă cât mai precis 

plasarea şi acest lucru este pe-

riculos pentru medicii care 

efectuează această operaţie. 

Momentan suntem în colabo-

rare cu Institutul Oncologic 

din Cluj, iar robotul se afl ă 

într-o fază de testare pe mo-

dele anatomic similare”, a ex-

plicat Dragoş Cocorean pen-

tru corespondentul Agerpres.

Un alt aparat care are ca scop 

tratamentul cancerului a fost 

creat de un clujean şi expus la 

Salonul Pro Invent. Acesta a pro-

iectat un generator controlat de 

radiofrecvenţă şi speră că, în fi -

nal, va putea furniza medicilor 

oncologi un instrument util pen-

tru tratarea maladiei.

„Rezultatele de laborator 

au arătat că această replicare 

haotică a celulelor canceroa-

se poate fi  oprită. Nu înseam-

nă că mâine apăsăm pe un 

buton şi o să tratăm cancerul, 

însă acest aparat ar putea fi  

un tratament adiacent pentru 

stoparea maladiei”, a decla-

rat inventatorul Dan Pantiş.

Salonul Pro Invent prile-

juieşte cercetătorilor şi inven-

tatorilor ocazia de a-şi pre-

zenta proiectele, dar şi de a 

le vedea pe ale altora, sau de 

a cunoaşte persoane care pot 

deveni parteneri în dezvolta-

rea ideilor.

Pe parcursul celor trei zile 

ale evenimentului, vor avea 

loc lansări de carte, prezen-

tări, întâlniri ale inventatori-

lor cu potenţiali utilizatori, 

dar şi o bursă a invenţiilor.

Potrivit profesorului Cor-

nel Ciupan de la UTCN, mem-

bru al juriului, în general, în 

lume, doar 1 la sută dintre in-

venţii ajung să fi e puse în a-

plicare în industrie sau în me-

diul economic.

300 de invenţii la 
Salonul Pro Invent 
Proiectele înscrise acoperă domenii foarte variate 
ale ştiinţei şi tehnicii, de la agricultură şi farmacie, 
până la mecanică şi domeniul medical. 
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Mara Prună are 14 ani şi 

a fost diagnosticată după 

naştere cu tulburări de 

autism. Fata şi-a găsit 

refugiul în muzică, cei 

mai buni prieteni ai ei 

devenind pianina şi parti-

turile, iar graţie talentului 

a fost admisă, cu o bursă 

de 32.000 de lire sterline 

pe an, la o şcoală de 

muzică de lângă Londra.

Diagnosticată după naş-

tere cu tulburări de autism, 

Mara Prună şi-a găsit refu-

giul în muzică, iar pasiunea 

sa i-a adus zilele trecute o 

veste excelentă din Marea 

Britanie – a fost admisă, de 

anul viitor, cu o bursă com-

pletă, în valoare de 32.000 

de lire sterline pe an, la The 

Purcell School for Young Mu-

sicians, de lângă Londra, re-

latează Mediafax.

Mara Prună este elevă în 

clasa a VIII-a la Colegiul de 

Muzică „Sigismund Toduţă” 

Cluj-Napoca şi nimic din com-

portamentul ei nu trădează 

tulburările de autism de care 

suferă şi cu care a fost dia-

gnosticată de mică. Acasă, 

cântă cu ochii închişi, la o pi-

anină germană marca Feuri-

ch, care nu a mai fost acor-

dată demult. Cântă o piesă 

pop, „Sweet dreams”, com-

poziţie proprie, realizată într-o 

singură zi. A primit şi un pi-

an cu coadă, dar pentru că nu 

a încăput în casă, a fost dus 

la nişte prieteni. Mara com-

pune de la vârsta de 9 ani şi 

are deja 20 de piese – şapte 

de muzică pop, iar celelalte 

de muzică clasică.

După ce a câştigat un pre-

miu la un concurs muzical 

a putut să îşi cumpere un 

soft de calculator pentru com-

poziţie, numit Sibelius, care 

este „ca o hârtie virtuală cu 

portativ pe care se scriu no-

tele”. Are, de asemenea, şi 

un soft cu care se pot orches-

tra piesele.

„Aventuri pe marea
de caramel”

„Am compus în clasa a IV-a 

piesa pentru vioară şi pian 

«Aventuri pe marea de cara-

mel», în două părţi, cu care am 

obţinut în 2011 premiul I la Con-

cursul naţional de compoziţie. 

Este povestea unor vikingi, li-

nia melodică având accente 

nordice. Anul următor am scris 

piesa «Metamorfoza» cu care 

am câştigat marele premiu la 

acelaşi concurs, care descrie 

povestea unui fl uture. Luna tre-

cută am obţinut Premiul Juriu-

lui la un festival internaţional 

la Luxemburg, iar acum lucrez 

la o piesă pentru pian care se 

numeşte «Moduri în oglindă»”, 

povesteşte fata.

Marei îi place să cânte o-

rice, considerând muzica un 

fel de balsam care o linişteş-

te şi o ajută să se descarce.

„Muzica e personală şi se 

referă şi în cazul meu la ex-

perienţe intime, care m-au 

marcat. Toate piesele mă re-

prezintă. Am început să im-

provizez la pian, de la 9 ani 

am început să îmi scriu mu-

zica pe hârtie, apoi am luat 

lecţii de compoziţie cu un pro-

fesor”, consideră tânăra.

Graţie talentului ei, a fost 

admisă la una dintre cele mai 

prestigioase şcoli de muzică 

din lume, The Purcell School 

for Young Musicians, de lân-

gă Londra, unde va învăţa în-

cepând cu septembrie 2016.

„Am fost acceptată la The 

Purcell School for Young Mu-

sicians ca să studiez compo-

ziţia în principal şi pianul în 

secundar. Am trecut de audi-

ţie şi am primit o bursă com-

pletă, cu internat, pe o peri-

oadă de patru ani, din sep-

tembrie 2016, acolo voi urma 

liceul. Mi-am dorit să studi-

ez în Anglia, de trei ani aces-

ta este visul meu. Aici se pre-

gătesc elevii pentru o carie-

ră de compozitor. Mă gân-

desc să urmez apoi Faculta-

tea de compoziţie de la Ox-

ford, iar după aceea sper să 

continui să fac la fel de mul-

te lucruri, şi la pian şi cu vo-

cea, să mă lansez ca şi cân-

tăreaţă, dar să scriu şi muzi-

că pop şi clasică. M-am gân-

dit şi la o carieră de pianist, 

studiul muzicii clasice o să 

mă ajute şi pe alte paliere, 

dar sunt interesată şi de com-

poziţie. Vreau să fi u şi com-

pozitoare, dar şi să predau”, 

spune Mara.

Vorbeşte engleză
ca un nativ britanic

Fata a trecut prin experien-

ţa unei examinări de şapte ore 

la şcoala din Marea Britanie, 

care a constat în mai multe pro-

be susţinute în limba engleză 

în faţa mai multor comisii.

„Prima a fost o probă de 

compoziţie, un fel de exerciţiu 

de improvizaţie, care arată ca-

pacitatea de a crea, să fi e o mu-

zică gândită, apoi proba a fost 

să vorbesc despre piesele com-

puse până atunci, urmată de o 

probă de teorie muzicală. Du-

pă care a fost proba de pian, 

unde am interpretat o piesă ca-

re mă reprezintă cel mai bine, 

de Chopin. Apoi am cântat o 

piesă cu vocea din cele şapte 

compuse de mine, a urmat tes-

tul de engleză şi cel de inteli-

genţă, şi două interviuri. Tre-

buia să susţin înainte o audiţie 

preliminară pe care nu am mai 

susţinut-o, ci am intrat direct 

în audiţia fi nală”, a explicat tâ-

năra compozitoare.

Pentru că vorbeşte engle-

za de la patru ani, cu accent 

britanic, nu a avut nevoie să 

prezinte niciun atestat, exa-

minatorii trecând-o la nivelul 

de vorbire ca „native british”.

Bursa obţinută de Mara es-

te în valoare de 32.000 de lire 

sterline pe an, iar la secţiunea 

compoziţie este prima român-

că admisă. În şcoală sunt 180 

de elevi dintre care doar opt 

doresc să devină compozitori. 

Fata nu e speriată că va locui 

patru ani într-o ţară străină, 

departe de casă, susţinând că 

acolo sunt oameni de încrede-

re care vor avea grijă de ea. 

Bursa o priveşte şi ca pe o 

oportunitate de a-şi face prie-

teni noi, care împărtăşesc ace-

eaşi pasiune, muzica.

Cu cele şapte piese de mu-

zică pop scrise deja, Mara Pru-

nă ar vrea să se lanseze pe 

piaţa de profi l, preferabil în 

Marea Britanie, dar nu înain-

te de a fi  pregătită. Chiar da-

că e nou-venită în acest do-

meniu susţine că „rivalul” său 

este Marius Moga şi precizea-

ză că una dintre piesele sale, 

„Crying heart”, va fi  cântată 

de o cântăreaţă celebră din 

România, cu care se afl ă în 

tratative.

Pe lângă muzică, Mara Pru-

nă scrie poezii, dar şi proză, 

pe care le postează pe blogul 

personal.

„Când era bebeluş, nu 
plângea dacă îi cântam”

Pasiunea şi talentul pentru 

muzică au fost descoperite de 

părinţii ei, care au încurajat-o 

să urmeze această cale.

„Am remarcat, întâi, un in-

teres al Marei pentru muzică. 

Încă de când era bebeluş, era li-

niştită atunci când îi cântam, 

nu plângea, reuşea să adoarmă. 

Când avea trei ani şi a fost du-

să la o grădiniţă specială, cei de 

acolo au remarcat că dacă îi cân-

tă, reuşesc să o implice în acti-

vităţi, altfel cu greu reuşeau să 

îi capteze atenţia. Apoi, a urmat 

interesul ei pentru improviza-

ţie, care este un pas anterior 

compoziţiei, am încurajat-o să 

îşi scrie gândurile muzicale pe 

o partitură, iar din clasa a IV-a 

am găsit profesorul care să o 

ajute pentru partea de compo-

ziţie. E un elev foarte bun la în-

văţătură, este printre primii din 

clasă, a fost premiantă întot-

deauna”, spune mama Marei, 

Milena Prună, care este iniţia-

torul Asociaţiei „Autism Tran-

silvania” Cluj-Napoca.

Potrivit acesteia, pentru un 

copil cu autism performanţa 

Marei, de a fi  admisă la o şcoa-

lă de prestigiu din Marea Bri-

tanie, este greu de atins.

„Este greu şi pentru o per-

soană, în general. Dar, cred 

că un copil talentat şi pasi-

onat, sprijinit de persoanele 

potrivite, poate atinge aces-

te performanţe”, a subliniat 

Milena Prună.

La rândul său, Eva Butean, 

profesoara de pian a Marei de 

la Colegiul de Muzică „Sigis-

mund Toduţă”, susţine că a 

observat la aceasta toate ca-

lităţile necesare dezvoltării 

unui muzician foarte bun.

„Întâlnirea noastră a avut 

loc acum şapte ani, când şi eu 

eram în primul an de învăţă-

mânt, a fost o provocare. Am 

observat că a fost înzestrată 

pe lângă calităţile muzicale, 

cu o mare dorinţă de a cunoaş-

te, cu o putere de a se mira de 

orice. Nu a spus niciodată că 

este prea obosită la repetiţii şi 

că vrea să termine mai repe-

de orele. Problema pe care o 

are nu a împiedicat-o sub ni-

cio formă să evolueze în for-

ma în care a făcut-o, a fost 

foarte receptivă. Îi doresc să 

ajungă acolo unde îşi doreşte 

şi ea”, a spus Butean.

Suferindă de autism, la 14 ani este 
bursieră la o şcoală de muzică din Anglia
Cum a ajuns Mara Prună să descopere că muzica ne este dată de Dumnezeu pentru a ne sprijini
în momentele dificile ale vieții.

Mara cantă la pianină, cu ochii închişi, propriile sale compoziţii 

MARA PRUNĂ | elevă în Marea Britanie

 „Trăiesc cu convingerea că oricine, la un moment 
dat, când are nevoie de ajutor, se poate sprijini 
pe muzică, pentru că, până la urmă, muzica este 
tot ceva creat de Dumnezeu, care ne-a dat-o 
pentru a ne descurca în situaţiile mai grele.“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere + de-
pendinţe, ultracentral, zona P-ţa 
M Viteazul, în supr. de 54 mp utili 
+ 2 beciuri de 12 mp și 14 mp, 
construcţie de cărămidă, călduroa-
să iarna și răcoroasă vara, gea-
muri termopan, renovat recent, 
centrală termică, contorizat indivi-
dual, ușă metalică la 
intrare,parchet, gresie, faianţă, ex-
cepţional pentru cabinete, birouri 
sau locuit. Aștept oferte la tel. 
0762-258062 (1.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
et. 1, în cart. Mărăști, str. Fabricii 
de Zahăr nr. 73. Fără agenţii. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0742-436354. (5.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă veche, cu supra-
faţă mică de, sau spaţiu comerci-
al cu vad bun, cu vitrină la stra-
dă, până în 20-25 mp. Aștept 
oferte serioase la tel. 
0762-258062. (3.7)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 3 
dormitoare, supr. 72 mp, grădină 
și teren, C.F. actualizat. Inf. supli-
mentare la tel. 0747-700044. (4.5)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, 
la parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (4.5)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, jud 
Cluj, 4 camere, șură cu 2 grajduri, 
bucătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, acces la toate utili-
tăţile, cu sau fără 4 ha teren agri-
col. Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (4.5)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, et. 
¼, curte mare, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (4.5)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (4.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (4.5)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 

pod, garaj, teren sau grădină 
min. 400 mp, front minim de 16 
m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (4.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (4.5)

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (4.5)

¤ Vând teren intavilan în Mărișel, 
supr. 12200 mp, front la drum 
principal 90 m, curent electric, a-
pă, carte funciară, preţ 10 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (4.5)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua euro-
peană E60, situat la intrarea Tur-
da-Dăbăgău, vis-à-vis de Căminul 
de vârstnici Sfânta Sava, teren 
compact, curent electric, carte 
funciară, poziţie și locaţie foarte 
bună pentru construcţie de anver-
gură, preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (4.5)

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

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

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

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SPAŢII

¤ Vând garaj de beton prefabri-
cate, în cart. Mărăști, lângă P-ţa 
Mărăști, supr. 19 mp, cu curent 
electric, contorizat separat, acte 
la zi, în perfectă stare de utilizare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0762-258062. Rog seriozitate 
maximă. Preţ negociabil. (3.7)

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0741-100529. (7.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. ofer spre închiriere garaj 
din beton, situat în cart. Grigores-
cu în curtea blocului din str. Fân-
tânele nr. 5, vis-à-vis de Institutul 
de Chimie. Inf. la tel. 
0364-404101, 0771-382360 sau 
0753-102134. (3.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spa-
ţiu comercial, în cart. Zorilor, 
str. Pasteur, 130 mp, cu vitrină 
la stradă, între Panemar și La 
Casa, peste drum de Poștă. Tel. 
0745-515415.

¤ P.F. închiriez două garaje sub-
terane, în cart. Bună Ziua, str. 
Mircea Zaciu nr. 12-18, cu ușă 
automată, pe termen lung, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ HOUSEKEEPING WOMAN, 
aged 50-60 years, wanted 
to a single household in 
Germany. Familiar at-
mosphere. Please write wi-
th photo in German or En-
glish to: Mr. D. Linder, Burg-
straße 52a, D-42655 Solin-
gen, or at 0264-354.941, 
0264-354.940. (6.6)

Firmă de curăţenie
angajăm

personal cu/fără 
experienţă în domeniu,

pentru curăţenie în 
centre comerciale din Cluj 

Iulius Mall.
Tel. 0728-999.187. (2.6)

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

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

PRIMĂRIA COMUNEI 
IZVORUL CRIŞULUI, judeţul 
Cluj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de consilier, clasa a 
I–a, gradul asistent, la 
Compartimentul Cadastru – 
Agricultură.
Condiţii de participare:
- Studii universitare de 
licenţă, absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau 
echivalentă;
- Cunoștinţe operare P.C. 
dovedite prin diplomă sau 
certifi cat;
- Vechime – 1 an în 
specialitatea studiilor;
Condiţii de desfăşurare a 
concursului:
- Dată până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: 
în termen de maximum 20 
zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Ofi cial 
al României, Partea a III-a;
- Data, ora și locul organizării 
probei scrise: 27 aprilie 2015, 
ora 1000, sala de ședinţă a 
Primăriei comunei Izvorul 
Crișului;
- Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografi a se 
afi șează la sediul Primăriei 
Izvorul Crișului, nr. 39, jud. 
Cluj și pe pagina de internet a 
acesteia, conform legii.
Pentru informaţii 
suplimentare vă rugăm să vă 
adresaţi la sediul Primăriei 
Izvorul Crișului sau la tel. 
0264-257140.

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

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

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

SERVICII

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (4.7)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, ta-
rif accesibil. Fost maistru specia-
list la “Casa de Modă”. Inf. la tel. 
0364-882575. (4.7)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinței, 
în Cluj-Napoca Sunați la tel. 
0740-876853. (5.7)

¤ Maistru electrician, îmi ofer 
serviciile în instalaţii electrice in-
terioare, reparaţii, deranjamente, 
uz casnic. Aștept telefoane la tel. 
0742-803536. (9.9)

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 50 cmc, în patru 
timpi, și pentru viteze, puțin ru-
lată în țară, și cască motociclist 
nouă, nr. 56. Inf. la telefon 
0723-064864. (2.5)

¤ Vând CART, 270 cmc, stare 
perfectă. Inf. și relații la tel. 
0740-876853. (2.5)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și piese de schimb. Relaţii 
la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Cumpăr cauciuc auto, marca 
”Hankook”, indicativ 
866-205/60/15, nou, stare bu-
nă. Inf. suplimentare la tel. 
0744-653097. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând frigider ”Fram”, sus con-
gelator, cu 180 cm înălţime, în 
stare perfectă de funcţionare, 
preţ 4500 RON, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0364-882575. (7.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088

ELECTRO

¤ Vând două televizoare color 
”Teletech”, în stare bună de func-
ţionare. Inf. suplimentare la tel. 
0745-920199. (5.7)

¤ Vând televizor color marca 
”NEI”, în stare bună de funcţiona-
re, preţ 200 RON. Inf. suplimen-
tare la tel. 0753-079049. (5.7)

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

CĂRŢI

¤ Vând convenabil colecţia ”Știin-
ţă și Tehnică și ”Revista Teh-
nium”, din 1950 până la retrage-
rea de pe piaţă. Inf. suplimentare 
la tel. 0723-064864. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând două baterii pentru ţigări 
electronice, VAMO V5 de capacita-
te mare cu vaporizatoare perfor-
mante și MVP de 2600 mAh și vol-
taj variabil, foarte performante, 
puţin folosite, se pot verifi ca și pro-
ba. Inf. la tel. 0762-258062. (1.7)

¤ Vând cablu din oţel zincat de Ø 
9 mm. Inf. la la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ Vând tanc lapte din inox, digi-
tal, 300/800 litri, monofazice, ief-
tin. Inf. la tel. 0747-700044. (5.7)

¤ Vând vin alb/roșu de misec, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0722-515094. (6.7)

¤ Vând coniac de 47°și ţuică de 
53°, din stoc, preţ 30 RON, respec-
tiv 25 RON. Calitate superioară. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (7.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 
5 ani, ghete negre din piele nr. 
40, noi. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (7.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând 15 bucăţi de piese de ar-
tizanat din alamă, candele, servi-
ciu de ţuică, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (7.7)

¤ Vând două covoare, covor ”De-
lina”, cu dim. 3 x 2,5 m, carpetă 
și covor lucrat manual din lână cu 
dim. 3 x 2,50 m, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton 
și 42 plopi pentru gard. Inf. la tel. 
0746-297102. (7.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, peste 120 l. Sunaţi la la tel. 
0740-876853. (7.7)

¤ Vând două pături de Mara-
mureș, noi, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0264-591965. (7.7)

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

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

COLECȚIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(2.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (2.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe ca-
re se servesc și se pun paharele 
în locale. Tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (1.5)

¤ Cumpăr embleme auto, insig-
ne, insigne fanioane, decoraţii 
medalii vechi românești. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, peste 500 de mo-
dele (sport, faună, etc.), fără cip, 
preţ negociabil la cantitate. Tel. 
0755-920694. (1.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Vând colecţie de brichete, bri-
chete pe gaz și benzină, preţ ne-
gociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând sobe de teracotă antice, 
cu ornamente deosebite, de cu-
loare galbenă, maro și albă, și 
candelabre antice. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (1.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri circu-
late în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, perso-
naje, animale, sport, avioane, 
etc), preţ 0,30 RON/buc, negocia-
bil. Inf. la tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.5)

ANIMALE

¤ Vând ouă pentru incubat, găini 
de rasa Rhode Island Red, origina-
ră SUA, foarte frumoase, culoare 
cărămiziu închis, productivitate ma-
re, sănătoase (pot trimite poze pe 
facebook), ouă de raţe albe Pekin 
și gâște albe Toulouse, de 8-10 kg. 
Inf. la tel. 0762-258062. (1.7)

¤ Crescător de păsări de curte, 
vând ouă pentru consum zilnic 
sau pentru incubat, găini, raţe și 
gâște albe de carne, crescute cu 
cereale ecologice, nestresate, 
sunt proaspete și curate. Sunaţi 
la tel. 0762-258062. (1.7)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet student pe nu-
mele MOLDOVAN ALEXANDRU 
GEORGE eliberat de Facultatea de 
Business Cluj. Îl declar nul. (1.1)

¤ S.C. SAGRADA CONSTRUCT 
S.R.L. prin prezenta declarăm 
pierderea legitimaţiilor de servi-
ciu pentru următorii:
MUREȘAN TRAIAN legitimaţia 002
SECHELEA ADRIAN legitimaţia 008
VULEA BOGDAN legitimaţia 009.
Le declarăm nule. (1.1)

¤ Subscrisa II PĂDUREAN T. MARI-
ANA IULIANA, cu 
F12/239/09.02.2012, C.U.I. 
29642106, anunţ pierderea certifi -
catului constatator pentru suspen-
darea activităţii. Îl declar nul. (1.1)

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

TVR 1

12:25 Vorbește corect! 
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9) - 
15:30 Andografi a zilei
15:31 Akzente (program cult.)
16:55 Opinii fi scale (2014, 
emis. info.)
17:00 Interes general (talk 
show) (live)
18:00 Lozul cel mare (emis. 
con.) (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9) - 
18:40 Capri (it., 2006, s. tv, se-
zonul 3, episodul 15) (reluare)
19:35 Vorbește corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei
23:50 Casa de pe faleză (sua, 
1994, dr.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special
20:30 Cum să scapi de un tip în 
10 zile (2003, com. rom.)
23:00 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

12:00 Specialitatea casei (2013, 
episodul 4)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
15:00 Trandafi rul negru (s. dr.) 
16:00 Puterea destinului (s. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV

20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)
21:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, 
s. com., sezonul 7, episodul 6)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 CSI: New York (sua-can., 
2004, s. poliţist, sezonul 9, epi-
sodul 8)

PRIMA TV

12:30 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, episodul 9)
14:00 Jurnalul STV Junior (emis. 
info., episodul 4) (reluare)
15:00 Cei mai nepricepuţi șoferi 
(reality show, episodul 2)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sez. 14, episodul 16)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, divertis-
ment, sezonul 11, episodul 28)
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 19) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sez. 14, episodul 17)
20:30 Curat, murdar (divertis-
ment, sezonul 4, episodul 3)
21:30 Apel de urgenţă (ep. 3)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 20)
23:00 Focus din inima României
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 48)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Sport Confi denșial (2012, 
divertisment) (reluare)
16:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
17:00 Fotbal Look (emis. sport)
18:30 Călătorind Prin Lume: Baka
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Faci pariu? (emis. info.) 
21:00 Celebrity (2012)
22:00 Tonik Show (div.)
23:00 Cenzurat! (divertisment)

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

LICITAŢIE PUBLICĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA
Cu sediul în Gherla, str. Bobâlna nr. 2

Cod fi scal 4349071, telefon 0264/241926, Fax 0264/241666

ANUNŢĂ LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU:
1. Închirierea a două terenuri de tenis situate în Parcul 

Mare al Municipiului Gherla în suprafaţă de totală de 
1354mp ( teren înscris în C.F.53049 Municipiul Gherla Nr. 
Cadastral 53049 S = 678 mp și teren înscris în C.F.53047 
Municipiul Gherla Nr. Cadastral 53047 S = 676 mp și în 
vederea desfășurării de activităţi de sportive și recreere, în 
următoarele condiţii:

- durata de închiriere – 10 ani de zile , cu posibilitatea 
de prelungire

- preţul minim de pornire la licitaţie 72 Euro/lună 
echivalentul în lei la cursul BNR din ziua precedentă a plăţii.

- taxa de participare la licitaţie 100 lei
- garanţia de participare la licitaţie 300 lei
- pas de licitaţie 1 EURO.
2. Licitaţia va avea loc în data de 16.04.2015 , orele 

1100, la sediul Primăriei
Municipiului Gherla , în Sala Mică de ședinţe.
3. Cei interesaţi pot intra în posesia caietelor de sarcini, 

gratuit, de la cam. 24-25 Direcţia de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Gherla.

4. Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 24 – 25 
din sediul Primăriei Municipiului Gherla, tel. 0264241926, 
0264241775, începând cu data de 26.03.2015

Înscrierile la licitaţie se pot face până la data de 
15.04.2015 orele 1500 la cam. 28, registratura primăriei 
municipiului Gherla.

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al Societăţii 

COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 28 aprilie 2015, ora 14,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la sediul 
societăţii din Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107, sala 202, 
judeţul Cluj, în data de 28 aprilie 2015, ora 14,00, la care 
sunt îndreptăţiti să participe acţionarii existenţi în registul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 22.04.2015, care este dată 
de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie și descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2014.

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului 
Auditorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2014.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanţului contabil 
și a Contului de profi t și pierderi aferent exerciţiului fi nanciar 
2014.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2015.

5. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca și dată de 
înregistrare.

6. Diverse.
7. Aprobarea persoanei Împuternicite cu Îndeplinirea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 28 aprilie 2015, ora 15,00

Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura la 
sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107, sala 
202, judeţul Cluj, în data de 28 aprilie 2015, ora 15,00, la 
care sunt îndreptăţiti să participe acţionarii existenţi în 
registul acţionarilor la sfârșitul zilei de 22.04.2015, care 
este dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza situaţiei economico-fi naciare a societăţii și a 
proiectelor în derulare și aprobarea măsurilor ce se impun.

2. Aprobarea strategiei de dezvoltare și investiţionale a 
societăţii.

3. Validarea unor hotărâri ale consiliului de administraţie.
4. Discutarea și aprobarea delegării către Consiliul de 

administraţie a atribuţiilor prevăzute de art. 113 lit. b), c) 
și f) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată cu completările și modifi cările ulterioare.

5. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca și dată de 
înregistrare.

6. Diverse.
7. Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data 
publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare 
punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, 
precum și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale.

Acţionarii au dreptul de a adresa, în scris, întrebări cu 
privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în adunările generale precum și materialele de 
ședinţă se pot obţine de la sediul societăţii menţionat mai 
sus, începând cu data de 25.03.2015.

În cazul în care pe data de 28 aprilie 2015, ora 14,00 
pentru AGOA, respectiv ora 15,00 pentru AGEA, nu se întrunește 
cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunările 
generale se vor desfășura pe data de 29 aprilie 2015, în 
același loc, la aceleași ore, având aceeași ordine de zi.

Preşedinte CA
Naş Sorin-Valeriu

LICITAŢIE PUBLICĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA
Cu sediul în Gherla, str. Bobâlna nr. 2

Cod fi scal 4349071, telefon 0264/241926, Fax 0264/241666
ANUNŢĂ LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU:
1. Închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, 

format din 2 încăperi în suprafaţă totală de 28,33 mp. situat 
în Municipiul Gherla, str. Romană nr. 2, în clădirea „Autogara”, 
pentru activităţi comerciale mai puţin cele poluante, în 
următoarele condiţii:

- durata de închiriere – 1 an de zile , cu posibilitatea de 
prelungire

- preţul minim de pornire la licitaţie 56,66 Euro/lună 
echivalentul în lei la cursul BNR din ziua precedentă a plăţii.

- taxa de participare la licitaţie 100 lei
- garanţia de participare la licitaţie 300 lei
- pas de licitaţie 1 EURO.
2. Licitaţia va avea loc în data de 17.04.2015 , orele 

1100, la sediul Primăriei
Municipiului Gherla , în Sala Mică de ședinţe.
3. Cei interesaţi pot intra în posesia caietelor de sarcini, 

gratuit, de la cam. 24-25 Direcţia de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Gherla.

4. Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 24 – 25 
din sediul Primăriei Municipiului Gherla, tel. 0264241926, 
0264241775, începând cu data de 26.03.2015.

Înscrierile la licitaţie se pot face până la data de 
16.04.2015 orele 1500 la cam. 28, registratura primăriei 
municipiului Gherla.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale

INSTITUT PROIECT S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 6-8, judeţul Cluj, 

convoacă pentru toţi acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor 
la sfârșitul zilei de 15.04.2015, considerată drept data de 
referinţă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
pentru data de 28.04.2015, ora 14.00, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie 
privind situaţia economico-fi nanciara a societăţii pe anul 
2014;

2. Aprobarea raportului cenzorilor asupra bilanţului și 
asupra contului de profi t și pierdere pe anul 2014;

3. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale ale societăţii 
pentru exerciţiul fi nanciar 2014, descărcarea de gestiune 
a administratorilor pe anul 2014;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2015;

5. Repartizarea profi tului obţinut în 2014.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, Adunarea 
Generală se va ţine la data de 29.04.2015, la aceeași oră, 
în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 Calitatea de acţionar se va dovedi cu certifi catul de 
acţionar, mandat sau procura specială de reprezentare și 
act de identitate.

Acţionarii persoane juridice sunt invitaţi să depună la 
sediul societăţii până la data de 26.04.2015, ora 14.00, 
mandatul persoanelor care le vor reprezenta în original. 
Până la această dată vor fi  depuse și procurile speciale de 
reprezentare a acţionarilor persoane fi zice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii 
Comerciale Institut Proiect S.A., Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 
6-8, demisol, jud. Cluj între orele 09-10/zi lucrătoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Preşedintele Consiliului de Administraţie

Ing. Buzoianu Călin
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60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

CONVOCATOR

CONVOCATOR COMPLETAT
Al ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ŞI 

EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

S.C. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
În conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea nr. 

31/1990, Consiliul de administraţie al S.C. Interdealer Capital 
Invest S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 20A, 
completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
şi Extraordinare a Acţionarilor care va avea loc în data de 
08 aprilie 2015, respectiv 09 aprilie 2015, ora 14,00 pentru 
ședinţa extraordinară și ora 15,00 pentru ședinţa ordinară, care 
se va desfășura în Cluj-Napoca str. Onisifor Ghibu nr. 20A la care 
sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 03 aprilie 2015, care este și data 
de referinţă, la solicitarea acţionarului S.C. Jolidon Import Export 
S.R.L. deţinător de acţiuni reprezentând 58,57% din capitalul 
social, cu punctele 5, 6, 7 și 8 pentru Adunarea Generală Ordinară 
și cu punctele 5 și 6 pentru Adunarea Generală Extraordinară.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare și 
Extraordinare a Acţionarilor din data de 08 aprilie 2015, ora 
14,00 pentru ședinţa extraordinară și ora 15,00 pentru ședinţa 

ordinară va fi  următoarea:

I. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor:
1. Discutarea și aprobarea majorării capitalului social de la 

2.650.005,00 lei la 5.300.010,00 lei prin emisiunea unui număr 
de 10.600.020 acţiuni nominative noi, cu valoare nominală de 
0,25 lei și valoare de emisiune de 0,25 lei, în schimbul aporturilor 
în numerar subscrise și vărsate de acţionari în valoare de 
2.650.005,00 lei aferent acţiunilor oferite spre subscriere 
acţionarilor, proporţional cu cota de capital deţinută la data de 
referinţă.

2. Discutarea și aprobarea următoarelor detalii privind 
majorarea capitalului social:

Majorarea capitalului social se va desfășura în 3 etape:
- Etapa I – exercitarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii 

existenţi la data de referinţă. Deţinătorii dreptului de preferinţă 
sunt acţionarii persoane fi zice și juridice înregistrate în Registrul 
Acţionarilor ţinut de Societatea Interdealer Capital Invest S.A. 
la data de referinţă. Perioada de subscriere și vărsare a aporturilor 
în numerar este de 31 zile calendaristice care începe să curgă 
din ziua următoare datei de publicare în Monitorul Ofi cial al 
României a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor 
de aprobare a majorării capitalului social. Aporturile în numerar 
vor fi  virate într-un cont bancar colector deschis pentru prezenţa 
majorare de capital social, care va fi  evidenţiat pe formularul 
de subscriere ce va fi  pus la dispoziţia acţionarilor începând cu 
prima zi a perioadei de subscriere și exercitare a dreptului de 
preferinţă. Se considera subscriere și vărsare valabilă a aporturilor 
în numerar la majorarea capitalului social numai sumele primite 
și înregistrate în contul bancar colector al societăţii în intervalul 
perioadei de subscriere până cel târziu în ultima zi de subscriere 
inclusiv. Acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor ţinut de 
Societatea Interdealer Capital Invest S.A. la data de referinţă 
vor putea subscrie un număr de acţiuni proporţional cu cota 
drepturilor de preferinţă, respectiv cota de acţiuni deţinută la 
data respectivă. Pentru fi ecare acţiune deţinută la data de 
referinţă fi ecare acţionar va putea subscrie 1 (una) acţiune nouă 
cu o valoare nominală de 0,25 lei fi ecare. Subscrierea se poate 
face la sediul societăţii în toată perioada de subscriere, de luni 
până vineri, între orele 09,00 – 17,00, iar vărsarea contravalorii 
acţiunilor subscrise se va face în contul bancar colector al societăţii 
evidenţiat pe formularul de subscriere cu specifi caţia expresă 
“subscriere majorare capital social conform AGEA din zz. Ll.2015 
– nume titular”. Subscrierea va fi  luată în considerare numai 
după ce sumă subscrisă și vărsata a intrat efectiv și a fost 
evidenţiata ca atare în contul bancar colector. Subscrierea valabil 
efectuată este irevocabilă. Nu se pot subscrie un număr de 
acţiuni mai mare decât cel care revine fi ecărui acţionar în baza 
drepturilor de preferinţă deţinute la data de înregistrare. Plăţile 
primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi  restituite 
subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate sufi ciente detalii 
pentru a permite efectuarea unui transfer bancar în acest sens. 
În caz contrar, sumele disponibile vor fi  virate de societate în 
contul bancar indicat de titular în baza unei cereri scrise și 
înregistrate la societate. Acţiunile rămase nesubscrise și acţiunile 
subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre 
subscriere și vărsare în etapa a II-a.

- Etapa a II-a – acţiunile rămase nesubscrise și acţiunile subscrise 
neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre subscriere și 
vărsare acţionarilor care și-au exercitat integral dreptul de preferinţă 
în etapa I, respectiv acţionarilor care au subscris și vărsat 
contravaloarea tuturor acţiunilor care li se cuveneau în baza 
exercitării dreptului de preferinţă, proporţional cu cota deţinută 
la data de referinţă. Perioada de subscriere și vărsare a aporturilor 
în numerar în etapa a II-a este de 15 zile calendaristice începând 
cu prima zi lucrătoare ce urmează după încheierea primei etape 
de subscriere și vărsare. Modalitatea de subscriere și vărsare a 
contravalorii acţiunilor subscrise se va face similar cu procedura 
descrisă pentru etapa I. Acţiunile rămase nesubscrise și acţiunile 
subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre 
subscriere și vărsare în etapa a III-a.

- Etapa a III-a – acţiunile rămase nesubscrise la sfârșitul etapei 
a II-a și acţiunile subscrise neconform procedurii de mai sus vor 
fi  oferite spre subscriere și vărsare acţionarilor care și-au exercitat 
integral dreptul de preferinţă și cel de subscriere și vărsare atât 
în etapa I cât și în etapa a II-a. Perioada de subscriere și vărsare 
a aporturilor în numerar în etapa a III-a este de 15 zile 
calendaristice începând cu prima zi lucrătoare ce urmează după 
încheierea etapei a II-a de subscriere și vărsare. Subscrierea se 
va face prin aplicarea metodei “primul venit, primul servit” până 
la epuizarea acţiunilor rămase nesubscrise, iar vărsarea 
contravalorii acestora vă fi  efectuată până cel mai târziu în ultima 
zi a etapei a III-a.

Acţiunile rămase nesubscrise la sfârșitul etapei a III-a și 
acţiunile subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  anulate.

3. Discutarea și aprobarea delegării de competenta către 
Consiliul de administraţie cu privire la constatarea rezultatelor 
subscrierii și a vărsămintelor efectuate, aprobarea defi nitivă a 
majorării capitalului social, ulterior perioadei de exercitare a 
dreptului de preferinţă și a fi nalizării celor trei etape ale majorării 
precum și delegarea de competenta către Consiliul de administraţie 
cu privire la efectuarea modifi cărilor actelor constitutive ale 
societăţii în mod corespunzător.

4. Discutarea și aprobarea delegării de competenta către 
Consiliul de administraţie cu privire la adecvarea obiectului de 
activitate detaliat al societăţii cu noul capital social rezultat, în 
sensul completării acestuia cu activităţile ce pot fi  autorizate 
conform legislaţiei pieţei de capital și efectuarea modifi cărilor 
actelor constitutive ale societăţii în mod corespunzător.

5. Aprobarea în principiu a divizării parţiale asimetrice a S.C. 
Interdealer Capital Invest S.A.

6. Mandatarea Consiliului de administraţie al S.C. Interdealer 
Capital Invest S.A. pentru întocmirea proiectului de divizare, 
depunerea acestuia la Ofi ciul Registrului Comerţului și convocarea 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în scopul supunerii 
la vot a proiectului de divizare.

7. Împuternicirea persoanei privind îndeplinirea formalităţilor 
necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

II. Adunarea generală ordinară a acţionarilor:
1. Discutarea și analizarea raportului auditorului fi nanciar și 

al auditorului intern privind administrarea societăţii și activitatea 
consiliului de administraţie în anul 2014.

2. Revocarea membrilor consiliului de administraţie.
3. Alegerea noilor membri ai Consiliului de administraţie.
4. Aprobarea actualizării și efectuării modifi cărilor actelor 

constitutive ale societăţii în mod corespunzător hotărârilor 
adoptate în prezenţa adunare generală.

5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune 
al Consiliului de Administraţie și descărcarea de gestiune a 
administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2014.

6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Auditorului 
Financiar pentru exerciţiul fi nanciar 2014.

7. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanţului contabil 
și a Contului de profi t și pierderi aferent exerciţiului fi nanciar 
2014.

8. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2015.

9. Împuternicirea persoanei privind îndeplinirea formalităţilor 
necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

În cazul în care pe data de 08 aprilie 2015 ora 14,00 pentru 
AGEA și respectiv ora 15,00 pentru AGOA nu se întrunește 
cvorumul prevăzut de lege, adunările generale se vor desfășura 
pe data de 09 aprilie 2015, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu 
aceeaşi ordine de zi.

Preşedinte CA
Pitica Maria Elisabeta
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN CLUJ NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, str. Clinicilor 

nr.3-5, jud. Cluj, organizează concurs, conform prevederilor HG nr.286/2011, pentru 

ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Economist I, la Serviciul Achiziţii publice-contractare: 1 post, studii superioare, vechime 

3 ani și 6 luni în specialitate;

- Inginer I aparatură medicală, la Compartimentul întreţinere și reparare aparatură 

medicală: 1 post, studii superioare, vechime 3 ani și 6 luni în specialitate;

- Inginer de sistem debutant, la Biroul informatică: 1 post, studii superioare, fără 

vechime în specialitate;

- Muncitor califi cat IV (bucătar), la Blocul alimentar din cadrul Serviciului administrativ: 

3 posturi, fără vechime în meserie;

- Spălătoreasă, la Compartimentul spălătorie: 1 post;

- Muncitor necalifi cat, la Neutralizatorul de deșeuri: 1 post.

Prima probă a concursului este programată pentru data de 20.04.2015, în sala de 

ședinţă a Spitalului, ora 10.00.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., et. II, cam.22, in perioada 

30.03.2015-10.04.2015, dupa urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 

12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Tineret floretă
Bogdan Dascălu și File 
Szabolcs sunt sportivii secţiei 
de scrimă din cadrul Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj care 
vor reprezenta culorile 
„alb-negru” la Campionatul 
Naţional de Tineret Floretă 
masculin, care se desfășoară 
în perioada 25 – 26 martie la 
Timișoara. La această compe-
tiţie se vor duela aproximativ 
25 de sportivi de la 5 cluburi 
din ţară. Floretistul universitar 
Bogdan Dascălu a mai partici-
pat în luna februarie la 
Campionatul Naţional de 
Juniori, unde a obţinut meda-
lia de bronz.

Liga 1 
fără 10 minute
Asociaţia Fotbaliștilor Amatori 
și Nonamatori intenţionează 
să continue seria protestelor 
faţă de rezilierea unilaterală a 
contractelor unor fotbaliști, 
prin întârzierea începerii par-
tidelor din cadrul Ligii I cu 10 
minute, președintele AFAN, 
Emilian Hulubei, a declarat că 
astfel vor să atragă atenţia a-
supra abuzurilor la care sunt 
supuși fotbaliștii din 
România. Sindicatul fotbaliști-
lor i-a transmis o scrisoare 
președintelui României, Klaus 
Iohannis, informându-l că prin 
interpretarea legii insolvenţei, 
cluburile încalcă „în mod 
grav” prevederi constituţiona-
le precum egalitatea în drep-
turi și dreptul la muncă. În 
prezent, dintre cele 18 cluburi 
din Liga I, șapte se află în in-
solvenţă, FC Rapid, 
Universitatea Cluj, Oţelul 
Galaţi, FC Dinamo, CFR Cluj, 
Petrolul Ploiești și FC Brașov.

Pe scurt

Înaintea primul meci din 

noul sezon competiţional, 

preşedintele secţiei de 

rugby, Sorin Popa, alături 

de antrenorii echipei, Ioan 

Teodorescu şi Horea 

Hâmpea, şi de noul căpitan 

al echipei clujene, Csaba 

Gál, au prezentat obiecti-

vul pentru acest sezon.

Reîntors acasă după ce e-a 

lungul timpului a evoluat la 

echipele „U” Cluj, Dinamo 

Bucureşti şi CSM Ştiinţa Baia 

Mare, la ultima echipă având 

o evoluţie neîntreruptă de pes-

te cinci ani, Csaba Gál a pro-

mis că va fi  un căpitan exem-

plu. „Am acceptat să revin 

acasă pentru că mi s-a propus 

un proiect foarte ambiţios. 

Vrem să readucem rugbyul 

clujean la nivelul de acum 

câţiva ani, să revenim în lup-

ta pentru medalii. Mă bucur 

foarte mult că se folosesc ju-

cători români în această tran-

ziţie spre marea performanţă. 

Pentru mine e o nouă provo-

care. Cât timp am fost la Ba-

ia Mare am vrut să câştig cam-

pionatul în fi ecare an, acum 

vreau să creştem de la meci 

la meci şi să nu coborâm stan-

dardul. Încerc să fi u un căpi-

tan prin exemplu, vreau să îi 

ajut pe colegii mei, să îi im-

pulsionez, şi sper ca ei să de-

vină din ce în ce mai buni”, 

a afi rmat căpitanul echipei, 

Csaba Gál.

Preşedintele secţiei de rug-

by a echipei U Prodvinalco, 

Sorin Popa, a vorbit şi despre 

retragerea echipei Farul Con-

stanţa, o decizie care a afes-

tat destul de tare organizarea 

SuperLigii din acest an. „Am 

asigurat stabilitate la echipă 

chiar dacă rugbyul românesc 

trece printr-o perioadă grea. 

Farul Constanţa, echipa vice-

campioană, nu s-a mai înscris 

în acest sezon al SuperLigii. 

Asta nu înseamnă că va fi  mai 

uşor pentru noi, ba din con-

tră, va fi  mult mai greu. Ju-

cătorii care au fost la Farul au 

mers la alte echipe, ceea ce 

înseamnă că toate echipele 

sunt mult mai puternice. Noi 

avem încredere în echipa noas-

tră, în staff, şi suntem con-

vinşi că obiectivul nostru, şi 

anume clasarea pe unul din 

primele patru locuri, va fi  în-

deplinit”, a declarat preşedin-

tele secţiei de rugby a echipei 

U Prodvinalco, Sorin Popa.

Primul meci pentru U 

Prodvinalco Cluj va avea loc 

duminică, 29 martie, de la ora 

11:00, pe terenul echipei CS 

Dinamo Bucureşti.

Pornesc cu încredere 
în noul sezon al SuperLigii
Echipa de rugby a Clubului Sportiv Universitatea Cluj, U Prodvinalco, 
a pornit pe drum în noul an competiţional din SuperLiga CEC Bank.

Managerul echipei CS U Prodvinalco Cluj, Bogdan Cantor alături de președintele secției de rugby, Sorin Popa, 
căpitanul echipei, Csaba Gál și antrenorii Ioan Teodorescu și Horea Hâmpea, la conferința de presă
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Salvarea vine la Cluj
Echipa de volei feminin din ca-
drul Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj s-a întors cu 
o victorie din cele două meciuri 
disputate, zilele trecute, la Satu 
Mare. Elevele lui Dănuţ Ciontoș 
au câștigat primul meci, scor 
3-1 (25:17, 25:23, 27:29 și 
29:27), dar au fost învinse în 
cel de-al doilea, cu scorul de 
3-2 (20:25, 15:25, 25:21, 
25:16 și 15:12). În urma aces-
tor rezultate, clujencele au șan-
sa de a obţine salvarea de la 
retrogradare pe teren propriu. 
Meciurile trei și patru ale seriei 
cu CSM Satu Mare vor avea loc 
duminică (ora 15:00) și luni 
(ora 12:00) în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”. Pentru a ră-
mâne în prima divizie, „U” Cluj 
trebuie să câștige ambele par-
tie. În caz contrar, confruntarea 
decisivă se va juca joi, 2 aprilie, 
pe terenul sătmărencelor.

Pe scurt

SPORT

Cu încredere 
în noul sezon 
al SuperLigii
Echipa de rugby a Clubului 

Sportiv Universitatea Cluj, U 

Prodvinalco, a pornit pe drum 

în noul an competiţional din Su-

perLiga CEC Bank. Pagina 11

PUBLICITATE

Biletele pentru returul 

semifi nalei Cupei 

României „Timişoreana”, 

de miercuri, 1 aprilie, se 

vor pune în vânzare înce-

pând de vineri, 27 martie.

Peste o săptămână, Uni-

versitatea Cluj va întâlni pe 

CFR 1907 în returul semi-fi -

nalelor Cupei României „Ti-

mişoreana”, după 0-0 în pri-

ma manşă.

Clubul FC Universitatea 

Cluj va pune în vânzare bile-

tele pentru acest meci înce-

pând de vineri, 27 martie, şi, 

foarte important, abonaţii vor 

avea acces gratuit.

Programul de vânzare al 

biletelor va fi  următorul: vi-

neri, sâmbătă, duminică, luni, 

marţi (între orele 12:00 şi 

18:00), miercuri (între orele 

10:00 şi 19:30). Foarte impor-

tant de reţinut, în ziua parti-

dei, miercuri, 1 aprilie, case-

le de bilete se vor închide la 

ora 19:30, respectiv cu două 

ore înaintea meciului.

Elevii, studenţii şi pensio-

narii benefi ciază de 50 la su-

tă reducere, la tribunele I şi 

II, în sectoarele special ame-

najate: 2A2, respectiv 2S1. Re-

ducerea este valabilă exclusiv 

pe baza carnetului de elev/

student, vizat la zi, respectiv 

pe baza cuponului de pensie, 

şi doar în limita locurilor dis-

ponibile din sectoarele ante-

rior menţionate.

Totodată, copiii sub 7 ani 

vor benefi cia de acces gratu-

it în sectorul 2M2, de la tri-

buna a II-a, însoţiţi de un 

adult. În baza unui act dove-

ditor, copiii vor primi un bi-

let cu valoare zero de la ca-

sa de bilete de la Cluj Arena.

Meciul dintre „U” şi CFR 

1907 se va disputa miercuri, 

1 aprilie, de la ora 21:30, şi 

contează pentru returul se-

mi-fi nalelor Cupei României 

„Timişoreana”.

U întoarce obrazul rivalei din Gruia, 
200 de lei un bilet la peluza II

Peluza I (inel superior) – 10 lei

Tribuna a II-a: 20 de lei

Tribuna I: 30 de lei

Zona VIP, etaj 4 – 50 de lei

Zona VIP, etaj 3 – 60 de lei

Zona VIP, etaj 2 – 100 de lei

Peluza a II-a (inel inferior): 200 de lei

Peluza I (inel inferior): 200 de lei

Preţurile biletelor 

Timp de două zile 

Cluj-Napoca a fost capitala 

mondială a handbalului 

feminin, la Trofeul Carpaţi 

participând unele dintre 

cele mai importante echi-

pe naţionale din lume.

Peste 15.000 mii de oameni 

au susţinut cele patru echipe 

naţionale, Brazilia, Germania, 

România şi Suedia, la a 47-a 

ediţie a competiţiei cu tradi-

ţie în România, Trofeul Car-

paţi, aceasta fi ind a 13-a edi-

ţie disputată la Cluj-Napoca.

Pentru ceea ce a însemnat 

Trofeul Carpaţi, dincolo de ci-

fre şi spectacolul de pe teren, 

l-am rugat pe Lorand Balint să 

ne spună cum s-a văzut com-

petiţia din spatele „cortinei”.

Reporter: Aţi venit de cu-
rând alături de echipa FRH 
şi deja aţi organizat un 
eveniment de talie mondia-
lă. Cât de greu a fost să or-
ganizaţi Trofeul Carpaţi?

Lorand Balint: Foarte greu. 

O federaţie cu o tradiţie de 

zeci de ani descoperă de-abia 

în acest moment instrumen-

tele de bază de management 

al proiectelor. Totul a trebuit 

reinventat. Acum că s-a în-

cheiat Trofeul Carpaţi, urmea-

ză să-l documentăm cum tre-

buie, astfel încât următoarele 

evenimente să fi e construite 

pornind de la ceea ce am fă-

cut deja şi să nu reinventăm 

iar lucrurile.

R.: Cum a fost Trofeul Car-
paţi? A fost aşa cum vi l-aţi 
imaginat?

L.B.: Pot spune că a ieşit 

varianta cea mai optimistă, 

cu un public care a încurajat 

România chiar şi când era cel 

mai greu. Am reuşit să avem 

sold out pentru prima dată la 

un eveniment sportiv în isto-

ria sălii. Am reuşit să avem 

un Trofeu Carpaţi care nu s-a 

rezumat la meciuri de hand-

bal, ci a însemnat o săptămâ-

nă plină de evenimente.

R.: Pentru că în acelaşi 
timp a avut loc, la Turda, 
şi etapa de califi care la 
Campionatul European 
2015, vă invit să ne spu-

neţi câteva păreri despre a-
ceastă competiţie.

L.B.: Personal, am fost la Tur-

da doar sâmbătă dimineaţa, nu 

şi la meciurile României. Am 

găsit oameni plini de energie ca-

re au susţinut România impe-

cabil de-a lungul turneului, oa-

meni mândri să aibă una din-

tre naţionalele României în oraş. 

Ştiu că „puii de dac” s-au sim-

ţit foarte bine în Turda.

R.: Peste trei luni va avea 
loc meciul de baraj dintre 
naţionala României şi cea 
a Serbiei, care va avea loc 
în Sala Polivalentă din 
Cluj-Napoca. Mai sunt lu-
cruri de rezolvat?

L.B.: Vorbim despre un al-

tfel de eveniment, meci de ca-

lifi care la Campionatul Mon-

dial. România este triplă cam-

pioană mondială şi singura 

ţară din lume care nu a ratat 

nicio ediţie de Campionat Mon-

dial şi trebuie să ne păstrăm 

palmaresul intact. O să înce-

pem comunicarea mult mai 

devreme, o sa punem în vân-

zare biletele în curând.

INTERVIU CU LORAND BALINT

Omul din spatele Trofeului Carpați
Timp de două zile Cluj-Napoca a fost capitala mondială a handbalului feminin, la Trofeul 
Carpați participând unele dintre cele mai importante echipe naționale din lume.

Lorand Balint, directorul de marketing al Federaţiei Române de Handbal
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