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ACTUALITATE

Adeverinţe pe post 
de card de sănătate
Persoanele care refuză cardul de sănătate 

vor putea face dovada de asigurat pe ba-

za unei adeverinţe. Pagina 4

ECONOMIE

Proiectele româneşti 
sperie FMI
Niciunul dintre proiectele de lege privind 

falimentul personal iniţiate până acum nu 

are un studiu de impact. Pagina 5

POLITICĂ

Parlamentul lor 
şi Parlamentul nostru
Premierul Ponta anunţă Parlamentul cu 

peste 400 de aleşi, deşi în 2009, românii 

votau la referendum Parlament unicame-

ral cu 300 de aleşi. Paginile 6-7

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

Notarii TRADUC !
Vi se pare normal ?

ŞTIREA ZILEI

Grecia: Partidul Syriza, la două mandate de majoritatea absolută
Syriza, un partid radical de 

stânga şi învingătorul alegerilor 
legislative de duminică din Gre-
cia, a obţinut 149 din cele 300 
de mandate în Parlamentul grec 
şi are nevoie de două mandate 
pentru a deţine majoritatea ab-
solută, a confi rmat luni Minis-
terul de Interne pe site.

Buletinele de vot au fost nu-
mărate toate la ora 14.00 GMT 
(16.00, ora României), chiar în 
momentul în care liderul Syri-
za Alexis Tsipras (foto) era de-
semnat premier de către preşe-
dintele Republicii Carolos Pa-
poulias.

Syriza a obţinut 36,34% din 
sufragii, cu 8,53 puncte mai mult 
decât Noua Democraţie (27,81%), 
partidul conservator al premieru-
lui în exerciţiu Antonis Samaras, 
care a obţinut 76 de mandate.

Partidul Grecii Independenţi, 
suveranist şi de dreapta, pe care 
Syriza l-a ales ca aliat, s-a clasat 
al şaselea, cu 4,75% din voturile 
exprimate şi 13 mandate, faţă de 
7,51% şi 20 de deputaţi în 2012.

Cei doi noi aliaţi au astfel în 
total 162 de mandate în Parla-
ment (149+13).

A treia formaţiune, afl ată mult 
în urmă, este Zori Aurii, de in-

spiraţie neonazistă, care este în-
să foarte stabilă, cu 6,28% şi 17 
mandate, faţă de 6,29% şi 18 
mandate în iunie 2012.

Clasat imediat după, To Po-
tami (Riviera) –un nou-venit 
creat în 2012 de către un jurna-
list vedetă de televiziune care a 
reuşit deja să trimită doi depu-
taţi în Parlamentul European 
(PE) – a obţinut 6.05% din vo-
turi şi 17 mandate de deputat.

KKE (comuniştii) se clasea-
ză pe locul cinci, cu 5,47% din 
sufragii şi 15 mandate . Pe lo-
cul şapte şi ultimul, în urma 
Grecilor Independenţi, se cla-

sează Pasok (socialiştii), care a 
obţinut 4,68% din voturile ex-
primate şi 13 deputaţi.
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A 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.

Va face față transportul public al Clujului 
provocărilor Capitalei Tineretului ?
Întrucât anul acesta Cluj-Napoca este Capitală Europeană a Tineretului, numărul turiștilor va crește 
cu cel puțin 20% față de media anuală de până acum. Pagina 3

ABERANT !

TRADUCĂTORII, 
CONDAMNAȚI LA 

MOARTE PE ALTARUL 
PROFITULUI 
NOTARILOR

Preţurile pentru traduceri de acte vor creşte şi mii de traducători vor rămâne fără loc de muncă 
dacă un proiect de lege al Ministerului Justiţiei va intra în vigoare. Pagina 2
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Preţurile pentru traduceri 

de acte vor creşte şi mii 

de traducători vor rămâne 

fără loc de muncă dacă 

un proiect de lege al 

Ministerului Justiţiei va 

intra în vigoare.

Un proiect de lege publicat 

recent spre dezbatere publică 

de Ministerul Justiţiei va afec-

ta cetăţenii care nu vor mai 

putea traduce acte la birouri 

de traduceri, ci la cabinete no-

tariale şi în fi nal vor plăti mai 

mult decât acum. Nici tradu-

cătorii nu scapă de efectele 

propunerii legislative care le 

restrânge foarte mult activita-

tea şi îi obligă să muncească 

practic în subordinea unui ca-

binet notarial. Nu se vor mai 

numi „traducători autorizaţi” 

ci „traducători judiciari”.

Există şi riscul ca mulţi tra-

ducători să nu mai aibă ce 

munci în condiţiile în care în 

ţară sunt aproximativ 37.000 

de traducători şi doar în jur 

de 3.000 de notari. Cine nu 

prinde un loc lângă un notar 

poate să închidă biroul şi să 

se reprofi leze. Traduceri auto-

rizate nu va mai putea face.

Traducătorii spun că sin-

gurii care vor avea de câşti-

gat din această modifi care, 

dacă va fi  aplicată în forma 

actuală, sunt notarii şi statul.

Se mută la notar, cresc 
preţurile

Evident că odată cu muta-

rea traducerilor la cabinetele 

notariale, preţurile vor creşte. 

Traducătorul nu va mai avea 

niciun drept în stabilirea tari-

fului, totul este la mâna nota-

rului. „De exemplu, dacă acum 

eu pot negocia cu clientul o 

traducere a unei adeverinţe me-

dicale de trei rânduri pentru că 

îl văd bolnav şi nu mai vreau 

să îl taxez şi eu, când va tre-

bui să traducă la notar nu se 

mai poate negocia”, afi rmă 

Adrian Raţiu (foto), traducă-

tor autorizat în Cluj-Napoca.

Traducătorii sunt convinşi 

că tarifele vor fi  mai mari din 

cauză că notarii sigur îşi vor 

pune comisioane. Dacă acum 

traducerea unei pagini costă 

20-30 lei, odată cu transfera-

rea traducătorilor pe lângă no-

tari preţul este posibil să se 

dubleze.

Notarul preia „comenzile” 
traducătorului

Dragoş Grasu, managerul 

unei fi rme de traduceri din 

Cluj-Napoca subliniază că tra-

ducătorul nu va mai avea ni-

ciun cuvânt de spus în acti-

vitatea sa. “Se doreşte ca ca 

traducătorul judiciar să aibă 

un birou cu minimul necesar 

de dotări, să fi e contactat prin 

intermediul biroului notarial 

sau al casei de avocatură, să 

nu se organizeze în fi rmă, SRL 

etc., nu va fi  nici măcar PFA. 

Vor să transforme birourile 

notariale în fi rme de tradu-

ceri pentru că sigur acest lu-

cru se va întâmpla până la ur-

mă”, afi rmă Dragoş Grasu.

Situaţie fără precedent 
în Uniunea Europeană

Traducătorii clujeni atrag 

atenţia că nicăieri în Uniunea 

Europeană nu există traduceri 

autorizate şi legalizate ulteri-

or de notar. „Aceasta este doar 

o modalitate a statului de a 

percepe taxe în România. Tra-

ducerea este responsabilita-

tea traducătorului”, sublinia-

ză Dragoş Grasu. El adaugă 

că “legea are mari lacune din 

care detaliez doar câteva: nu 

are un studiu de impact eco-

nomic, obligatoriu în contex-

tul propunerii actuale a Mi-

nisterului Justiţiei; o directi-

vă a UE prevede că organele 

sistemului judiciar şi organe-

le conexe sistemului judiciar 

pot apela la traducători şi in-

terpreţi în materie penală, iar 

traducerea altor documente 

trebuie să fi e strâns legată de 

obiectul cauzei penale; îngră-

deşte dreptul la muncă”.

S-a făcut şi o petiţie 
on-line

Traducătorii nu au stat cu 

mâinile în sân de când a apă-

rut proiectul de lege. Au mers 

la discuţii cu reprezentanţii 

Ministerului Justiţiei, au fă-

cut o petiţie on-line şi pentru 

vineri au programat un mi-

ting în Bucureşti şi Cluj.

Adrian Raţiu precizează că 

reprezentanţii Ministerului nu 

prea ştiu despre ce este vorba 

şi s-au mulţumit să le răspun-

dă traducătorilor că lucrurile 

se vor clarifi ca atunci când vor 

apărea normele de aplicare.

Petiţia a adunat deja pes-

te 2.600 de semnături. „Ce 

mai contează cel puţin 37.000 

persoane rămase şomere şi 

zeci de mii de PFA-uri şi 

SRL-uri închise? Suntem 

37.000 de furnici sub talpa 

pantofului dumneavoastră 

uriaş. Şi doriţi să ne striviţi 

pur şi simplu. Doriţi să ne 

îngrădiţi dreptul la muncă şi 

accesul la piaţa muncii. Drept 

prevăzut de Constituţie. Con-

stituţia? O mică pietricică sub 

aceeaşi talpă uriaşă. Să o stri-

vim şi pe aceasta! Şi lista 

drepturilor încălcate ar pu-

tea continua. Dar nu vreau 

să vă plictisesc. Până la ur-

mă, sunt doar una dintre ce-

le 37.000 furnici”, scrie în 

textul petiţiei.

Proiectul de lege este în 

dezbatere publică până în 1 

februarie.

Traducerile autorizate 
se mută la notar !
Tarifele încasate de notari pentru astfel de servicii vor fi mai mari,
iar mulți traducători vor rămâne fără job.
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Agenţia Naţională de 

Integritate (ANI) a găsit 

în stare de incompatibili-

tate mai mulţi aleşi locali 

din ţară.

O listă cu 14 primari, vi-

ceprimari, consilieri locali şi 

judeţeni care au fost decla-

raţi incompatibili de ANI a 

fost făcută publică. Printre 

aceştia se afl ă şi un consili-

er local şi un fost primar din 

Cluj. Este vorba de Buzas Is-

tvan Attila, consilier local în 

Huedin şi Mircea Sorin Su-

ciu, fostul primar al comu-

nei Mărgău în perioada 

2008-2012, actual consilier 

local.

În cazul consilierului din 

Huedin, este vorba despre un 

contract pe care acesta l-a în-

cheiat cu liceul din localitate 

prin fi rma la care era admi-

nistrator. „În perioada deţine-

rii calităţii de consilier local 

în cadrul Consiliului Local al 

oraşului Huedin, SC Biaj Se-

curity SRL (societatea comer-

cială în cadrul căreia persoa-

na evaluată deţine calitatea 

de asociat şi funcţia de admi-

nistrator), a încheiat cu Lice-

ul Teoretic „Octavian Goga” 

Huedin, jud. Cluj (instituţie 

afl ată sub autoritatea C.L. al 

Oraşului Huedin), două con-

tracte de prestări servicii, în-

călcând, astfel, prevederile 

art. 90, alin. (1) din Legea 

161/2003”, au declarat repre-

zentanţii ANI.

Fostul primar Mircea So-

rin Suciu a fost şi primar şi 

vicepreşedinte în consiliul de 

administraţie al Ocolului Sil-

vic. „S-a afl at în stare de in-

compatibilitate în perioada 

13 octombrie 2010 – 27 iunie 

2012, întrucât a deţinut, si-

multan cu funcţia de Primar 

al Comunei Mărgău, şi func-

ţia de Vicepreşedinte – mem-

bru în Consiliul de adminis-

traţie al S.C. Ocolul Silvic 

Mărgău S.R.L., încălcând, ast-

fel, prevederile art. 87, alin. 

(1), lit. f) din Legea nr. 

161/2003”, au mai precizat 

reprezentanţii ANI.

Alți incompatibili cad victimă ANI
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, 

lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

MIERCURI, 28 IANUARIE 2015
Între orele 08:00-16:00
1. Str. Cernăuţi;
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care 

să le acopere necesităţile pe perioada anunţată.
În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare 

cu apă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă 
întreruperea furnizării serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În 
cazul avariilor de o urgenţă şi/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o 
intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului 
sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se 
anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Comunicare şi Clienţi

PUBLICITATE

Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare joi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

Cristina OLTEAN
redactia@monitorulcj.ro

Coordonatorii proiectului 

Cluj-Napoca Capitală 

Europeană a Tineretului 

2015 îi aşteaptă pe turişti 

cu peste 1.500 de eveni-

mente, unele în premie-

ră, altele consacrate. 

Potrivit acestora, Clujul 

este pregătit din toate 

punctele de vedere atât 

în ceea ce priveşte cază-

rile, localurile cât şi în 

ceea ce priveşte trans-

portul, pentru a-şi primi 

vizitatorii.

Directorul Companiei de 

Transport Public (CTP), Li-

viu Neag, consideră că insti-

tuţia pe care o conduce este 

pregătită să facă faţa numă-

rului mare de turişti care sunt 

aşteptaţi în oraş în acest an. 

„Compania de Transport Pu-

blic s-a pregătit din timp pen-

tru acest eveniment mare ca-

re va avea loc în Cluj, în acest 

an. De aceea am demarat şi 

am şi accelerat proiectul de 

modernizare a transportului 

şi de introducere a biletelor 

prin SMS. Deja am achiziţi-

onat un număr de mijloace 

de transport noi, cu un sis-

tem de ticketing modern şi 

în perioada următoare vom 

mai achiziţiona altele noi. În 

ceea ce priveşte programul 

mijloacelor de transport, aces-

ta se va modifi ca şi el, în 

anumite perioade ale anului 

vom suplimenta chiar şi nu-

mărul autobuzelor care cir-

culă pe timpul nopţii, în func-

ţie de cerere. Sunt sigur că 

vom face faţă numărului ma-

re de pasageri” a declarat Li-

viu Neag directorul CTP 

Cluj-Napoca.

Ba mai mult, potrivit direc-

torului Companiei de Trans-

port Public, instituţia pe care 

o conduce va fi  implicată şi 

într-o serie de evenimente spe-

ciale, în cadrul acestui pro-

iect.

Numărul turiştilor 
va creşte cu 20 %

Potrivit coordonatorului 

departamentului de comu-

nicare al proiectului Cluj-Na-

poca Capitală Europeană a 

Tineretului 2015, Diana A-

pan, organizatorii se aşteap-

tă ca numărul turiştilor se 

crească cel puţin cu 20 % 

comparativ cu numărul ce-

lor care vizitează anual ora-

şul. Ce îi vor atrage pe tu-

riştii vor fi atât proiectele 

noi, organizate special pen-

tru acest an, cât şi cele con-

sacrate, precum TIFF, Ti-

MAF sau Transilvania Jazz 

Festival.

„În acest an ne aşteptăm 

ca numărul turiştilor să creas-

că cel puţin cu 20 % faţă de 

anii trecuţi şi asta pentru că 

anul acesta vom aduce în 

Cluj-Napoca evenimente pe 

care nu le organizăm în mod 

normal. De exemplu, în acest 

an vor avea loc 4-5 eveni-

mente ecumenice, cum ar fi  

de exemplu „Adunarea tine-

rilor catolici”, la care se aş-

teaptă sa participe cel puţin 

2.000 de persoane. Un alt 

eveniment adus la noi va fi  

şi Dream Hack Masters, un 

eveniment dedicat gameri-

lor, care până acum s-a or-

ganizat la Bucureşti iar anul 

acesta se va face la Cluj-Na-

poca dar şi evenimente în 

premieră precum campiona-

tul european de orientare 

pentru tineri sau Untold Fes-

tival” a afi rmat Diana Apan.

Evenimente atât ziua cât 
şi noaptea

De asemenea, conform pro-

gramului Cluj-Napoca Capi-

tala Tineretului 2015, vor avea 

loc evenimente pe tot parcur-

sul zilei, atât ziua cât şi noap-

tea. Printre cele care vor fi  or-

ganizate noaptea se numără 

şi „Cluj Never Sleeps”, „Ho-

ia-Baciu Project” sau „Untold 

Festival”.

„După cum se poate ve-

dea şi în programul proiec-

tului Cluj-Napoca Capitală 

Europeană a Tineretului 2015, 

vom avea evenimente diver-

se, unele mai scurte, de o zi, 

altele care se întind pe par-

cursul mai multor zile, une-

le pe zi, altele noaptea, cum 

este de exemplu „Cluj Never 

Sleeps”, un eveniment cul-

tural, organizat noaptea, în 

care dorim să implicăm cât 

mai multe instituţii de cul-

tură din oraş. Vor avea loc 

şedinţe publice, de întâlnire 

cu cetăţenii dar şi cu turiş-

tii, dar şi evenimente dedi-

cate anumitor grupuri sau 

cu anumite teme” a mai spus 

coordonatorul departamen-

tului de comunicare al pro-

iectului.

Cât priveşte locaţiile eve-

nimentelor, ele vor fi  răspân-

dite în tot oraşul, atât în pie-

ţele din centrul oraşului şi în 

locaţiile foarte cunoscute pre-

cum Parcul Central sau Cluj 

Arena, cât şi în diverse loca-

ţii din cartiere.

„Vor fi  organizate eveni-

mente, concerte sau work-

shopuri în tot oraşul, atât în 

locaţiile foarte cunoscute pre-

cum Parcul Central, Cluj Are-

na dar şi la Sala Polivalen-

tă, pentru noi fi ind un mare 

avantaj că s-a reuşit fi nali-

zarea ei, cât şi în cartiere. 

Cel mai mare eveniment ca-

re va avea loc în tot oraşul 

este Untold Festival iar el se 

va desfăşura în mai multe 

locaţii, la fel ca TIFF-ul” a 

mai adăugat Diana Apan.

Zeci de mii de turiști în Cluj în 2015. 
Va face față transportul public ?
Cluj-Napoca este Capitală Europeană a Tineretului anul acesta, motiv pentru care se așteaptă ca numărul 
turiștilor să crească cu cel puțin 20% față de vizitele obișnuite în oraș.

Capitala Europeană a Tineretului va reprezenta o provocare importantă atât pentru municipalitate (Emil Boc – dreapta) cât și pentru societatea 
de transport în comun a orașului (directorul general al CTP, Liviu Neag – stânga)

LIVIU NEAG | 
Director CTP 
Cluj-Napoca

„Avem și noi 
pregătite câteva 
evenimente 
speciale în cadrul 
Cluj-Napoca 
Capitală 
Europeană a 
Tineretului 2015. 
Nu vă pot da 
detalii acum 
pentru că încă 
suntem în discuții 
cu coordonatorii 
proiectului. Noi 
suntem dispuși la 
colaborări și 
suntem deschiși la 
orice sugestii care 
vin din partea lor.“

CAPITALA TINERETULUI

1500
de evenimente se 
vor desfășura în 
acest an, în cadrul 
manifestărilor 
dedicate Capitalei 
Europene a 
Tineretului
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Primarul Tudor Ştefănie a 

prezentat ieri, cu ocazia 

unei conferinţe de presă, 

dezastrul pe care noua 

lege a bugetului l-a adus 

Turzii, proiectele impor-

tante afl ate în derulare. 

dar şi noile investiţii fi ind 

„în aer” din cauza lipsei 

banilor aferenţi acestor 

obiective.

Şi banii de la Consiliul Ju-

deţean sunt mai puţini, cu 

50% decât în ultimii trei ani, 

cei de la bugetul statului sunt 

mai puţini, subvenţiile acor-

date de la buget sunt cu 

20-30% mai mici decât anul 

trecut explică edilul.

În aceste condiţii, munici-

piul Turda are un defi cit de 

aproape 5 milioane, golul re-

simţit în bugetul local afectând 

puternic secţiunea de „dezvol-

tare”, sursele proprii de fi nan-

ţare abia ajungând pentru chel-

tuielile de funcţionare.

„Mă surprinde faptul că nu 

se ţine cont de ceea ce erau 

informaţii de la bugetele loca-

le pentru Ministerul de Finan-

ţe, pe care ei le-au solicitat şi 

noi le-am transmis şi care ia-

tă, în acest moment nu au va-

labilitate pentru cei care decid 

soarta bugetelor locale. Con-

siderăm că acest act normativ, 

legea 186/2014, nu a parcurs 

etapele normale prevăzute de 

lege cu privire la adoptarea u-

nei asemenea hotărâri...fără a 

fi  discutat în asociaţiile profe-

sionale, fără dezbatere publi-

că cu privire la modifi cările pe 

care le aduce, fără a explica 

cineva efectele pe care le pro-

duce un act normativ de acest 

gen”, explică Ştefănie.

Bugetul Turzii va fi  în acest 

an potrivit unui proiect pos-

tat pe site-ul primăriei, de 

aproximativ 7,8 de milioane 

de lei, majoritatea banilor mer-

gând pe cheltuieli de funcţio-

nalitate. Primăria Turda avea 

anul acesta, în plan, să mo-

dernizeze 12-14 artere impor-

tante din oraş, să încheie lu-

crările la podul peste Arieş, 

cele de la grădina zoologică 

şi de la Liceul „Mihai Viteazu”, 

toate afl ate în derulare, dar şi 

de la grădiniţa din cartierul 

Poiana, având în vedere defi -

citul bugetar, primarul tur-

dean recunoaşte că nu se ştie 

ce bani mai rămân pentru fi -

nalizarea acestor obiective.

O lovitură grea a venit şi 

din partea Guvernului Româ-

niei, care a vitregit zona Tur-

da-Câmpia Turzii de sume im-

portante de bani.

Municipiile Turda şi Câm-

pia Turzii nu vor primi nici un 

leu de la Guvern, conform le-

gii bugetului care a fost apli-

cată în acest an, care prevede 

că banii repartizaţi unităţilor 

administrativ-teritoriale, pen-

tru echilibrarea bugetelor, din 

impozitul pe venit şi sumele 

defalcate din TVA, să fi e daţi 

direct de Ministerul Finanţe-

lor Publice, fără să mai existe 

ingerinţa Consiliului Judeţean.

Conform listei elaborate de 

Guvern, pe baza criteriilor sta-

bilite, doar municipiul Gherla 

este inclus pe lista de alocări 

fi nanciare, dintre municipii, în 

timp ce Turda şi Câmpia Tur-

zii nu vor primi nici un leu!

Peste 5 mil. lei lipsă la bugetul Turzii

Persoanele care refuză 

cardul de sănătate vor 

face dovada calităţii de 

asigurat pe baza unei 

adeverinţe care va avea o 

valabilitate de 3 luni, eli-

berată la solicitarea per-

soanelor respective de 

casa de asigurări de 

sănătate la care sunt 

luate în evidenţă, preve-

de un proiect de Hotărâre 

de Guvern publicat pe 

site-ul CNAS.

„După expirarea perioa-

dei prevăzută la alin. (2), 

persoanele prevăzute la art. 

336 alin. (1) din Legea nr. 

95/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, ca-

re refuză în mod expres, din 

motive religioase sau de con-

ştiinţă, primirea cardului na-

ţional prin depunerea unei 

declaraţii pe proprie răspun-

dere în acest sens la casa de 

asigurări de sănătate la ca-

re este luat în evidenţă, în-

soţită de cardul naţional în 

situaţia în care acesta a fost 

distribuit, fac dovada cali-

tăţii de asigurat pe baza ade-

verinţei de asigurat, având 

o valabilitate de 3 luni, eli-

berată la solicitarea asigu-

ratului de casa de asigurări 

de sănătate la care este lu-

at în evidenţă”, prevede pro-

iectul.

Potrivit sursei citate, înce-

pând cu data de 1 februarie 

2015 în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate se utili-

zează cardul naţional de asi-

gurări sociale de sănătate de 

către asiguraţi şi furnizorii de 

servicii medicale, medicamen-

te şi, după caz, de furnizorii 

de dispozitive medicale în 

condiţiile actelor normative 

în vigoare.

Totodată, până la data 

de 31 martie 2015 pentru 

dovedirea calităţii de asigu-

rat pot fi utilizate şi docu-

mentele prevăzute de legis-

laţia în vigoare.

„Casele de asigurări de să-

nătate asigură, potrivit Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 

16/1996, republicată, păstra-

rea şi arhivarea cardurilor na-

ţionale refuzate până la expi-

rarea perioadei de arhivare 

stabilită în condiţiile legii, pu-

tând elibera cardurile naţio-

nale afl ate în perioadă de va-

labilitate la solicitarea scrisă 

a asiguraţilor care au refuzat 

iniţial dovedirea calităţii de 

asigurat pe baza acestora”, 

mai precizează proiectul.

De asemenea, cardurile na-

ţionale nedistribuite şi preda-

te de către operatorul de ser-

vicii poştale la casele de asi-

gurări de sănătate se distribu-

ie asiguraţilor de către casele 

de asigurări de sănătate prin 

prezentarea acestora la sediul 

casei de asigurări de sănăta-

te la care este luat în eviden-

ţă asiguratul.

Ce se întâmplă 
cu cardurile nedistribuite?

Cardurile naţionale care 

nu au ajuns la titulari prin 

servicii poştale sau prin ca-

sele de asigurări de sănătate 

pot fi  redistribuite acestora 

prin medicii de familie pe a 

căror listă sunt înscrişi cu 

ocazia primei prezentări în 

vederea acordării unui servi-

ciu medical.

Cardurile naţionale nedis-

tribuite de medicii de fami-

lie într-o perioadă de 12 luni 

de la primirea acestora vor fi  

returnate caselor de asigurări 

de sănătate.

„Asiguratul suportă con-

travaloarea cardului naţional, 

precum şi cheltuielile aferen-

te distribuţiei acestuia în si-

tuaţia solicitării eliberării unui 

duplicat ca urmare a pierde-

rii, furtului sau deteriorării 

acestuia, în situaţia modifi că-

rii datelor personale de iden-

tifi care, precum şi în alte si-

tuaţii justifi cate la solicitarea 

asiguratului”, se mai arată în 

proiect.

Adeverinţe pe post 
de card de sănătate
Persoanele care refuză cardul de sănătate vor putea face dovada 
de asigurat pe baza unei adeverinţe.

ANUNȚ

R O M Â N I A
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
al MUNICIPIULUI TURDA

DIN DATA DE 29 IANUARIE 2015
- ORA 13,00 -

1. Prezentarea Procesului Verbal al şedinţei precedente;
2. Probleme ale Direcţiei Economice:
2.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind executia bugetului pe 

trimestrul IV 2014.

2.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al SC Turda Salina 
Durgau SA.

2.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2015 al SC Domeniul Public Turda 
SA.

3. Probleme ale Arhitectului Şef:
3.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului 

de sarcini – cadru – pentru inchirierea prin licitatie publica a 
unui spatiu in suprafata de 30 mp, situat in Turda, P-ta 
Republicii nr. 28 (Piata Agroalimentara Centrala – hala de 
lactate), cu destinatia spatiu comercial produse alimentare.

3.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului 
de sarcini – cadru – pentru concesionarea prin licitatie publica 
a unui teren in suprafata de 548 mp, situat in Turda, str. 
Livezilor, identificat cu nr. top. 3995/17/9/1/3 ; 
3995/17/10/1/3 ; 3995/24/1/1/3 in vederea construirii 
unei locuinte unifamiliale.

3.3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu – construire garaj camion, amplasare 
containere modulare cu destinatia de spatiu administrativ si 
spatiu depozitare in municipiul Turda, str. Clujului, nr. 75H.

3.4 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu – Supraetajare, recompartimentare si 
reconversie cladiri existente pentru schimbare destinatie in 
cazare tranzit in municipiul Turda, str. Trascaului, nr. 2A.

4. Probleme ale Directiei Tehnice:
4.1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea 

Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru Proiectul “Investitii si dotari pentru imbunatatirea 
capacitatii de operare a Companiei de Apa Aries Turda”.

4.2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind aprobarea 
contributiei municipiului Turda pentru lucrarile de investitii 
“Investitii si dotari pentru imbunatatirea capacitatii de operare 
a Companiei de Apa Aries Turda”.

5. Probleme ale Serviciului Evidenţă Patrimoniu GIS.

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vanzarea fara licitatie 
publica a unui imobil – apartament, situat in Turda, strada 
Nicolae Titulescu, nr. 8, ap. 43, catre d-na. Paleoca Rodica.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vanzarea fara licitatie 
publica a unui imobil – teren, situat in Turda, strada Ocnelor, 
nr. 1, catre dl. Baciu Dumitru si sotia Baciu Elena.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpararii 
unui imobil situat in str. Axente Sever nr. 28 de catre Municipiul 
Turda.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea memoriului 
justifi cativ privind Dezmembrarea imobilului situat in municipiul 
Turda, str. Petru Maior, nr. 137.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 
documentatiei tehnice pentru Apartamentarea imobilului 
situat in municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 24, bloc A2.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului 
de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unui imobil 
– teren si constructie apartinand domeniului privat al 
municipiului Turda, situat in Turda, strada Nicolae Iorga, nr. 
22, judetul Cluj.

5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modifi carea HCL nr. 
134/28.05.2013 referitoare la componenta Comisiei de 
aplicare a Legii nr. 15/2003, constituita la nivelul municipiului 
Turda.

5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii 
unui contract de parteneriat si a unei conventii cu Asociatia 
Centrul de Ingrijire si Asistenta « Acoperamantul Maicii 
Domnului ».

5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocarii 
Hotararii nr. 244/30.10.2013 a Consiliului Local al municipiului 
Turda privind aprobarea acordarii unui teren in suprafata de 
300 mp cu titlul de despagubire catre Miron Cornelia.

5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordarii 
unui teren in suprafata de 600 mp cu titlul de despagubire 
catre Ferghete Pavel si sotia Ferghete Maria.

5.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Turda in 
Consiliile de Administratie din cadrul unitatilor de invatamant 
preuniversitar din municipiul Turda.

6. Probleme ale Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenta a Persoanelor.

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor 
speciale eferente anului 2015 pentru prestarea de catre 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 
Turda a unor servicii in interesul persoanelor fi zice.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

 P R I M A R,    S E C R E T A R,
 Tudor Ștefănie    Paula Letiția Mic

Începând cu data de 1 februarie în sistemul de asigurări de sănătate se utilizează cardul naţional de asigurări
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După mai multe şedinţe 

în care leul s-a depreciat 

la noi minime istorice 

faţă de francul elveţian şi 

dolarul american, ieri el a 

reuşit să recupereze o 

parte din terenul pierdut.

Cea mai semnifi cativă scă-

dere a înregistrat-o francul el-

veţian, a cărui medie a cobo-

rât de la maximul istoric de 

4,4817 lei la 4,4840 lei. Apre-

cierea leului s-a datorat faptu-

lui că moneda helvetă a scă-

zut, cu circa 1,3%, faţă de cea 

europeană. Reamintim că fran-

cul elveţian a cunoscut o creş-

tere spectaculoasă, începând 

cu data de 15 ianuarie, după 

ce Banca Naţională a Elveţiei 

(BNE) a decis să renunţe la 

plafonul de 1,20 franci/euro, 

iar cotaţiile de pe piaţa valu-

tară locală au trecut de pragul 

de 5 lei/franc.

Cursul dolarului american 

a scăzut de la maximul isto-

ric de 3,9980 la 3,9888 lei. În 

şedinţa de la fi nalul săptămâ-

nii trecute cotaţiile dolarului 

au depăşit pragul de 4 lei, pâ-

nă la un maxim de 4,05 lei.

La rândul său, euro a scă-

zut de la 4,4935 la 4,48 lei, mar-

când astfel menţinerea pe o li-

nie pozitivă a leului. Piaţa va-

lutară s-a deschis la 4,4820 lei, 

nivel identic cu cel de la închi-

derea de vinerea trecută. După 

o creştere la 4,4890 lei, euro a 

intrat pe o pantă descendentă, 

până la un minim de 4,4740 

lei. La ora 14:00 tranzacţiile se 

realizau la 4,4740 – 4,4770 lei.

Monedele din regiune, 

aveau o evoluţie identică cu 

cea a leului. Moneda polone-

ză se aprecia în faţa euro la 

4,205 – 4,236 zloţi iar cea ma-

ghiară la 309,8 – 312,3 forinţi.

Câştigarea alegerilor parla-

mentare anticipate din Grecia 

de către partidul de extremă 

stânga Syriza, perechea euro/

dolar a scăzut pe pieţele in-

ternaţionale până la 1,1098 

dolari, care a reprezentat un 

nou minim al ultimilor 11 ani.

Comparativ cu sfârşitul anu-

lui trecut a pierdut circa 11 cenţi 

americani faţă de dolar. Depre-

cierea euro este provocată pe 

lângă decizia BNE şi câştigarea 

alegerilor de către Syriza, de 

programul de relaxare cantita-

tivă lansat de BCE şi care va 

avea o valoare de circa 1.100 

miliarde de dolari. Acesta ar 

putea creşte în cazul în care B-

CE nu îşi va atinge, până în 

septembrie 2016, ţinta de infl a-

ţie, care este de 2%.  R. G.

Depreciere în linie 
a principalelor valute

PIAŢA VALUTARĂ

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj a obţi-

nut o nouă hotărâre favo-

rabilă în cadrul unui alt 

proces intentat Consiliului 

Judeţean Mureş.

Este vorba despre decizia 

instanţei de judecată de a anu-

la prevederilor Hotărârii nr. 

14/30.01.2014 cu privire la 

aprobarea fi nanţării de la bu-

getul local a realizării inves-

tiţiei privind „amenajarea pe-

isagistică” a Aeroportului Tran-

silvania Târgu- Mureş.

Prin Hotărârea nr. 

210/22.01.2015, pronunţată în 

Dosarul nr. 3586/117/2014, Tri-

bunalul Cluj a admis acţiunea 

aeroportului clujean şi a dis-

pus anularea fi nanţării de 

3.000.000 lei alocată de către 

Consiliul Judeţean Mureş rea-

lizării investiţiei „amenajarea 

peisagistică” a Aeroportului 

Transilvania Târgu Mureş. Prin 

alocarea resurselor bugetare 

s-a dorit de către Consiliul Ju-

deţean Mureş fi nanţarea din 

bani publici a unei investiţii 

realizată în benefi ciul direct al 

aeroportului, respectiv ame-

najarea unei parcări pentru 

staţionarea autovehiculelor, 

care în conformitate cu dis-

poziţiile legale atât naţionale, 

cât şi comunitare nu poate fi  

fi nanţată din fonduri publice.

Hotărârea nr. 210/22.01.2015 

pronunţată în cadrul Dosaru-

lui nr. 3586/117/2014 de către 

Tribunalul Cluj poate fi  ataca-

tă cu recurs în condiţiile sta-

bilite de legislaţia în vigoare.

Un nou proces câștigat de Aeroportul Cluj

FMI îşi exprimă îngrijora-

rea, într-o scrisoare trans-

misă ministrului 

Finanţelor, Darius Vâlcov, 

în legătură cu legea fali-

mentului personal, preci-

zând că fără un studiu de 

impact adecvat şi fără 

consultarea părţilor inte-

resate aceasta poate avea 

un impact negativ asupra 

pieţei fi nanciare.

Scrisoarea este semnată de 

Andrea Schaechter (foto), şe-

fa misiunii FMI în România şi 

de Elisabetta Capannelli, 

Country Manger al Băncii 

Mondiale.

„O lege a falimentului per-

sonal efi cientă reprezintă o 

componentă importantă a sis-

temului modern de insolven-

ţă şi sprijinim eforturile au-

torităţilor de a realiza o le-

gislaţie în acest domeniu. 

Suntem, totuşi, profund în-

grijoraţi de faptul că adopta-

rea unei legi a falimentului 

personal fără un studiu de 

impact adecvat, fără consul-

tarea părţilor interesate şi fă-

ră un sprijin instituţional 

adecvat nu-şi va atinge obiec-

tivele”, se arată în scrisoarea 

FMI (foto facsimil) transmi-

să duminică ministrului Fi-

nanţelor, Darius Vâlcov.

În document se precizea-

ză că o astfel de lege va avea 

"un impact negativ" asupra 

pieţei fi nanciare, dacă nu es-

te bine pregătită.

În scrisoare se precizează 

că actualul proiect privind fa-

limentul personal seamănă cu 

cel al Legii privind insolven-

ţa persoanelor fi zice, discutat 

cu FMI şi Banca Mondială 

(BM) anul trecut.

„După cum vă amintiţi, 

Fondul Monetar Internaţional, 

Banca Mondială şi Comisia 

Europeană au trimis comen-

tarii scrise pe marginea pro-

iectului «Legii privind insol-

venţa persoanelor fi zice», evi-

denţiind o serie de omisiuni, 

carenţe şi chestiuni ce nece-

sitau clarifi cări”, precizează 

autorii scrisorii.

Totodată, FMI şi BM îşi ex-

primă îngrijorarea în legătură 

cu actualele iniţiative legisla-

tive din Parlament privind con-

vertirea împrumuturilor ban-

care în valute în moneda na-

ţională la cursul de schimb de 

la momentul acordării împru-

muturilor, apreciind că o ast-

fel de măsură ar reprezenta un 

risc la adresa „întăririi stabili-

tăţii sistemului fi nanciar”.

Andrea Schaechter, şefa mi-

siunii FMI în România, şi de 

Elisabetta Capannelli, Coun-

try Manger al Băncii Mondia-

le, propun ca aceste chestiuni 

să fi e discutate cu prilejul ur-

mătoarei misiuni FMI şi BM la 

Bucureşti, care va începe marţi.

PSD doreşte ca Parlamen-

tul să instituie, prin lege, un 

sistem de protecţie a persoa-

nelor în faţa crizelor fi nanci-

are şi a stabilit, în BPN, ca 

deputaţii să aibă o poziţie con-

formă acestei linii în ceea ce 

priveşte Legea insolvenţei per-

sonale, a declarat, luni, pre-

şedintele PSD, Victor Ponta.

„Nu avem, nu am văzut, 
nu cometez”

Premierul Victor Ponta a fost 

întrebat, ieri, dacă va discuta 

cu FMI despre legile conversi-

ei şi insolvenţei, el arătând că 

Guvernul nu are acest lucru în 

program, că FMI trebuie să dis-

cute cu Parlamentul despe a-

ceste acte normative şi că nu 

a văzut scrisoarea FMI.

Întrebat dacă va discuta cu 

FMI despre Legea conversiei 

creditelor şi cea a insolvenţei 

personale, Ponta a răspuns; 

„Noi nu avem în program, dar 

dacă dânşii vor dori, trebuie 

să discute cu Parlamentul”

Întrebat despre scrisoarea tri-

misă de FMI Parlamentul, BNR 

şi ministerului Justiţiei despre 

aceste acte normative, Ponta a 

răspuns: „Nu comentez”.

Întrebat, ulterior, care e po-

ziţia sa, ca şef al Guvernului, 

faţă de această scrisoare, Pon-

ta a replicat: „Nu am văzut-o”.

Comisia juridică a Came-

rei Deputaţilor s-a reunit, săp-

tămâna trecută, pentru a dis-

cuta pe tema insolvenţei per-

soanei fi zice. La discuţii au 

fost prezenţi şi reprezentanţi 

ai instituţiilor implicate.

Membrii comisiei nu au 

ajuns la un acord pe care pro-

iect de lege, din cele patru a-

fl ate la comisie, să lucreze şi 

să adauge amendamente din 

celelalte, reprezentanţii PNL 

susţinând că trebuie să se în-

ceapă cu proiectul PNL din 

2010, în timp ce PSD susţine 

pwroiectul din 2014 al depu-

tatului PSD Ana Birchall.

Proiectele românești 
sperie Fondul Monetar
Niciunul dintre proiectele de lege privind falimentul personal inițiate 
până acum nu are un studiu de impact.

SCRISOAREA FMI CĂTRE GUVERNUL 
DE LA BUCUREȘTI

„Sfătuim autorităţile să adopte legea 
falimentului personal doar după efectuarea 
studiilor de impact necesare şi după consultarea 
părţilor (...) Încurajăm autorităţile să se inspire 
din experienţa altor ţări, în special a ţărilor din 
UE care au adoptat recent legi similare“
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Vicepreşedintele PSD Ioan 

Rus a recunoscut, într-un 

interviu acordat 

Mediafax, că a avut un 

semn de îndoială faţă de 

excluderile lui Mircea 

Geoană şi Marian 

Vanghelie din partid, sus-

ţinând că Geoană este „un 

băiat inteligent“, dar în 

privinţa caracterului „are 

multe lucruri care trebuie 

corectate”.

Ioan Rus a declarat că a 

participat la şedinţa Comite-

tului Executiv în care s-au 

analizat rezultatele alegerilor 

prezidenţiale şi în care s-a de-

cis excluderea lui Mircea Geoa-

nă şi Marian Vanghelie, iar 

poziţiile celor doi au creat 

„prăpastia“ între ei şi ceilalţi 

membri ai CExN, care a dus 

la sancţiune.

„Dorinţa ca Victor Ponta 

să continue în calitate de pre-

şedinte al PSD, şi Dragnea, 

şi toată echipa de conduce-

re, a fost a tuturor, exprima-

tă public acolo şi de Marian 

Vanghelie, şi de Mircea Geoa-

nă. Şi Geoană a propus ca 

Victor Ponta să rămână mai 

departe. La partea în care s-a 

analizat cât s-a implicat fi e-

care, ce poziţii au avut, au a-

părut voci critice la adresa 

unora dintre noi, la adresa 

lui Mircea Geoană şi Marian 

Vanghelie. Alte poziţii ale lor, 

exprimate atunci, printre ca-

re – eu şi voi – sau – noi şi 

voi – au creat încet-încet pră-

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Social democraţii vor pro-

pune, la consultările cu 

preşedintele Iohannis de 

la Palatul Cotroceni, ca 

după adoptarea noii legi 

electorale să fi e 300 de 

deputaţi, plus deputaţii 

reprezentanţi ai minorită-

ţilor naţionale – 18 în pre-

zent, plus 100 – 110 sena-

tori. Aceştia ar urma să 

fi e aleşi pe baza unui sis-

tem electoral mixt, fi e 

proporţional.

Propunerea PSD vine în 

condiţiile în care în 2009, ro-

mânii au votat la referendu-

mul convocat de Traian Bă-

sescu pentru un Parlament u-

nicameral cu maxim 300 de 

membri. Curtea Constituţio-

nală a precizat că Parlamen-

tul trebuie să ţină cont la mo-

difi carea viitoarei legislaţii 

electorale de referendumul din 

2009, dar premierul Ponta sus-

ţine că şi PNL susţine tot un 

Parlament bicameral, în care 

să fi e peste 400 de aleşi.

PNL, sistem mixt pentru 
parlamentari

Vicepreşedintele PNL, se-

natorul Alin Tişe, care este 

membru al comisiei de elabo-

rare a Codului, explică faptul 

că liberalii îşi doresc un Par-

lament bicameral, care să ai-

bă în total maximum 300 de 

parlamentari.

Liberalii preiau astfel, par-

ţial, ce se stabilise prin refe-

rendumul iniţiat de Traian Bă-

sescu. De asemenea, aceştia 

doresc ca alegerea parlamen-

tarilor să se facă prin sistem 

de vot mixt, pe liste şi colegii 

uninominale.

Liberalii au propus aceste 

lucruri în comisia specială ţi-

nând cont, în cazul număru-

lui de parlamentari, de rezul-

tatul referendumului din 2009. 

Pe de altă parte, în opinia li-

derilor liberali printr-un Parla-

ment bicameral sistemul de-

mocratic ar fi  mai aşezat şi mai 

stabil, ar fi  un fi ltru dublu la 

legi. „Bineînţeles că PSD vrea 

un număr cât mai mare de par-

lamentari, să nu piardă func-

ţii şi avantaje. Românii au spus 

că nu vor mai mult de 300 de 

parlamentari şi aşa trebuie să 

fi e, trebuie ţinut cont de ceea 

ce au dorit românii, potrivit 

referendumului“, a spus Tişe.

UDMR vrea bicameralism 
îmbunătăţit

Reprezentanţii UDMR, pe 

de altă parte, se pronunţă pen-

tru o forma îmbunătăţită a bi-

cameralismului actual, cu sis-

tem de vot pe liste, într-un sin-

gur tur, însă listele să fi e stabi-

lite la nivel judeţean. „Trebuie 

menţinut însă bicameralismul, 

într-o formă îmbunătăţită, pen-

tru că România nu este pregă-

tită pentru un sistem unicame-

ral. Sunt necesare mai multe 

fi ltre, pentru că, să fi m serioşi, 

nu suntem în situaţia Angliei 

care are legi şi de acum 400 de 

ani. Trebuie să se poată reveni 

asupra unei legi, sunt necesa-

re mai multe fi ltre. Deci susţi-

nem menţinerea sistemului bi-

cameral, dar cu reducerea nu-

mărului de parlamentari şi cu 

atribuţii separate pentru Came-

ra Deputaţilor şi Senat. Came-

ra Deputaţilor să aibă rol legis-

lativ, iar Senatul- camera unde 

sunt reprezentate regiunile şi 

judeţele“, a spus senatorul 

UDMR Laszlo Attila.

O poziţie similară
cu cea a USL

Parlamentul actual este cel 

mai mare de după Revoluţie, 

la începutul legislaturii numă-

rând 588 de deputaţi şi sena-

tori. În 2008, la prima aplicare 

a sistemului de vot uninomi-

nal au fost 471 de parlamen-

tari. Deşi legea nu s-a schim-

bat, în 2012 numărul parlamen-

tarilor s-a mărit deoarece can-

didaţii USL au câştigat în foar-

te multe colegii cu peste 50%, 

ceea ce le conferea de drept 

mandatul. În 2009, preşedinte-

le de la acea dată, Traian Bă-

sescu, a convocat un referen-

dum, simultan cu alegerile pre-

zidenţiale, în care românii s-au 

pronunţat pentru un Parlament 

unicameral format din maxim 

300 de membri.

Prin sistemul propus în PSD, 

viitorul Parlament ar urma să 

aibă în jur de 430 de parla-

mentari. Poziţia social-demo-

craţilor este identică cu cea din 

timpul guvernării USL, când 

după mai multe şedinţe ale U-

niunii, Victor Ponta şi Crin An-

tonescu au ieşit să anunţe că 

decizia Uniunii pentru modi-

fi carea legii electorale este un 

Parlament bicameral, cu 300 

de membri la Camera Deputa-

ţilor şi aproximativ o sută de 

senatori, plus reprezentanţii 

minorităţilor naţionale.

Liderul PSD a reamintit că şi 

PNL avea o poziţie similară în 

privinţa modifi cării legii electo-

rale în perioada când era în USL.

Ioan Rus: „Geoană – un băiat 

Parlamentul lor şi P
Premierul Ponta anunţă Parlamentul cu peste 400 de aleş
Parlament unicameral cu 300 de aleşi.
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pastia între ei şi ceilalţi mem-

bri ai CEx, care a dus la sanc-

ţiune, decisă cu unanimitate. 

Votul fi nal a avut două abţi-

neri, vizavi de excludere“, a 

spus Rus.

El a recunoscut că a avut 

„un semn de îndoială“ legat de 

excluderi, dar a constatat, du-

pă poziţiile publice ulterioare 

ale lui Geoană şi Vanghelie, că 

decizia luată a fost bună.

„Mircea Geoană este, fără 

îndoială, un băiat inteligent, 

în ceea ce priveşte caracterul, 

însă, are multe lucruri care 

trebuie corectate. Ceea ce fa-

ce în acest moment mie îmi 

demonstrează că nu pot fi  co-

rectate“, a susţinut Ion Rus.

Referindu-se la Marian Van-

ghelie şi Radu Mazăre, vicepre-

şedintele PSD a spus că aceş-

tia „sunt pitoreşti în interiorul 

PSD şi acceptaţi ca atare“, con-

siderând însă că nici ei, nici 

Mircea Geoană nu vor avea ni-

cio şansă să coaguleze în jurul 

lor „o mişcare social-democra-

tă nouă, care să rupă“.

Întrebat dacă nu există ris-

cul scindării PSD în urma în-

fi inţării unor noi formaţiuni 

de către Mircea Geoană şi Ma-

rian Vanghelie, pe de-o parte, 

şi de către Sebastian Ghiţă, 

pe de altă parte, Rus a răs-

puns negativ.

„Nu. Geoană şi Vanghelie 

nu cred că au vreo şansă, asta 

este clar, iar Ghiţă se referă la 

o altă construcţie, cu oameni 

noi“, a menţionat Ioan Rus.

În 2012, USL a promovat 

un proiect de modificare a 

legii electorale în care pro-

punea parlament bicameral 

cu 300 de membri, act nor-

mativ respins de Curtea Con-

stituţională „întrucât consa-

cră o soluţie legislativă con-

trară voinţei poporului ex-

primată la referendumul na-

ţional din data de 22 noiem-

brie 2009”.

inteligent, privind caracterul”

Parlamentul nostru
şi, deşi în 2009, românii votau la referendum

Preşedintele PSD Victor 

Ponta a declarat, ieri, că în 

statutul partidului trebuie 

introduse măsuri care să îi 

privească pe membrii care 

au probleme cu Justiţia, el 

subliniind că, dacă soci-

al-democraţii nu vor fi  de 

acord, atunci îşi vor găsi un 

alt lider, care consideră că 

actuala situaţie este bună.

„Consiliul Naţional poate să 

ia în discuţie şi după aceea în 

congres se va ratifi ca şi da, punc-

tul meu de vedere este foarte 

clar: trebuie să avem în Statut 

prevăzut foarte clar ce se întâm-

plă cu funcţia politică şi funcţia 

administrativă în funcţie de di-

verse faze ale procesului penal. 

Dacă Consiliul Naţional şi cole-

gii mei nu vor fi  de acord cu 

acest lucru, atunci o să-şi gă-

sească un alt lider care conside-

ră că e bine”, a spus Ponta.

Întrebat dacă condiţionează 

adoptarea acestor modifi cări de 

prezenţa în funcţia de preşedi-

inte, Ponta a răspuns: „Nu con-

diţionez. Eu spun că PSD poa-

te să câştige alegerile din 2016, 

locale şi parlamentare, dacă fa-

ce însă nişte schimbări în mo-

dul său de organizare internă”.

„Altfel, dacă vine altcineva, 

un alt coleg de-al meu care spu-

ne că nu trebuie să schimbăm 

nimic, că o să fi e bine, îl las pe 

acela”, a adăugat Ponta.

El a precizat că vineri şi 

sâmbătă, la CExN al PSD, se 

va discuta depsre principalele 

subiecte care vor fi gura pe 

agenda CN din 20-21 martie, 

for care urmează să adopte o 

poziţie legată de „noul proiect 

politic”, de modifi carea Statu-

tului PSD şi de convocarea 

congresului, care să stabileas-

că conducerea partidului pen-

tru următoarea perioadă.

Ponta ameninţă PSD-iştii!

Liberalii clujeni critică din 

nou atitudinea arogantă a 

social democraţilor şi mai 

ales a premierului Ponta 

faţă de organizarea alegeri-

lor parţiale. Aceasta cu atât 

mai mult cu cât însuşi lide-

rul PSD Cluj recunoştea 

zilele trecute, în presa loca-

lă, că PSD nu are niciun 

interes să organizeze ale-

geri la CJ Cluj.

Copreşedintele PNL Cluj Mi-

hai Seplecan subliniază că pen-

tru premierul Victor Viorel Pon-

ta legea se aplică în funcţie de 

majoritatea politică pe care cre-

de că o mai deţine şi în funcţie 

de interesele personale şi de 

grup ale acesteia.

„Consecvent modului său de 

a acţiona prin fugă de răspun-

dere şi aruncând vina pe alţii, 

premierul Victor Viorel Ponta a 

declarat sâmbătă că “alegerile 

nu pot fi  organizate pe motiv că 

actualul sistem electoral nu este 

agreat de liberali”. Nici măcar 

beţia de putere nu justifi că o ast-

fel de minciună. Dacă nu ar fi  

tragic cum trepăduşii lui Ponta 

din teritoriu încă nu s-au trezit 

la realitate, ar fi  chiar de râs cum 

şi-au însuşit rapid minciunile şe-

fului. Şi Remus Lăpuşan, preşe-

dintele PSD Cluj, confi rmă fap-

tul că social-democraţii nu au 

nici un chef să respecte legea. 

Confi rmă că numai calculul re-

ce al sondajelor de opinie îi mâ-

nă pe cei de la PSD în lupta po-

litică – nu organizează alegeri, 

că “liberalii stau mai bine în son-

daje”. Asta îmi confi rmă faptul 

că am avut dreptate să afi rm că 

numai politicianismul ieftin şi 

cârdăşia prefectului cu PSD Cluj 

au dus la situaţiile în care am 

fost împiedicat să-mi exercit man-

datul la conducerea Consiliului 

Judeţean Cluj“, spune Seplecan.

Seplecan mai arată că Pon-

ta are obligaţia de a respecta le-

gea în judeţe afl ate în situaţia 

Clujului în care termenul limi-

tă a fost depăşit în mod ilegal – 

motiv pentru care s-a şi ales cu 

un denunţ penal – care denunţ, 

s-ar putea repeta pentru fi eca-

re situaţie în parte pentru care 

alege să nu respecte legea. „Că-

ci fi ecare situaţie are specifi ci-

tatea ei, este singulară şi nu poa-

te fi  tratată la grămadă aşa cum 

încearcă Victor Ponta în mod 

mincinos să se justifi ce. În Cluj 

putea să organizeze alegerile 

anticipate pentru şeia CJ odată 

cu turul II al alegerilor preziden-

ţiale – scutea bugetul de nişte 

cheltuieli substanţi ale.

Asemenea aroganţe şi un ast-

fel de abuz nu se pot penaliza 

decât într-un singur mod: prin 

demisia Premierului Victor Vi-

orel Ponta. Ori creează premi-

sele organizării alegerilor parţi-

ale acolo unde legea o impune, 

ori pleacă. Să nu mai aştepte 

până când abuzul în funcţie îi 

va fi  penalizat de către organe-

le competente ale statului“, mai 

spune liberalul.

Alegerile la CJ Cluj,
în voia sorţii

În acest moment, sunt va-

cante 26 de mandate de primari, 

şase mandate de parlamentari 

şi trei de preşedinţi de consiliu 

judeţean. Printre forurile jude-

ţene unde trebuie să se organi-

zeze alegeri este şi CJ Cluj.

Au trecut astfel 113 de zile 

de când prefectul judeţului Ghe-

orghe Vuşcan a luat act de de-

misia preşedintelui Consiliului 

Judeţean (CJ) Cluj, Horea Uio-

reanu, iar o dată pentru alege-

rile la şefi a acestei instituţii tot 

nu a fost anunţată.

Deşi ar fi  trebuit să facă o 

propunere în privinţa organiză-

rii alegerilor pentru şefi a Con-

siliului Judeţean Cluj, se pare 

că prefectul Gheorghe Vuşcan 

a preferat să lase acest scrutin 

în voia sorţii.

Potrivit legii, Guvernul are 

la dispoziţie 90 de zile de la va-

cantarea posturilor ca să orga-

nizeze alegeri parţiale. Legea nu 

prevede însă şi sancţiuni în ca-

zul în care executivul nu se va 

încadra în termen. Ultimele a-

legeri parţiale au avut loc pe 25 

mai, anul trecut. A.M.C.

De ce nu nu se grăbeşte PSD
să organizeze alegeri la CJ Cluj

Românul de rând se declară însă dezamăgit și chiar dezgustat de clasa politică când vine vor-
ba de orice propunere privind modifi cările la nivelul Parlamentului și amintește de referen-
dumul care nu a fost niciodată aplicat.

„Nu cred că numărul lor ar 
putea influenţa ceva, nu as-
ta este important. Pot fi 
mai mulţi, pot fi mai puţini, 
nu știu în ce măsură ar fi di-
ferenţe sau efecte în ce ne 
privește pe noi. Nu cred că 
dacă vrem să restructurăm 
Parlamentul trebuie să por-
nim de la numărul lor, ci de 
la ce fac ei acolo în 
Parlament, de la calitatea 
muncii lor, nu de la cantita-
te“, spune Ioana Godan, 
studentă.

„Orice s-ar decide, tot ei au 
de câștigat, că sunt 500, 
400 sau 200 de parlamen-
tari. În ce privește referen-
dumul din 2009, nu s-a apli-
cat și nici nu se va aplica, 
pentru că se pare că părerea 
noastră nu contează pentru 
ei, nouă doar ne taie din 
drepturi, iar în curând o să 
impoziteze și aerul pe care îl 
respirăm“, spune M.M, con-
fecţioner încălţăminte.

„A fost un referendum în ca-
re românii cereau 300 de 
parlamentari și unicameral, 
dar ei au făcut oricum ce au 
vrut, am văzut, nu s-a apli-
cat. Bineînţeles că am fi  vrut 
cât mai puţini parlamentari, 
pentru că cu cât sunt mai 
mulţi, cu atât fură mai mult, 
doar vedem asta în fi ecare zi.

Pe urmă, cu cât sunt mai mul-
ţi, cu atât mai mulţi bani 
merg către ei, în ciuda faptu-
lui că spitalele plâng sau că în 
învăţământ de exemplu, situ-
aţia este cum este“, spune 
Alexandru Horvat, profesor.

Ce spun alegătorii
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând urgent apartament în su-
pr. de 52 mp, terasă de 16 mp, 
în centru, et. 1/1, preţ 49.000 
euro. Inf. la tel. 0752-251595. 
(3.5)

¤ P.F. cumpăr direct de la proprie-
tar, ap. cu 2 camere, etaj interme-
diar, fi nisat, eventual mobilat, cu 
plata integrală, în cart. Andrei 
Mureșanu, Gheorgheni, Pata, Zori-
lor sau Plopilor. Sunați la tel. 0743-
515388 sau 0264-440108. (2.9)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, 
V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bul-
garia (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren/grădină min. 
400 mp, front minim de 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (7.7)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, 
jud Cluj, 4 camere, șură cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, co-
teţe și anexe, curte, grădină, 
acces la toate utilităţile, cu sau 
fără 4 ha teren agricol. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (3.5)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-431115. (4.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

¤ Vând casă în zonă rezidenţia-
lă, în cart. Borhanci, Aleea Vio-
letelor nr. 1, teren în supr. de 
607 mp, la parter, living, bucă-
tărie, baie, WC, cămară, la etaj 
3 camere, baie, balcon, terasă, 
hol, baie, WC. Inf. la tel. 
0264-550331 sau 
0725-442163. (7.7)

TERENURI

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau de 
1500 mp pentru construcţie case 
înșiruite, liber sau cu casă demola-
bilă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), 
front min. 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (1.8)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană 60, situat la intrarea 
Turda-Dăbăgău, teren compact, 
curent electric, carte funciară, 
poziţie și locaţie foarte bună 
pentru construcţie de anvergură, 
vis-à-vis de Pensiunea Rebecca, 
preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp, front la drum 90 m, curent 
electric, carte funciară, în Mărișel – 
Cluj, preţ 10 euro/mp. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-653097. (4.7)

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.

¤ Vând teren în supr. de 6 hec-
tare, str Giuseppe Verdi, cart Iris, 
compact, cadastru, front 90 m, 
curent electric, pretabil construc-
ţii agrozootehnice, fermă, sere, 
preţ 11 euro/mp. Inf. suplimen-
tare la tel 0744-653.097 (5.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne în judeţele Cluj, Alba, Mureș. 
Sunaţi la tel. 0740-876.853 (5.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ 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.

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.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, con-
fort, str. Donath nr. 18, bl 4, turn, 
bloc reabiltat termic, C.T., apara-
tură electrocasnică, mobilat, loc 
parcare, lângă coloane. Prefer fa-
milie. Inf. la tel. 0753-057.929 
sau 0749-041.067 (4.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAȚII

¤ Caut garaj de închiriat pe ter-
men lung (pentru depozitare de 
haine), în zona Gheorgheni, 
Mărăști sau Mănăștur. Sunați la 
tel. 0752-397165. Ofer 120 
RON. (5.7)

¤ Închiriez spațiu commercial în 
centru, în supr. de 38 mp, P-ța 
Mihai Viteazul, preț 2000 RON/
lună. Inf. suplimentare la tel. 
0752-251595. (3.5)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați 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 se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

SERVICII

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, 
tarif accesibil. Fost maistru speci-
alist la “Casa de Modă”. Inf. la 
tel. 0364-882575. (1.9)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, studii 
superioare, îngrijim o persoană, 
contra locuinţei în Cluj-Napoca. 
Cerem și oferim seriozitate! Su-
naţi la tel. 0740-876853. (5.7)

¤ 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. (4.5)

¤ Reparații la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, în Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și 
studenți. NON-STOP! în tot 
județul. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0755-367251. (5.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
de iarnă, noi, dim. 175 x 80, R14 

88T radiabil, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0740-323779. (4.7)

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (6.7)

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
auto de iarnă, noi, dim. 185 x 60, 
R14 827 radiabil, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0740-323779. (4.7)

AUTO/MOTO

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
și revizie tehnică la zi, an fabri-
caţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Re-
nault Clio), tinichigeria și vopsi-
tul făcută recent. Preţ 1.200 Eu-
ro. Informaţii la telefon 
0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând sobă de teracotă, culoare 
maro, cu șapte rânduri, cu ușă 
metalică. Sunaţi la tel. 
0264-593488. (1.7)

¤ Vând sobă de fontă cu orna-
mente rotundă, cu baza octogo-
nală, înălţimea de 170 cm, pentru 
încălzire gaz sau lemne, sau orna-
ment , preţ 1000 RON. Inf. supli-
mentare la tel. 0755-437088 sau 
0264-452882. (5.7)

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

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (6.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape 
nouă, în stare bună de funcţiona-
re. Inf. la tel. 0746-297102. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (4.7)

¤ Vând întrerupătoare de Al-3, 
10, 16, de 63 A. Inf. la tel. 
0746-297102. (6.7)

¤ Vând TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare 
neagră, cu farfurie parabolică 
satelit “Dolce”, reciver ”Dolce”, 
cablu coaxial 40 m, Ph α termo-
metru digital portabil, toate în 
stare bună de funcţionare, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 
0374-930918. (4.7)

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

DIVERSE

¤ Vând ţuică de prune de calitate, 
pentru consumatori pretenţioși, preţ 
40 RON. Inf. la tel. 0744-485224 
sau 0264-440637. (4.7)

¤ Vând o pereche role pe bo-
canci, noi, nr. 40, preţ la apreci-
erea clientului. Inf. la tel. 
0740-323779. (4.7)

¤ Cumpăr loc de veci, cu acte în 
regulă, C.F. la zi. Inf. suplimenta-
re la tel. 0722-886013. (2.9)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, nou, pe curent 220V, în 6 
role, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100.529 (4.7)

¤ Vând patine pe bocanci, nr. 40, 
noi, preţ 50 RON/buc, negociabil. 
Sunaţi la tel. 0740-323779. (4.7)

¤ Vând covor ”Delina”, 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. (6.7)

¤ Vând blană astrahan + căciu-
lă, foarte frumoasă. Sunaţi la 
tel. 0264-431115. (4.7)

¤ Vând URGENT două perechi de 
patine nr. 36 și 38, două perechi 
de role din piele, nr. 36-38, preţ 
negociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând coniac de 47°, rachiu de 
fruncte de 53°, din stoc, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Calitate 
superioară.. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la 
tel. 0746-297102. (6.7)

¤ 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 două paltoane de damă, 
nr. 40-50, paltoane de bărbaţi, un 
cojoc cu guler de blană, talia 
52-54, stare bună, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0264-591965. (6.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe ca-
re se servesc și se pun paharele 
în locale. Tel. 0749-174082. (5.5)

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale Marlboro 
(brelocuri, brichete, scrumiere, 
reclame, afi șe, etc.) Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.5)

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (5.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (5.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.5)

¤ Plătesc bani frumoși pentru 
icoane vechi, tablouri, colecţii de 
monede, obiecte de artă, timbre, 
ceasuri, bijuterii și alte antichităţi. 
Sunaţi la tel. 0755-811730. (5.7)

MATRIMONIALE

¤ Domn văduv, 65/176/90, seri-
os, nefumător, antialcoolic, do-
resc să cunosc o doamnă suplă.
serioasă, nefumătoare. Sunaţi vă 
rog la tel. 0746-851982. (1.5)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protectia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. SIAD ROMANIA 
S.R.L. BUCUREŞTI, str. Drumul 
OSIEI nr. 75-79, sector 6, punct 
de lucru Cluj-Napoca, str. Beiușu-
lui nr. 9, anunţă începerea de-
mersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul ”Fabrică de îmbuteliere 
şi producere gaze tehnice“, din 
localitatea Cluj Napoca, str. Beiu-
șului nr. 9. Eventualele sugestii și 
reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99, în zilele de luni, marti, 
miercuri, joi: 8.30 – 16.30, vi-
neri: 8.30-14.00. (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.

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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spectacole

Declaraţie, de Tudor Muşatescu
Miercuri, 28 ianuarie, ora 19.00 (Studio „Euphorion”)

Cântece de iarnă pentru toate anotimpurile, spectacol 
concert de Ada Milea

Joi, 29 ianuarie, ora 19.00

Madama Butterfl y, de Giacomo Puccini
Miercuri, 28 ianuarie, ora 18.30

Bolero, de Maurice Ravel
Vineri, 30 ianuarie, ora 18.30

Concert simfonic
Vineri, 30 ianuarie, ora 19.00

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Colegiul Academic

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România (emis. 
info.)
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:50 Discover România (emis. 
info.)
17:00 Ronald Reagan - Un par-
curs american
18:00 Călătorie printre gusturi
18:35 Sebastian
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Doamne...ce măcel! 
(fra.-ger.-pol., 2011, com.)

PRIMA TV

12:30 Legături de sânge (por., 
2010, dr. romantic., sezonul 1, 
episodul 12)
13:30 Teleshopping (promo)
14:00 Secrete de Stil (mag. li-
fe-style, episodul 4) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 2, episodul 3)
15:30 Cireașa de pe tort (r)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
23, episodul 25) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câștigi (mag. de div.)
19:30 Familii la răscruce (reality 
show, episodul 8)
20:30 Sanctuarul (sua, 2001, 
dr. romantic.)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
23, episodul 26)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 10)
23:30 Click! (mag. life-style)

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 6, episodul 12)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 92)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
17:00 Știrile Pro TV

17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Cine sunt? (sua-hongk., 
1998, acţ. com.)
22:30 Știrile Pro TV
23:00 CSI: New York (sua-can., 
2004, s. poliţist, sez. 7, ep. 14)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.)
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.)
20:30 Poftiţi pe la noi! (div.)
22:30 Un show păcătos (div.)

KANAL D

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

LOOK TV

13:00 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 13)
13:30 Liga 1: AFC Astra Giur-
giu - CS U Craiova (emis. 
sport) (reluare)
15:30 Liga 1: FC Dinamo 1948 
București - FC Brașov (emis. 
sport) (reluare)
17:30 Poveștile României
18:30 Casa Poporului (2013, 
talk show) (reluare)
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Liga Magazin (emis. 
mag.)
21:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s., episodul 10)
22:00 Liga 1: FC Oţelul Galaţi - 
FC Rapid București (emis. sport) 
(reluare)

Cea mai mare gamă de băuturi

Cele mai mici preţuri

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria comunei Ciurila ANUNŢĂ organizarea 
concursului în vedrea ocupării postului vacant pentru data 
de 12 FEBRUARIE 2015, ora 10 (proba scrisă) la sediul 
primăriei din loc. Ciurila, str. Principală, nr.5

Posturi vacante: - 1 post ŞOFER
Condiţii:
- studii medii cu diplomă
- posesor carnet conducere CAT. ,,D"
- vechime 5 ani
- atestat transport persoane

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 
05.02.2015, ora 16.00

Alte informaţii la tel: 0364-806.500.

ACORD MEDIU

Comuna Florești prin Consiliul Local Florești anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Construire şcoală 
P+2E, împrejmuire, branşamente utilităţi“, propus a 
fi  amplasat în comuna Florești, strada Cetatea Fetei, f.n., 
judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 9:00-16:30, marţi-joi 
între orele 9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Companie cu renume în fabricarea și vânzarea preparatelor 
din carne angajează în condiţii foarte avantajoase:

- AGENT VÂNZĂRI – Pt. judeţul Cluj
Cerinţele postului: Experienţă (minim 3 ani) în distribuţia 

produselor din carne, studii superioare.

- LUCRĂTOR COMERCIAL/VÂNZĂTOR cu experienţă 
în vânzarea preparatelor din carne la vitrină asistată.

CV-urile se depun la adresa de e-mail: personal@sergiana.ro.

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr de tel: 
0723528951 .

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJEAZĂ
• Agent vânzări (experiență FMCG)
• Șef magazin
• Lucrători comerciali
• Conducători auto (B,C + atestat marfă)

TELEFON: 0728137407
Pentru depunerea CV: E-MAIL: personal@oncos.ro
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PUBLICITATE PUBLICITATE PROMOVARE

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. TCM S.A. CLUJ , in temeiul Legii 
nr. 31/1990 privind societatiile comerciale, republicata si modifi cata, 
a Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile 
cu valori mobiliare si a Actului Constitutiv al societatii convoaca

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 
27 Februarie 2015, ora 1100 la sediul societatii, Str. Beiusului, nr.72, 
Cluj-Napoca, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor 
la data de referinta 16 Februarie 2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1.  Informare actionarilor a situatiei create de lipsa cadrului 
legal de functionare a Pietei RASDAQ si a prevederilor Legii 
nr. 151/22.10.2014

2.  Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre 
societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii 
la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata 
reglementata in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu 
modifi carile si completarile ulterioare si a reglementarilor 
emise de Autoritatarea de Supraveghere Financiara.

3.  Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre 
societate a demersurilor legale necesare in vederea 
tranzactionarii actiunilor in cadrul unui sistem alternative 
de tranzactionare in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, 
cu modifi carile si completarile ulterioare si a reglementarilor 
emise de Autoritatarea de Supraveghere Financiara.

4.  Adoptarea unei hotarari cu privire la neefectuarea de catre 
societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii 
la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata 
reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui 
sistem alternative de tranzactionare, si implicit respingerea 
optiunilor de la punctele 2 si 3 de mai sus, cu respectarea 
prevederilor art.3 din Legea 151/2014 si ale Regulamentului 
nr.17/2014 emis in aplicarea Legii nr.151/2014.

5.  Aprobarea datei de 13 Martie 2015 ca data de inregistrare, 
respectiv de indentifi care a actionarilor asupra carora se 
resfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare 
a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 din 
Legea nr.297/2004 privind piata de capital si a datei de 12 
Martie 2015 ca ex date.

6.  Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea 
intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor 
documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Ofi cial, Autoritatea 
de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte 
institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii 
A.G.E.A., inclusiv, daca e cazul, a celor necesare retragerii 
acţionarilor din societate conform Legii nr. 151/ 20.10.2014.

7.  Imputernicirea Dl. Galea Marinel,identifi cat cu CI,seria KX, 
nr. 490039, sa efectueze toate operatiunile necesare pentru 
inregistrarea si perfectarea documentelor la Ofi ciul National 
al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27 
Februarie 2015, ora 1130 la sediul societatii, Str. Beiusului, nr.72, 
Cluj-Napoca, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor 
la data de referinta 16 Februarie 2015, cu urmatoarea ordine de zi:

1.  Revocarea din functia de administrator, membru in consiliul 
de administratie a unui administrator ca urmare a demisiei 
acestuia, inregistrata la sediul societatii.

2.  Aprobarea descarcarii de gestiune pentru activitatea 
desfasurata de acesta in anul 2014.

3.  Alegerea unui nou administrator, membru in consiliul de 
administratie, pe o perioada de 4 ani si stabilirea remuneratiei 
acestuia. Lista cu persoanele propuse pentru functia de 
adminsitrator va fi  sediul societatii, putand fi  consultata si 
completata de actionari pana la data de 05 ianuarie 2015.

4.  Aprobarea datei de 13 Martie 2015 ca data de inregistrare, 
respectiv de indentifi care a actionarilor asupra carora se resfrang 
efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in 
conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr.297/2004 
privind piata de capital si a datei de 12 Martie 2015 ca ex date.

5.  Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea 
intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii 
tuturor documentelor necesare pentru ducerea la indeplinire 
a Hotararii A.G.O.A..

6.  Imputernicirea Dl. Galea Marinel,identifi cat cu CI,seria KX,nr. 
490039, sa efectueze toate operatiunile necesare pentru 
inregistrarea si perfectarea documentelor la Ofi ciul National 
al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj.

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor societatii la data de 16 Februarie 2015, stabilita ca 
data de referinta.

Capitalul social al SC TCM SA Cluj este format din 107.696 
actiuni nominative, fi ecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul 
adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual 
sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a)  de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu 
conditia ca fi ecare punct sa fi e insotit de o justifi care sau de un 
proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, 
in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;

b)  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, 
in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii mentionati in alineatele precedente ( a si b) au 
obligatia sa trimita materialele in scris, in plicuri inchise, la sediul 
S.C. TCM S.A. Cluj la adresa: Str. Beiusului, nr. 72,Cluj-Napoca cu 
mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA/ ORDINARA A ACTIONARILOR SC TCM S.A. Cluj 
DIN DATA DE 27/28.02.2015.”

Actionarii persoane fi zice mentionati mai sus ( atat cei de la 
litera a cat si cei de la litera b) vor transmite materialele in original, 
semnate , insotite de copia actului de identitate al actionarului , 
semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont 
emis de Depozitarul Central sau , dupa caz, de catre participantii 
defi niti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza 
servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul 
de actiuni detinute.

In cazul solicitarilor venite din partea actionarilor persoane 
juridice care se refera atat la litera a cat si la litera b de mai sus, 
acestea vor fi  semnate in original de reprezentantul legal, insotite 
de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal ( certifi cat 
constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie 
conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in 
copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta 
din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta 
calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte 
de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, 
copia certifi catului de inregistrare al societatii, copia actului de 
identitate al reprezentantului legal care semneaza si de extrasul 
de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre 
participantii defi niti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 
care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de 
actionar si numarul de actiuni detinute.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 
zile de la data publicarii convocarii. Societatea poate formula un 
raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi  
disponibil pe pagina de internet a societatii, in format 
intrebare-raspuns.

Actionarii persoane fi zice vor transmite intrebarile in scris, in 
original, semnate, insotite de copia actului de identitate al 
actionarului, semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul intrebarilor transmise de actionarii persoane juridice 
acestea vor fi  semnate in original de reprezentantul legal, insotite 
de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal ( certifi cat 
constatator emis de Registrul Comertului , in original sau in copie 
conforma cu originalul , sau orice alt document , in original sau 
in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta 
din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta 
calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte 
de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, 
copia certifi catului de inregistrare al societatii, copia actului de 
identitate al reprezentantului legal care semneaza .

In vederea dovedirii calitatii de actionar , conform Dispunerii de 
masuri nr.3/2012, pe langa documentele mai sus mentionate , 
persoanele care adreseaza intrebari in conformitate cu art.13 din 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care fac propuneri pentru 
completarea ordinii de zi in conformitate cu art. 7 alin. 1 lit a al 
aceluiasi regulament trebuie sa prezinte, pe langa documentele 
care le atesta identitatea, si un extras de cont emis de Depozitarul 
Central sau dupa caz, de catre participantii defi niti la art. 168 alin.1 
lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie , 
din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Atat propunerile actionarilor de la literele a si b cat si intrebarile 
adresate de catre acestia vor fi  transmise in scris, in original, 
semnate , prin intermediul postei sau prin intermediul serviciului 
de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea 
scrisa clar, cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA/ ORDINARA A ACTIONARILOR SC TCM SA Cluj 
DIN DATA DE 27/28.02.2015”.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota 
la adunarile generale direct sau pot fi  reprezentati si prin alte 
persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau pot 
vota prin corespondenta.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai 
multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in 
adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este 
in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin 
imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, 
se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala 
este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in 
cazul actionarilor persoane fi zice, cu actul de identitate, iar in cazul 
actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fi zice 
reprezentate, cu imputernicirea/procura datei persoanei fi zice 
care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor 

se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de 
procura speciala.

Procurile special vor fi  depuse in original, la sediul societatii 
S.C. TCM S.A. Cluj, cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lucrarilor 
adunarii generale extraordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului 
dreptului de vot.

Actionarii persoane fi zice vor transmite procurile speciale, in 
original, insotite de copia actului de identitate al actionarului , 
semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul procurilor speciale transmise de actionarii persoane 
juridice acestea vor fi  semnate in original de reprezentantul legal, 
insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal ( certifi cat 
constatator emis de Registrul Comertului , in original sau in copie 
conforma cu originalul , sau orice alt document , in original sau 
in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta 
din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta 
calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte 
de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor 
, copia certifi catului de inregistrare al societatii , copia actului de 
identitate al reprezentantului legal care semneaza . Originalul 
procurii speciale va ramane la societate, un exemplar al procurii 
speciale va fi  inmanat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar 
va ramane la actionar.La data Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor , la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati 
vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Societatea S.C. TCM S.A. Cluj accepta procura speciala depusa 
in original in termenul precizat mai sus , data de un actionar unei 
institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a fi  
necesare alte documente suplimentare referitoare la respectivul 
actionar , daca procura speciala pusa la dispozitie de societate 
este semnata de respectivul actionar si stampilata, dupa caz, si 
este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia 
de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura 
speciala , din care sa reiasa ca:

a.  institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru 
respectivul actionar;

b.  instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile 
din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit 
pentru a vota in numele respectivului actionar;

c.  procura speciala este semnata de actionar.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor 

eliberat de Depozitarul Central au posibilitatatea de a vota prin 
corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea 
formularului de vot prin corespondenta, disponibil la sediul 
societatii din Cluj-Napoca, Str. Beiusului nr. 72.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat 
si semnat, poate fi  transmis la sediul societatii, pana la data de 
24.02.2015, ora 1100, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu 
majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ 
ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. TCM S.A. Cluj DIN DATA DE 
27/28.02.2015.”

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane 
fi zice , formularul de vot, completat si semnat in original, va fi  
insotit de copia actului de identitate al actionarului , semnata 
pentru conformitate de acestia.

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane 
juridice, formularul de vot , completat si semnat, va fi  insotit de 
acte ce atesta calitatea de reprezentant legal ( certifi cat constatator 
emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma 
cu originalul , sau orice alt document , in original sau in copie 
conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul 
in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de 
reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii 
convocatorului adunarii generale a actionarilor , copia certifi catului 
de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al 
reprezentantului legal care semneaza.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata 
mai sus nu pot fi  luate in calcul pentru determinarea cvorumului 
si majoritatii in cadrul adunarii generale.

In toate situatiile, documentele transmise pentru atestarea 
calitatii de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta 
decat limba engleza, vor fi  insotite de o traducere, realizata de 
un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, 
nefi ind necesara legalizarea sau apostilarea acestora.

Textul integral al documentelor si materialelor ce urmeaza sa 
fi e prezentate si aprobate in cadrul sedintei, formularele de procuri 
speciale utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si 
formularele de vot prin corespondenta vor putea fi  consultate 
incepand cu data de 27 Ianuarie 2015, la sediul societatii din 
Cluj-Napoca de luni pana vineri, intre orele 0900- 1600 .

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile 
legale de prezentare se convoaca o noua Adunare Generala 
Extraordinara/ Ordinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 28 
Februarie 2015, ora 1100, respectiv orele 11.30.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Pop Virgil Radu 
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CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. Unirea S.A Cluj Napoca, in 
temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatiile comerciale, republicata 
si modifi cata, a Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii 
si operatiunile cu valori mobiliare si a Actului Constitutiv al societatii 
convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru 
data de 27 Februarie 2015, ora 1200 va avea loc la sediul societatii, 
str. P-Ta 1 Mai,Nr. 1-2, Cluj-Napoca pentru toti actionari inregistrati 
in Registrul actionarilor la data de referinta 16 Februarie 2015 cu 
urmatoarea ordine de zi :

1.  Informarea actionarilor cu privire la situatia creata de lipsa 
cadrului legal de functionare a Pietei Rasdaq si a prevederilor 
Legii nr. 151/22.10.2014.

2.  Adoptarea unei hotararii cu privire la efectuarea de catre 
societate a demersurilor necesare in vederea admiterii la 
tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata 
reglementata in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu 
modifi carile si completariile ulterioare si reglementarilor 
emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

3.  Adoptarea unei hotararii cu privire la efectuarea de catre 
societate a demersurilor necesare in vederea tranzactionari 
actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare 
in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modifi carile si 
completarile ulterioare si a reglementarilor emise de 
Autoritatea de Supraveghere Financiara.

4.  Adoptarea unei hotararii cu privire la neefectuarea de catre 
societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii 
la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata 
reglementata sau a tranzactionarii a acestora in cadrul unui 
sistem alternativ de tranzactionare, si implicit respingerea 
optiunilor de 2 si 3 de mai sus, cu respectarea prevederilor 
art.3 din Legea 151/2004 si ale Regulamentului nr.17/2014 
emis in aplicarea Legii nr.151/2014.

5.  Aprobarea datei de 13 Martie 2015 ca data de inregistrare, 
respectiv de identifi care a actionarilor asupra carora se 
rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare 
a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din 
Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei 12 Martie 
2015 ca ex date.

6.  Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea 
intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii 
tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul 
Ofi cial, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de 
Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru 
ducerea la indeplinire a Hotararii A.G.E.A., inclusiv, daca e 
cazul, a celor necesare retragerii acţionarilor din societate 
conform Legii nr. 151/ 20.10.2014.

7.  Imputernicirea dl. Galea Marinel, identifi cat cu CI seria KX, 
nr. 490039, sa efectueze toate operatiunile necesare pentru 
inregistrarea si perfectarea documentelor la Ofi ciul National 
al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca.

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor societatii la data de 16 Februarie 2015, stabilita ca 
data de referinta.

Capitalul social al S.C. Unirea S.A. Cluj Napoca este format din 
4.045.070 actiuni nominative, fi ecare actiune dand dreptul la un 
vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, 
individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a)  de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, 
cu conditia ca fi ecare punct sa fi e insotit de o justifi care sau 
de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea 
generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii;

b)  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunarii 
generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii.

Actionarii mentionati in alineatele precedente ( a si b) au obligatia 
sa trimita materialele in scris, in plicuri inchise, la sediul S.C Unirea 
S.A. Cluj Napoca cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU 
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. 
UNIREA S.A CLUJ NAPOCA DIN DATA DE 27/28 Februarie 2015”.

Actionarii persoane fi zice mentionati mai sus ( atat cei de la 
litera a cat si cei de la litera b) vor transmite materialele in original, 
semnate , insotite de copia actului de identitate al actionarului , 
semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont 
emis de Depozitarul Central sau , dupa caz, de catre participantii 
defi niti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza 
servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul 
de actiuni detinute.

In cazul solicitarilor venite din partea actionarilor persoane 
juridice care se refera atat la litera a cat si la litera b de mai sus, 
acestea vor fi  semnate in original de reprezentantul legal, insotite 
de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal ( certifi cat 
constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie 
conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in 
copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta 
din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta 
calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte 
de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, 
copia certifi catului de inregistrare al societatii, copia actului de 
identitate al reprezentantului legal care semneaza si de extrasul 
de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre 
participantii defi niti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr. 297/2004 
care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de 
actionar si numarul de actiuni detinute.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 
zile de la data publicarii convocarii.Societatea poate formula un 
raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi  
disponibil pe pagina de internet a societatii, in format 
intrebare-raspuns.

Actionarii persoane fi zice vor transmite intrebarile in scris, in 
original, semnate, insotite de copia actului de identitate al 
actionarului, semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul intrebarilor transmise de actionarii persoane juridice 
acestea vor fi  semnate in original de reprezentantul legal, insotite 
de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certifi cat constatator 
emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma 
cu originalul , sau orice alt document , in original sau in copie 
conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul 
in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de 
reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii 
convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certifi catului 
de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al 
reprezentantului legal care semneaza .

In vederea dovedirii calitatii de actionar , conform Dispunerii 
de masuri nr. 3/2012, pe langa documentele mai sus mentionate 
, persoanele care adreseaza intrebari in conformitate cu art.13 
din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care fac propuneri pentru 
completarea ordinii de zi in conformitate cu art. 7 alin. 1 lit a al 
aceluiasi regulament trebuie sa prezinte, pe langa documentele 
care le atesta identitatea, si un extras de cont emis de Depozitarul 
Central sau dupa caz, de catre participantii defi niti la art. 168 
alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de 
custodie , din care rezulta calitatea de actionar si numarul de 
actiuni detinute.

Atat propunerile actionarilor de la literele a si b cat si intrebarile 
adresate de catre acestia vor fi  transmise in scris, in original, 
semnate , prin intermediul postei sau prin intermediul serviciului 
de curierat, la sediul S.C. Unirea S.A. Cluj Napoca , cu mentiunea 
scrisa clar, cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA 
DIN DATA DE 27/28 Februarie 2015 ”.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota 
la adunarile generale direct sau pot fi  reprezentati si prin alte 
persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau pot 
vota prin corespondenta.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai 
multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in 
adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este 
in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin 
imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, 
se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala 
este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in 
cazul actionarilor persoane fi zice, cu actul de identitate, iar in cazul 
actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fi zice 
reprezentate, cu imputernicirea/procura datei persoanei fi zice 
care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor 
se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de 
procura speciala.

Procurile special vor fi  depuse in original, la sediul societatii 
S.C.Uunirea S.A. Cluj, cu cel putin 48 ore inainte de inceperea 
lucrarilor adunarii generale extraordinare, sub sanctiunea pierderii 
exercitiului dreptului de vot.

Actionarii persoane fi zice vor transmite procurile speciale, in 
original, insotite de copia actului de identitate al actionarului , 
semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul procurilor speciale transmise de actionarii persoane 
juridice acestea vor fi  semnate in original de reprezentantul 
legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal 
( certifi cat constatator emis de Registrul Comertului , in original 
sau in copie conforma cu originalul , sau orice alt document , in 
original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate 
competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, 
care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 
luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale 
a actionarilor , copia certifi catului de inregistrare al societatii , 
copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza 
. Originalul procurii speciale va ramane la societate, un exemplar 
al procurii speciale va fi  inmanat reprezentantului iar cel de-al 
treilea exemplar va ramane la actionar.La data Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor , la intrarea in sala de sedinta, 
reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura 
speciala si actul de identitate.

Societatea S.C. Unirea S.A. Cluj accepta procura speciala depusa 
in original in termenul precizat mai sus, data de un actionar unei 
institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a fi  
necesare alte documente suplimentare referitoare la respectivul 
actionar , daca procura speciala pusa la dispozitie de societate 
este semnata de respectivul actionar si stampilata, dupa caz, si 
este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia 
de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura 
speciala , din care sa reiasa ca:

a.  institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru 
respectivul actionar;

b.  instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile 
din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit 
pentru a vota in numele respectivului actionar;

c.  procura speciala este semnata de actionar.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul 
actionarilor eliberat de Depozitarul Central au posibilitatatea 
de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, 
prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, disponibil 
la sediul societatii din Cluj-Napoca. In cazul votului prin 
corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate 
fi  transmis la sediul societatii , pana la data de 24 Februarie 
2015, ora 1100, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu 
majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 
A ACTIONARILOR S.C. UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA DIN DATA DE 
27/28 Februarie 2015".

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane 
fi zice , formularul de vot, completat si semnat in original, va fi  
insotit de copia actului de identitate al actionarului , semnata 
pentru conformitate de acestia.

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane 
juridice, formularul de vot , completat si semnat, va fi  insotit de 
acte ce atesta calitatea de reprezentant legal ( certifi cat constatator 
emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma 
cu originalul , sau orice alt document , in original sau in copie 
conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul 
in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de 
reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii 
convocatorului adunarii generale a actionarilor , copia certifi catului 
de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al 
reprezentantului legal care semneaza.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata 
mai sus nu pot fi  luate in calcul pentru determinarea cvorumului 
si majoritatii in cadrul adunarii generale.

In toate situatiile, documentele transmise pentru atestarea 
calitatii de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta 
decat limba engleza, vor fi  insotite de o traducere, realizata de 
un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, 
nefi ind necesara legalizarea sau apostilarea acestora.

Textul integral al documentelor si materialelor ce urmeaza sa 
fi e prezentate si aprobate in cadrul sedintei, formularele de procuri 
speciale utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si 
formularele de vot prin corespondenta vor putea fi  consultate 
incepand cu data de 27 Ianuarie 2015, la sediul societatii din 
Cluj-Napoca de luni pana vineri, intre orele 0900 – 1600

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile 
legale de prezentare se convoaca o noua Adunare Generala 
Extrardinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 28 Februarie 
2015, ora 12. 30.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing.Pop Virgil Radu

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599
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Au marcat, 
dar nu destul
Handbalistele de la „U” 
Alexandrion nu au reușit să se 
impună în faţa ocupantei locu-
lui secund al Ligii Naţionale, 
CSM București, acestea cedând 
cu scorul de 28 la 38. 
Studentele pregătite de 
Carmen Amariei au reușit să 
marcheze în poarta adversare-
lor 28 de puncte, cele mai mul-
te goluri primite în acest sezon, 
iar cele mai bune marcatoare 
pentru Universitatea Cluj au 
fost Laura Popa și Cristina 
Laslo, ambele cu câte 7 reușite.

Înfrângeri şi victorii 
în deplasare

Voleibaliștii Universităţii Cluj 
s-au impus fără probleme, scor 
3-0, în deplasarea la ASC 
Brașov, în partida ce a contat 
pentru etapa XI-a a Diviziei A2 
Vest. Formaţia feminină a CS 
„U” a disputat pe terenul celor 
de la CSM Lugoj, etapa a XIII-a 
a Diviziei A1, în care au cedat 
cu scorul de 0-3. Pentru elevele 
lui Dănuţ Ciontoș urmează me-
ciul de acasă, de sâmbătă, 
când vor primi vizita formaţiei 
CSM București.

Pe scurt

„U” Alexandrion Cluj va 

întâlni echipa HCM Baia 

Mare, deţinătoarea trofeu-

lui, în sferturile de fi nală 

ale Cupei României la 

handbal feminin, potrivit 

tragerii la sorţi .

În cadrul şedinţei Comisi-

ei Centrale Tehnico-Metodică 

de la Braşov, desfăşurată as-

tăzi, s-au tras la sorţi cele pa-

tru meciuri din sferturile de 

fi nală ale Cupei României. 

Principalele două favorite, 

HCM Baia Mare şi CSM Bu-

cureşti s-au evitat, astfel că 

este foarte posibilă înfrunta-

rea lor în turneul Final 4 de 

la sfârşitul lunii aprilie.

„U” Cluj va înfrunta forma-

ţia HCM Baia Mare, deţinătoa-

rea trofeului, în sferturile de 

fi nală, partida urmând să se 

desfăşoare la Baia Mare.

CSM Bucureşti va juca în 

deplasare în „sferturi”, pe te-

renul echipei HCM Râmnicu 

Vâlcea, dar chiar şi aşa este 

mare favorită să se califi ce în 

faza fi nală. Cel mai echilibrat 

duel din sferturi este partida 

dintre SCM Craiova şi Cetate 

Deva, joc programat în Bănie. 

În ultimul sfert de fi nală se 

vor înfrunta Neptun Constan-

ţa şi Dunărea Brăila.

Antrenorul echipei „U” Ale-

xandrion, Carmen Amariei, a 

declarat că nu speră la o vic-

torie în faţa echipei din Baia 

Mare, acesta nefi ind un obiect 

al echipei.

„Este campioana României 

şi este un meci destul de difi -

cil din mai multe puncte de 

vedere însă îl vom trata cu se-

riozitate. Targetul nostru nu 

este cel de a accede mai de-

parte în Cupa României ci avem 

alt obiectiv de îndeplinit, cel 

de a salva echipa de la retro-

gradare în Liga Naţională”, a 

spus Carmen Amariei.

Meciurile se vor desfăşura 

pe 25 martie, într-o singură 

manşă, pe terenul primei echi-

pe extrase.

Sfert de finală dificil 
pentru „U” Alexandrion

HCM Baia Mare – „U” Alexandrion Cluj

HCM Râmnicu Vâlcea – CSM București

SCM Craiova – CSM Cetate Deva

CSU Neptun Constanța – HC Dunărea Brăila

Tabloul sferturilor

Baschetbaliştii pregătiţi 

de Carmin Popa au reuşit 

să se ridice la nivelul 

echipei Steaua Bucureşti, 

formaţie afl ată pe primul 

loc în Liga Naţională.

Cele două echipe s-au du-

elat sâmbătă, în Sala „Mihai 

Viteazul” din Capitală, unde 

gazdele s-au impus cu scorul 

de 109-98 (35-23, 24-17, 36-28, 

14-30)

La fi nalul meciului, Dean-

dre Mays a fost cel mai bun 

jucător din tabăra noastră, cu 

un total de 21 de puncte, 4 re-

cuperări şi o pasă decisivă, el 

fi ind urmat de debutantul Bus-

ter Perkins, sportiv care în ce-

le 20 de minute petrecute pe 

parchet a reuşit 17 puncte, cu 

un procentaj de 50% la arun-

cările din acţiune şi 60% de 

la libere.

Pentru americanul Perkins 

Buster a fost primul meci ju-

cat la „U” Cluj. Acesta a de-

clarat că se simte bine la club 

şi că îi place în România pen-

tru că suporterii sunt atraşi 

de baschet.

„Acest campionat este foar-

te echilibrat, iar suporterii sunt 

atraşi de spectacolul creat pe 

parchet. Am trăit o senzaţie 

extraordinară după primul meu 

meci în Liga Naţională. Echi-

pa a jucat foarte bine în une-

le momente şi sunt convins că 

pe viitor defensiva noastră va 

arăta mult mai bine. În fi eca-

re meci învăţăm câte ceva unul 

de la altul şi cred că zilele în 

care vom avea meciuri şi mai 

bune sunt aproape. Zic asta 

pentru că echipa noastră îşi 

doreşte să câştige meciuri! Per-

sonal vreau să-mi ajut echipa 

să câştige câteva meciuri pen-

tru că înfrângerea e cel mai 

urât sentiment. De asemenea, 

vreau să fi u un mentor pentru 

colegii mei mai tineri”, a de-

clarat Buster Perkins.

În urma acestui rezultat, 

„U” Cluj a devenit echipa din 

acest sezon care a marcat ce-

le mai multe puncte (98) într-un 

meci jucat împotriva stelişti-

lor, bucureştenii fi ind pe pri-

mul loc cu un bilanţ de 12 vic-

torii şi o singură înfrângere.

În partida tur, jucată în luna 

octombrie a anului trecut, bu-

cureştenii s-au impus în faţa 

„studenţilor” cu scorul de 99-70.

Pentru clujeni urmează du-

elul cu Timba Timişoara. Con-

fruntarea va avea loc sâmbă-

tă, 31 ianuarie, în Sala Spor-

turilor „Horia Demian”.

Baschetbaliștii clujeni 
au ajuns aproape de lider

Duminică a fost ultima zi 

din Raliul Monte-Carlo, 

prima etapă din 

Campionatul Mondial de 

Raliuri 2015 şi prima 

inclusă şi în Junior WRC, 

competiţie dedicată piloţi-

lor sub 28 de ani.

Piloţii echipei Napoca 

Rally Academy revin în ţară 

dar se pregătesc pentru ur-

mătoarea provocare, Covas-

na Winter Rally, parte a pro-

gramului de pregătire pen-

tru Raliul Suediei.

Juniorul Napoca Rally 

Academy a terminat toate 

probele în top şase, cel mai 

bun rezultat fi ind pe speci-

ala a 14-a, cea mai lungă a 

zilei, unde a obţinut cel de-al 

patrulea timp.

În urma rezultatului din 

prima etapă inclusă în Juni-

or WRC, Simone Tempestini 

a adunat 12 puncte şi ocupă 

poziţia a patra în această ier-

arhie.

„Această etapă nu înseam-

nă doar cele 12 puncte ci şi o 

experienţă incredibilă care mă 

va ajuta în viitor. Totul a func-

ţionat bine între mine şi Mat-

teo şi restul echipei. Mi-am 

propus să nu plec de la aceas-

tă etapă fără puncte şi am re-

uşit. În Junior WRC urmează 

o pauză destul de lungă până 

la Raliul Portugaliei, prima din-

tr-o serie de trei etape pe ma-

cadam, unde vom ataca la ma-

ximum şi unde vrem să câşti-

găm de fi ecare dată”, a mai 

spus Simone Tempestini.

Chiar dacă până la etapa 

din Portugalia mai sunt 

aproape patru luni, Simone 

Tempestini îşi va continua 

parcursul din Campionatul 

Mondial de Raliuri în WRC 

2, pe o maşină Subaru Im-

preza. Aici Simone Tempes-

tini va aduna puncte şi pen-

tru Napoca Rally Academy, 

prima echipă românească în-

scrisă în WRC.

„Pentru mine pauza nu es-

te aşa de lungă pentru că ur-

mează Covasna Winter Rally 

cu Subaru Impreza, ca parte 

a pregătirii pentru Raliul Su-

ediei. Sper să fi e cât mai mul-

tă zăpadă pe probe şi etapa 

de la Covasna să fi e un test 

util pentru cel mai frumos ra-

liu pe zăpadă din lume”, a 

mai spus juniorul Napoca Rally 

Academy.

Covasna Winter Rally este 

programat pe 31 ianuarie, iar 

Raliul Suediei, etapa a doua 

din WRC, se va desfăşura în 

perioada 12 – 15 februarie.

Clujenii pleacă din Monte-Carlo 
către Suedia via Covasna
Piloţii legitimaţi la clubul clujean, Simone Tempestini şi Matteo Chiarcossi, şi-au păstrat 
poziţia în Raliul Monte-Carlo şi au adunat 12 puncte în ierarhia din Junior WRC.

Rezultate Junior WRC - Raliul Monte-Carlo

1. Quentin Gilbert – Renaud Jamoul  4:08:32.7

2. Christian Riedemann – Michael Wenzel  +2:23.7

3. Ole Christian Veiby – Anders Jaeger  +2:12.3

4. Simone Tempestini – Matteo Chiarcossi  +5:28.4

5. Yohan Rossel – Benoit Fulcrand  +11:27.7

6. Alessandro Re – Giacomo Ciucci  +12:04.5

7. Kornel Lukacs – Mark Mesterhazi  +20:02.4

8. Charlotte Dalmasso – Marine Delon  +39:10.4

Echipajul Tempestini – Chiarcossi, în virajele Raliului Monte-Carlo


