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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziție: Obiectul Organ, 
de Elena Ilash
Perioada: 17–29 martie
Muzeul de Artă Cluj Napoca
Absolventă şi doctorandă a 
Universităţii de Artă şi Design 
Cluj-Napoca, Elena Ilash este o 
artistă cu o activitate expoziţio-
nală naţională şi internaţională 
deosebit de relevantă pentru 
sensul estetic contemporan al 
ideii de identitate.

Expoziție: Clujul Arheologic
Perioada: 13 martie – 3 mai
Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia aduce în atenţia publi-
cului rezultatul cercetărilor efec-
tuate de arheologii Muzeului în 
anii 2013-2014 în Cluj-Napoca, 
pe strada Şt. O. Iosif, nr. 1-3.

Expoziție: Clujul Merită
Perioada: 15–29 martie
Canalul Morii

Expoziția de pictură Grădina 
cu fl ori – Bucuria vieții, 
Dănuț Tonea
Perioada 27 februarie – 15 
aprilie 
Cora

Expoziție: Istoria Românilor 
oglindită în medalistică și 
imagini. Piese din colecția 
Vasile Chiorean
Perioada: 1 februarie – 31 
martie
Casa de Cultură a Studenților
Expoziția este o evocare în 
imagini a satului românesc di-
nainte de 1900, cuprinde 
decorații din timpul lui 
Alexandru Ioan Cuza și din cel 
de-al doilea război mondial, 
decorații din perioada comu-
nistă, cărți de istorie, beletristi-
că, cărți religioase și imagini cu 
IPS Bartolomeu Anania, pre-
cum și obiecte etnografi ce spe-
cifi ce zonei din jurul clujului.

VINERI

Ziua Porţilor Deschise la 
Teatrul Naţional
Ora 10:00 – 19:00
Invitatul special al evenimentu-
lui va fi  actorul Marcel Iureş. 
Publicul va avea ocazia să-l în-
tâlnească la scena mare a tea-
trului, într-un dialog cu regizorul 
Mihai Măniuţiu, să-i adreseze 
întrebări şi, apoi, să primească 
autografe. Evenimentul ZIUA 
PORŢILOR DESCHISE va fi  for-
mat din două momente mari, 
unul dedicat copiilor şi un mo-
ment dedicat adulţilor. Intrarea 
este liberă, în limita locurilor 

disponibile.

Seară culturală grecească
Ora 17:00
Cora
Evenimentul va avea parte de 
momente pentru cei mici, dar şi 
pentru oamenii adulţi.

British Documentary – ediţia 
a V-a
Ora 17:00
Cinematograful Mărăști

Concert simfonic
Ora: 19:00
Piaţa Lucian Blaga, nr. 1-3
Oaspeţii de marcă ai 
Filarmonicii – între care nume 
legendare ale artei interpretati-
ve şi componistice au contribuit 
la edifi carea unui standard va-
loric internaţional şi în egală 
măsură la dobândirea unui so-
lid renume al ansamblului în 
cercurile muzicale internaţiona-
le. Sub conducerea lui Marius 
Tabacu, Filarmonica 
„Transilvania“ onorează aceste 
tradiţii printr-o impresionantă 
carte de vizită şi un neobosit 
potenţial artistic, reconfi rmat 
prin fi ecare prezenţă.
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Turul Muzeelor din Cluj
Ora: 11:00
Piaţa Unirii
Ghidul vă va îndruma şi va pre-
zenta clădirile istorice ale Clujului 

şi nu numai. De la ora 11:30 va 
fi  turul ghidat în Galeria 
Naţională la Muzeul de Artă. De 
la ora 12:30 va avea loc ghidajul 
urban. De la ora 14:00 va fi  turul 
ghidat la Colecţia de Istorie a 
Farmaciei din Cluj, iar de la ora 
15:00, şase persoane vor avea 
parte de un tur la Casa 
Ardeleană (optional).

„Elefănţelul curios“
Ora: 11:00
Teatrul de păpuși „Puck”
„Elefănţelul curios“ este poves-
tea unui elefanţel cu prea multe 
curiozităţi, scrisă de celebrul au-
tor Rudyard Kipling. Scurta po-
veste pe marginea căreia a fost 
conceput spectacolul de păpuşi 
de la Teatrul Puck.

Workshop gratuit pentru 
mirese
Ora: 12:00
Casa de Cultură a Studenţilor
Se vor trece în revistă tendinţele 
anului 2015 în materie de 
nunţi, iar cel mai important, se 
va discuta despre cele mai im-
portante detalii pentru o nuntă 
perfectă. Workshopul va dura 
trei ore.

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
Revând Market este un târg ge-
neral duminical de revânzari. 

Aiciputeţi să vindeţi ce nu utili-
zaţi şi să cumpăraţi ieftin ce vă 
trebuie.

Povestea Şeherezadei la 
Teatrul Puck
Ora: 11:00 și 12.30
Teatrul de păpuși „Puck”
Spectacolul mizează pe surprize 
ce vin din puterea de sugestie a 
jocului şi care-i dau, în acelaşi 
timp, forţa interactivităţii; în-
cepînd de la elementele de de-
cor, recuzită şi jocul actoricesc şi 
până la sugestia libertăţii, pro-
pusă de isteaţa roabă lui 
Şahriar. Invitatul special Dacian 
Boldor va asigura coloană sono-
ră cu muzică arabă, însoţită de 
ritmica specifi c orientală a percu-
ţiei live. 

Plimbare prin cartierul 
Dâmbul Rotund
Ora: 16:00
Gara CFR Cluj
Printre străzile unde va avea loc 
plimbarea se numără Septimiu 
Mureșan, Busuiocului, Viile 
Dâmbul Rotund și Sanatoriului. 
Este o ocazie să faci mișcare, să 
întâlnești oameni faini și să 
descoperi orașul. Scopul acestei 
plimbări nu este unul turistic, a-
ceasta este o plimbare de plă-
cere prin Cluj. Poţi să aduci apă, 
încălțăminte și îmbrăcăminte 
comodă de primăvară, iar dacă 
vrei un prieten cu care îți place 
să te plimbi.
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Unde mergem în weekend?

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

27 martie

1697:  Sinodul de la Alba 
Iulia, convocat de mitropolitul 
Teofi l, a adoptat Unirea cu 
Roma, act care a pus bazele 
Bisericii Române Unite cu 
Roma.

1703: Împăratul Petru cel 
Mare a fondat orașul Sankt 
Petersburg.

1918: Unirea Republicii 
Democratice Moldovenești cu 
România, prin decizia Sfatului 
Țării; acesta a fost începutul 
procesului de formare a 
României Mari.

1933: Japonia a părăsit Liga 
Națiunilor.

28 martie

1791:  „Supplex Libellus 
Valachorum” – cel dintâi pro-
gram politic al românilor din 
Transilvania – este trimis 
Curții din Viena.

1854: Războiul Crimeei: 
Marea Britanie și Franța de-
clară război Rusiei.
1939: S-a încheiat războiul ci-
vil din Spania.

1974: Marea Adunare 

Națională instituie funcția de 
președinte al Republicii 
Socialiste România, în care 
este ales Nicolae Ceaușescu.

29 martie

1599: Cardinalul Andrei 
Bathory a devenit principe al 
Transilvaniei.
1940: Comisarul poporului la 
Externe, Viaceslav Molotov, a 
ținut în Sovietul Suprem al 
URSS un discurs asupra ra-
porturilor cu România. 
Afi rmând că URSS nu are cu 
România un pact de neagre-
siune, spunea că aceasta se 
explică prin existența unei 
chestiuni litigioase, aceea a 
Basarabiei, a cărei anexare 
de către România nu a fost 
niciodată recunoscută de 
URSS.
2005: Trei ziariști români au 
fost răpiți în Irak: reporterul 
Marie Jeanne Ion și camera-
manul Sorin Dumitru Mișcoci, 
de la Prima TV, și reporterul 
Ovidiu Ohanesian, de la coti-
dianul „România Liberă”.

Electric City – evenimentul care dezgheață 
scena muzicală a României în 2015
Chase and Status, AkuaNaru, David August, 
Kolecttiv Turmstrasse şi alte zeci de artişti vin 
la Cluj pentru o zi de muzică pe 3 scene diferi-
te, toate sub umbrela ELECTRIC CITY.
Cel mai mare festival din România, Electric 
Castle, are începând din această primăvară un 
„copil” ofi cial: Electric City. Gândit după chipul 
și asemănarea „părintelui”, Electric City va fi  
un maraton muzical ce va avea loc pe 3 scene 
în 28 Martie 2015, în Cluj-Napoca.
Fanii festivalului vor regăsi în Electric City vari-
anta de eveniment adaptată celor mai moder-
ne spaţii pe care Clujul le oferă în acest mo-
ment – Cluj Arena și recent inaugurata Sală 
Polivalentă, simboluri ale urbanismului modern 
din orașul ce a devenit, din 1 ianuarie, Capitala 
Europeană a Tineretului. Acestea vor găzdui 3 
scene individuale, fi ecare cu un line-up propriu 
în care se regăsește mix-ul eclectic ce a făcut 
din brandul „Electric” promotorul unor eveni-
mente unice în ţară. Două dintre scene vor fi  
amplasate în Sala Polivalentă: scena principală 
(Main Stage) în sala de competiţii, cu o capaci-
tate de peste 10 mii de locuri, în timp ce sala 
de antrenament va fi  gazda Silent Stage. Sunt 

scenele care vor da debutul evenimentului, la 
ora 18:00. Patru ore mai târziu, începând cu 
ora 22, se activează și cea de-a treia scenă – 
House Stage, la doar câţiva pași distanţă, în 
parcarea subterană a Cluj Arena, un loc bine cu-
noscut fanilor Boiler Events.



SOCIAL

Clujul ca-n evul mediu: 
străzi centrale 
„parfumate” cu urină
Clujenii care locuiesc în zona centrală a ora-
şului sunt revoltaţi de calvarul pe care tre-
buie să îl îndure în fi ecare zi, dar mai ales 
dimineaţa când merg la serviciu. Pagina 5

POLITICĂ

Vâlcov, „peştele cel 
mare” al campaniei 
anticorupţie europene
Publicaţia Financial Times face o analiză a 
campaniile anticorupţie din statele europe-
ne, inclusiv România. Pagina 11
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AU TRECUT DEJA

de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act 
de demisia președintelui CJ Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?
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Copilotul avionului 

Germanwings prăbuşit marţi 

în sudul Franţei a refuzat să 

deschidă uşa pilotului şi a 

acţionat butonul de coborâre 

a aeronavei, ceea ce poate fi  

interpretat drept o intenţie 

de a distruge acest avion, a 

declarat joi procurorul din 

Marsilia, citat de La Depeche 

în ediţia online.

Copilotul, care avea 28 de ani 

şi se numea Andreas Lubitz, „es-

te de origine germană şi nu fi gu-

ra în dosare ca terorist”, a afi r-

mat joi procurorul din Marsilia 

Brice Robin, într-o conferinţă de 

presă.

Potrivit acestuia, „se auzeau 

strigăte în ultimul moment”, ce-

ea ce înseamnă că pasagerii şi-au 

dat seama ce se întâmplă chiar 

înainte de impact. Robin a adău-

gat că moartea victimelor a fost 

„instantanee”.

„În acest stadiu, nimic nu per-

mite să spunem că este vorba 

despre un atentat terorist”, a mai 

declarat el, refuzând să vorbeas-

că despre o „sinucidere”, pentru 

că „atunci când te sinucizi o faci 

singur”.

„Cutia neagră a vorbit”, a pre-

cizat procurorul, detaliind con-

versaţiile care au avut loc în ca-

bină în ultimele 30 de minute îna-

inte de prăbuşire.

„În primele 20 de minute, cei 

doi piloţi discutau normal, vesel. 

Nimic anormal. Comandantul de 

bord pregătea informarea pentru 

aterizarea la Düsseldorf, iar răs-

punsurile pilotului par laconice. 

Comandantul de bord îi cere co-

pilotului să preia comanda şi se 

aude zgomotul unui scaun şi uşa 

care se închide. Probabil a mers 

să-şi satisfacă o necesitate natu-

rală. Copilotul manipulează atunci 

sistemul de monitorizare a zbo-

rului pentru a începe coborârea 

în timp ce era singur la coman-

dă”, a precizat procurorul.

„Acţionarea acestui dispozitiv 

pentru selectarea altitudinii nu 

poate fi  decât voluntară. Se aud 

apoi câteva apeluri ale coman-

dantului care cere accesul în ca-

bină. Dar nici un răspuns din par-

tea copilotului. Se aude un zgo-

mot de respiraţie până la impac-

tul fi nal, deci el era în viaţă”, a 

adăugat Brice Robin.

A refuzat să deschidă uşa

Copilotul a ignorat apoi apelu-

rile repetate ale turnului de control 

şi alarmele declanşate în avion.

Astfel, „copilotul, printr-o abţi-

nere voluntară, a refuzat să des-

chidă uşa cabinei de pilotaj coman-

dantului de bord şi a acţionat bu-

tonul de reducere a altitudinii pen-

tru un motiv necunoscut, dar ca-

re poate fi  interpretat drept o in-

tenţie de a distruge acest avion”, 

a apreciat procurorul din Marsilia.

Avionul Airbus A320 al com-

paniei Germanwings, având la 

bord 144 de pasageri şi şase mem-

bri ai echipajului, s-a prăbuşit 

marţi dimineaţă într-o zonă mun-

toasă din sudul Franţei. Aerona-

va a căzut în zona Barcelonnette, 

situată în provincia Haute Prove-

nce. Resturile avionului sunt în 

Masivul Pic de l'Estrop, la altitu-

dinea de peste 2.500 de metri.

CAZUL GERMANWINGS

Lovitură de teatru: Aeronava 
a fost prăbuşită intenţionat !
Copilotul a refuzat să deschidă uşa pilotului; un procuror dezvăluie 
că „se auzeau strigăte în ultimul moment”.

Resturile avionului se afl ă în Masivul Pic de l'Estrop, în regiunea Barcelonette, la altitudinea de peste 2.500 de metri

Cine era copilotul zborului 9525
Andreas Lubitz, în vârstă de 

28 de ani, originar din ora-

şul Montabaur, în landul 

german Renania-Palatinat, a 

fost pasionat de zbor din 

adolescenţă, când a devenit 

membru al unui club de 

aviaţie.

Lubitz „a devenit membru al 

clubului de aviaţie în adolescen-

ţă, pentru a-şi îndeplini visul de 

a zbura”, potrivit unei declaraţii 

date publicităţii pe site-ul propriu 

de către clubul Luftsportclub Wes-

terwald, al cărui membru a fost 

copilotul.

„Şi-a îndeplinit visul pentru 

care a plătit acum prea scump, 

cu propria sa viaţă”, mai scrie pe 

site-ul clubului, potrivit ediţiei 

online a Wall Street Journal.

Copilotul Andreas Lubitz avea 

o experienţă de doar 630 de ore 

de zbor pe avioane de tip Airbus 

A320 şi s-a angajat în cadrul com-

paniei Germanwings în septem-

brie 2013, după absolvirea cur-

surilor de pilotaj ale Şcolii de avi-

aţie a Lufthansa din Bremen.

Autorităţile din oraşul Monta-

baur au dat publicităţii, joi, o de-

claraţie în care oferă condolean-

ţe familiei, dar ofi cialii nu l-au 

identifi cat formal pe copilot ca fi -

ind Andreas Lubitz. Primăriţa din 

Montabaur, Gabriele Wieland, a 

declarat că tânărul copilot locu-

ia cu părinţii, dar avea şi o locu-

inţă personală la Düsseldorf.

Victimele au rămas pradă lupilor

Prezenţa a numeroși lupi 
în zona muntoasă din sud-
estul Franţei în care s-a 
prăbușit avionul compani-
ei Germanwings îngreu-
nează activităţile de recu-
perare a cadavrelor, afi r-
mă surse citate de publica-
ţia italiană La Repubblica.

„Intervenţia este complica-
tă. Aducem cu elicoptere 
echipamentele și sunt necesare numeroase curse”, a declarat un 
jandarm montan francez prezent la locul accidentului.

În zonă sunt zeci de lupi, care acţionează în special după lăsarea în-
tunericului. În acest context, jandarmii francezi au fost nevoiţi să 
organizeze un serviciu de supraveghere, în efortul de a ţine la dis-
tanţă animalele.

Imagine publicată pe un cont de Facebook despre care se crede că i-ar fi  aparţinut 
copilotului Andreas Lubitz
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România trece duminică 
la ora de vară
România trece în noaptea de sâmbătă spre 
duminică la ora ofi cială de vară, ceasurile 
urmând să fi e date înainte cu o oră, astfel că 
ora 3.00 va deveni ora 4.00. Ora ofi cială de 
vară este aplicată între ultima duminică din 
luna martie şi ultima duminică din octom-
brie. Pentru trecerea la ora ofi cială de vară, 
ceasurile vor fi  date înainte cu o oră, astfel 
că duminică 29 martie, care va avea 23 de 
ore, va fi  cea mai scurtă zi din an.
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Licitaţia pentru refacerea 

de la zero a podului 

Traian a fost adjudecată 

asocierii SC Doralex/Rhid 

Epito/A Hid Epito. 

Rezultatul a fost însă con-

testat de SC Diferit SRL, 

astfel că lucrările nu pot 

începe până când nu este 

soluţionată contestaţia.

Asocierea SC Doralex/Rhid 

Epito/A Hid Epito a fost de-

clarată câştigătoarea licitaţiei 

organizată de Primăria Cluj-Na-

poca pentru executarea podu-

lui peste râul Someşul Mic pe 

strada Traian cu o ofertă fi nan-

ciară de 5.886.229,06 lei, adi-

că aproximativ 1,3 milioane 

euro (valoarea estimată a lu-

crării a fost de 6.726.631 lei).

Potrivit reprezentanţilor Bi-

roului Mass-Media din cadrul 

Primăriei, la licitaţia de exe-

cuţie a mai participat fi rma 

SC Diferit SRL, a cărei ofertă 

fi nanciară a fost de 6.546.309,6 

lei. Alte două fi rme care au 

fost interesate de această lici-

taţie, SC Dacia Faber SRL şi 

SC ARL Cluj SA, au prezen-

tat oferte neconforme caietu-

lui de sarcini.

“În urma adjudecării lici-

taţiei, a fost depusă o con-

testaţie de către fi rma SC Di-

ferit SRL, care se afl ă în ana-

liză la Consiliul Naţional pen-

tru Soluţionarea Contestaţi-

ilor”, au precizat reprezen-

tanţii Primăriei.

Termenul de realizare al 

podului este de şase luni de 

la data emiterii ordinului de 

începere a lucrărilor.

Proiectul tehnic al Podu-

lui Traian a fost realizat de 

Expert Proiect 2002 SRL şi 

prevede executarea a 4 benzi 

de circulaţie rutieră (de 3,50 

metri, câte două pe fi ecare 

sens), 2 piste de biciclete şi 

2 trotuare.

În august 2013 s-a rupt o 

bucată din trotuar care a fost 

ridicată cu o macara ca să 

nu cadă în Someş. Acesta nu 

este singurul incident legat 

de podul Traian. În acelaşi 

an, cu patru luni mai devre-

me, o bătrână a fost la un 

pas să cadă în Someş după 

ce o bucată din trotuar pur 

şi simplu i s-a rupt sub pi-

cioare. Femeia a avut noroc 

atunci cu conducta de apă 

care i se afl a sub picioare în 

momentul în care a căzut 

prin trotuarul rupt. 

Cine vrea să modernizeze podul 
Traian şi cât costă lucrările?

Universitatea 

Babeş-Bolyai (UBB) 

susţine funcţionarea 

Unităţii Executive pen-

tru Finanţarea 

Învăţământului 

Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării şi Inovării 

(UEFISCDI) în forma 

actuală, accesul la 

finanţarea cercetării 

trebuind să fie realizat 

exclusiv pe baze com-

petitive.

Potrivit unui comunicat 

transmis joi Agerpres, UBB 

susţine poziţia celor două 

universităţi partenere din 

cadrul Consorţiului Univer-

sitaria – Universitatea Bu-

cureşti şi Universitatea de 

Vest din Timişoara – de a 

păstra actuala formă de or-

ganizare a UEFISCDI.

„În forma actuală, UE-

FISCDI este o instituţie pu-

ternică, organizată după 

modele şi standarde euro-

pene. Considerăm că cerce-

tarea românească are nevo-

ie de predictibilitate şi de 

sporirea finanţării. Orice 

modificare care afectează 

independenţa şi setul de 

bune practici ale UEFISCDI 

poate destabiliza echilibrul 

fragil în care se află cerce-

tarea românească, având un 

impact negativ asupra com-

petitivităţii mediului aca-

demic românesc. (...) Ac-

cesul la finanţarea cercetă-

rii trebuie să fie realizat ex-

clusiv pe baze competitive, 

luând în calcul standarde-

le internaţionale specifice 

fiecărui domeniu de cerce-

tare ştiinţifică”, se arată în 

comunicatul universităţii 

clujene.

Poziţia Universităţii Ba-

beş-Bolyai vine să consoli-

deze ideea că orice restruc-

turare a UEFISCDI nu are 

voie să iasă din parametrii 

modelelor similare, de la ni-

vel european, astfel încât să 

asigure transparenţă, efici-

enţă şi evitarea conflictelor 

de interes în gestionarea ba-

nului public.

La rândul său, Universi-

tatea din Bucureşti a anun-

ţat miercuri că este inopor-

tună desfi inţarea UEFISCDI, 

prin împărţirea sa în două 

instituţii – una responsabilă 

de evaluare şi cealaltă de 

monitorizarea proiectelor de 

cercetare, modifi care prevă-

zută în forma actuală a unui 

proiect de lege.

UBB susţine continuarea activităţii 
UEFISCDI pe baze competitive

Cu toate că Ministerul 

Sănătăţii a alocat 

Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj suma de 

8.215.000 lei (aproape 

două milioane de euro) 

pentru achiziţia de echi-

pamente medicale con-

stând într-un RMN şi un 

computer tomograf, con-

ducerea instituţiei cere 

ajutor şi de la Consiliul 

Local şi Consiliul 

Judeţean pentru achiziţio-

narea unui angiograf nou.

Managerul Spitalului Cli-

nic Judeţean de Urgenţă Cluj, 

Petre Şuşca susţine că apara-

tele din dotarea spitalului sunt 

aparate produse în anul 

2000-2001, care şi-au depăşit 

durata normală de funcţiona-

re şi pentru care este foarte 

difi cilă, dacă nu chiar impo-

sibilă, achiziţionarea de pie-

se de schimb şi asigurarea 

mentenanţei.

„De exemplu, producăto-

rul nu mai poate livra piese 

de schimb întrucât acestea nu 

se mai fabrică. Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă din 

Cluj-Napoca asigură asisten-

ţa medicală pentru populaţia 

din municipiul Cluj-Napoca 

şi alte judeţe din regiunea de 

nord-vest şi nu numai. Pon-

derea pacienţilor din Cluj-Na-

poca este de aproximativ 29%, 

ponderea externărilor din ju-

deţul Cluj este de 63%, iar 

ponderea externărilor din al-

te judeţe este de 37%. Labo-

ratorul de Radiologie şi Ima-

gistică Medicală prestează in-

vestigaţii imagistice în urgen-

ţă, pentru pacienţii internaţi 

şi ambulatoriu. Spitalul asi-

gură singurele linii de gardă 

de computer tomografi e şi ra-

diologie convenţională din ju-

deţul Cluj, în strânsă colabo-

rare cu Unitatea de Primire 

Urgenţe, a cărei activitate es-

te dependentă de funcţionali-

tatea aparaturii de radiolo-

gie-imagistică în actul medi-

cal diagnostic şi terapeutic”, 

spune Şuşca.

El a adăgat că aşteaptă un 

ajutor fi nanciar şi din partea 

Consiliului Local şi al Consi-

liului Judeţean pentru achizi-

ţionarea unui angiograf nou.

„În ceea ce priveşte dota-

rea cu angiograf nou a labo-

ratorului de angiografi e, spe-

răm în continuare pe spriji-

nul Consiliului Local şi a Con-

siliului Judeţean în alocarea 

de fonduri, având în vedere 

că angiograful instalat în anul 

2001, după 14 ani de funcţi-

onare, este în afara perioadei 

de suport tehnic aşa încât nu 

se poate garanta repararea sa 

în cazul unor noi defecţiuni. 

Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj a alocat, doar 

în anul 2014, suma de 

202.262,39 lei pentru repara-

ţia angiografului. Angiogra-

ful are o valoare profesiona-

lă enormă pentru spital, de-

oarece este indispensabil pen-

tru diagnosticul şi tratamen-

tul intervenţional al urgenţe-

lor cardio-vasculare, implicit 

pentru funcţionarea secţiilor 

de cardiologie şi chirurgie 

vasculară. Spitalul are un ma-

re volum de activitate de an-

giografi e diagnostică şi pro-

ceduri de cardiologie inter-

venţională. Anual, benefi ci-

ază de angiograf aproxima-

tiv 1500 de pacienţi, cu 1200 

de coronarografi i, 300 de ar-

teriografi i şi 750 de dilatări 

arteriale coronariene şi peri-

ferice”, a mai spus Şuşca.

Spitalul de Urgenţă face chetă 
ca să cumpere un angiograf
Conducerea instituţiei cere ajutor de la Consiliul Local şi Consiliul Judeţean pentru achiziţionarea unui aparat nou.

Angiograful face parte din generatia dispozitivelor medicale foarte scumpe

PETRE ŞUŞCA | 
Managerul Spitalului 
Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj

 „Spitalul asigură 
singurele linii de 
gardă de computer 
tomografi e şi 
radiologie 
convenţională din 
judeţul Cluj, în strânsă 
colaborare cu 
Unitatea de Primire 
Urgenţe, a cărei 
activitate este 
dependentă de 
funcţionalitatea 
aparaturii de 
radiologie-
imagistică.“
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În condiţiile în care vre-

mea a fost neaşteptat de 

frumoasă, toate terasele 

din centrul oraşului au 

fost arhipline joi, încă de 

la primele ore ale zilei.

Clujenii au profitat de 

temperaturile deosebit de ri-

dicate pentru această peri-

oadă şi au ieşit din casă. 

Mulţi dintre ei au preferat 

să îşi petreacă timpul liber 

la un suc, la o cafea sau la 

o bere la terasele de pe bu-

levardul Eroilor şi din cele-

lalte zone centrale.

Meteorologii ne avertizea-

ză însă că vremea se va ră-

ci în majoritatea zonelor ţă-

rii şi va ploua. Vremea se va 

răci, mai ales în regiunile su-

dice, sud-estice şi centrale, 

unde valorile termice vor de-

veni apropiate de cele nor-

male pentru această dată. 

Cerul va fi  mai mult noros 

şi temporar va ploua, la în-

ceputul intervalului în sudul 

şi sud-estul ţării, apoi şi în 

celelalte regiuni.

Potrivit Mediafax, la mun-

te, la altitudini de peste 1800 

m, precipitaţiile vor fi, tre-

cător, şi sub formă de lapo-

viţă şi ninsoare. Pe arii re-

strânse în jumătatea de sud 

a ţării, mai ales la deal şi 

munte, cantităţile de apă vor 

depăşi 15...20 l/mp. Vântul 

va sufla slab şi moderat, cu 

intensificări la munte şi izo-

lat în rest. Temperaturile ma-

xime vor fi cuprinse între 8 

grade în Moldova şi estul 

Transilvaniei şi 21 de grade 

în nord-vest, iar cele mini-

me se vor încadra, în gene-

ral, între 1 şi 9 grade.

Sfârşit de martie cu temperaturi de vară

Poliţiştii clujeni au efec-

tuat miercuri, 25 martie 

2015, mai multe controale 

pe linia prevenirii acci-

dentelor rutiere în care 

sunt implicaţi, cu precă-

dere, şoferii şi pietonii.

Acţiunile desfăşurate de 

poliţişti au avut în vedere a-

tât şoferii care nu acordă pri-

oritate de trecere pietonilor 

care traversează regulamen-

tar, cât şi pietonii care traver-

sează prin loc nepermis. O 

atenţie deosebită a fost acor-

dată zonelor cu potenţial de 

risc rutier, precum şi celor în 

care fost înregistrate eveni-

mente rutiere produse pe fon-

dul acestor două cauze.

„Pentru nerespectarea nor-

melor care reglementează cir-

culaţia pe drumurile publice 

poliţiştii au fost nevoiţi să apli-

ce 78 de sancţiuni contraven-

ţionale. Din totalul acestora, 

22 au vizat abateri ale pieto-

nilor. S-au reţinut 11 permise 

de conducere, iar pentru lip-

sa inspecţiei tehnice periodi-

ce, a fost retras un certifi cat 

de înmatriculare”, au trans-

mis reprezentanţii IPJ Cluj

Poliţia Clujeană reaminteş-

te participanţilor la trafi c fap-

tul că respectarea regulilor de 

circulaţie poate fi  vitală pentru 

siguranţa lor şi a celor din jur. 

Aceştia au dat exemplu cazul 

unui bărbat din Cluj-Napoca 

care s-a angajat în traversarea 

străzii Moţilor şi a fost acciden-

tat grav de un autoturism.

„Traversarea neregulamen-

tară a făcut ieri, 25 martie, în-

că o victimă. În jurul orei 

09:45, un bărbat, din Cluj-Na-

poca, s-a angajat în traversa-

rea străzii Moţilor, din Cluj-Na-

poca, prin loc nemarcat şi ne-

semnalizat cu trecere pentru 

pietoni. Astfel, pietonul a fost 

surprins şi accidentat grav de 

un autoturism, condus de un 

tânăr, de 23 ani, din Cluj-Na-

poca. În cauză, poliţiştii con-

tinuă cercetările pentru a sta-

bili împrejurările exacte în ca-

re a avut loc impactul”, au re-

latat poliţiştii clujeni.

În ce constă comportamen-

tul preventiv al pietonilor?

Pentru a preveni acciden-

tele auto în care sunt impli-

caţi pietonii, Poliţia clujeană 

le recomandă acestora:

- să traverseze strada numai 

pe marcajul pietonal („zebra”), 

prin dreptul indicatoarelor „Tre-

cere pentru pietoni”, iar acolo 

unde sunt instalate semafoare, 

numai la culoarea verde a aces-

tora, pentru pietoni.

- înainte de a traversa prin 

aceste locuri, să se asigure atent 

din ambele părţi şi să se con-

vingă că în acel moment nu se 

apropie niciun autovehicul.

- daca se apropie de trece-

rea de pietoni maşinile poli-

ţiei, salvării sau pompierilor, 

afl ate în misune, să nu traver-

seze strada, chiar dacă sema-

forul arată culoarea verde.

- elevilor le este recoman-

dat ca după coborârea din 

mijloacele de transport pu-

blic, să nu traverseze stra-

da prin faţa ori prin spate-

le acestora. Traversarea se 

face numai după plecarea 

lor din staţie, dar şi atunci, 

numai prin locurile rezerva-

te trecerii. De asemenea, în 

drum spre şcoală sau la re-

întoarcerea către casă, pe 

drumurile publice situate în 

afara localităţilor, ori care 

nu au trotuare sau poteci la-

terale, să circule numai pe 

partea stângă şi cât mai 

aproape de margine.

11 clujeni au rămas fără permise de conducere

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Capitala Europeană a 

Tineretului 2015 miroase a 

urină tocmai în centru, 

zona care se presupune că 

este cea mai vizitată de 

turişti. Mirosul insuporta-

bil provine de la chefl iii 

care petrec în barurile din 

centru, iar apoi, din como-

ditate nu mai folosesc toa-

letele localurilor, ci se 

uşurează direct pe stradă 

sau pe pereţii caselor.

Clujenii care sunt vecini 

cu aceste baruri au ajuns la 

culmea răbdării şi îi cer pri-

marului Emil Boc să ia mă-

surile care se impun ca să 

scape oraşul de miros şi mi-

zerie. “Doresc să aduc la cu-

noştinţa dvs. o chestiune de 

bun simţ, trai decent şi con-

fort minim. De când în zona 

intersecţiei străzilor Episcop 

Ioan Bob – Ion Raţiu din cen-

trul Clujului există baruri, 

avem o adevărată problemă. 

Nu există seară în care cel 

puţin 10 – 15 persoane să nu 

îşi facă nevoile sub geamuri-

le şi în scările noastre.

Este o situaţie efectiv pe-

nibilă. Pe lângă mirosul ori-

bil, îi o problemă de igienă şi 

bun simţ. În centrul istoric al 

Clujului, Capitala Europeană 

a Tineretului, mirosul efectiv 

îţi mută nasul, ca să ilustrez 

mai bine ideea”, scrie un clu-

jean într-o sesizare postată pe 

un site de profi l.

Pedepse ca în Germania

În aceste condiţii, se pune 

întrebarea cine trebuie să îi 

sancţioneze pe cei care nu res-

pectă normele minime de ci-

vilizaţie? Potrivit clujeanului, 

„o soluţie ar fi  o patrulare mai 

accentuată în această zonă, 

de multe ori având scandaluri 

noaptea, în special vinerea şi 

sâmbăta dacă s-ar putea, ar 

fi  sufi cient”.

„Dacă se dau autorizaţii 

la toate barurile în zone în 

care deranjează, măcar să 

fie controlată zona din afa-

ra lor, ca igiena din zonă să 

fie la limite decente şi să nu 

avem focare de infecţie ni-

căieri în oraş. Ar fi frumos 

să se şi cureţe străzile, mai 

ales cele afectate de «uşu-

rarea» cetăţeanului”, mai 

scrie bărbatul.

El propune şi o rezolvare 

a problemei pe stil nemţesc: 

vopsirea pereţilor cu vopsea 

care aruncă urina înapoi în 

momentul în care cineva uri-

nează pe perete.

Deranjaţi şi de zgomotul 
localurilor

Problema urinatului pe stra-

dă şi pe pereţii caselor nu es-

te singura nemulţumire a clu-

jenilor din centru. De nenu-

mărate ori, cetăţenii s-au plâns 

de zgomotul prea mare pro-

dus de activitatea din baruri 

sau restaurante. Unii clujeni 

au ajuns să ceară cuvântul de 

mai multe ori în şedinţele de 

Consiliu Local pentru limita-

rea programului unor localuri 

sau chiar închiderea lor. Un 

astfel de caz a fost legat de 

restaurantul Boema care a fost 

îndelung discutat în Consiliul 

Local. În fi nal, localul nu a 

fost închis.

Clujul ca-n evul mediu: 
străzi „parfumate” cu urină
Clujenii care locuiesc în zona centrală a oraşului sunt revoltaţi de calvarul pe care trebuie să îl îndure
în fiecare zi, dar mai ales dimineaţa când merg la serviciu. 

Germanii au găsit o soluţie ingenioasă pentru a împiedica gesturile necivilizate

LOCUITOR AL 
CLUJULUI

 „Ar fi  frumos să se şi 
cureţe străzile, mai 
ales cele afectate de 
«uşurarea» 
cetăţeanului.“

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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PUBLICITATE

CONVOCATOR

Societatea Comercială FIMARO S.A.
Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167

Directoratul S.C. FIMARO S.A., prin președintele acestuia 
D-l ing. BACIU VOICU, convoacă pentru data de 29.04.2015, 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la orele 
10,00 şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la orele 
11,00, la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu 
nr. 167, jud. Cluj, la care au dreptul să participe și să voteze 
personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă, numai 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 20.04.2015,considerată dată de referinţă, cu ordinea de 
zi redată mai jos:

a.) Adunarea Generală Extraordinară:

1.) Aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 
2015-2016, garantat cu bunuri imobile și mobile(inclusiv 
elemente ale activelor circulante) din patrimoniul societăţii;

2.) Aprobarea, de principiu, a divizării S.C.FIMARO S.A.;

3.) Mandatarea Directoratului pentru întocmirea proiectului 
de divizare, a publicării acestuia în Monitorul Ofi cial al 
Romaniei sau pe site-ul propriu, angajarea unui evaluator 
independent înregistrat la C.N.V.M. care să determine valoarea 
unei acţiuni.

b.) Adunarea generală Ordinară:
1.) Raportul de activitate al Consiliului de supraveghere, 

al Directoratului și al Auditorului fi nanciar pe anul 2014;

2.) Aprobarea situaţiilor fi nanciare(bilanţ, cont de profi t 
și pierderi,etc.) pe anul 2014;

3.) Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 
2014 din rezultatele exerciţiilor precedente rămase 
nerepartizate;

4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor 
directoratului;

5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2015;

6.) Aprobarea Programului de investiţii pe anul 2015;

7.) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale 
necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea 
hotarârilor adunarii generale.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, adunarea 
generală va avea loc în data de 30.04.2015 în același loc, 
aceeași ora și ordine de zi.

Unul sau mai multi acţionari reprezentând individual sau 
împreună cel putin 5% din capitalul social au dreptul să 
introduca noi puncte pe ordinea de zi, însoţite de o justifi care 
sau de proiectul de hotarâre propus spre aprobare adunării 
generale, pâna la data de 10.04.2015.

Începând cu data de 30.03.2015, convocatorul, formularul 
de procură specială, formularul de vot prin corespondenţă, 
proiectele de hotarâri, răspunsul la întrebările adresate de 
de acţionari, documentele și materialele informative referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile pe 
website-ul www.fi maro.ro, și se pot obţine de la sediul 
societăţii.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, dovedindu-și calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM 
nr. 26/2012, precum si în conformitate cu Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009.

Acţionarii, persoane fi zice și juridice, sunt invitaţi să depună 
la sediul societăţii până la data de 27.04.2015, ora 10,00 
mandatul persoanelor care le vor reprezenta și formularul 
de vot prin corespondenţă.

Directoratul propune ca data de înregistrare a acţionarilor 
asupra căora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fi e 
18.05.2015 iar ex- date 19.05.2015.

Informaţii suplimentare: la sediul societăţii sau telef. 
0264-502730, între orele 9-12

PREŞEDINTE AL DIRECTORATULUI
ING. BACIU VOICU

În cadrul concursului 

„Primăvara părinţilor”, 

Biogenis oferă părinţilor 

posibilitatea să câştige o 

cameră complet mobilată. 

Tot ce trebuie să faceţi 

este să intraţi pe site-ul 

www.biogenis.ro şi să 

completaţi formularul pus 

la dispoziţie de organiza-

torii concursului. Automat 

veţi intra în concurs şi 

puteţi să vă înscrieţi în 

fi ecare lună pentru a vă 

mări şansele de câştig.

Camera este dotată cu un 

pătuţ fabricat din lemn masiv 

de brad şi o saltea care se poa-

te monta pe trei nivele de înăl-

ţime. Salteaua este fabricată 

din fi bre de nucă de cocos ca-

re sunt un suport ferm, dar 

confortabil, materialul permi-

te copilului să respire uşor 

chiar dacă doarme pe burtă 

şi absoarbe rapid excesul de 

umiditate. Camera are şi un 

covor simpatic de 133 x 100 

cm cu un strat inferior din la-

tex care împiedică alunecare 

covorului atunci când copilul 

se joacă pe el. În aceeaşi ca-

meră este şi un dulap cu pa-

tru variante de montare, cu-

loare Oak/Blue, dimensiuni 

82x46x86 cm, patru sertare, 

două dulăpioare cu rafturi in-

terioare.

Biogenis este banca de ce-

lule stem care oferă posibili-

tatea stocării probei de celu-

le stem la alegere în România 

sau în străinătate, în orice al-

tă ţară din grup. Grupul Fa-

miCord este prezent în acest 

moment în 14 ţări. În grupul 

FamiCord din care face parte 

Biogenis s-a realizat primul 

transplant de celule stem 

mezenchimale din Europa 

Centrală şi de Est.

Biogenis este în momentul 

de faţă singura bancă româ-

nească ce poate stoca atât sân-

ge integral cât şi sânge proce-

sat (concentrat de celule stem). 

Proba de celule stem este sto-

cată în două recipiente, ceea 

ce înseamnă că la o singură 

recoltare există două posibi-

lităţi de utilizare.

Contractul Biogenis este 

elaborat după legislaţia Ro-

mâniei, cu responsabilităţi fa-

ţă de client. Reprezentanţii 

băncii de celule stem reco-

mandă alegerea unui contract 

supus legislaţiei ţării noastre 

deoarece în acest fel se pot 

înţelege mai bine aplicabilita-

tea clauzelor contractuale sub 

legea din România.

Biogenis pune la bătaie 
o cameră mobilată complet
Concursul lunar Biogenis prin care părinţii pot câştiga o cameră 
complet mobilată pentru copii continuă.

Un studiu genetic revolu-

ţionar, realizat în Islanda, 

i-a ajutat pe cercetători să 

descifreze o serie de 

secrete despre evoluţia şi 

bolile omului modern şi a 

ajuns la concluzia că 

„părintele omenirii” a 

trăit în urmă cu aproxi-

mativ 239.000 de ani.

În acest studiu, care a re-

prezentat o premieră mondi-

ală în domeniul geneticii, oa-

menii de ştiinţă au secvenţi-

at cel mai mare grup de ge-

nomuri umane din cadrul u-

nei singure populaţii, infor-

mează dailymail.co.uk.

Cercetarea a constat în sec-

venţierea ADN-urilor colecta-

te de la 2.636 de islandezi şi 

compararea lor cu secvenţe 

parţiale de ADN prelevate de 

la alţi 104.000 de islandezi.

Printre alte câteva descope-

riri importante, analizele au 

arătat că cel mai recent stră-

moş de sex masculin al omu-

lui modern a trăit în urmă cu 

174.000 – 321.000 de ani.

Acest interval, ce are la ba-

ză un calcul al ratei mutaţii-

lor genetice umane, contrazi-

ce studiile anterioare, potrivit 

cărora părintele tuturor oame-

nilor ar fi  trăit în urmă cu 

340.000 de ani.

Oamenii de ştiinţă estimea-

ză că vârsta acelui strămoş 

este de 239.000 de ani – o da-

tă mai apropiată de cel mai 

recent strămoş de sex femi-

nin al omenirii, despre care 

se crede că ar fi  trăit în urmă 

cu 200.000 de ani.

Pe lângă aceste descoperiri 

despre evoluţia speciei uma-

ne, autorii studiilor spun că 

noua analiză îi va ajuta să 

descopere şi "genele mutan-

te" care apără în mod natural 

un grup rar de persoane îm-

potriva anumitor maladii.

Deocamdată, studiul a ofe-

rit rezultate promiţătoare, 

identifi când 20 de milioane 

de variaţii genetice în rândul 

populaţiei islandeze.

În rândul acestor variaţii, 

cercetătorii de la compania 

DeCode Genetics din Reykjavik 

au descoperit deja gene care 

sporesc riscul de Alzheimer, 

maladii hepatice şi tiroidiene.

Când a trăit „părintele omenirii” ?
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A călătorit 10.000 de kilo-

metri pentru a studia 

într-o ţară despre care nu 

ştia nimic. A ajuns la Cluj 

unde a descoperit oameni 

amabili şi un oraş care 

are mereu „porţile deschi-

se” pentru străini.

În Cluj a văzut pentru pri-

ma dată o ninsoare şi s-a în-

drăgostit de mâncarea româ-

nească. Acum, oraşul de pe So-

meş i-a devenit a doua casă.

Linette Maria Diaz are 32 

de ani, este din Cuba şi locu-

ieşte în Cluj-Napoca de doar 

cinci luni de zile, timp sufi ci-

ent pentru a se îndrăgosti de 

oraş, de oameni şi de mânca-

rea românească. Recunoaşte 

că românii se deosebesc foar-

te mult de cubanezi şi că di-

ferenţele culturale dintre cele 

două ţări sunt mari.

Linette Maria Diaz este 

masterandă la Facultatea de 

Chimie din cadrul Universită-

ţii Babeş-Bolyai şi visează să 

lucreze în industria cosmeti-

celor.

De ce România, de ce 
Cluj-Napoca

După ce a decis că vrea să 

studieze un masterat în stră-

inătate a căutat o bursă care 

să-i ofere cele mai bune posi-

bilităţi de dezvoltare. Dintre 

toate ţările unde putea studia 

chimia ea a ales România, în 

detrimentul altor ţări, precum 

Spania sau Mexic.

„În primul rând, îi mulţu-

mesc lui Dumnezeu că sunt 

aici. Nu a fost deloc uşor să 

reuşesc să ajung aici. De doi 

ani de zile tot am căutat pe 

internet şi în mai multe locuri 

să fac un master în străinăta-

te. M-am uitat la oferta edu-

caţională din Spania, Mexic 

şi alte ţări. Am căutat un mas-

ter care să-mi ofere o bursă 

cu cele mai bune posibilităţi. 

După ce am căutat foarte mult 

pe internet am găsit o varian-

tă să vin în România, dar în 

schimb mi-a fost foarte frică 

de limba română. Este o com-

plet altă limbă pentru mine”, 

povesteşte tânăra.

În ceea ce priveşte oraşul 

ales, un factor cheie în deci-

zia de a veni şi a studia în Ro-

mânia l-a avut ambasadorul 

României în Cuba, Dumitru 

Preda. Acesta a îndrumat-o 

pe Linette să vină să studie-

ze în Cluj.

„Ambasadorul României în 

Cuba mi-a recomandat să vin 

să studiez în Cluj şi în acelaşi 

timp am găsit un alt cubanez 

care a ales Clujul şi a fost bi-

ne că am venit amândoi. Am-

basadorul mi-a spus să vin 

aici pentru că oraşul are por-

ţile deschise pentru străini şi 

are un statut pentru studenţi 

cu multe facultăţi de presti-

giu. Am ascultat de ambasa-

dor şi mă bucur că am ales 

Clujul”, mai spune Linette.

Oraşul cu plusuri 
şi minusuri

Linette s-a îndrăgostit ra-

pid de Cluj şi de clujeni, pe 

care îi descrie drept amabili, 

însă nu-i plac clădirile vechi 

neîngrijite.

„În Cluj îmi plac clădirile 

vechi foarte frumoase şi par-

curile. Îmi plac foarte mult 

clujenii pentru că sunt ama-

bili şi se comportă frumos. 

Mai apreciez Clujul pentru că 

este un oraş studenţesc şi a-

re o diversitate culturală bo-

gată. Se promovează mult cul-

tura şi studiul în Cluj. Nu-mi 

place însă când văd o clădire 

veche neîngrijită”, mărturi-

seşte studenta cubaneză.

De când a ajuns în Româ-

nia, cubaneza nu a ratat ni-

ciun moment şi a savurat mân-

carea românească tradiţiona-

lă. Ea se declară încântată de 

bucatele pe care românii le 

pun pe masă.

„În general, îmi place foar-

te mult mâncarea din Româ-

nia. Sarmalele sunt preferate-

le mele. Iarăşi îmi plac foarte 

mult chiftelele”, spune Linette 

cu zâmbetul pe buze.

Fascinaţia noului

Pentru că în Cuba este tot 

timpul cald, ea nu ştia că vi-

nul se bea şi fi ert. În Cluj a 

băut pentru prima dată vin 

fi ert cu scorţişoară când tem-

peraturile scădeau sub zero 

grade Celsius.

„Îmi place foarte mult 

vinul fiert. Pentru mine a 

fost ceva nou vinul fiert 

pentru că în Cuba nu-i frig 

niciodată. Aici în România 

am băut pentru prima dată 

vin fiert în această iarnă. 

Mi-a atras mult atenţia vi-

nul cu scorţişoară”, mai 

spune tânăra.

Tot în România a văzut 

pentru prima dată zăpada, 

însă spune că nu a apucat să 

se dea cu sania sau cu schi-

urile.

Linette spune că s-a obiş-

nuit deja cu muzica româneas-

că, iar trupa ei preferată este 

Direcţia 5. Ea şi-a amintit şi 

de melodia „Numa Numa” 

(n.red.: Dragostea din Tei) de 

la trupa O-Zone.

„Îmi place mult muzica ro-

mânească, în special trupa Di-

recţia 5 pentru că au melodii 

moderne într-un rock-pop şi 

asta îmi place să ascult. Nu 

pot să uit de melodia celor de 

la O-Zone – «Numa Numa», 

care a fost ascultată în toată 

America Latină şi s-a dansat 

mult pe acordurile acelei me-

lodii”, a spus cubaneza.

Pentru că latino america-

nilor le place distracţia, Li-

nette a vizitat câteva cluburi 

şi locuri de divertisment din 

Cluj să vadă cum petrec tine-

rii şi s-a simţit foarte bine ală-

turi de români.

„Cubanezii sunt mult mai 

expresivi când vine vorba de 

dans şi simt muzica din in-

terior. Ritmurile sunt foarte 

variate. Avem salsa, reggae-

ton, merengue şi pop. Cuba-

nezii dansează când simt ne-

voia, este ceva normal, dar 

cel mai des în weekend-uri 

la petreceri, le place să dan-

seze pentru că sunt optimişti 

şi te distrezi foarte bine”, a 

spus Linette.

Amintiri din Cuba
Linette povesteşte că ma-

şinile vintage din Cuba pe ca-

re unii le-au văzut doar în po-

ze sau fi lme precum Godfather 

II, există şi acum pe străzile 

Havanei. „Acele maşini vin-

tage sunt şi acum pe străzi. 

Cele mai folosite maşini în 

Cuba sunt cele americane pen-

tru că oamenii nu-şi permit 

maşini moderne”, a explicat 

Linette.

Deşi stă în „ţara trabucu-

rilor”, Linette spune că nu a 

fumat niciodată un trabuc.

„Eu sunt cubaneză şi n-am 

fumat niciodată un trabuc. În 

Cuba nu toţi fumează. Sunt 

fumători şi nefumători. Cuba 

este primul exportator pentru 

trabucuri. Trabucurile sunt fu-

mate, dar nu e o diferenţă de 

consum între o ţigară norma-

lă şi trabuc. Se fumează tra-

bucuri la ocazii speciale pen-

tru că-i mai scump. Noi avem 

două mărci foarte cunoscute: 

Habano şi Cohiba. Cohiba es-

te cel mai scump şi este un 

lux”, a mai spus cubaneza.

Tânără a vorbit şi despre 

bucătăria cubaneză. Ea susţi-

ne că printre cele mai bune 

reţete de pe lista unei bucă-

tărese cubaneze se numără 

banalele fripte.

„Ele nu sunt ca bananele 

pe care românii le găsesc la ta-

rabă”, a dat asigurări Linette.

„Vă recomand orez cu fa-

sole neagră şi cu carne de pui. 

În spaniolă numele popular 

ar fi  arroz congris şi se mai 

pune carne de porc la grătar. 

Noi în Cuba mâncăm banane 

fripte. În America Latină avem 

mai multe feluri de banane, 

iar unele dintre ele sunt pen-

tru prăjit, nu cum aveţi voi de 

mâncat direct”, spune maste-

randa.

Sfaturi pentru cei care 
vor să viziteze Cuba

Pentru cei care vor să vi-

ziteze Cuba şi să se distreze 

cu adevărat, Linette recoman-

dă câteva locuri „în care cu 

siguranţă te vei simţi ca în pa-

radis”.

„În primul rând, vă reco-

mand să mergeţi pe plajele cu-

baneze care sunt impresionan-

te. Tot estul Havanei este plin 

de plaje, inclusiv municipiul 

Matanzas care este recunos-

cut pentru plajele sale. Un alt 

loc frumos din Cuba este Cayos, 

este ca un paradis. Locurile 

naturale sunt foarte multe: la 

Terasa sau Pinar del Rio”, a 

spus cubaneza.

Momentan nu s-a gândit 

prea mult la viitor şi ce va fa-

ce după ce termină masterul. 

Vrea să trăiască cât mai frumos 

fi ecare moment petrecut în a 

doua ei casă: Cluj-Napoca.

În judeţul Cluj, trăiesc trei 

cubanezi. Doi studenţi, prin-

tre care şi Linette, şi un alt tâ-

năr căsătorit cu o româncă.

Drumul unei cubaneze spre industria 
parfumurilor trece prin Cluj-Napoca
O tânără din Cuba a venit să studieze chimia în România și visează să lucreze în industria cosmeticelor. 
Putea alege facultăți din Spania sau Mexic dar a preferat orașul de pe Someș.

LINETTE MARIA DIAZ | studentă 

„Îmi place mult muzica românească, în special 
trupa Direcţia 5 pentru că au melodii moderne 
într-un stil rock-pop“

Linette, la o petrecere în Cuba Linette a văzut pentru prima dată zăpadă în România
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN CLUJ NAPOCA
anunţă:

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

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

ocuparea următoarelor posturi vacante:

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

3 ani și 6 luni în specialitate;

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

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

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

vechime în specialitate;

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

3 posturi, fără vechime în meserie;

- Spălătoreasă, la Compartimentul spălătorie: 1 post;

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

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

ședinţă a Spitalului, ora 10.00.

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

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

12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN CLUJ NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, str. Clini-
cilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează concurs, conform prevederilor HG nr.286/2011, pen-
tru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- 1 post Asistent medical principal șef, la Serviciul Anatomie patologică;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia ATI II Neurochirurgie;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Cardiologie II;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Centrul de sănătate mintală;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Chirugie I, bloc operator;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Chirugie II, bloc operator;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Chirugie orală și maxilo-facială;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Chirugie orală și maxilo-facială, bloc 

operator;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Dermatologie;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Endocrinologie;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Nefrologie;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Neonatologie I;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Neurochirgie, bloc operator;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Ortopedie, bloc operator;
- 1 post Asistent medical principal șef, la Secţia Psihiatrie I;

Concursul constă în 2 probe:

- proba scrisă, în data de 21.04.2015, în sala de ședinţă a Spitalului, ora 10.00
- interviu în data de 24.04.2015
Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., et. II, cam.22, in peri-

oada 30.03.2015-10.04.2015, dupa urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, 
orele 12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al
S.C. SINTEROM S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr. 
12, jud. Cluj, în temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990, republicata, cu modifi cările și 
completările ulterioare, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor care va avea loc în dată de 
29.04.2015, ora 10.00, la sediul societăţii. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pot 
participa acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. 
la sfârșitul zilei de 17.04.2015, data de referinţă 
a prezenţei adunări.

În cazul în care la data menţionată mai sus 
nu vor fi  îndeplinite condiţiile legale pentru 
întrunirea adunării, aceasta va avea loc în 
data de 30.04.2015, în același loc și la aceeași 
oră.

Ordinea de zi a adunării generale 
ordinare a acţionarilor cuprinde:
1. Prezentarea raportului de gestiune al 

Consiliului de Administraţie pentru anul 2014.
2. Prezentarea raportului auditorului 

fi nanciar extern pentru anul 2014.
3. Discutarea și aprobarea situaţiilor 

fi nanciare ale anului 2014, respectiv bilanţul 
contabil, contul de profi t și pierdere, situaţia 
fl uxurilor de trezorerie, situaţia activelor 
imobilizate și notele explicative ale situaţiilor 
fi nanciare.

4. Recuperarea pierderii înregistrate în 
anul 2014 în conformitate cu prevederile 
legale.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pentru anul 2015.

6. Discutarea și aprobarea Programului 
de Investiţii pentru anul 2015.

7. Descărcarea de gestiune a 
administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 
2014.

8. Aprobarea datei de 16.05.2015 ca data 
de înregistrare, adică de identifi care a 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii adunării generale ordinare a 
acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa 
de capital, respectiv a datei de 15.05.2015 
ca “ex-date”.

9. Împuternicirea consilierului juridic al 
societăţii să efectueze formalităţile cerute de 
lege pentru înregistrare, publicitate, 
opozabilitate și executarea hotărârii adoptate 
și a actului constitutiv actualizat.

La Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe și 
să voteze doar persoanele care sunt acţionari 
la data de 17.04.2015 stabilită ca data de 
referinţă, conform art.5 pct.7 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009, personal sau prin procura 
specială, conform legii.

Conform art.5 pct.9 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009, textul integral al 
documentelor precum și alte informaţii 
referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi pot fi  obţinute începând cu data de 
30.03.2015 de la sediul societăţii din 
Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj 
sau website-ul societăţii. Adresa de website 
pe care urmează să fi e disponibile informaţiile 
prevăzute la art.6 alin. (1)-(3) din 
Regulamentul CNVM nr.6/2009 este: www.
sinterom.ro.

Conform art.7 (1) lit. a-b din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009, unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social (denumiţi în 
continuare „iniţiatori”) are/au dreptul de a 
introduce, în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării, puncte pe ordinea 
de zi a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare 
punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală. Propunerile privind 
introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare a acţionarilor pot 
fi  depuse la sediul societăţii din Cluj-Napoca, 
B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă clar și cu majuscule “Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 
data de 29.04.2015.”

Pentru identifi carea persoanelor, necesară 
raportării prevăzute de Decizia CNVM nr. 
381/20.04.2011 și aplicarea Dispunerii de 
Măsuri a CNVM nr. 3/20.02.2012, astfel cum 
a fost modifi cată prin Dispunerea de măsuri 
nr.26/20.12.2012, acţionarii care fac propuneri 
pentru completarea ordinii de zi, vor anexa 
solicitării, documente care le atestă identitatea 
(act de identitate pentru persoanele fi zice iar 
pentru persoana juridică, actul de identitate 
al reprezentantului legal, însoţit de dovada 
calităţii de reprezentant legal, respectiv 
certifi cat constatator eliberat de registrul 
comerţului, prezentat în original sau copie 

conforma cu originalul, sau orice alt document, 
în original sau copie conforma cu originalul, 
emis de către o autoritate competenta din 
statul în care acţionarul este înmatriculat legal, 
care atestă calitatea de reprezentant legal. 
Documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal al acţionarului persoană 
juridică vor fi  emise cu cel mult 3 luni înainte 
de data publicării convocatorului adunării 
generale a acţionarilor. Documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal întocmite 
într-o limbă străină, alta decât limba engleză, 
vor fi  însoţite de o traducere, realizată de un 
traducător autorizat, în limba romana sau 
engleza, conform art. 4 din Dispunerea de 
măsuri nr.26/20.12.2012 precum și extras 
de cont din care să rezulte calitatea de acţionar 
și numărul de acţiuni deţinute la data solicitării, 
emis de depozitarul central sau după caz, de 
către participanţii defi niţi la art.168 alin. (1) 
lit. b) din Legea n.297/2004 care furnizează 
servicii de custodie. Aceleași documente se 
vor depune și de către acţionarii care înaintează 
întrebări Consiliului de Administraţie.

Conform art.13 (1) din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009 fi ecare acţionar are dreptul 
să adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu aplicarea 
corespunzătoare a art.13 (2).

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă 
pot participa la adunarea generală direct sau 
pot fi  reprezentaţi și prin alte persoane decât 
acţionarii, pe bază de procura specială.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe 
la adunarea generală este permis prin simpla 
proba a identităţii acestora, făcută, în cazul 
acţionarilor persoane fi zice, cu actul de 
identitate, iar în cazul persoanelor juridice și 
a acţionarilor persoane fi zice reprezentate, 
cu împuternicirea data persoanei fi zice care 
le reprezintă.

Reprezentanţii acţionarilor persoane 
juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- Reprezentantul legal-pe baza unui 
document ofi cial care îi atestă această calitate 
(ex.: act constitutiv, certifi cat constatator 
eliberat de registrul comerţului, etc.)

- Persoana căreia i s-a delegat competenta 
de reprezentare- pe lângă documentul 
menţionat anterior (care atestă calitatea de 
reprezentant legal a persoanei ce semnează 
delegaţia), va prezenta și procura specială 
semnată de reprezentantul legal al persoanei 
juridice respective.

Reprezentanţii persoanelor fizice și 
reprezentanţii persoanelor juridice vor fi  
identifi caţi pe baza actului de identitate.

Formularele de procuri speciale se pot 
obţine începând cu data de 30.03.2015 de 
la sediul S.C. SINTEROM S.A. sau de pe site-ul 
www.sinterom.ro și trebuie depuse la sediul 
societăţii, în original, cu 48 de ore înainte de 
adunarea generală sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot.

Procurile speciale vor trebui să aibă forma 
și să conţină informaţiile prevăzute în 
formularul de procura specială pus la 
dispoziţie de societate.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă 
în registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul 
Central S.A. au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de adunările generale, 
prin utilizarea formularului de vot prin 
corespondenţa. Formularul de vot prin 
corespondenţa poate fi  obţinut începând cu 
data de 30.03.2015 de la sediul societăţii din 
Cluj-Napoca, bld. Muncii nr. 12, Jud. Cluj și 
de pe site-ul www.sinterom.ro.

În cazul votului prin corespondenţă, 
formularul de vot completat și semnat însoţit 
de copia actului de identitate valabil al 
acţionarului, respectiv de certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice și 
copia actului de identitate valabil al 
reprezentantului legal al acţionarului persoană 
juridică, pot fi  înaintate către societate la 
sediul din Cluj-Napoca, bd. Muncii nr. 12, 
Jud. Cluj, prin orice formă de curierat cu 
confi rmare de primire, astfel încât să fi e 
înregistrat ca fi ind primit de registratura până 
cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală, cu menţiunea scrisă clar și cu 
majuscule „Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din data de 
29.04.2015.”

Materialele informative aferente 
problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi  
puse la dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii sau pe website-ul societăţii www.
sinterom.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine 
zilnic, între orele 10:00-15:00, de la sediul 
societăţii și la telefon 0264-415074 după 
data apariţiei prezentului convocator în M.O. 
al României – partea a IV-a.

PREŞEDINTE CONSILIULUI DE 
ADMINISTRAŢIE

BOGNAR ATTILA IOSIF

PUBLICITATE

PIAŢA VALUTARĂ

Leul a continuat să se 

deprecieze joi în faţa euro, 

în ciuda faptului că celelal-

te monede din regiune 

aveau o evoluţie pozitivă.

Deprecierea leului poate 

fi  pusă şi pe seama tensiu-

nilor politice din ţară, care 

ar putea avea efecte asupra 

echipei care se va afl a la Pa-

latul Victoria.

Recordmana zilei a fost mo-

neda elveţiană, a cărei medie 

a crescut de la 4,1986 la 4,2173 

lei, nivel care reprezintă maxi-

mul ultimei luni şi jumătate, în 

condiţiile în care ea fl uctua pe 

pieţele internaţionale între 1,047 

şi 1,054 franci/euro.

Cursul euro a crescut de la 

4,4077 la 4,4208 lei, într-o şe-

dinţă în care deschiderea s-a 

realizat direct pe creştere, la 

4,4180 lei. Tranzacţiile s-au 

realizat între un minim de 

4,4170 şi un maxim de 4,4270 

lei, iar cotaţiile de la ora 14:00 

erau de 4,4210 – 4,4240 lei.

Dolarul american a scăzut 

de la 4,0211 la 4,069 lei, pe 

parcursul zilei cotaţiile fl uc-

tuând între 4,006 şi 4,03 lei.

Monedele din regiune con-

tinuau să se aprecieze în faţa 

euro, cea poloneză întărin-

du-se la 4,076 – 4,092 zloţi 

iar cea maghiară la 298,7 – 

300,1 forinţi.

Perechea euro/dolar a 

crescut ieri până la 1,052 do-

lari, maximul ultimelor trei 

săptămâni, evoluţie susţinu-

tă de îmbunătăţirea datelor 

economice din zona euro, în 

principal de cele venite din 

Germania.

Situaţia rămâne însă necla-

ră în privinţa situaţiei Greciei în 

zona euro, atâta vreme cât Ate-

na ar putea intra în incapacita-

te de plată dacă nu va putea 

plăti o datorie de 460 de mili-

oane de euro către FMI care va 

avea scadenţa pe 9 aprilie.

În piaţa la termen de la Si-

biu euro se tranzacţiona pentru 

iunie la 1,10 dolari.  R. G.

A doua şedinţă consecutivă 
de depreciere pentru leu
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Consilierul judeţean 

Mihai Seplecan susţine că 

banii pe care Consiliul 

Judeţean Cluj i-a alocat în 

luna februarie 2014 socie-

tăţii Clujana SA au ajuns 

la ANAF, lăsând, din nou, 

fi rma fără lichidităţi.

„De ani de zile societatea 

funcţionează pe pierdere. De 

ani de zile prostul manage-

ment şi furtul sistematic, sunt 

acoperite cu bani din buge-

tul CJ Cluj. Anul trecut, în 

februarie, CJ Cluj a alimen-

tat cu 800.000 de leiconturi-

le societăţii Clujana S.A., cu 

titlu de aport de capital soci-

al pentru ca ANAF să apro-

be reeşalonarea datoriilor. 

Numai că decidenţii CJ Cluj 

şi cei de la Clujana, cu pro-

verbiala lor lipsă de interes 

faţă de sarcinile care le revin 

ca atribuţii de serviciu, nu au 

informat ANAF despre desti-

naţia banilor, aşa că institu-

ţia statului i-a luat pur şi sim-

plu în contul veşnicelor da-

torii, lăsând societatea fără 

lichidităţi. Care situaţie a fost 

pusă în discuţie un an mai 

târziu într-o şedinţă a CJ Cluj 

în care s-a luat hotărârea de 

a se vinde acţiuni ale socie-

tăţii în valoare de 840.000 de 

lei şi relistarea acţiunilor Clu-

jana pe o altă piaţă”, susţine 

Seplecan.

În 2 ani şi jumătate, de la 

un milion de euro datorii la 

bugetul statului, Clujana a 

ajuns la datorii de 3 milioane 

de euro.

„Au fost făcute vânzări de 

către persoane fi zice cu saco-

şa la preţuri derizorii de 40-50 

de lei. S-au făcut mulţi bani 

care au intrat în buzunare stră-

ine, iar societatea este pe pier-

dere. Cineva din conducere 

ştia, dar nu s-a dorit să se 

schimbe nimic. Fostul direc-

tor al societăţii, cel asupra că-

ruia planează aceste acuzaţii 

este membru PSD. În ceea ce 

priveşte conducerea CJ Cluj, 

cer să facă demersurile nece-

sare în vederea depistării ce-

lor care se fac vinovaţi de si-

tuţia creată, tragerea acesto-

ra la răspundere, inclusiv pe-

cuniar şi recuperarea tuturor 

datoriilor. Cer implicare de la 

prefectul Gheorghe Vuşcan ca 

şi garant al legalităţii în jude-

ţul Cluj”, a mai precizat Se-

plecan.

ANAF a luat banii 
alocaţi de CJ 
firmei Clujana
Societatea Clujana SA, care funcţionează de ani 
de zile pe pierdere, a mai primit o lovitură.

Băncile, cazinourile, nota-

rii, avocaţii, agenţii imobili-

ari vor fi  obligaţi să anunţe 

zilnic ANAF, după caz, lista 

persoanelor şi fi rmelor care 

deschid-închid conturi, ope-

raţiunile în lei sau valută 

sau tranzacţii despre care 

„au luat cunoştinţă” cu oca-

zia derulării activităţii, de 

peste 5.000 euro.

Obligaţia comunicării zil-

nice a acestor informaţii a fost 

introdusă de Guvern, prin pro-

iectul noului Cod de Procedu-

ră Fiscală, aprobat în şedinţa 

de miercuri.

Astfel, conform documen-

tului consultat de Mediafax, 

instituţiile de credit vor fi  obli-

gate să comunice zilnic orga-

nului fi scal central lista titu-

larilor persoane fi zice, juridi-

ce sau orice alte entităţi fără 

personalitate juridică care des-

chid ori închid conturi, cu da-

tele de identifi care ale persoa-

nelor care deţin dreptul de 

semnătură pentru conturile 

deschise la acestea, lista per-

soanelor care închiriază case-

te de valori, precum şi opera-

ţiunile în lei sau în valută a 

căror limită minimă reprezin-

tă echivalentul în lei a 5.000 

euro, indiferent dacă tranzac-

ţia este efectuată prin una sau 

mai multe operaţiuni ce par 

a avea o legătură între ele.

Prin „operaţiuni ce par a 

avea o legătură între ele” se 

va înţelege operaţiunile afe-

rente unei singure tranzacţii 

decurgând dintr-un singur 

contract sau înţelegere de o-

rice natură între aceleaşi părţi, 

a căror valoare este fragmen-

tată în tranşe mai mici de 

5.000 euro ori echivalentul în 

lei, atunci când acestea sunt 

efectuate în cursul aceleiaşi 

zile bancare.

ANAF vrea să-și facă 
o armată de turnători
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Votul de miercuri din 

Senat în cazul senatorului 

PSD Dan Şova a generat o 

serie de reacţii. Trei 

ambasade şi Comisia 

Europeană au reacţionat 

dur după blocarea arestă-

rii parlamentarului.

De asemenea, joi, DNA a 

trimis o scrisoare preşedinte-

lui Consiliului Superior al Ma-

gistraturii în care arată că se 

impune sesizarea Curţii Con-

stituţionale, pentru soluţiona-

rea confl ictului de natură con-

stituţională creat între puteri-

le statului, după ce Senatul 

nu a avizat arestarea lui Dan 

Şova. Joi, şi preşedintele Kla-

us Iohannis a sesizat Curtea 

Constituţională în cazul sena-

torului Dan Şova.

Reacţia DNA

Mai mult, DNA precizează 

că soluţionarea cererii a venit 

printr-o comunicare adresată 

de preşedintele Senatului, Că-

lin Popescu Tăriceanu, adre-

sată ministrului Justiţiei, fapt 

ce se afl ă în afara cadrului 

constituţional şi echivalează 

cu refuzul de a se pronunţa 

asupra cererii.

„Condiţia de cvorum in-

vocată în cuprinsul comuni-

cării este contrară dispoziţi-

ilor constituţionale, în condi-

ţiile în care prin Decizia Cur-

ţii Constituţionale nr. 989 din 

1 octombrie 2008 s-a consta-

tat că cererile de această na-

tură adresate sunt adoptate 

prin majoritatea simplă a par-

lamentarilor prezenţi. Astfel, 

s-a constatat că sunt necon-

stituţionale prevederile art. 

155 alin. 3 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, potrivit 

cărora cererea privind urmă-

rirea penală a membrilor Gu-

vernului se adoptă cu votul 

a cel puţin două treimi din 

numărul deputaţilor, întrucât 

contravin art. 76 alin. 2 din 

Constituţie, care prevede că 

adoptarea unor astfel de ho-

tărâri se face cu majoritatea 

simplă“, potrivit Direcţiei Na-

ţionale Anticorupţie.

Curtea Constituţională 

poate fi  sesizată şi pentru 

lipsa unei hotărâri a Parla-

mentului, a declarat, joi, pre-

şedintele CC, Augustin Ze-

grean, întrebat despre votul 

din Senat în cazul cererii 

DNA de avizare a reţinerii şi 

arestării lui Dan Şova, vot 

care nu a fost urmat de emi-

terea unei hotărâri.

Imunitate doar pentru 
declaraţii politice

Ceea ce este mai grav este 

faptul că pentru interesele 

unui grup de parlamentari, 

suntem urecheaţi cu toţii, atra-

ge atenţia politologul clujean 

George Jiglău.

„Am văzut cu toţii că a 

fost o problemă de procedu-

ră şi că Parlamentul funcţi-

onează ca un filtru între jus-

tiţie şi cel care urmează să 

fie arestat. Ar trebui ca a-

ceastă procedură să dispa-

ră când se va revizui Con-

stituţia. Din punctul meu de 

vedere, imunitatea trebuie 

să existe doar pentru decla-

raţii politice.

Am văzut că în cazul Şo-

va există o problemă de in-

terpretare a legii, iar CCR se 

va pronunţa în acest caz. Am 

văzut cum au votat, chiar şi 

unii dintre senatorii de la 

Cluj, s-a votat cum a dat or-

din partidul.

De asemenea, am văzut re-

acţiile din afară. Ne-am făcut 

de râs, iar acum suntem puşi 

în situaţia de a ne apăra cu 

toţii din cauza unui grup re-

strâns de oameni“, a comen-

tat Jiglău.

Ne-au făcut de râs şi noi 
trebuie să plătim
Politologii analizează situaţia şi implicaţiile care reies în urma votului neconstituţional 
din plen, de zilele trecute.

Politologii consideră că imunitatea trebuie păstrată doar pentru declaraţii politice

Votul împotriva arestării lui Șova a generat reacţii în rân-
dul societăţii civile, la Cluj.

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

„Milităm pentru menţinerea imunităţii doar pentru decla-
raţii politice. Nu dorim folosirea ei ca paravan pentru infrac-
tori! Dan Șova a rămas cu imunitate! Parlamentarii continuă 
să își bată joc de popor și de justiţie, ignorând mesajul 
transmis în noiembrie de stradă. E timpul să le reamintim de 
ce am ieșit în noiembrie!”, se arată în mesajul postat de or-
ganizatori pe pagina de Facebook creată special pentru acest 
eveniment.

Proteste la Cluj împotriva imunităţii 
parlamentare

Preşedintele 
sesizează CCR 
în cazul lui Şova
Președintele Klaus Iohannis a 
sesizat Curtea Constituţională 
în cazul senatorului Dan Șova. 
Judecătorii vor stabili vineri 
când se va soluţiona cererea 
șefului statului. Președintele 
arată că atitudinea 
Parlamentului în cazuri ca cel 
al senatorului Dan Șova a con-
dus la „un blocaj instituţional 
prin imposibilitatea desfășură-
rii procedurilor judiciare și a 
înfăptuirii actului de justiţie. 
Astfel, prin raportare la o ma-
joritate – în esenţă neconstitu-
ţională – Parlamentul a blocat 
posibilitatea instanţelor de ju-
decată/procurorului de a se 
pronunţa asupra temeiurilor 
cererii de arestare preventivă/
reţinerii în condiţiile prevăzute 
de lege, prin prisma imperati-
vului asigurării intereselor ur-
măririi penale sau a judecăţii, 
și a fost încălcat principiul se-
paraţiei și echilibrului puterilor 
în stat, precum și cel al obliga-
tivităţii unui comportament lo-
ial al autorităţilor publice faţă 
de Constituţie“.

Încă un parlamentar 
reţinut de DNA
Deputatul PNL Theodor 
Nicolescu a fost reţinut pentru 
24 de ore de DNA. Direcţia 
Naţională Anticorupţie a cerut 
aviz de la Camera Deputaţilor 
pentru reţinerea și arestarea 
preventivă a lui Theodor 
Nicolescu pentru luare de mită 
și abuz în serviciu, în dosarul 
fostului șef al Agenţiei 
Naţionale de Integritate, Horia 
Georgescu. Liberalul Theodor 
Nicolescu urmează cel mai 
probabil, să fi e prezentat în 
cursul zilei de vineri la instanţa 
de judecată, cu propunere de 
arestare preventivă. La intra-
rea în sediul DNA, acesta a 
precizat că scopul său este să 
obţină achitarea în dosar. 
„Sunt pregătit pentru orice. 
Nu vorbesc despre dosare“, a 
declarat Nicolescu.

Pe scurt



Campaniile anticorupţie 

desfăşurate în mai multe 

state europene, inclusiv 

România, pe fondul 

nemulţumirii cetăţenilor 

faţă de comportamentul 

liderilor lor, ar trebui să 

consolideze Europa în 

confruntarea cu Rusia, 

scandalurile de corupţie 

fi ind un dar pentru propa-

ganda de la Moscova, 

comentează publicaţia 

Financial Times (FT).

Procurorii români acuză un 

fost ministru de Finanţe că a 

ascuns trei lingouri de aur, 

90.000 de dolari şi un tablou 

semnat de un pictor impresi-

onist francez în seiful unui 

prieten, relatează Financial 

Times, în ediţia electronică. 

Un judecător spaniol apreci-

ază că Partidul Popular (PP) 

de guvernământ a fost impli-

cat în activităţi ilegale de fi -

nanţare în perioada 1990-2008, 

iar cazul ar trebui să ajungă 

în instanţă.

În Italia, ministrul Trans-

porturilor a demisionat în con-

diţiile în care zeci de ofi ciali 

guvernamentali şi oameni de 

afaceri sunt investigaţi, sub 

suspiciunea de implicare în 

contracte publice falsifi cate, 

în valoare de 25 de miliarde 

de euro. Între timp, partidul 

britanic antieuropean UKIP 

l-a exclus pe unul dintre eu-

rodeputaţii săi pentru o ten-

tativă de a mări exagerat o 

notă de plată.

Cele patru incidente, care 

s-au petrecut luna aceasta, 

arată că procurorii, judecăto-

rii şi chiar liderii politici din 

cea mai mare parte a Europei 

sunt mai serioşi în ceea ce pri-

veşte descoperirea şi pedep-

sirea actelor de corupţie.

Rusia cea coruptă 
ironizează Europa

În principiu, asaltul politic 

şi juridic împotriva corupţiei ar 

trebui să consolideze Europa 

în confruntarea sa cu Rusia, de-

oarece scandalurile de corup-

ţie care discreditează politica 

europeană reprezintă un dar 

pentru propagandiştii de la Mos-

cova, care ironizează presupu-

sa degenerare a sistemelor po-

litice şi valorile etice europene.

Campania Europei împotri-

va corupţiei, deşi încă neuni-

formă, este o recunoaştere a 

faptului că, pe fondul proble-

melor fi nanciare şi măsurilor 

de austeritate, societatea îşi 

pierde răbdarea faţă de com-

portamentul neadecvat al lide-

rilor săi. Pentru politicieni, eşe-

cul de a combate corupţia sau 

lipsa încercărilor în acest sens 

riscă să împingă alegătorii spre 

partidele populiste de dreapta 

şi de stânga.

România conduce în 
campania anticorupţie

Cea mai mare transfor-

mare s-a produs însă în Ro-

mânia, unde Darius Vâlcov 

a demisionat luna aceasta 

din funcţia de ministru de 

Finanţe, devenind cel mai 

important oficial politic în 

funcţie din ţară care este in-

vestigat pentru corupţie. 

Campania anticorupţie a în-

ceput cu seriozitate anul tre-

cut, peste 1.100 de persoa-

ne fiind condamnate, şi a 

luat avânt după alegerea lui 

Klaus Iohannis în funcţia de 

preşedinte, în noiembrie, co-

mentează FT.
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Ce impact are campania 
românească anticorupție 
la nivel european?
Publicația Financial Times face o analiză a campaniile anticorupţie din statele 
europene, inclusiv România, și a modului în care ele se reflectă în relațiile UE - Rusia.

FT spune ca Vâlcov este prada cea mai mare a campaniei  anti-corupţie din Europa

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

UDMR nu mai este la 

guvernare, dar sprijină 

PSD. Cel puţin asta reiese 

din votul dat miercuri în 

cazul arestării lui Dan 

Şova, când majoritatea 

senatorilor UDMR au 

votat împotrivă. Unul din-

tre aceştia este reprezen-

tantul UDMR Cluj în 

camera superioară a 

Parlamentului, Laszlo 

Attila, potrivit unei înre-

gistrări gândul.info.

Miercuri seara senatorul 

UDMR de Cluj Laszlo Attila 

declara pentru Monitorul de 

Cluj că votul său a fost unul 

secret, refuzând astfel să pre-

cizeze cum a votat în cazul 

arestării lui Şova.

Astfel, dintre cei patru se-

natorii clujeni Laszlo Attila a 

fost singurul care a votat îm-

potriva arestării preventive a 

colegului său.

În total, 67 de senatori l-au 

scăpat pe Dan Şova de cătu-

şe, invocând regulamentul 

Senatului.

Senatorii au votat împotri-

vă introducând bila neagră în 

urna albă şi bila albă în urna 

neagră. De asemenea, mulţi 

dintre senatorii puterii şi-au 

ascuns votul.

De când este senator, 

Laszlo Attila nu s-a remar-

cat prin nimic, bifând „0“ la 

mai multe rubrici de pe si-

te-ul Senatului.

Laszlo Attila a avut 21 de 

iniţiative legislative, nicio 

declaraţie politică, nicio în-

trebare, o singură interpela-

re, nicio întrebare adresată 

premierului, 7 luări de cu-

vânt şi nicio moţiune.

Senatorul clujean
Laszlo Attila i-a dat
o mână de ajutor lui Şova
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Ne afl ăm în expansiune şi dorim să ne consolidăm poziţia pe piaţă. Pentru aceasta 
avem nevoie de angajaţi/manageri dedicaţi, care îşi pot asuma responsabilitatea şi 
pot obţine rezultate.

Pentru consolidarea echipei avem nevoie de oameni:
- care sunt loiali și ambiţioși

- care fac lucrurile cu pasiune
- care sunt dispuși să înveţe

- care vor să ia decizii
- care sunt dispuși să se implice în detalii
- care doresc să conducă și pot să motiveze oamenii
- care caută soluţii simple și efi ciente
- care sunt dornici să înveţe și sunt curioși
- care nu se tem să pună întrebări

- care au o abordare sistematică
- care se concentrează pe rezultate

Doriţi o carieră provocatoare într-o companie internaţională 
din industria lemnului? Doriţi să puneţi în practică experienţa deţinută și să dobândiţi și 

mai multă experienţă? Sunteţi interesat de propria dezvoltare?

OPERATOR CHIMIST
Locaţie: Sebeș

Principalele sarcini şi responsabilităţi:
 Asigură funcţionarea continuă și optimizată a instalaţiilor de producţie;
 Pregătește produsele în vederea livrării;
 Încarcă și descarcă materia primă și materialele;
 Este responsabil de menţinerea stării de curăţenie la instalaţiile de producţie.
Cerinţe: 
 Studii medii;
 Experienţă minim 2 ani în activitatea de producţie industrială, de preferinţă industria 

chimică;
 Cunoștinţe privind procesele tehnologice din industria chimică;
 Disponibilitate pentru munca în echipă și program pe schimburi.

ŞEF MANEVRĂ SAU MANEVRANT
Locaţie: Sebeș

Principalele sarcini şi responsabilităţi:
 conduce, organizează și supraveghează operaţiunile de manevră 
 manevrează vagoanele goale și încărcate în vederea cântăririi lor 
 leagă, dezleagă și asigură vagoanele contra fugirii din loc
 execută proba completă de frână
 verifi că macazele manipulate de mână. 

MECANIC LOCOMOTIVĂ
Locaţie: Sebeș

Principalele sarcini şi responsabilităţi:
 execută lucrările de mentenanţă și verifi că zilnic locomotivele din dotare 
 răspunde de alimentarea locomotivei cu motorină și ulei
 răspunde de încadrarea în norma de consum
 respectă și aplică Ordinul 855 si Decretul 400
Cerinţele posturilor: 
 aviz medical + psihologic
 certifi cat de evaluare profesională emis de CENAFER
 certifi cat de absolvire a cursului de califi care (șef manevră, manevrant sau mecanic 

locomotivă)
 autorizaţie pentru exercitarea funcţiei (șef manevră, manevrant sau mecanic 

locomotivă)
 autorizaţie pentru efectuarea probei frânei automate (șef manevră sau manevrant)
 permis de conducere LDH (mecanic locomotivă)

Dacă sunteţi interesat de această oportunitate, vă rugăm să ne trimiteţi CV-ul și 
scrisoarea de intenţie până la data de 25.04.2015 la următoarea adresă de e-mail:
hr@kronospansebes.ro, sau la sediul companiei din Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr. 59, 
jud ALBA; tel / fax: 0258801100 / 0258801199

BE A LEADER, NOT A FOLLOWER!

PUBLICITATE

Consiliul Judeţean Sibiu, 

Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi 

Promovarea Culturii 

Tradiţionale „Cindrelul – 

Junii” Sibiu şi Cercul 

Militar Sibiu – propun o 

călătorie folclorică prin 

întreaga Românie, dar şi 

în diaspora, în scopul des-

coperirii şi promovării 

tinerelor talente ale muzi-

cii populare româneşti.

Harta celor 45 de concu-

renţi înscrişi în concurs se 

prezintă astfel: judeţele Ti-

miş, Alba, Suceava, Iaşi, Te-

leorman, Prahova, Argeş, Bis-

triţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Ma-

ramureş, Neamţ, Constanţa, 

Olt, Vâlcea, Sibiu, municipiul 

Bucureşti şi Republica Mol-

dova. În urma unei preselec-

ţii, cei mai buni 15 solişti as-

piranţi la Marele Premiu al 

festivalului vor intra în con-

cursul cu public, în cadrul 

căruia vor prezenta câte o 

doină şi o piesă cu acompa-

niament muzical. Evoluţiile 

lor vor fi  apreciate de juriul 

de specialitate, care va întoc-

mi clasamentul fi nal.

La Casa de Cultură 
din Sbiu

Spectacolul-concurs are 

loc astăzi, 27 martie, la Ca-

sa de Cultură a Sindicatelor 

Sibiu, începând cu ora 18.00. 

Urmează un spectacol extra-

ordinar susţinut de Ansam-

blul folcloric „Ceata Junilor” 

şi solişti premiaţi la ediţii an-

terioare ale festivalului: An-

dra Matei, Nicu Mâţă, Andre-

ea Haisan, Alexandru Brădă-

ţan, Stana Stepanescu, Flo-

rin Boita, Daniel Pop, Virgi-

nia Irimuş, Gabriel Dumitru, 

Diana Călinescu, Oana Tomo-

ioagă, Paul Ananie, Ina To-

doran, Răzvan Năstăsescu, 

Codruţa Rodean, Bogdan Cio-

ranu, Anca Mărginean, Trai-

an Stoiţă, Narcisa Băleanu, 

Marian Medregoniu, Ilie Ca-

raş, Georgiana Păduraru, Şi-

rin Narenji, Izabela Tomiţa, 

Valentin Sanfi ra, Ion Chiş, Io-

nela Sterp, Olguţa Berbec, 

Ion Drăgan, Ovidiu Homoro-

dean, Gabriela Tuţă, Paula 

Medrea şi Ilie Medrea.

Nume sonore

Spectacolul de mâine, 28 

martie, debutează cu Gala la-

ureaţilor şi invitata specială 

Mădălina Ancuţa Mîrza, lau-

reata Marelui Premiu a ediţi-

ei 2014 a festivalului. Urmea-

ză un regal folcloric în cadrul 

căruia va avea loc lansarea 

CD-ului solistei Alinei Pinca, 

intitulat „Vin ciobanii munte-

lui”. Nu lipsesc nume sonore 

ale muzicii populare româ-

neşti: Nicolae Furdui Iancu, 

Nineta Popa, Florentina şi Pe-

tre Giurgi, Carmen Popovici 

Dumbravă, Viorica Macovei, 

Marcel Părău, dar nici mult 

îndrăgitul Ansamblu Folcloric 

Profesionist „Cindrelul – Ju-

nii Sibiului” şi soliştii: Nelu 

Albu, Alina Bîcă, Daniel Ro-

salim, Viorica Telcean, Robert 

Târnăveanu.

Spectacolele sunt prezen-

tate de către solista de muzi-

că populară Viorica Macovei 

şi vor fi  preluate de către te-

leviziunea Favorit.

Folclorul, la el acasă
Începe cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului 
„Vară, Vară, Primăvară” 

Talent recunoscut
Noutatea absolută a aces-
tei ediţii este participarea, 
în afara concursului, a 
Lorenei Ene - laureata 
Marelui Premiu al 
Concursului pentru copii 
„Sibiu - Capitala Muzicii”, 
ediţia a II-a, 2014, ca pre-
miu inedit oferit pentru în-
curajarea tinerelor talente. 

Proiectul „CinePolska – 

Zilele Filmului Polonez” 

ajunge, în perioada 26 

martie – 6 aprilie, în 

şapte oraşe din România 

– la Galaţi, Braşov, Cluj, 

Iaşi, Oradea, Târgu 

Mureş şi Timişoara – şi 

la Bălţi, în Republica 

Moldova, după ce în 

toamna lui 2014 a popo-

sit la Bucureşti şi 

Chişinău.

Potrivit unui comunicat al 

Institutului Polonez din Bu-

cureşti, împreună cu partene-

rii săi locali, Institutul a se-

lectat patru dintre cele mai 

bune fi lme poloneze ale anu-

lui 2013.

Festivalul va fi  deschis de 

„Păpuşa”, o biografi e neobiş-

nuită şi neliniară, care ne va 

prezenta prin imagini deose-

bit de artistice viaţa primei po-

ete rrome din Polonia şi pre-

ţul plătit pentru talentul său.

„Să vrei să trăieşti” ne va 

duce în lumea unui tânăr ca-

re, deşi suferind de paralizie 

cerebrală, îi învaţă pe cei din 

jur ce înseamnă să trăieşti o 

viaţă cu adevărat liberă. Deşi 

atinge un subiect sensibil, fi l-

mul produce spectatorului o 

stare de optimism.

„Baby blues” este o peli-

culă despre o mamă adoles-

centă care învaţă ce este res-

ponsabilitatea, păstrându-şi 

în acelaşi timp bucuria de a 

trăi. Buna dispoziţie e garan-

tată de comedia «Un bilet spre 

lună» – un road movie şi o 

poveste despre maturizare în 

Polonia anilor ‘60”, mai infor-

mează comunicatul.

„CinePolska – Zilele Filmu-

lui Polonez” este un eveni-

ment organizat de Institutul 

Polonez din Bucureşti şi Aso-

ciaţia Cineaştilor Polonezi, cu 

sprijinul Institutului Polonez 

de Artă Cinematografi că.

„CinePolska” ajunge la Cluj„Marussia”, primul lung-

metraj al regizoarei Eva 

Pervolovici, va rula de 

sâmbătă în cinematogra-

fele româneşti, informea-

ză un comunicat al distri-

buitorilor transmis 

Agerpres.

În Bucureşti, fi lmul va ru-

la în următoarele cinemato-

grafe: la Cinema „Arta”, în 

Cluj-Napoca, „Elvira Popes-

cu”, Studio, MŢR, Corso, Eu-

ropa, Scala, în Botoşani, la 

Victoria, la Craiova, la Cine-

ma Modern, la Deva, la Cine-

ma Arta, la Iaşi, la Cinema 

Victoria şi Cinema Republica, 

la Piatra-Neamţ, la Victoria, 

la Piteşti, la Cinema "Sebas-

tian Papaiani", la Târgu-Mureş, 

la Arta, la Timişoara, Sibiu, 

Braşov şi Constanţa, în reţea-

ua Cityplex.

Pe parcursul ultimilor doi 

ani, fi lmul a fost premiat cu 

numeroase distincţii, printre 

care Premiul TV5 Monde pen-

tru cel mai bun fi lm Franco-

fon în cadrul Festivalului In-

ternaţional de Film Transilva-

nia, menţiune specială în ca-

drul Festivalului de Film In-

dependent de la Bordeaux, 

premiul publicului la Auburn, 

Australia. În ianuarie anul 

acesta, fi lmul a fost lansat şi 

distribuit în cinematografele 

din Franţa, unde a rulat timp 

de şapte săptămâni.

Filmul spune povestea Lu-

ciei, o mamă rusoaică de 35 

ani, şi a Marussiei, fetiţa ei 

de 6 ani. Ele cutreieră pe 

străzile din Paris, cu valize-

le în mână. Caută în fi ecare 

noapte un loc de dormit, în 

funcţie de întâlniri şi întâm-

plare. În ciuda incertitudinii 

şi a privirilor dezaprobatoa-

re ale compatrioţilor lor, ma-

ma şi fi ica trăiesc momente 

de tandreţe.

Din distribuţia filmului 

fac parte Dinara Drukarova, 

Marie-Isabelle Stheynman, 

Sharunas Bartas, Dounia Si-

chov. Scenariul e semnat de 

Eva Pervolovici şi Monica 

Stan.

Filmul „Marussia”, 
de sâmbătă în cinematografe

ADVERTORIAL
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere + de-
pendinţe, ultracentral, zona P-ţa M 
Viteazul, în supr. de 54 mp utili + 
2 beciuri de 12 mp și 14 mp, con-
strucţie de cărămidă, călduroasă 
iarna și răcoroasă vara, geamuri 
termopan, renovat recent, centrală 
termică, contorizat individual, ușă 
metalică la intrare,parchet, gresie, 
faianţă, excepţional pentru cabine-
te, birouri sau locuit. Aștept oferte 
la tel. 0762-258062 (2.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
et. 1, în cart. Mărăști, str. Fabricii 
de Zahăr nr. 73. Fără agenţii. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0742-436354. (6.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă veche, cu supra-
faţă mică de, sau spaţiu comerci-
al cu vad bun, cu vitrină la stra-
dă, până în 20-25 mp. Aștept 
oferte serioase la tel. 
0762-258062. (4.7)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 3 
dormitoare, supr. 72 mp, grădină și 
teren, C.F. actualizat. Inf. suplimen-
tare la tel. 0747-700044. (5.5)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (5.5)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, jud 
Cluj, 4 camere, șură cu 2 grajduri, 
bucătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, acces la toate utilită-
ţile, cu sau fără 4 ha teren agricol. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (5.5)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, et. 
¼, curte mare, central. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-431115. (5.5)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (5.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucătă-
rie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (5.5)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în cur-
te, în zona Grigorescu (P-ţa 14 iu-
lie, Donath, E. Grigorescu, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Arte-
lor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren sau grădină 
min. 400 mp, front minim de 16 

m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (5.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (5.5)

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (5.5)

¤ Vând teren intavilan în Mări-
șel, supr. 12200 mp, front la 
drum principal 90 m, curent elec-
tric, apă, carte funciară, preţ 10 
euro/mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (5.5)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană E60, situat la intrarea 
Turda-Dăbăgău, vis-à-vis de Că-
minul de vârstnici Sfânta Sava, 
teren compact, curent electric, 
carte funciară, poziţie și locaţie 
foarte bună pentru construcţie 
de anvergură, preţ 17 euro/mp. 
Inf. la tel. 0744-653097. (5.5)

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

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

situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
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 utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SPAŢII

¤ Vând garaj de beton prefabri-
cate, în cart. Mărăști, lângă P-ţa 
Mărăști, supr. 19 mp, cu curent 
electric, contorizat separat, acte 
la zi, în perfectă stare de utiliza-
re. Inf. suplimentare la tel. 
0762-258062. Rog seriozitate 
maximă. Preţ negociabil. (4.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. ofer spre închiriere garaj 
din beton, situat în cart. Grigores-
cu în curtea blocului din str. Fân-
tânele nr. 5, vis-à-vis de Institutul 
de Chimie. Inf. la tel. 
0364-404101, 0771-382360 sau 
0753-102134. (4.7)

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

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curăţenie
angajăm

personal cu/fără 
experienţă în domeniu,

pentru curăţenie în 
centre comerciale din Cluj 

Iulius Mall.
Tel. 0728-999.187. (3.6)

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

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer şi ofer seriozitate. Rog su-
naţi la tel. 0745-802150.

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

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

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

SERVICII

¤ Prelucrări fotografi ce alb/ne-
gru pe cale clasică (manual). Inf. 
la tel. 0756-953945. (1.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, ta-
rif accesibil. Fost maistru specia-
list la “Casa de Modă”. Inf. la tel. 
0364-882575. (5.7)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinței, 
în Cluj-Napoca Sunați la tel. 
0740-876853. (6.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 50 cmc, în patru 
timpi, și pentru viteze, puțin ru-
lată în țară, și cască motociclist 
nouă, nr. 56. Inf. la telefon 
0723-064864. (3.5)

¤ Vând CART, 270 cmc, stare 
perfectă. Inf. și relații la tel. 
0740-876853. (3.5)

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

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și piese de schimb. Relaţii 
la tel. 0746-297102. (6.7)

¤ Cumpăr cauciuc auto, marca 
”Hankook”, indicativ 
866-205/60/15, nou, stare bu-
nă. Inf. suplimentare la tel. 
0744-653097. (6.7)

UZ CASNIC

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

ELECTRO

¤ Vând două televizoare color 
”Teletech”, în stare bună de func-
ţionare. Inf. suplimentare la tel. 
0745-920199. (6.7)

¤ Vând televizor color marca 
”NEI”, în stare bună de funcţiona-
re, preţ 200 RON. Inf. suplimenta-
re la tel. 0753-079049. (6.7)

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

CĂRŢI

¤ Vând convenabil colecţia ”Ști-
inţă și Tehnică și ”Revista Teh-
nium”, din 1950 până la retrage-
rea de pe piaţă. Inf. suplimentare 
la tel. 0723-064864. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând URGENT trei pardesie de 
damă și trei de bărbaţi, diferite 
culori și mărimi, stare bună, preţ 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53° și vin alb și roșu, preţ 30 
RON, 23 RON, respectiv 8 RON. 
Calitate superioară, la comandă. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 
5 ani, ghete negre din piele nr. 
40, noi. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (1.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, preţ nego-
ciabil. Aţtept telefoane la 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând două pături de Mara-
mureș, noi, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând două covoare, covor 
”Delina”, cu dim. 3 x 2,5 m, car-
petă și covor lucrat manual din 
lână cu dim. 3 x 2,50 m, preţ 

negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton 
și 42 plopi pentru gard. Inf. la 
tel. 0746-297102. (1.7)

¤ Vând 15 bucăţi de piese de ar-
tizanat din alamă, candele, servi-
ciu de ţuică, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, 
aproape nouă. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (1.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, peste 120 l. Sunaţi la la tel. 
0740-876853. (1.7)

¤ Vând două baterii pentru ţigări 
electronice, VAMO V5 de capacitate 
mare cu vaporizatoare performante 
și MVP de 2600 mAh și voltaj varia-
bil, foarte performante, puţin folo-
site, se pot verifi ca și proba. Inf. la 
tel. 0762-258062. (2.7)

¤ Vând cablu din oţel zincat de Ø 
9 mm. Inf. la la tel. 
0746-297102. (6.7)

¤ Vând tanc lapte din inox, digital, 
300/800 litri, monofazice, ieftin. 
Inf. la tel. 0747-700044. (6.7)

¤ Vând vin alb/roșu de misec, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0722-515094. (7.7)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi con-
servanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.
¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECȚIONARI

¤ Vând colecţie de obiecte deco-
rative din cupru, 12 bucăţi, cara-
fă, candelă, servici de cafea cu 
tavă și cești, etc. Preţ bun. Inf. la 
tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-591965. 
(3.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe 
care se servesc și se pun pahare-
le în locale. Tel. 0749-174082. 
(3.7)

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (2.5)

¤ Cumpăr embleme auto, insig-
ne, insigne fanioane, decoraţii 
medalii vechi românești. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, peste 500 de mo-
dele (sport, faună, etc.), fără cip, 
preţ negociabil la cantitate. Tel. 
0755-920694. (2.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Vând colecţie de brichete, bri-
chete pe gaz și benzină, preţ ne-
gociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând sobe de teracotă antice, 
cu ornamente deosebite, de cu-
loare galbenă, maro și albă, și 
candelabre antice. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (2.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri cir-
culate în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, per-
sonaje, animale, sport, avioane, 
etc), preţ 0,30 RON/buc, nego-
ciabil. Inf. la tel. 0755-920694. 
(2.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 

cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (2.5)

ANIMALE

¤ Vând ouă pentru incubat, găini 
de rasa Rhode Island Red, origina-
ră SUA, foarte frumoase, culoare 
cărămiziu închis, productivitate ma-
re, sănătoase (pot trimite poze pe 
facebook), ouă de raţe albe Pekin 
și gâște albe Toulouse, de 8-10 kg. 
Inf. la tel. 0762-258062. (2.7)

¤ Crescător de păsări de curte, 
vând ouă pentru consum zilnic 
sau pentru incubat, găini, raţe și 
gâște albe de carne, crescute cu 
cereale ecologice, nestresate, 
sunt proaspete și curate. Sunaţi 
la tel. 0762-258062. (2.7)

PIERDERI

¤ Societatea PIATRA ROM SRL, 
cu sediul în sat Măcău, comuna 
Aghireșu, nr. FN, judeţ Cluj, înre-
gistrat la Registrul Comerţului cu 
J12/1121/2006, C.U.I. 
18537300, declară pierdute ur-
mătoarele: Certifi cat de Înregis-
trare seria B 0933562; două cer-
tifi cate constatatoare înregistrate 
sub nr. 15222/28.03.2006. Se 
declară nule. (1.1)

¤ S.C. Hanycons S.R.L., 
J12/4224/2008, CIF 
24638520, declară pierdute 2 
certificate constatatoare cu nr. 
45690 din 01.08.2014. Se de-
clară nule. (1.1)

¤ ALEX și GEORGE IMPORT EX-
PORT S.R.L. declară pierdut certi-
fi cate de clasifi care hotelieră cu 
nr. 13636/12.08.2010, emis 
pentru Alex & George Boutique 
Hotel. Se declară nule. (1.1)

¤ S.C. GARUDA MOTORS S.R.L., 
nr. 571424/27.12.2012, 
J12/3445/2012, CUI 31046997, 
pierdut certifi cat constatator, 
două exemplare. Se declară nu-
le. (1.1)

¤ Pierdut Rezoluţia Nr. 
12995/16.06.2014, certifi cat 
constatator de înfi inţare, certifi -
cat de înregistrare seria B, numă-
rul 2932355 din 17.06.2014, ale 
societăţii comerciale PLAN DE PA-
RENTING S.R.L., având CUI 
33278934, 
J12/1941/16.06.2014, sediul în 
Cluj-Napoca, str. Valeriu-Bologa 
nr. 3, ap. 146. Le declar nule. 
(1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu OUG 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, cu modifi cările și 
completările ulterioare, S.C. 
DELAP INVEST S.R.L. anunţă în-
ceperea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Fabrică de 
vopsele, tencuieli, adezivi fl exi-
bili, cărămizi şi pietre aparente, 
hidroizolaţii acrilice“, din locali-
tatea Cluj-Napoca, str. Fabricii de 
Zahăr, nr. 167, jud. Cluj. Eventua-
lele sugestii și reclamaţii se vor 
depune la sediul A.P.M. Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni-joi, între orele 8:00 – 
16:30 și vineri, între orele 8:00 
– 14:00 sau pe mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro. (1.1)

ANUNȚ DE MEDIU

¤ SZABO IULIANA, în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de în-
cadrare, conform H.G. 
1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru 
”PUZ-Construire ansamblu de lo-
cuinţe, împrejmuire, racorduri şi 
branşamente, amenajări exteri-
oare”, propus a fi  amplasat în 
Cluj-Napoca, str. Borhanci nr. 56 
provizoriu, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Prima versiune a PUZ poate fi  
consultată la sediul S.C. Arhimar 
Serv S.R.L., Cluj-Napoca, str. Cli-
nicilor nr. 39, jud. Cluj, în zilele 
de luni-vineri, între orele 
8:00-16:00, din data de 
25.03.2015. Publicul interesat 
poate transmite în scris, comen-
tarii și sugestii, până la data de 
10.04.2015. (2.2*)

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

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 
Lega Flavio Traffi c SRL, organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri :

Set 2 rame lansare marfa, Semiremorca Stokota SP Etra 
S4UN206 SS, Autoturism Volkswagen Passat Variant, 
Autoutilitara Iveco Daily, Autotractor DAF, Autoutlitara DAF.

Licitaţiile vor avea loc în data de 01.04.2015, ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 38 ap.1. În situaţia în 
care nu se va prezenta nimeni la prima licitaţia aceasta se 
va reconvoca pentru data de 14.04.2015, 24.04.2015, 
05.05.2015, la aceeași oră în aceleași condiţii. Documentaţia 
de înscriere va putea fi  depusă până la ora 15:00, în ziua 
anterioară licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0264.432.603

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al S.C. PROARDEAL S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzarea următoarelor bunuri:

1. Imobil constând în teren + construcţie, situat în 
Cluj-Napoca, str. Sitarilor, nr. 56, jud. Cluj, preţ de pornire: 
438.937,98 lei

în data de 08.04.2015, in Cluj Napoca, str. Emil Racoviţă 
nr. 38 ap.1. Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă 
până la ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta în datele de 15.04.2015, 
22.04.2015, 29.04.2015, 06.05.2015 , la aceeași oră și în 
aceleași condiţii

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0766 33 66 78

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de administrator 
judiciar provizoriu al Cosinus Consultanţă S.R.L. (în 
insolvenţă, in insolvency, en procedure collective) prin 
încheierea civilă pronunţată în ședinţa din data de 04.02.2015, 
în dosarul 1424/1285/2014 afl at pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj,

NOTIFICĂ
Toţi creditorii Cosinus Consultanţă S.R.L. (Cluj-Napoca, 

Calea Dorobanţilor, nr. 78, bloc Y.1, scara 3, etaj P, ap. 46, 
judet Cluj) că faţă de aceasta a fost deschisă procedura 
insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014 
și în consecinţă:

1. Termenul limită de depunere de către creditori a 
opoziţiilor faţă de deschiderea procedurii este de 10 zile de 
la primirea notifi cării de deschidere a procedurii insolvenţei.

2. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei este data de 18.03.2015;

3. Termenul limită de verifi care a cererilor de admitere a 
creanţelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este data de 26.03.2015;

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

5. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului preliminar de creanţe este 
data de 08.04.2015.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
31.03.2015, ora 15.00, la sediul administratorului judiciar 
din localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

ANUNŢ PUBLIC

COMUNA CHINTENI anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj de a nu solicita parcurgerea celorlalte 
etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului și de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale 
procedurii de evaluare adecvată , în cadrul procedurii de 
evaluare adecvată pentru proiectul „Modernizare drum 
vicinal Chinteni-Măcicaşu, din comuna Chinteni, judeţul 
Cluj“, propus a fi  amplasat în intravilanul și extravilanul 
localităţilor Chinteni și Măcicașu, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul autorităţii 
competente pentru pro tecţia mediului Cluj, str. Dorobanţilor 
nr. 99, luni între orele 9,00-16,30, marţi-joi între orele 
9.00–14,00 și vineri între orele 9.00–12,00 precum și la 
următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până la data de 
01.04.2015.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. FLORISAL S.A. în calitate de titular anunţă publi-
cul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M. Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului pentru proiectul ”Elaborare PUZ, 
PUD şi construire ansamblu mixt, rezidenţial, comerţ, ser-
vicii, împrejmuiri, amenajări, racoduri şi branşamente“, 
propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, Calea Mănăștur, nr.2-
6, jud. Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 8:30-
14:00, vineri între orele 8:30-12:00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la da-
ta publicării prezentului anunţ, până la data de 31.03.2015.

REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC 
CLUJ – NAPOCA – agrement – canotaj Lacul Chios 

incepand cu 28 martie 2015

PROGRAMUL ZILNIC:

LUNI – DUMINICĂ ÎN INTERVALUL ORAR 11:00 – 19:00

VĂ PUNEM LA DISPOZIŢIE URMĂTOARELE AMBARCAŢIUNI:

• HIDROBICICLETE TIP LEBĂDĂ CU 2 LOCURI – 5 BUCĂŢI;

• HIDROBICICLETE TIP LEBĂDĂ CU 4 LOCURI – 10 BUCĂŢI;

• HIDROBICICLETE CU 3 LOCURI – 10 BUCĂŢI;

• BĂRCI CU VÂSLE – 10 BUCĂŢI.

https://www.facebook.com/radpcluj

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

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

Consiliul de Administraţie al societăţii
TANIRO CAPITAL S.A.

cu sediul social în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, 
str. Iașilor, nr. 20, et. 1, având număr de ordine în Registrul 
Comerţului J12/2120/2009, cod unic de înregistrare 26195089, 
atribut fi scal RO, capital social subscris și vărsat 103.000 lei, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a 
Acţionarilor, pentru data de 27.04.2015, ora 10:00, respectiv 
ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2015, stabilită 
ca dată de referinţă. În caz de neîndeplinire a condiţiilor de 
cvorum, Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a 
Acţionarilor se va ţine la data de 28.04.2015, la aceleași ore 
și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară

a Acţionarilor:
1. Aprobarea abrogării Actului constitutiv al societăţii (ca 

urmare a retragerii de la tranzacţionarea pe piaţă a valorilor 
mobiliare emise de TANIRO CAPITAL S.A. și a radierii acestora 
din evidenţa Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu 
consecinţa dobândirii caracterului de societate pe acţiuni de 
tip închis) și aprobarea noului Act constitutiv al societăţii, 
conform proiectului disponibil spre consultare la sediul 
societăţii, începând cu data convocării.

2. Aprobarea menţionării în registrul comerţului a faptului că 
registrul acţionarilor societăţii este ţinut de Registrul Mioriţa S.A.

3. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 1 an a duratei 
Contractului de credit nr. 21/28.04.2014, încheiat între 
TANIRO CAPITAL S.A. și societatea Kooperation International, 

Vermögensverwaltungs- und Beratungsgesellschaft mbH.
4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 

pe seama societăţii actul adiţional la Contractul de credit nr. 
21/28.04.2014 încheiat între TANIRO CAPITAL S.A. și societatea 
Kooperation International, Vermögensverwaltungs- und 
Beratungsgesellschaft mbH, aferent prelungirii perioadei 
contractuale conform punctului 3 de pe ordinea de zi.

5. Mandatarea unei persoane să semneze, respectiv să 
încheie în numele și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea 
AGEA ce va fi  adoptată, precum și Actul constitutiv al societăţii.

6. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi  
adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al României, 
partea a IV-a.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul economico-fi nanciar pe anul 
2014 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie 
pentru exerciţiul fi nanciar 2014.

2. Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ și a 
contului de profi t și pierdere pe anul 2014.

3. Aprobarea repartizării ca dividend a profi tului realizat 
în anul 2014, precum și a profi tului nerepartizat din anii 
2009, 2010, 2011, 2012 și 2013, precum și aprobarea 
termenului de plată a dividendelor.

4. Aprobarea raportului de audit fi nanciar pentru anul 2014.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

6. Aprobarea revocării auditorului intern Euroaudit S.R.L. 
începând cu data hotărârii AGOA ce va fi  adoptată și aprobarea 
îndeplinirii formalităţilor de radiere a acestuia din evidenţa 
Ofi ciului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj.

7. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi  
adoptată.

8. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al României, 
partea a IV-a.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi, inclusiv proiectul noului Act constitutiv al societăţii, pot 
fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, începând cu 
data de 27.03.2015.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunările 
Generale, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se poate 
face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune în original la sediul societăţii până la data de 
24.04.2015. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de acţionari, se vor 
depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin 
scrisoare recomandată cu confi rmare de primire, pe care să 
fi e trecută adresa expeditorului/acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Dl. Stukenborg Engelbert Maria

CONVOCATOR

Societatea INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA 
TURZII S.A.

în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement
CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
Societăţii INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

societate în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement cu sediul social in 

Campia Turzii, cod 405100, str. Laminoriştilor, nr. 145, 
jud. Cluj, înregistrată la Ofi ciul Registrului Comerţului cu 

nr. J12/67/1991, cod unic de înregistrare 199710

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, 
Phoenicia Business Center, str. Turturelelor, 11A, et. 4, sector 3, 
înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO 0104 din 31.12.2006 prin 
reprezentant permanent Kovacs Timea ("Administratorul Judiciar") 
în calitate de administrator judiciar al INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA 
TURZII S.A. (societate în reorganizare judiciara, in judicial 
reorganisation, en redressement), desemnat prin Sentinţa civilă 
nr. 1165 din data de 17.04.2013 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj, în dosarul nr. 356/1285/2013 în temeiul art. 
20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 
cu modifi cările și completările ulterioare, prevederilor Legii 
societăţilor nr. 31/1990 cu modifi cările și completările ulterioare 
și ale Actului Constitutiv al Societăţii

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

INDUSTRIA SARMEI S.A. (societate în reorganizare judiciara, 
in judicial reorganisation, en redressement) pentru data de 
29.04.2015, orele 11.00, la sediul RVA INSOLVENCY SPECIALISTS 
S.P.R.L. din Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et. 4, 
sector 3, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
societăţii, ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A., la sfârşitul 
zilei de 17.04.2015, considerată ca Dată de referinţă pentru 
această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare ale societăţii pentru 

exerciţiul fi nanciar 2014 pe baza rapoartelor prezentate de 
administratorul special şi auditorul fi nanciar:

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profi tului net 
contabil aferent exerciţiului fi nanciar 2014 pentru constituirea 
rezervelor legale şi acoperirea parţială a pierderilor contabile 
din exerciţiile fi nanciare precedente.

3.Aprobarea datei de inregistrare, conform art.238 alin (1) 
din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a ,,ex date" 
conform art.2 si art. 5, pct.11 din Regulamentul nr. 6/2009 
privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul 
adunarilor generale ale societatilor. Propunere privind data 
de înregistrare : 20.05.2015. Propunere privind data ,,ex date": 
19.05.2015.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate/cvorum prevăzute 
de Actul Constitutiv al Societăţii pentru prima convocare, a doua 
convocare va avea loc pe data de 30.04.2015, orele 11.00, la 
aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de referinţă.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale a acţionarilor, 
documentele și materialele de ședintă sunt disponibile începând 
cu data de 27.03.2015 în format electronic pe website-ul societătii 
(www.isct.ro), sau pot fi  obţinute la sediul Societăţii din Campia 
Turzii, str. Laminoristilor nr.145 , jud. Cluj, în zilele lucrătoare, 
între orele 8,00 – 16,00.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreuna, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul de a 
introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
prezentei convocări în Monitorul Ofi cial al României Partea a 
IV-a, puncte noi pe ordinea de zi cu condiţia ca fi ecare punct sa 
fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi  exercitate numai în scris și depuse / 
transmise prin poștă sau curierat, în plic închis, cu menţiunea 
scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A 
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015, la sediul Societăţii 

din Campia Turzii str. Laminoristilor nr.145 , jud. Cluj. Fiecare 
actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale, la care Societatea poate răspunde 
inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societăţii 
(www.isct.ro), în format întrebare – răspuns, sau se formulează 
un răspuns general pentru întrebările cu același conţinut.

Întrebările vor fi  depuse / transmise prin poștă sau curierat, 
în plic închis, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 
29/30.04.2015, la sediul Societăţii din Campia Turzii str. 
Laminoristilor nr.145 , sau transmise prin mijloace electronice 
(e-mail : raluca.damian@isct.ro).

În vederea identifi cării și a dovedirii calităţii de acţionar care 
adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea 
ordinii de zi, Societatea poate solicita prezentarea copiei după 
actul de identitate al acţionarului persoană fi zică, prezentarea 
unui document din care să rezulte datele de identifi care ale 
acţionarului precum și ale reprezentantului legal în cazul 
acţionarilor persoane juridice și numărul de acţiuni deţinute, 
emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de participanţii 
care furnizează servicii de custodie, conform legii, sau în cazul 
în care reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică nu 
a fost comunicat de acţionar la Depozitarul Central S.A., un 
certifi cat constatator eliberat de registrul comerţului sau orice 
alt document emis de către o autoritate competentă din statul 
în care acţionarul este înmatriculat legal, care să ateste calitatea 
de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data 
publicării prezentului Convocator.

La adunare pot participa și vota numai acţionarii înscriși în 
registrul acţionarilor la data de referinţă de 17.04.2015.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot 
fi  reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv de alte persoane 
decât acţionarii), pe bază de procură specială, sau, după caz, de 
procură generală, sau pot vota prin corespondenţă.

Documentele necesare pentru participarea la AGA a acţionarilor 
persoane fi zice sunt: dacă acţionarul se prezintă personal: actul de 
identitate; dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană: 
procura specială sau, după caz, procura generală și actul de identitate 
al reprezentantului și copie după actul de identitate al acţionarului.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice își vor dovedi 
calitatea astfel:

(i) reprezentantul legal – actul de identitate. În cazul în care 
acţionarul nu a furnizat informaţiile privind reprezentantul legal 
către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât 
acesta să se regăsească în evidenţele furnizate de Depozitarul 
Central pentru data de referinţă, cu actul de identitate și un 
certifi cat constatator eliberat de registrul comerţului sau orice 
alt document emis de către o autoritate competentă din statul 
în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea 
de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data 
publicării prezentului Convocator și prezentat în original;

(ii) persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare 
– actul de identitate al reprezentantului, procura specială sau, 
după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al 
persoanei juridice respective. În cazul în care acţionarul nu a 
furnizat informaţiile privind persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare către Depozitarul Central, anterior 
datei de referinţă, astfel încât acesta să se regăsească în evidenţele 
furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, va 
prezenta și un certifi cat constatator eliberat de registrul comerţului 
sau orice alt document emis de către o autoritate competentă 
din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă 
calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte 
de data publicării prezentului Convocator și prezentat în original.

Acţionarul poate acorda o procură generală valabilă pentru 
o perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentantului 
său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea adunărilor 
generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de 
dispoziţie, cu condiţia ca procura să fi e acordată de către acţionar, 
în calitate de client, unui intermediar defi nit conform art. 2 alin. 
(1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, sau 
unui avocat, care nu se afl ă într-o situaţie de confl ict de interese, 
conform art. 243 alin. (6+4) din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital.

Formularele de procură specială, atât în limba română, cât 
si în limba engleză, se pot obţine de la sediul societăţii sau pot 
fi  descărcate de pe website-ul societăţii (www.isct.ro) începând 
cu data de 27.03.2015.

Procura specială se va întocmi de acţionar, în limba română 
sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru 
societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procura generală sau procura specială înainte de prima 
utilizare, se va depune / transmite prin poștă sau curierat, cu 
confi rmare de primire, în plic închis cu menţiunea scrisă clar, cu 
majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN 
DATA DE 29/30.04.2015, la sediul Societăţii din Campia Turzii, 
str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj , astfel încât să fi e înregistrată 
ca fi ind primită la Societate până la data de 27.04.2015, ora 
11.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin 
reprezentant, în original sau, numai în situaţia în care acţionarul 
a furnizat informaţiile privind persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare către Depozitarul Central, anterior 
datei de referinţă, astfel încât acesta să se regăsească în evidenţele 
furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, în 
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub 
semnătura reprezentantului.

Procura generală sau procura specială înainte de prima 
utilizare se poate transmite, în același termen, și semnată 
electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor 
Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail 
la adresa: raluca.damian@isct.ro, situaţie în care, se recomandă 
și contactarea societăţii la telefon (+4)0264305301 pentru a se 
evita situaţia în care din diverse motive tehnice e-mail-ul nu a 
ajuns la destinaţie.

Acţionarii înregistrati la data de referinţă au posibilitatea de 
a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin 
utilizarea formularului de vot prin corespondentă, fi e în limba 
română, fi e în limba engleză, puse la dispoziţie începând cu 
data de 27.03.2015, pe website-ul societăţii (www.isct.ro) sau 
la sediul Societăţii.

Formularul de vot prin corespondenţă completat și semnat 
de acţionarul persoană fi zică sau reprezentantul legal al 
acţionarului persoană juridică, cu autentifi carea semnăturii de 
către un notar public, se va depune / transmite prin poștă sau 
curierat, cu confi rmare de primire, în plic închis cu menţiunea 
scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A 
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015, la sediul Societăţii 
din Campia Turzii, strada Laminoristilor, nr.145, jud. Cluj, astfel 
încât să fi e înregistrat ca fi ind primit la Societate până la data 
de 27.04.2015, ora 11.00. Formularele de vot prin corespondenţă 
primite ulterior termenului stabilit nu vor fi  luate în calcul în 
adunarea generală.

În cazul în care acţionarul persoană juridică nu a furnizat 
informaţiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, 
anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regăsească 
în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de 
referinţă, procura specială, procura generală sau formularul de 
vot prin corespondenţă va fi  însoţită și de un certifi cat constatator 
eliberat de registrul comerţului prezentat în original sau copie 
conformă cu originalul sau orice alt document emis de către o 
autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat 
legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel 
mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondenţă 
date de acţionari unor instituţii de credit care prestează servicii 
de custodie vor fi  acceptate de societate în condiţile art. 17+1 
respectiv 18+1 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 sub condiţia 
respectării termenului în care acestea trebuie fi e primite la 
Societate, respectiv până la data de 27.04.2015, ora 11.00.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite 
într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi  însoţite de o 
traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau 
în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea 
documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal.

În cazul în care convocatorul iniţial va fi  completat ulterior cu 
puncte noi pe ordinea de zi, Societatea va pune la dispoziţia 
acţionarilor formularul de vot prin corespondenţă și procura 
specială actualizate, până la data de referinţă, 17.04.2015.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, în orice zi 
lucrătoare, la telefon 0264305322 Serviciul Juridic, între orele 
09.00 – 16.00 sau email: raluca.damian@isct.ro

Administrator judiciar
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.

prin reprezentant permanent
KOVACS TIMEA 

PUBLICITATE

PUBLICITATE
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Prin Decizia adoptată în data de 20.03.2015, Consiliul de 

Administratie al S.C. NAPOCHIM S.A., înregistrată la ORC 
Cluj sub nr. J12/118/1991, CUI 199931, cu sediul social în 
Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, (denumită în cele ce urmeaza 
“Societatea”) în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 
republicată și cu Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, convoacă 
Adunarea Generala Ordinară (folosită prescurtat în cele ce 
urmează sub denumirea “AGA ordinară”), conform prevederilor 
legale și ale actului constitutiv, pentru data de 28 Aprilie 2015, 
ora 1200, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central 
S.A, la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2015, stabilită ca dată de 
referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, “AGA ordinară” se va ţine în data 
de 29 Aprilie 2015, ora 1200, în același loc, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeași dată 
de referinţă și aceeași ordine de zi, după cum urmează:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie 
privind activitatea desfășurată în anul 2014.

2. Prezentarea raportului auditorului fi nanciar aferent 
exerciţiului fi nanciar 2014.

3. Prezentarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale 
pentru exerciţiul fi nanciar 2014.

4. Descarcărea de gestiune a administratorilor pentru 
exerciţiul fi nanciar 2014.

5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2015.

6. Prezentarea și aprobarea programului de investiţii pe 
anul 2015.

7.Stabilirea și aprobarea pentru exerciţiul fi nanciar 2015 
și până la prima AGOA de bilanţ din 2016, a remuneraţiei 
membrilor Consiliului de Administraţie .

8.Alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie, pe 
postul rămas vacant, urmare a demisiei unuia dintre 
administratori.

9. Aprobarea prelungirii, până la 30 Aprilie 2016, a 
mandatului auditorului fi nanciar extern S.C. G5 Consulting 
S.R.L., cu sediul în Dej, str. Alecu Russo nr. 24/2, înregistrată 
la Ofi ciul Registrului Comerţului sub nr. J12/943/2002, CUI 
nr. RO14650690, auditor fi nanciar, membru al Camerei 
Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de 
autorizaţie 223/02.07.2002, reprezentată prin dl. Man 
Gheorghe Alexandru, în calitate de administrator, auditor 
fi nanciar, membru al CAFR cu certifi cat nr.1242/2001. 
Aprobarea contractului de asigurare a serviciului de audit 
pentru exercitiul fi nanciar 2015, în valoare de 8.000 lei+TVA, 
precum și, mandatarea conducerii executive a societăţii de 
a semna contractul de audit pentru exerciţiul fi nanciar 2015.

10. (1) Aprobarea datei de 19.05.2015 ca dată înregistrare 
pentru identifi carea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 

efectele Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform 
art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital.

(2) Aprobarea datei de 18.05.2015 ca dată “ex-date”, 
respectiv data anterioară datei de înregistrare la care 
instrumentele fi nanciare, obiect al hotărârilor organe societare, 
se tranzacţionează fără drepturile care derivă prin hotărâre, 
în conformitate cu prevederile art.2 lit. (f) din Regulamentul 
nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor 
în cadrul adunărilor generale, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

11. Aprobarea mandatării domnului Pitic Mihai Dan, 
precum și a domnului Bolba August Remus, pentru ca împreună 
sau separat, să efectueze toate procedurile și formalităţile 
prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
Adunării, să depună și sa preia acte și să semneze în acest 
scop în numele Societăţii, în relaţia cu Registrul Comerţului, 
ASF, BVB, precum și cu alte entităţi publice sau private. 
Mandatarii sus menţionati, vor putea să delege puterile 
acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după 
cum consideră necesar.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze Consiliului de 
Administraţie întrebări în scris înaintea datei de desfășurare 
a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, 
conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Răspunsul se consideră dat dacă informaţia solicitată este 
publicată pe pagina de internet a societăţii.

Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor 
sale conform prevederilor legale aplicabile și ale actului 
constitutiv al societăţii.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinară, în termen 
de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul 
Ofi cial, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care 
sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către 
AGA ordinară. De asemenea, în aceleași condiţii, unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 
5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse 
pe ordinea de zi.

Data limită până la care se depun, la secretariatul societăţii 
din Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34, candidaturile pentru 
locul rămas vacant în Consiliul de Administraţie, este 
14.04.2015.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGA ordinară, 
este permis prin simpla probă a identităţii acestora, cu actul 
de identitate, făcută în cazul acţionarilor persoane fi zice, iar 
în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanţilor acţionarilor 
persoane fi zice, cu împuternicire în limba română data 
persoanei fi zice care le reprezintă. Acţionarii persoane juridice 
pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza 

unui document ofi cial, afl at în termenul de valabilitate, care-i 
atestă această calitate (certifi cat constatator emis de Registrul 
Comerţului sau altă autoritate competentă). Acţionarul 
persoană juridică reprezentat de o altă persoana (alta decât 
reprezentantul legal) va prezenta procura specială semnată 
de reprezentantul legal și documentul ofi cial care atestă 
calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum 
și actul de identitate al participantului (mandatarului) la 
adunare.

La adunare au drept să participe și să voteze toţi acţionarii 
societăţii înregistraţi la sfârșitul zilei de 17.04.2015, care este 
data de referinţă a adunării convocate. Acţionarii pot participa 
la AGA ordinară, personal sau prin reprezentanţi, în condiţiile 
prevăzute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital. Reprezentarea acţionarilor se va putea face 
și prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procură 
specială ori pot vota prin corespondenţă. Formularele de 
procuri speciale și formularele de buletine de vot prin 
corespondenţă se vor depune la sediul central al societăţii 
cu cel puţin 48 de ore înainte de data Adunării Generale 
Ordinare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de 
vot în adunarea generală.

Procura și buletinul de vot prin corespondenţă se vor 
depune/transmite la S.C. Napochim S.A. în original sub 
semnatură olografă sau se vor transmite ca documente 
electronice cu semnatură electronică extinsa, conform Legii 
455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa 
offi ce@napochim.ro. Revocarea mandatului se face în scris, 
prin oricare din formele de desemnare

Acţionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine 
de vot prin corespondenţă își pot modifi ca opţiunea iniţială 
de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fi ind considerat 
valabil ultimul vot exprimat și înregistrat cu cel puţin 48 de 
ore înainte de data Adunării Generale Ordinare.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă, 
formularele de procuri speciale, documentele și materialele 
informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziţia acţionarilor 
începând cu data de 25.03.2015, pe website-ul societăţii la 
adresa www.napochim.ro – “Adunări generale 2015” și la 
sediul societăţii pentru consultare și completare.

Verifi carea și centralizarea voturilor prin corespondenţă 
și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnica 
desemnată de Consiliul de Administraţie, formată din persoane 
care vor păstra în siguranţă și vor asigura confi denţialitatea 
voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluţiilor 
înscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale 
aplicabile.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Pitic Mihai Dan

CONVOCATOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE 
ORDINARE ŞI EXTRAORDINARE
A ACŢIONARILOR CLUJANA S.A.

Consiliul de Administraţie al CLUJANA S.A., cu sediul social 
în Mun. Cluj-Napoca, P-ţa 1 Mai nr. 4-5, jud Cluj, în baza 
hotărârii Consiliului de Administraţie din data de 23.03.2015, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor CLUJANA 
S.A. și Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor CLUJANA 
S.A., pentru data de 29.04.2015, ora 16 respectiv ora 17, la 
sediul social al societăţii, cu următoarea :

ORDINE DE ZI A AGOA

1. Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al 
Consiliului de Administraţie referitor la exerciţiul fi nanciar al 
anului 2014;

2. Prezentarea și discutarea raportului de activitate al Consiliului 
de Administraţie referitor la semestrul II al anului 2014;

3. Discutarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare la data de 
31.12.2014 ale Clujana S.A., care cuprind: bilanţul, contul 
de profi t și pierdere, date informative, situaţia activelor 
imobilizate, note explicative la situaţiile fi nanciare, situaţia 
modifi cărilor capitalului propriu, situaţia fl uxurilor de numerar;

4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
pe anul 2015;

5. Discutarea raportului auditorului fi nanciar referitor la 
exerciţiul fi nanciar al anului 2014 și adoptarea eventualelor 
măsuri ce se impun;

6. Revocarea administratorilor;
7. Propunerea și aprobarea numărului de 7 membri al 

Consiliului de Administraţie cu următoarea componenţă: Brie 
Ionel-președinte, Bede Cristina-administrator economist, Gliga 
Florin Valentin, Rus Vasile, Nicoară Ioan, Feher Maria, Duj 
Erika Andrea, ale căror mandate încetează la data de 07.01.2017;

8. Aprobarea datei de 18.05.2015, ca dată de înregistrare 
conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004;

9. Aprobarea ca ex date a datei de 20.05.2015;
10. Propunerea și aprobarea obiectivelor și criteriilor de 

performanţă pentru membrii Consiliului de Administraţie, 
actualizate în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli 
pe anul 2015;

11. Propunerea și aprobarea modifi cării contractelor de 
mandat corespunzător pct. 10, prin act adiţional;

12. Aprobarea prelungirii pe o durată de maxim 12 luni 
a Plafonului Global de Exploatare în valoare de 580.000 lei 
contractat la Banca Transilvania S.A., în virtutea contractului 
de credit nr. 028211/ 10.06.2011, având ca destinaţie plăţi 
pentru activitatea curentă, cu următoarele menţiuni:

a) Plafonul global de exploatare va fi  utilizabil astfel:

A. Linie de credit în sumă de 530.000 lei, pentru activitate 
curentă

B. Credit pe termen scurt în sumă de 50.000 lei, cu 
rambursare în rate lunare

b) Conform contractului de credit nr. 028211/10.06.2011, 
garanţiile sunt reprezentate de:

- Ipoteca de rang III asupra: imobil situat în Cluj-Napoca, 
P-ţa 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj, proprietatea CLUJANA SA, înscris 
în CF 254090 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 111396), sub A1, nr. cadastral 254090 
reprezentând teren în suprafaţă de 328 mp și construcţii, sub 
A1.1, nr. cadastral 254090-C1, reprezentând hală, birouri;

- Ipoteca de rang III asupra imobilului – spaţiu comercial 
nr. 3 – afl at în proprietatea CLUJANA SA, compus din sală de 
vânzare cu Suâ118,4 mp, cota din p.i.c.de 1,34/100 parte, 
înscrise în cf. col. 173838, teren atribuit: 38,31/2867 parte, 
situat în Cluj-Napoca, str. T. Mihaly, nr. 31-35, parter, ap. 4, 
jud. Cluj, înscris în CF nr. 250614-C1-U8 Cluj-Napoca (provenită 
din conversia pe hârtie a CF nr. 175799), nr. cad. 15394-C1-C4 
și asupra cotei de 38,31/2867 teren intravilan în proprietate 
înscris în CF nr. 250614 Cluj-Napoca (provenită din conversia 
de pe hârtie a CF nr. 173838).

- Ipoteca mobiliară de rang I asupra creanţelor din Contractul 
nr. 3091/01.10.2007 și actele adiţionale aferente încheiate 
cu S.C. CLASS SHOES SRL Cluj-Napoca;

- Ipoteca mobiliară asupra soldului conturilor curente
( RO 9 0 BT R L 0 1 3 0 1 202 9 6 82 85 X X- L E I ,  RO 3 9 B -
TRL01304202968285XX- EUR) și a tuturor subconturilor des-
chise de CLUJANA SA la Banca Transilvania SA până la con-
curenţa necesarului de garantat, cu înscriere la AEGRM

- 1 BO emis de societate, în alb, fără protest
13. Împuternicirea directorului general al CLUJANA S.A. 

pentru semnarea actului adiţional la contractul de credit nr. 
028211/10.06.2011;

14. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a dlui 
Axente Husar pentru semnarea hotărârii AGOA, respectiv 
pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea 
hotărârii AGOA la ORCT Cluj, precum și publicarea hotărârii 
în Monitorul Ofi cial al României, partea IV.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea modifi cărilor aduse Actului Constitutiv 
actualizat și reformulat, dându-i-se textului următoarea 
formulare:

Art. 17 alin. 1: “Societatea este administrată de un număr 
de 7 (șapte) administratori, persoane fi zice sau juridice, cu 
experienţă în activitatea de administrare/management a/
al unor întreprinderi publice profi tabile sau a/al unor societăţi 
profi tabile din domeniul de activitate al societăţii, constituiţi 

într-un Consiliu de Administraţie, care la data adoptării 
prezentului act constitutiv actualizat sunt: Brie Ionel-președinte, 
Bede Cristina-administrator economist, Gliga Florin Valentin, 
Rus Vasile, Nicoara Ioan, Feher Maria, Duj Erika Andrea”.

Art. 18 alin. 1: “Societatea pe acţiuni este administrată 
de către Consiliul de Administraţie compus din 7 administratori 
aleși de Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de 
4 ani, la propunerea Autorităţii publice tutelare, aceștia pot 
avea și calitatea de acţionari.”

2. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a dlui 
Axente Husar pentru semnarea hotărârii AGOA, respectiv 
pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea 
hotărârii AGOA la ORCT Cluj, precum și publicarea hotărârii 
în Monitorul Ofi cial al României, partea IV.

Sunt îndreptăţiţi a participa la AGOA și AGEA toţi acţionarii 
Societăţii, înregistraţi la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul 
zilei de 16.04.2015 (data de referinţă).

În cazul în care AGOA și AGEA nu va intruni cvorumul privind 
validitatea deliberărilor, cea de a doua adunare se va desfășura 
la data de 30.04.2015 la aceeași oră, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Procurile speciale sunt valabile atât 
pentru prima AGOA și AGEA, cât și pentru a doua AGOA și 
AGEA, dacă condiţiile legale pentru ţinerea primei AGOA și 
AGEA nu au fost îndeplinite.

Acţionarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009, în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării, iar drepturile prevăzute de art. 
13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la 
data ședinţei, cu respectarea procedurii prevăzută mai sus.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, mai 
puţin cele referitoare la punctul 6 respectiv 7 prevăzute în 
convocator, care se vor lua prin vor secret.

Documentele și informaţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi, precum și formularul de procură 
specială pentru reprezentarea în AGA sunt disponibile la 
sediul societăţii începând cu data de 02.04.2015. Procurile 
speciale în original, completate și semnate, însoţite de 
documentele de identifi care ale acţionarilor se vor depune/
expedia la sediul societăţii cu 48 de ore înainte de începerea 
adunării la secretariatul societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii 
din Mun. Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai nr. 4-5 sau la tel: 
0264/484772 .

P/ PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
GLIGA FLORIN VALENTIN

ÎN CALITATE DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
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În ajunul sărbătorii Bunei 

Vestiri, marţi 24 martie 2015, 

ierarhi, preoţi, tineri teologi 

şi mulţime de credincioşi clu-

jeni, au întâmpinat în cur-

tea Centrului Eparhial, racla 

cu sfi ntele moaşte ale Sfân-

tului Nectarie Taumaturgul. 

Acestea au fost aduse din 

Grecia, mai exact de la Ca-

tedrala Ortodoxă din Veria, 

de arhimandritul Grigorie 

Maja, la cererea Înaltprea-

sfi nţitului Părinte Andrei, şi 

cu binecuvântarea Mitropo-

litului Eghinei, Înaltpreasfi n-

ţitul Părinte Efrem, pentru 

folosul sufl etesc a întregii 

comunităţi clujene, dar în 

special a bolnavilor de la 

Centrul de îngrijiri paliative 

„Sfântul Nectarie”.

„Sfântul Nectarie 
a venit la noi şi bucuria 
este nespusă!”

La sosirea părticelei din sfi n-

tele moaşte la reşedinţa mitro-

politană, soborul de preoţi con-

dus de Înaltpreasfi nţitul Părin-

te Andrei, Mitropolitul Cluju-

lui, a ofi ciat o slujbă de Te-De-

um, iar tinerii teologi au cân-

tat troparul Sfântului Nectarie. 

La eveniment a fost prezent şi 

Preasfi nţitul Vasile Someşanul. 

În cuvântul său Părintele Mi-

tropolit le-a mulţumit celor ca-

re au făcut posibilă aducerea 

sfi ntelor moaşte la Cluj şi le-a 

vorbit celor prezenţi despre via-

ţa şi minunile Sfântului Necta-

rie, mare tămăduitor şi grabnic 

ajutător, în special al bolnavi-

lor de cancer. „Până acum, am 

mers noi de nenumărate ori la 

Sfântul Nectarie, la Eghina. De 

data aceasta a venit el la noi şi 

bucuria noastră este nespusă. 

Demersurile au început demult. 

Preasfi nţitul Vasile a avut a-

ceastă evlavie şi iată că ele s-au 

încununat cu succes astăzi, 

când părintele arhimandrit Gri-

gorie s-a dus la Eghina şi, prin 

bunăvoinţa Înaltpreasfi nţitului 

Mitropolit Efrem al Eghinei, 

părticica din moaşte rezervată 

pentru noi a adus-o aici. Noi îi 

mulţumim!”, a spus Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei.

„Prin sfintele lui 
moaşte ne aduce atâta 
bucurie şi tămăduiri”

De la reşedinţa mitropo-

litană racla cu sfintele odoa-

re a fost purtată în procesi-

une în jurul Catedralei şi 

aşezată apoi în muzeul mi-

tropolitan. Încă dinainte de 

sosirea soborului, credincio-

şii clujeni s-au aşezat la 

rând, aşteptând să intre, să 

se închine şi să se roage 

Sfântului Nectarie. Unii au 

venit cu mult înainte pen-

tru a reuşi să participe şi la 

sfintele slujbe. Majoritatea 

au declarat că doresc să se 

roage pentru familie şi pen-

tru sănătatea lor. „Cred că 

cel mai mare cadou este iu-

birea Sfântului. De câte ori 

mă gândesc la viaţa lui, cel 

mai tare mă impresionează 

faptul că el a avut această 

dragoste imensă, aş putea 

să spun infinită, de a se îm-

părţi în toată lumea prin 

sfintele lui moaşte şi de a 

ne aduce atâta bucurie şi 

atâtea tămăduiri”, a mărtu-

risit o credincioasă.

„Sfântul Nectarie este cel 

mai apropiat sfânt de mine 

de mai bine de zece ani. 

M-a atras la el răbdarea cu 

care a trecut peste toate în-

cercările şi mai ales pentru 

că a arătat că şi în zilele 

noastre oamenii pot atinge 

culmile sfinţeniei. Mai ales 

în zilele în care trăim, în 

care se spune că avem ne-

voie de multe modele du-

hovniceşti dar pe care nu le 

găsim, cred că Sfântul Nec-

tarie e un model de urmat 

pentru oricine, nu numai 

pentru călugări şi preoţi. 

Am cumva senzaţia că Sfân-

tul Necatrie i-a înfiat pe ro-

mâni. Ştiu că şi la Eghina, 

cei mai mulţi pelerini sunt 

românii. Cred că e o bine-

cuvântare pentru noi, pen-

tru oraşul nostru, să avem 

acum moaştele Sfântului 

Nectarie”, a spus un tânăr 

clujean.

Cei care nu au reuşit să 

se închine în această seară 

la moaştele Sfântului Nec-

tarie o mai pot face şi pe 

parcursul nopţii, dar şi în 

cursul zilei de miercuri.Du-

pă sărbătoarea hramului Mi-

tropoliei, părticica din moaş-

tele sfântului va fi dusă la 

Centrul de Îngrijiri Paliati-

ve „Sfântul Nectarie”, spre 

folosul sufletesc al bolnavi-

lor internaţi aici.

Un fragment din moaștele 
Sfântului Nectarie, dăruit 
clujenilor

Tinerii clujeni, dar şi cre-

dincioşii de toate vârstele 

sunt invitaţi să participe 

sâmbătă, 28 martie, la cea 

de-a V-a ediţie a pelerinaju-

lui pe jos de la Iclod până 

la Mănăstirea Nicula. Pele-

rinajul este organizat anual 

de Arhiepiscopia Clujului şi 

asociaţiile de tineret de la 

nivelul Eparhiei, în cea de-a 

cincea săptămână din Pos-

tul Mare. Anul acesta au fost 

invitaţi să participe şi tine-

rii teologi de la Facultatea 

şi Seminarul de Teologie Or-

todoxă din municipiu.

Pelerinajul va începe la 

ora 10:00 cu întâlnirea par-

ticipanţilor în faţa Catedra-

lei Mitropolitane din Cluj-Na-

poca. Aici, pelerinii vor pri-

mi binecuvântarea Înaltprea-

sfinţitului Părinte Andrei, 

care va rosti şi o rugăciune 

de călătorie, cerând lui Dum-

nezeu să trimită ajutorul şi 

binecuvântarea Sa asupra 

pelerinilor pentru a avea un 

folos duhovnicesc.

După acest moment, pe-

lerinii se vor îndrepta spre 

gara din Cluj, de unde vor 

lua trenul până la Iclod. De 

aici va începe pelerinajul 

propriu-zis, pe jos, până la 

Mănăstirea Nicula. O dată 

ajunşi la Gherla, tinerii vor 

face un popas la Biserica 

Ortodoxă „Intrarea în Bise-

rică a Maicii Domnului”, un-

de vor fi întâmpinaţi de pă-

rintele protopop Paul Isip şi 

de un grup de tineri din 

Gherla şi Dej, care se vor 

alătura pelerinajului.

Pe întreg traseul, de apro-

ximativ 17 kilometri, partici-

panţii, îmbrăcaţi în costume 

populare şi cu icoane în mâi-

ni, vor înălţa rugăciuni şi vor 

intona cântări religioase în 

cinstea Maicii Domnului. 

Ajunşi la mănăstire, pelerinii 

se vor închina Icoanei Făcă-

toare de Minuni a Maicii Dom-

nului şi vor participa la sluj-

ba de seară ofi ciată în bise-

rica aşezământului monahal.

„Tinerii pelerini sunt în-

credinţaţi că şi anul acesta, 

prin osteneala şi nevoinţa 

lor vor primi putere şi bine-

cuvântare din partea Maicii 

Domnului de a-şi putea con-

tinua, mai cu avânt şi spor, 

urcuşul lor duhovnicesc”, 

spun organizatorii.

Tradiţia de a parcurge pe 

jos traseul din satul Iclod la 

Mănăstirea Nicula este una 

foarte veche. Potrivit oame-

nilor din zonă s-a ales aceas-

tă localitate pentru a-l cinsti 

pe preotul Luca din Iclod, 

cel care a slujit în acest sat 

în veacul al XVII-lea şi care 

a pictat icoana făcătoare de 

minuni a Maicii Domnului 

de la Mănăstirea Nicula.

Pelerinajul pe jos de la Iclod
la Mănăstirea Nicula, ajuns la a V-a ediție

Sărbătoarea hramului Mi-

tropoliei Clujului, marcată în 

fi ecare an la data de 25 mar-

tie, a adus din nou în inima 

Clujului, două zile de praznic 

cu multă bucurie. Astăzi, 25 

martie 2015, în ziua de prăz-

nuire a Bunei Vestiri, Sfânta 

Liturghie a fost ofi ciată la Ca-

tedrala Mitropolitană de un 

impresionat sobor din care au 

făcut parte: Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Clujului, Înalt-

preasfi nţitul Părinte Timotei, 

Arhiepiscopul Aradului, Prea-

sfi nţitul Părinte Petroniu, Epi-

scopul Sălajului şi Preasfi nţi-

tul Iustin Sigheteanul, Arhie-

reul vicar al Episcopiei Mara-

mureşului şi Sătmarului, pre-

oţi protopopi, preoţi consili-

eri, slujitori ai catedralei mi-

tropolitane şi un sobor de di-

aconi. La slujbă au luat par-

te numeroase ofi cialităţi loca-

le şi judeţene, reprezentanţi 

ai altor culte religioase şi su-

te de clujeni. Între cei care au 

asitat s-a numărat şi Episco-

pul Greco-catolic de Cluj-Gher-

la, Preasfi nţitul Florentin Cri-

hălmeanu. Pe toată durata Sfi n-

tei Liturghii, la racla cu moaş-

tele Sfântului Nectarie Tauma-

turgul, aşezată la Muzeul Mi-

tropoliei, stăteau numeroşi clu-

jeni, pentru a se închina şi a-i 

cere Sfântului ajutor şi mijlo-

cire în problemele. Moaştele 

au fost dăruite dăruite Arhie-

piscopiei Clujului de Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Efrem, Mitro-

politul Eghinei. Acestea au fost 

puse spre închinare în muze-

ul de la subsolul Catedralei, 

iar apoi vor fi  adăpostite la 

Centrul de Îngrijiri Paliative 

„Sfântul Nectarie” al Arhiepi-

scopiei Clujului.

După citirea pericopei evan-

ghelice, cei prezenţi la slujbă 

au putut asculta cuvântul de 

învăţătură rostit de Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Timotei, Ar-

hiepiscopul Aradului, care a 

vorbit despre Maica Domnu-

lui şi însemnătatea Bunei Ves-

tiri: „Maica Domnului este 

prima aşa cum ne lasă să în-

ţelegem Sfi nţii bisericii, cum 

rezultă din tâlcuirea adevăra-

tă a Sfi ntei Scripturi care, ia 

cunoştinţă iarăşi, o Bună Ves-

tire, prima despre Îniverea 

Mântuitorului. Iată cele două 

sărbători care marchează anu-

mite limite în viaţa noastră 

spirituală tocmai pentru a ne 

face mai buni şi a căuta înţe-

lesul praznicului”.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei le-a mulţumit ierarhilor 

veniţi la hramul Mitropoliei 

şi a explicat importanţa aces-

tei zile pentru eparhia clujea-

nă. De asemenea, ierarhul i-a 

acordat maestrului Dumitru 

Fărcaş, Crucea Transilvană, în 

semn de recunoştinţă pentru 

promovarea tradiţiilor şi spi-

ritualităţii româneşti.

Cu acestea s-a încheiat în-

că o ediţie a hramului Mitro-

poliei Clujului, o sărbătoare 

care este marcată la 25 mar-

tie datorită semnifi caţiilor de-

osebite pe care această dată 

le are pentru eparhia clujea-

nă. De Buna Vestire au fost 

întronizaţi cei doi mitropoliţi 

ai Clujului, vrednicul de po-

menire Bartolomeu Anania şi 

actualul întâistătător, Înalt-

presfi nţitul Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul şi Mitropolitul 

Clujului. Tot la 25 martie, în 

anul 2006, Arhiepiscopia Clu-

jului a fost ridicată la rangul 

de Mitropolie.

Astazi, 25 martie 2015, 

se împlinesc patru ani de la 

întronizarea Înaltpresfinţiu-

lui Părinte Andrei, ca Arhi-

episcop şi Mitropolit al Clu-

jului. În cei patru ani, Înalt-

preasfinţitul Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei a desfăşu-

rat o bogată activitate, în 

care au fost dinamizate pa-

rohiile, în special programe-

le catehetice dedicate copi-

ilor şi tinerilor din biserici-

le de pe cuprinsul Arhiepi-

scopiei Clujului. Au fost spo-

rite activităţile misionare, 

social-filantropice, precum 

şi cele pastorale. Totodată 

au fost construite noi loca-

şuri de rugăciune, centre mi-

sionare pentru tineri, un nou 

campus universitar pentru 

teologi şi un centru de în-

grijiri paliative.

Clujul în sărbătoare, 
de Praznicul Bunei Vestiri
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

BERBEC
Vineri s-ar putea să fi ţi bulversat din cauza unor nereușite care parcă se 
ţin lanţ. Nu este exclus să fi ţi irascibil și să vă certaţi cu cei din jur. Vă re-
comandăm să vă temperaţi pornirile agresivie. Amânaţi întâlnirile de 
afaceri!

TAUR
Sunteţi confuz și predispus să faceţi greșeli. Vă sfătuim să vă concentraţi 
asupra problemelor urgente. Vineri este posibil să vă dezamăgiţi un prie-
ten bun. Nu căutaţi nod în papură celor din jur!

GEMENI
Luni sunteţi irascibil și riscaţi să stricaţi relaţiile cu colaboratorii. Păstraţi-vă 
calmul și nu faceţi caz din orice mărunţiș! Este indicat să evitaţi ieșirile în so-
cietate și afacerile, pentru că sunteţi predispus la greșeli.

RAC
Săptămâna aceasta vă concentraţi mai greu, așa că vă sfătuim să amânaţi 
deciziile importante. Ar fi  bine să evitaţi activităţile care necesită efort in-
telectual și luciditate. Este cazul să acordaţi mai mult timp odihnei.

LEU
S-ar putea să aveţi probleme cu banii, motiv pentru care nu vă simţiţi în largul 
dumneavoastră. Păstraţi-vă calmul și nu vă lăsaţi atras într-o ceartă! Vă sfătu-
im să vă bazaţi pe intuiţie și să ascultaţi sfaturile unei rude.

FECIOARĂ
Intenţionaţi să preluaţi noi sarcini la serviciu, dar nu sunteţi sigur că veţi 
reuși. S-ar putea să aveţi discuţii aprinse cu colegii, dacă refuzaţi să ascul-
taţi și părerile lor. Vă sfătuim să vă stabiliţi clar priorităţile. Nu vă întindeţi 
mai mult decât vă ţine plapuma!

BALANŢĂ
Luni survin evenimente neprevăzute, care vă împiedica să vă respectaţi 
programul. Nu este indicat să vă puneţi mari speranţe într-o afacere pe 
care o credeaţi profi tabilă. Spre joi, vă simţiţi bine în mijlocul familiei.

SCORPION
Sunteţi foarte ambiţios, dar conjunctura actuală nu vă ajută prea mult. 
Nu este momentul să vă asumaţi mai multe responsabilităţi. S-ar putea 
să fi ţi confuz și să nu vă puteţi onora toate angajamentele. Miercuri, fa-
ceţi planuri pentru sfârșitul de săptămână, împreună cu persoana iubită.

SĂGETĂTOR
Vă faceţi griji degeaba. Norocul vă zâmbește atât pe plan profesional, cât 
și pe plan fi nanciar. S-ar putea să fi ţi puţin surmenat și, din această cauză, 
să deveniţi irascibil. Vă sfătuim să nu căutaţi nod în papură celor din jur. 
Ar fi  bine să vă odihniţi mai mult.

CAPRICORN
Vineri s-ar putea să nu vă simţiţi în formă, ceea ce vă accentuează starea 
de nervozitate. Vă recomandăm să nu vă asumaţi nici un risc. Păstraţi-vă 
calmul și înarmaţi-vă cu multă răbdare!

VĂRSĂTOR
Din cauza problemelor sentimentale, luni este posibil să fi ţi confuz. 
Acceptaţi ajutorul prietenilor apropiaţi! Pentru a evita o ceartă în familie, 
ar fi  bine să ascultaţi sfaturile unei rude mai în vârstă.

PEŞTI
Din cauza amânării unei delegaţii, programul vă este dat peste cap. S-ar 
putea să vă enervaţi pentru că sunteţi nevoit să pierdeţi timpul fără folos. 
Cei din jur fac tot posibilul să vă ajute.

faceri!!!!!

i

tă â

ș

ă ă â

a teat

mai mult a u t

i f

f i

ţ p

ii i

i

i

Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT
Trecătorii s-au adunat marți seara să pună o lumânare în fața liceului Joseph Koenig din Haltern în memoria copiilor morți în accidentul de avion 
din sudul Franței, elevi ai acestei școli.

PROGRAM CINEMA

Florin Piersic
Acasă
S-D: 10:00, 14:30; V-L:14:30

Tribul
V-L:12:00

Insurgent
V-L: 17:00

Ţinta: Preşedintele
V-L: 20:00

Mare şi tare
V-L: 23:00

Victoria
De ce eu?
L: 15:00; Ma: 17:30; Mi: 22:30; J: 
20:15

Ţinta: Preşedintele
L: 17:30; Ma:22:30; J:15:15

Tribul
L: 22:30; Mi: 17:00; J:22:30

Aliyah DaDa
Mi: 19:30

Marussia
Ma: 20:00

Aferim!
L: 20:00; Ma: 15:15

Sarea Pământului
Mi: 15:00

Amelia
L, Mi: 13:00

Ceva, ceva tot o ieşi
Ma: 13:00

E tare complicat
J:13:00

Cinema City Polus
Chappie 2D
V - J 16:40

Jupiter Ascending 3D
V - J 17:10

Big Game 2D
V, L - Mi 15:10, 17:30, 19:50, 
22:10; S - D 12:50, 15:10, 17:30, 
19:50, 22:10; J 13:50, 16:10, 
18:10, 20:30, 22:50

Shaun the Sheep -2D
V, L - J 13:10; S - D 11:10, 13:10

Why Me? 2D
V - J 15:00

Cinderella 2D dubbed
V, L - Ma, J 14:30, 17:00; S - D 
11:10, 12:10, 14:30, 17:00; Mi 
13:00, 15:30, 17:50

The Cobbler 2D
V - Ma 15:50, 20:30; Mi 15:50; J 
16:00

Fast and Furious 7 2D
Mi - J 19:30, 22:20

Fifty Shades of Grey 
V - Ma 18:00; Mi 18:10

Focus 2D
V - J 15:00, 19:40, 21:50

Get Hard 2D
V, L - Ma 13:50, 16:00, 18:10, 
20:20, 22:30; S - D 11:40, 13:50, 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30; Mi 
13:00, 15:10, 17:20, 20:20, 
22:40; J 13:00, 15:10, 17:20, 
19:20, 21:40

Big Hero 6 3D dubbed
V - J 13:30

The Loft 2D
V - Ma 21:40

The Lazarus Effect 2D
V - Ma 22:40

Run All Night 2D
V - J 17:40, 20:00, 22:20

Yellow bird - 3D dubbed
V, L - J 13:00; S - D 11:00, 13:00

Insurgent 3D
V, L - J 14:40, 17:10, 19:30, 21:50; S 
- D 12:20, 14:40, 17:10, 19:30, 
21:50

The Gunman 2D
V - J 19:10, 21:30

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
V, L - J 14:20; S - D 12:00, 14:20

Cinderella 2D subtitled
V - Ma 19:20; Mi 20:40

Cinema City Iulius
Yellow bird - 3D dubbed
V, L - J 13:00; S - D 11:00, 13:00

Chappie 2D
V - J 15:40, 18:10

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
V, L - J 14:20; S - D 11:00, 14:20

Get Hard 2D
V, L - Ma 13:15, 15:20, 17:30, 
19:40, 21:50; S - D 11:10, 13:15, 
15:20, 17:30, 19:40, 21:50; Mi - J 
13:15, 15:20, 17:30, 19:30, 21:40

Cinderella 2D dubbed
V, L - J 15:00, 17:20; S - D 11:10, 
12:40, 15:00, 17:20

The Cobbler 2D
V, L - Ma 16:40, 18:50, 21:00; S - 
D 11:40, 16:40, 18:50, 21:00 Mi - 
J 16:40, 18:50

The Wedding Ringer 2D
V - J 13:00, 15:20, 22:10

The Boy Next Door 2D
V - J 22:40

Shaun the Sheep -2D

S - D 11:10

Why Me? 2D
V - J 14:00

The Lazarus Effect 2D
V - Ma 21:30

Run All Night 2D
V - J 17:40, 20:00, 22:20

Big Game 2D
V, L - J 14:30, 16:50, 19:10, 
21:30; S - D 12:10, 14:30, 16:50, 
19:10, 21:30

Tinta: Presedintele 2D (N-15) 
V, L - J 14:30, 16:50, 19:10, 
21:30; S - D 12:10, 14:30, 16:50, 
19:10, 21:30

50 de umbre ale lui Grey (N-15)
V - J 15:30

Fast and Furious 7 2D
Mi - J 20:00, 22:50

Focus 2D
V - Ma 19:00, 21:10; Mi - J 19:20, 
21:00

Insurgent 3D
V, L - J 13:00, 15:30, 17:50, 20:10, 
22:30; S - D 11:50, 13:00, 15:30, 
17:50, 20:10, 22:30

The Gunman 2D
V - J 13:10, 18:00, 20:20

Aferim 2D
V - Ma 15:00, 17:10, 19:20; Mi - J 
15:00, 17:10, 21:30

Big Hero 6 3D dubbed
S - D 11:00

The Loft 2D
V - J 13:30, 20:40, 22:50

Theory of everything  2D
V - J 16:30

Cinderella 2D subtitled
V - J 19:50
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Handbalistele echipei „U” 

Alexandrion au ratat califi -

carea în Final Four-ul Cupei 

României, după ce au pier-

dut, scor 35-23, meciul 

jucat, miercuri, pe terenul 

grupării HCM Baia Mare. 

Din echipa clujencelor s-au 

remarcat Ana-Maria Măzărea-

nu, cu 7 intervenţii reuşite, 

inclusiv o aruncare de la 7m 

apărată şi Cristina Enache, au-

toare a 5 intervenţii. Pentru 

echipa pregătită de Carmen 

Amariei urmează confrunta-

rea cu Neptun Constanţa, din 

etapa a XXIV-a a Ligii Naţio-

nale. Înaintea acestui duel ce-

le două echipe sunt vecine de 

clasament: clujencele ocupând 

locul 11, cu 23 de puncte, în 

timp ce constănţencele sunt 

pe poziţia a 12-a, cu doar 20 

de puncte. Meciul dintre „U” 

Alexandrion şi Neptun Con-

stanţa va avea loc duminică, 

29 martie, de la ora 18:00, în 

Sala Sporturilor „Horia Demi-

an”. Tichetele de intrare se 

pot achiziţiona, în ziua dis-

putării partidei, de la casa de 

bilete a Sălii Sporturilor, pre-

ţul fi ind de 10 lei pentru adulţi, 

5 lei pentru pensionari şi stu-

denţi, iar elevii benefi ciază de 

acces gratuit.

U Alexandrion a cedat 
în fața campioanei

Halep (23 ani) și 

Vaidisova (25 ani), fostă 

numărul 7 mondial în 

2007, vor fi  adversare în 

premieră în circuitul 

feminin, Vaidisova reve-

nind doar anul trecut în 

activitate după o pauză 

de mai bine de patru ani.

„Voi lua acest lucru ca pe 

o oportunitate. Nu am jucat 

contra ei - nu cred că era în 

circuit când jucam eu. Dar a-

re un sezon extraordinar și 

este o jucătoare foarte bună. 

Nu pot să fac altceva decât să 

joc cât de bine pot și să sper 

că va fi  un meci bun”, a afi r-

mat Vaidisova, care ocupă în 

prezent locul 328 în ierarhia 

mondială și evoluează la Mi-

ami grație unui wildcard.

Vaidisova a trecut în pri-

mul tur de unguroaica Timea 

Babos cu 6-1, 7-6 (4), în pri-

mul meci câștigat de Vaidiso-

va la un turneu WTA după ce 

a învins-o pe Laura Granville 

la Memphis, în 2010.

„A trecut multă vreme și 

sunt încântată să obțin o ast-

fel de victorie”, a afi rmat Va-

idisova, citată de site-ul WTA.

Nicole Vaidisova a avut un 

debut fulminant de carieră, 

cucerind primul titlu WTA la 

doar 15 ani și trei luni, în 

2004, la Vancouver. Palmare-

sul său cuprinde în total șase 

titluri WTA la simplu, celelal-

te fi ind la Tașkent (2004), Se-

ul, Tokyo, Bangkok (2005) și 

Strasbourg (2006).

Și jucătoarea de tenis Ma-

ria Şarapova, locul 2 WTA, a 

declarat, pentru site-ul ofi ci-

al al WTA, că Simona Halep 

este o jucătoare consistentă 

pe care îi este foarte greu să 

o învingă, precizând că spor-

tiva pregătită de Victor Ioni-

ţă are o varietate de lovituri.

„Acesta nu este primul se-

zon în care ea joacă la cel 

mai înalt nivel. A terminat 

anul trecut pe locul trei. Es-

te foarte consistentă şi o ju-

cătoare pe care mi-e foarte 

greu să o bat, la fel ca şi mul-

te alte jucătoare. Am avut o 

mulţime de meciuri difi cile 

împotriva ei. Cred că toate 

meciurile jucate cu ea în ul-

timul an au fost de trei se-

turi. Este o jucătoare solidă, 

care variază loviturile, este 

o sportivă mare. Ea are o 

mulţime de calităţi”, a spus 

Şarapova.

Maria Şarapova a câştigat 

şapte dintre cele mai impor-

tante opt turnee din circui-

tul feminin, Australian Open, 

Roland Garros, Wimbledon, 

US Open, Indian Wells, Ma-

drid şi Beijing, singurul ca-

re îi lipseşte fi ind cel de la 

Miami, unde a disputat to-

tuşi cinci fi nale.

La Miami, Şarapova a câş-

tigat 31 dintre cele 37 de me-

ciuri disputate în carieră.

Maria Şarapova şi Simona 

Halep s-au întâlnit de cinci 

ori până acum, sportiva ru-

să câştigând de fi ecare dată, 

ultimele trei întâlniri, dispu-

tate în 2014, desfăşurându-se 

în trei seturi, 1-6, 6-2, 6-3 în 

fi nala de la Madrid, 6-4, 6-7 

(5), 6-4, în fi nala de la Ro-

land Garros şi 3-6, 6-4, 6-4 

în sferturile de fi nală de la 

Cincinnati.

Meciul dintre Halep și Va-

idisova se va juca vineri, când 

va avea loc și partida dintre 

Monica Niculescu și Serena 

Williams, liderul mondial.

Halep, o jucătoare 
foarte dificilă 
pentru adversare
Jucătoarea cehă de tenis Nicole Vaidisova a declarat 
că speră să facă un meci bun contra româncei 
Simona Halep, numărul trei mondial, în runda 
a doua a turneului WTA de la Miami.
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Ultimul meci
Echipa de baschet masculin 
CS Universitatea Cluj va întâl-
ni, sâmbătă, 28 martie, în de-
plasare, formaţia CSU 
Ploiești, campioana en-titre a 
României. Meciul din Sala 
„Olimpia” va fi ultimul din se-
zonul regulat. Clujenii merg la 
Ploiești din postura echipei a-
flate pe ultimul loc, cu 23 de 
puncte, în vreme ce gazdele 
sunt pe prima poziţie a clasa-
mentului, cu un total de 41 
de puncte.

13 fără ghinion
Sportivii secţiei de judo din 
cadrul Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj au partici-
pat week-end-ul trecut la 
Finala Campionatului 
Naţional Under 21, desfășura-
tă la Baia Mare. Judokanii 
clujeni s-au întors acasă cu 13 
medalii dintre care 3 de aur, 
4 de argint și 6 de bronz. 
Următoarea competiţie pen-
tru judokanele „U”-CSM Cluj 
este programată pentru zilele 
acestea când va avea loc la 
Focșani, Finala Campionatului 
Naţional U16.

Pe scurt

Universitatea Cluj nu a 

reușit să marcheze nici un 

gol în acest an în Liga 1 și 

în Cupa României. Drept 

urmare, pentru a pune 

presiune pe jucători și pe 

conducerea clubului, 

patronul echipei clujene, 

Florian Walter, s-a hotărât 

să facă o minune și revine 

pe stadionul Cluj Arena să 

vadă meciul celor pe care 

îi plătește, asta după ce 

timp de trei ani nu a mai 

venit la Cluj.

Florian Walter a afi rmat că 

vine să vadă echipa pentru că 

este un moment important pen-

tru Universitatea, care poate de-

cide viitorul clubului și vrea să-

l vadă cu ochii lui meciul. „Vin 

la Cluj ca să susțin echipa. Nu 

trebuie să se bucure jucătorii că 

mă văd pe mine, ei trebuie să 

joace și să se califi ce în fi nală. 

E un moment important pentru 

Universitatea Cluj, o semifi na-

lă care poate decide și viitorul 

clubului. Dacă ajung în fi nală, 

fotbaliștii sigur prind încredere 

și vor trata altfel următoarele jo-

curi din campionat. Eu vin și 

vreau să văd o califi care în fi -

nală. A trecut ceva vreme de 

când n-am fost la stadion și-

acum am să vin ca să-i susțin 

pe băieți. Repet, ei trebuie să 

joace fotbal și să salveze ce mai 

pot salva. Aș vrea să văd atitu-

dine, luptă, să-i văd că își do-

resc”, a declarat Walter pentru 

actualdecluj.ro.

Administratorul special al 

clubului, Vlad Munteanu, a 

declarat pentru stiridesport.

ro că venirea lui Walter la Cluj 

ar însemna enorm pentru echi-

pă. „Vă spun că şi în canto-

nament i-am văzut pe jucă-

tori trăgând mai tare când 

domnul Walter era în preaj-

mă. Alta era atitudinea! Mi-

aş dori să vină. Poate ar fi  de-

clicul psihologic de care bă-

ieţii au nevoie. Ar fi  un sem-

nal că suntem toţi împreună”, 

a spus Munteanu.

Meciul din returul semifi -

nalei Cupei României va avea 

loc miercuri, 1 aprilie, de la 

ora 21:30, pe stadionul Cluj 

Arena.

În manșa tur, echipele CFR 

Cluj și FC Universitatea Cluj 

au remizat, scor fi nal 0-0.

Clubul FC Universitatea 

Cluj va pune în vânzare bi-

letele pentru acest meci în-

cepând de vineri, 27 martie, 

şi abonaţii vor avea acces 

gratuit.

Programul de vânzare al 

biletelor va fi  următorul: vi-

neri, sâmbătă, duminică, luni, 

marţi (între orele 12:00 şi 

18:00), miercuri (între orele 

10:00 şi 19:30). Foarte impor-

tant de reţinut, în ziua parti-

dei, miercuri, 1 aprilie, case-

le de bilete se vor închide la 

ora 19:30, respectiv cu două 

ore înaintea meciului.

Elevii, studenţii şi pensio-

narii benefi ciază de 50 la su-

tă reducere, la tribunele I şi 

II, în sectoarele special ame-

najate: 2A2, respectiv 2S1. Re-

ducerea este valabilă exclusiv 

pe baza carnetului de elev/

student, vizat la zi, respectiv 

pe baza cuponului de pensie, 

şi doar în limita locurilor dis-

ponibile din sectoarele ante-

rior menţionate.

Totodată, copiii sub 7 ani 

vor benefi cia de acces gratu-

it în sectorul 2M2, de la tri-

buna a II-a, însoţiţi de un 

adult. În baza unui act dove-

ditor, copiii vor primi un bi-

let cu valoare zero de la casa 

de bilete de la Cluj Arena.

Walter ameninţă: „Semifinala 
cu CFR poate decide viitorul clubului”
Fără nici o victorie în acest an, fotbaliştilor Universităţii Cluj li se pregăteşte o surpriză de 1 aprilie.

PUBLICITATE

Peluza I (inel superior) – 10 lei
Tribuna a II-a: 20 de lei
Tribuna I: 30 de lei
Zona VIP, etaj 4 – 50 de lei
Zona VIP, etaj 3 – 60 de lei
Zona VIP, etaj 2 – 100 de lei
Peluza a II-a (inel inferior): 200 de lei
Peluza I (inel inferior): 200 de lei

Preţurile biletelor
Florian Walter a spus că vine să vadă echipa pentru că este un moment important pentru „U”
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Halep, foarte 
dificilă pentru 
adversare
Jucătoarea cehă de tenis Nico-

le Vaidisova a declarat că spe-

ră să facă un meci bun contra 

româncei Simona Halep, nu-

mărul trei mondial, în runda a 

doua a turneului WTA de la 
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