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ADMINSTRAŢIE

Soţia primarului 
din Jucu, consilier judeţean
Adina Pojar (PSD) va fi  noul consilier ju-
deţean după demisia Laurei Chiorean, nu-
mită secretar în MAE.  Pagina 4

ECONOMIE

Tranzacţie 100 milioane 
de € la Cluj
Clujul intră pe harta tranzacţiilor majore 

de real-estate.  Pagina 5

ACTUALITATE

Floreştenii scapă 
singuri de trafic
Fiecare dimineaţă este un adevărat calvar pentru 

fl oreştenii care vin la Cluj-Napoca.  Pagina 6

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

Fiul unui cunoscut cuplu de antreprenori din Cluj-Napoca a murit într-un accident de circulaţie în Negrești-Oaș. 
Cu câteva ore înainte, mama băiatului a solicitat disperată un elicopter SMURD pentru a-l putea transporta pe fiul ei 
la Cluj-Napoca. Încă din 2014, Raed Arafat promite un elicopter SMURD care să deservească regiunea.  Pagina 2
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Clujul şi alte șapte oraşe 
generează peste jumătate din PIB

ADMINISTRAŢIE

Parcarea de la Aeroportul Cluj 
şi jumătăţile de adevăr

Opt dintre cele mai mari oraşe din 
România generează peste jumătate 
din Produsul Intern Brut (PIB) al ţă-
rii şi suntem de acord că este mare 
nevoie de dezvoltarea mai multor ast-
fel de motoare de creştere economi-
că, a afi rmat ambasadorul Germani-
ei la Bucureşti, Cord Meier-Klodt.

„Opt cele mai mari oraşe din ţa-
ră generează mai mult de jumătate 
din PIB-ul naţional. Aceste oraşe sunt 
motoare ale creşterii economice şi 
sunt raze de dezvoltare pentru în-
treaga ţară. Acestea sunt centre cul-
turale importante care atrag turişti, 
studenţi, investitori şi experţi de pro-
fesie”, a menţionat ofi cialul german.

Ambasadorul Germaniei la Bucu-
reşti a subliniat, totodată, că, până 
în anul 2050, trei sferturi din popu-
laţia lumii va locui în oraşe, echiva-
lentul a circa 7 miliarde de oameni.

Produsul intern brut (PIB) al 
județului Cluj se cifrează la 8,9 mi-
liarde de euro, în 2018, o valoare 
dublă față de 2008. Județul Cluj es-
te pe locul trei în ceea ce privește 
concentrarea PIB regional, 38,5% 
din ceea ce se produce anual în eco-
nomia Regiunii Nord-Vest ținând de 
acest județ. Și în acest există o 
creștere a ponderii județului fanion 
în economia regională față de 2008 
(34,9% din PIB al regiunii).

În urmă cu câteva zile, Consi-
liul Județean se lăuda cu fi naliza-
rea lucrărilor de remediere „într-
un timp extrem de scurt” a parcă-
rii Aeroportului Internațional 
„Avram Iancu” Cluj. Acum, anga-
jaţii aeroportului spun că Alin Ti-
şe “manipulează comunitatea” şi 
că adevărul este altul.

Sindicatul Independent al Aero-
portului Internaţional „Avram Ian-
cu” Cluj susţine că Tişe transmite 
“comunicate neadevărate şi în tota-
lă contradicţie cu realitatea”, cu re-
ferire la fi nalizarea lucrărilor la ca-
rosabilul parcării auto din incinta 
aeroportului.

„Ceea ce s-a reparat reprezintă o 
parte infi mă, adică aproximativ 15% 
din totalul suprafeţei care necesită 
reparaţii. Ne exprimăm profundul 
dezacord cu privire la modul în ca-
re induceţi în continuare în eroare 
opinia publică. Parcarea necesită in-
tervenţii de reparaţii şi întreţinere se-
rioase şi urgente”, spune Gabriel Ene, 
preşedintele organizaţiei sindicale.

Acesta trage şi un semnal de alar-
mă şi spune că nefi nalizarea lucră-
rilor reprezintă un pericol pentru si-
guranţa pasagerilor. Consiliul Jude-
ţean transmite că proiectul de rea-
bilitare a întregii parcări va fi  relu-
at din toamnă.
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Medicul reumatolog Raluca Nichitean a decis să  î i ducă cu maş ina 
personală  la spital pe pacienţ ii care nu se pot deplasa singuri.

Elicopterul de urgență,
promisiune uitată din 2014!
Un copil a pierit pentru că politicienii promit și uită

IMAGINE „DIN ALTĂ LUME” LA O ARUNCĂTURĂ DE BĂȚ DE CLUJ-NAPOCA

inFOTO

Vagoane dezafectate, mașini abandonate, drum neasfaltat 
și plin de gropi. Este peisajul care îi așteaptă pe vizitatori în 
zona Cheilor Baciu.

„Îi felicit pe vizionarii din Primăria Cluj-Napoca şi pe cei de 
la Primăria comunei Baciu care știu să promoveze Cheile Baciu! 

Odată ce se trece calea ferată, drumul de acces devine efectiv se-
lenar, iar peisajul ne duce la gândul că așa va arăta Clujul după 
ce am fost invadați și învinși de către extratereștri... Iar străinii 
care doresc să viziteze Pădurea Hoia sunt efectiv extaziați de tre-
cerea «în viitor»!”, spune Dan Mureșan, autorul fotografi ei.
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Cumplitul eveniment 

s-a produs sâmbătă, 23 

martie, în jurul orei 

16.00, pe DN 19, pe str. 

Victoriei, din oraşul 

Negreşti-Oaş. 

În urma cercetării la faţa 

locului, poliţiştii rutieri au 

constatat faptul că un bărbat 

de 54 ani, din localitatea Mi-

roneasa, judeţul Iaşi, condu-

când ansamblul de vehicule 

compus din cap tractor mar-

ca şi semiremorcă, a acciden-

tat copilul din Cluj-Napoca 

care circulase cu bicicleta în 

aceeaşi direcţie de mers, s-a 

angajat la efectuarea unui vi-

raj la stânga, din păcate fără 

să se asigure corespunzător, 

potrivit IPJ Satu Mare.

Băiatul era nimeni altul de-

cât fi ul Dianei Calfa şi al lui 

Nagy Zoltán, cunoscuţi antre-

prenori în Cluj-Napoca, impli-

caţi în afaceri în domeniul imo-

biliar şi amenajări interioare. 

În după-masa impactului teri-

bil, mama copilului a lansat un 

apel pe Facebook, în care soli-

cita un elicopter SMURD pen-

tru a-l putea transporta pe fi ul 

ei la Cluj-Napoca. „Băiatul meu, 

David e la terapie intensivă la 

Negreşti la spital (acum a avut 

accident). Îmi trebuie elicopter 

SMURD să îl aducă la Cluj! 

HELP!!!!!”, se arăta în posta-

rea Dianei Calfa. Din păcate, 

viaţa băiatului nu a mai putut 

fi  salvată, acesta decedând la 

scurt timp din cauza rănilor 

grave suferite.

Apel după un elicopter 
care nu „răspunde” 
de ani buni

În urma decesului lui David, 

a fost deschis un dosar penal 

sub aspectul săvârşirii infrac-

ţiunii de ucidere din culpă, 

pentru a se stabili împrejură-

rile exacte în care s-a produs 

accidentul rutier. Conducăto-

rul auto a fost testat cu apara-

tul alcooltest, rezultatul fi ind 

negativ. Rămâne însă şi pro-

blema elicopterului SMURD, 

promis de ani buni de Raed 

Arafat, dar care încă nu a ajuns 

în regiunea de nord-vest.

Un elicopter SMURD care 

va deservi regiunea va fi  am-

plasat la Jibou, acesta urmând 

să sosească cel mai probabil în 

luna aprilie, anunţa în martie 

2014, într-o conferinţă de pre-

să la Zalău, secretarul de stat 

în MAI, Raed Arafat. Acesta 

adăugase că s-a ales judeţul Să-

laj în detrimentul judeţului Cluj 

pentru ca zona de acoperire a 

elicopterului să nu se suprapu-

nă cu cea a aparatului din 

Mureş. Responsabilitatea ope-

rării pe linie medicală urma să 

revină însă Spitalului Clinic Ju-

deţean de Urgenţă Cluj, răspun-

zătoare de organizarea activi-

tăţii medicale şi de elicopter în 

cadrul SMURD-ului.

În ianuarie 2015, fostul pre-

şedinte al Consiliului Jude-

ţean Cluj, Mihai Seplecan îl 

critica în termeni duri pe Ra-

ed Arafat pentru că a decis să 

mute elicopterul SMURD de 

la Cluj la Jibou. Acesta spu-

nea că „Raed Arafat urăşte 

Clujul” pentru că fostul pri-

mar, Gheorghe Funar i-a pus 

„beţe în roate pe vremea când 

încerca să pună bazele SMURD 

în municipiu”. Arafat se scu-

za atunci, spunând că „se lu-

crează pe anumite cercuri de 

intervenţie ca să se ajungă să 

se acopere ţara egal” şi că s-a 

ales locaţia pentru ca apara-

tul să fi e „complementar eli-

copterului de la Târgu Mureş, 

nu să-l anihileze”.

Heliport pentru 
un elicopter inexistent

În august 2017, Primăria 

Cluj-Napoca şi ISU Cluj anun-

ţau construirea unui heliport 

pe amplasamentului unei par-

cări din zona centrală a ora-

şului, situată în imediata ve-

cinătate a primăriei. Primarul 

Emil Boc preciza că munici-

palitatea clujeană va suporta 

costurile necesare amenajării 

heliportului. Doar că anii au 

trecut, iar elicopterul a întâr-

ziat să mai vină.

În luna noiembrie a anului 

trecut, europarlamentarul Da-

niel Buda o acuza pe Ministrul 

de Interne, Carmen Dan, că în-

târzie soluţionarea heliportului 

de la Jibou, promis încă din 2014 

de Raed Arafat. Acesta nu deţi-

ne pistă de aterizare, iar elicop-

terul SMURD alocat Sălajului ar 

urma să ajungă la casat din pri-

cina întârzierii. Din păcate, mo-

mentan, elicopterul de la Târ-

gu-Mureş trebuie să acopere o 

zonă mult prea mare, care cu-

prinde judeţele Alba, Cluj, Bis-

triţa-Năsăud, Mureş, Sălaj, Bra-

şov, Sibiu, Covasna, Maramureş, 

Harghita şi Bihor.

„Vorbim despre cazurile 

grave, oameni a căror viaţă 

atârnă de un fi r de aţă şi pen-

tru care transportul rapid de 

la o unitate spitalicească fără 

dotările necesare la o clinică 

de specialitate înseamnă o 

şansă la viaţă”, spunea atunci 

Daniel Buda. Cazuri precum 

cel al lui David, unde elicop-

terul SMURD, cerut cu dispe-

rare, nu a mai ajuns.

Rămas bun cu un zâmbet

„Înmormântarea va avea 

loc miercuri, la cimitirul din 

Mănăştur, la ora 12:00. Cei 

apropiaţi, care vor să îşi ia ră-

mas bun în linişte de la el, îl 

pot găsi pe David, împreună 

cu noi, mâine (n.red. azi), la 

ora 15:00, la Capela cimitiru-

lui. Vă rog să veniţi cu un 

zâmbet (David nu a suportat 

tristeţea), plini de iubire (a 

avut un sufl et mare şi plin de 

iubire), fi ţi cool (era în aceas-

tă etapă de viaţă) şi purtaţi 

ceva verde (era culoarea lui 

preferată)”, este mesajul du-

reros al Dianei Calfa.

DURERE SFÂŞIETOARE ÎNTR-O FAMILIE CLUJEANĂ

Copil mort în aşteptarea 
unui elicopter SMURD, promis 
de ani buni, care nu vine
Un tragic accident de circulaţie petrecut în oraşul sătmărean 
Negreşti-Oaş a curmat viaţa unui copil de 13 ani, fiul unui cunoscut 
cuplu de antreprenori din Cluj-Napoca.

David (13 ani) a murit la spital din cauza rănilor grave 

Accidente în lanț 
pe drumurile clujene 
de Ziua Poliției Române
Începutul de săptămână a fost cum nu se 
poate mai prost pentru șoferii clujeni.
Un număr ridicat de accidente s-a produs în 
cursul zilei de luni, unele soldate cu victime, 
altele cu pagube materiale însemnate. 
Culmea, în data de 25 martie este sărbăto-
rită și Ziua Poliția Române. 
„Accident rutier la ieșire din Iclod spre Cluj-
Napoca. Se circulă greu”, „Tamponare pe stra-
da Traian, se circulă, dar se cam aglomerea-
ză!”, Accident cu victimă în Piața Cipariu, se 
fac măsurători”, „Accident înainte de Mărăști, 

în stație. Mașină școală”, „Accident Avram 
Iancu – sunt câteva dintre postările care sem-
nalau evenimentele rutiere de luni.

Fără permis de conducere, 
a spulberat un minor 
şi a fugit de la faţa locului
Un tânăr din Huedin riscă ani grei de pușcă-
rie după faptele grave comise în trafi c.
La data de 26 martie, poliţiștii rutieri din ca-
drul Poliţiei orașului Huedin au dispus măsu-
ra reţinerii pentru 24 de ore faţă de un bărbat 
de 28 de ani, din Huedin, pentru comiterea 
de infracţiuni rutiere. Acesta ar fi  produs un 
accident rutier grav, după care ar fi  plecat de 

la faţa locului, fi ind identifi cat ulterior de că-
tre poliţiști. „Din verifi cările efectuate a rezultat 
că, la data 24 martie, în jurul orei 19:40, băr-
batul ar fi  condus un autovehicul pe DN1 E60, 
pe raza localităţii Huedin, deși nu este deţină-
tor de permis de conducere. Astfel, în urma 
unui viraj neregulamentar ar fi  produs un acci-
dent rutier soldat cu rănirea gravă a unui mi-
nor, de 13 ani, din judeţul Sălaj. După produ-
cerea accidentului, conducătorul auto ar fi  pă-
răsit locul accidentului fără încuviinţarea orga-
nelor de poliţie”, transmite IPJ Cluj.
Bărbatul este cercetat pentru comiterea 
infracţiunilor de vătămare corporală din 
culpă, părăsirea locului accidentului fără 
încuviinţarea organelor de poliţie și con-
ducerea unui vehicul fără permis.

Pe scurt
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Curtea de Conturi a scos 

la iveală nereguli de 6,2 

milioane de euro la 

Consiliul Judeţean Cluj 

pe anul 2017. A fost anul 

în care instituţia s-a “îne-

cat” în levigatul de la 

Pata Rât, a fost amendată 

pe bandă rulantă, a retur-

nat milioane de euro pen-

tru dezastrul de la Centrul 

de Deşeuri, a plătit din 

banii clujenilor lucrări 

imaginare, dar cu toate 

acestea funcţionarii publici 

au fost premiaţi şi plătiţi 

regeşte în mod ilegal.

Monitorul de Cluj a scris 

zilele trecute despre nere-

gulile semnalate de Curtea 

de Conturi pe anul 2017 la 

Consiliul Judeţean, raport 

care a scos la iveală mari 

tunuri financiare la liceele 

din subordine, plăţi ilegale 

pentru modernizarea dru-

murilor sau decontări de lu-

crări neexecutate.

Ulterior, forul judeţean 

a simţit nevoia să vină cu 

un drept la replică intitulat 

„Adevărul despre presupu-

sele prejudicii constatate de 

Curtea de Conturi”, unde 

precizează că “neregulile a-

parţin entităţilor subordo-

nate forului administrativ 

judeţean, iar o mare parte 

a acestor abateri au fost so-

luţionate”.

Lăsând la o parte preju-

diciile descoperite la entită-

ţile din subordine, care bi-

neînţeles nu sunt de negli-

jat, auditorii Curţii de Con-

turi scriu negru pe alb de 

nereguli de peste 2 milioa-

ne de euro în activitatea 

Consiliului Judeţean. Des-

pre care preşedintele Alin 

Tişe nu suflă o vorbă.

Investiţiile, date 
la o parte în 2017

Curtea de Conturi remar-

că, din start, o scădere a su-

melor primite de la UE pen-

tru proiecte efectuate şi pre-

finanţări la suma de 1 mili-

on de lei faţă de 21 milioa-

ne lei în 2015.

„În ceea ce priveşte plă-

ţile aferente secţiunii de dez-

voltare se constată o scăde-

re semnificativă a acestora 

cu 20 de milioane de lei fa-

ţă de 2015, în principal din 

cauza nerealizărilor inves-

tiţiilor în cadrul proiectelor 

finanţate din fonduri exter-

ne nerambursabile în con-

diţiile în care au fost prevă-

zute credite definitive de 

143 de milioane lei, iar re-

alizările au fost doar de 50 

de milioane de lei. Bugetul 

alocat secţiunii de funcţio-

nare reprezintă 79,92% şi 

devansează detaşat plăţile 

secţiunii de dezvoltare care 

reprezintă doar 20,08%”, se 

menţionează în raportul Cur-

ţii de Conturi.

Levigatul curgea, 
funcţionarul încasa

Anul 2017 a fost marcat 

de scandaluri între Consi-

liul Judeţean, pe de-o par-

te, şi Prefectură, Apele Ro-

mâne, Garda de Mediu, pe 

de altă parte, în problema 

alunecărilor de teren de la 

Pata Rât şi a levigatului to-

xic care a început să curgă. 

În timp ce instituţiile se ju-

cau de-a decretatul stării de 

urgenţă şi de aruncat vina 

într-o parte sau alta (rea-

mintim că forul judeţean 

promite de ani buni ba că 

finalizează Centrul de De-

şeuri, ba că închide groapa 

de gunoi de la Pata Rât), 

funcţionarii din Consiliul Ju-

deţean, din pixul lui Alin 

Tişe, primeau premii şi erau 

plăţi pentru orele aşa zise 

suplimentare lucrate.

Peste 60.000 de euro 
pentru „eforturile” 
funcţionarilor publici

Curtea de Conturi arată fap-

tul că în perioada iulie 2017 

– februarie 2018 au fost plă-

tite nejustifi cat din bugetul ju-

deţului drepturi de personal 

reprezentând muncă supli-

mentară prestată peste pro-

gramul normal de lucru în 

cuantum de 288.226 lei (61.000 

de euro) la care se adaugă 

contribuţiile calculate şi vira-

te bugetelor publice.

„Din analiza documente-

lor de plăţi reprezentând drep-

turi de personal acordate pen-

tru salariaţii cu statut de func-

ţionari publici şi personal 

contractual aferente anului 

2017 şi 2018, a rezultat fap-

tul că entitatea a achitat pre-

mii personalului din apara-

tul de specialitate, spor pen-

tru muncă suplimentară pre-

stată peste programul normal 

de lucru. Exemplifi căm cu 

documentele aferente plăţi-

lor din luna septembrie 2017. 

Au fost întocmite referate de 

ore suplimentare de către di-

recţiile sau serviciile de spe-

cialitate prin care se solicita 

aprobarea efectuării de ore 

suplimentare. Ulterior apro-

bării acestor referate, orele 

suplimentare erau efectuate 

de către funcţionari, se întoc-

mea un pontaj, iar după 60 

de zile de la efectuarea aces-

tor ore suplimentare se soli-

cita plata muncii suplimen-

tare peste programul normal 

de lucru, justifi carea fi ind im-

posibilitatea compensării prin 

ore libere plătite”, se arată în 

documentu citat.

Concluzia echipei de au-

dit? Utilizarea nelegală a 

fondurilor publice.

Amenzi şi bani 
returnaţi la UE

Curtea de Conturi mai ara-

tă că în 2017 Consiliul Jude-

ţean a făcut plăţi în valoare 

de 48.495.627 lei (10 milioa-

ne de euro) pentru proiectul 

Sistem de Management In-

tregrat al Deşeurilor în jude-

ţul Cluj, proiect nefi nalizat 

la 8 ani de la debut.

Curtea de Conturi amin-

teşte de „numeroasele difi -

cultăţi întâmpinate” de către 

Consiliul Judeţean: contesta-

rea procedurilor de atribuire 

a contractelor de lucrări, in-

trarea în insolvenţă a lideru-

lui asocierii, alunecări de te-

ren ce au necesitat expertize 

tehnice, lucrări suplimentare 

de consolidare etc.

„Una din consecinţe a 

fost faptul că Autoritatea de 

Management POS Mediu a 

efectuat un control, iar în 

baza proceselor verbale de 

constatare a neregulilor a 

stabilit în sarcina Consiliu-

lui Judeţean, pentru totalul 

cheltuielilor neeligibile, su-

ma de 18.869.464 lei. O al-

tă consecinţă o reprezintă 

amenzile achitate de forul 

judeţean în cursul anului 

2017, cuantumul acestora fi-

ind de 155.000 lei, venite 

din partea Administraţiei Ba-

zinale de Apă Someş-Tisa şi 

Garda Naţională de Mediu”, 

arată auditorii.

Plăţi nelegale 
pe lucrări imaginare

Curtea de Conturi spune 

că la Consiliul Judeţean prin-

cipalele zone de risc sunt 

înregistrarea unor cheltuieli 

nejustificate şi efectuarea de 

plăţi nelegale, supraestima-

rea/subestimarea cheltuie-

lilor cu serviciile prestate de 

terţi prin nerespectarea con-

tractelor de achiziţii şi do-

cumentelor justificative şi 

achiziţiile în baza contrac-

telor subsecvente care nu 

sunt în concordanţă cu cla-

uzele contractuale.

„Au fost constatate necon-

cordanţe între lucrările auto-

rizate şi lucrările efectuate. 

De exemplu, au fost efectu-

ate plăţi nelegale în sumă de 

40.601 lei către SC Drumuri 

şi Poduri Judeţene Cluj re-

prezentând lucrări decontate 

şi neexecutate. Consiliul Ju-

deţean Cluj a încheiat cu Aso-

cierea Societatea Drumuri şi 

Poduri Judeţene Cluj şi Soci-

etatea de Construcţii Napoca 

Sa un contract de lucrări pen-

tru întreţinerea drumului ju-

deţean 107R Băişoara – Sta-

ţiunea Muntele Băişorii. Po-

trivit situaţiei de lucrări, ane-

xă la factura achitată de Con-

siliul Judeţean, s-au executat 

307 ml parapet metalic. În 

fapt, în urma măsurătorilor 

efectuate în teren s-a consta-

tat că s-au executat aproxi-

mativ 84 ml parapet metalic 

rezultând o cantitate de 223 

ml neexecutată şi deconta-

tă”, se menţionează în docu-

mentul citat.

Mai mult, au mai fost con-

state plata nelegală în sumă 

de 323.325 lei pentru lucrări 

din programul de moderni-

zare şi reabilitare a drumu-

rilor judeţene urmare a ne-

aplicării actualizării valorii 

cu rata inflaţiei.

Bilanţul „pe minus” al CJ Cluj. 
A dat mai mulți bani decât a luat.
Adevărul despre „performanţele” lui Tişe în fruntea Consiliului Judeţean: funcţionari plătiţi regeşte 
ilegal, bani returnaţi la UE, zero proiecte şi cheltuieli nejustificate

Ștefan Iliescu, Mariana Rațiu, Diana Coman și Claudiu Salanță, o parte din aparatul de specialitate al CJ Cluj

Curtea de Conturi mai scoate la iveală plăţi nelegale în su-
mă de 20.577 lei reprezentând decontarea unor cheltuieli 
neeligibile din fi nanţările nerambursabile pentru activitatea 
de tineret și cultură.

„În cazul Asociaţiei Culturale Opera 2 You s-a aprobat o fi -
nanţare de 7.000 lei pentru proiectul Opera Aperta dar la 
decontare nu se specifi că natura serviciului efectuat pentru 
a se stabili eligibilitatea cheltuielii, respectiv dacă cheltuiala 
s-a efectuat pentru realizarea proiectului. În plus, presa lo-
cală spune că proiectul Opera Aperta a fost realizat de 
Opera Naţională Română Cluj-Napoca în parteneriat cu 
Fundaţia Culturală Simona Noja, și nu cu Asociaţia Culturală 
Opera 2 You. În cazul Societăţii Române de Ultrasonografi e 
în medicină și biologie s-a aprobat fi nanţare în sumă de 
15.000 lei pantru A XX-a Conferinţă Naţională pentru care 
s-a prezentat o factură reprezentând bilete avion și taxă ae-
roport. În cazul a trei persoane au fost procurate bilete avion 
şi taxă aeroport în valoare de 6.077 lei, dar acestea nu se 
regăsesc în lista programului de desfășurare a conferinţei 
ori potrivit regulamentului sunt eligibile cheltuielile cu 
transportul intern și internaţional al participanţilor/invitaţi-
lor”, mai menţionează auditorii.

Nereguli la finanţarea ONG-urilor. 
Bilete de avion decontate ilegal

ABATERI

29.304.35 lei 
(6,2 mil. €)

prejudicii şi abateri în activitatea proprie 
a Consiliului Judeţean şi la entităţile din subordine

Alte nereguli constatate de Curtea de Conturi
•Terenurile care aparţin domeniului public al 
judeţului Cluj, afl ate în administrarea 
Consiliului Judeţean nu sunt înregistrate în con-
tabilitate la valoarea justă (8.059.000 lei)
•Neevidenţierea în contabilitate și neurmărirea 
recuperării sumelor achitate necuvenit prin pro-
gramele lapte, corn, măr derulate în instituţiile 
de învăţământ (24.000 lei)
•Liceul Tehnologic Special „Samus” 
Cluj-Napoca a efectuat plăţi reprezentând 
„bursa profesională” și „bani de liceu“ în 
mod eronat din bugetul judeţului în condiţiile 
în care potrivit legii finanţarea acestor drep-

turi se asigura din bugetul Ministerului 
Educaţiei și Cercetării prin Inspectoratul 
Școlar Judeţean Cluj (16.000 lei)
•Liceul Tehnologic Special „Samus” Cluj-Napoca 
nu a evidenţiat în contabilitate drepturile cuve-
nite copiilor și tinerilor cu cerinţe educaţionale 
speciale școlarizaţi în unităţile de învăţământ 
special (234.000 lei)
•Liceul Special pentru Defi cienţi de Vedere 
Cluj-Napoca nu a evidenţiat în contabilitate 
drepturile cuvenite copiilor cu cerinţe educaţio-
nale speciale școlarizaţi în sistemul de învăţă-
mânt preuniversitar (94.000 lei)
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Agenţia Naţională de 

Integritate (ANI) a consta-

tat starea de incompatibi-

litate în cazul unui consi-

lier judeţean.

Astfel, potrivit ANI, Vasile 

Sălătioan (foto), consilier ju-

deţean în cadrul Consiliului 

Judeţean Cluj a fost găsit în 

stare de incompatibilitate.

„În perioada exercitării 

mandatelor de consilier ju-

deţean (2012 – 2016 şi 2016 

– 2020), o societate comer-

cială la care persoana evalu-

ată deţine funcţia de şef bi-

rou/serviciu fi nanciar – con-

tabil a încheiat şase contrac-

te comerciale de prestări ser-

vicii/executare lucrări/furni-

zare produse cu Direcţia Ge-

nerală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Cluj, 

instituţie afl ată în subordi-

nea Consiliului Judeţean 

Cluj”, transmite ANI.

Sălătioan ar fi  încălcat dis-

poziţiile art. 90, alin. (1) din 

Legea nr. 161/2003.

Articolul citat susţine: 

„Consilierii judeţeni care au 

funcţia de preşedinte, vicepre-

şedinte, director general, di-

rector, manager, administra-

tor, membru al consiliului de 

administraţie sau cenzor ori 

alte funcţii de conducere, pre-

cum şi calitatea de acţionar 

sau asociat la societăţile co-

merciale cu capital privat sau 

cu capital majoritar de stat 

ori cu capital al unei unităţi 

administrativ-teritoriale nu 

pot încheia contracte comer-

ciale de prestări de servicii, 

de executare de lucrări, de 

furnizare de produse sau con-

tracte de asociere cu autori-

tăţile administraţiei publice 

locale din care fac parte, cu 

instituţiile sau regiile autono-

me de interes local afl ate în 

subordinea ori sub autorita-

tea consiliului local sau jude-

ţean respectiv ori cu societă-

ţile comerciale înfi inţate de 

consiliile locale sau consilii-

le judeţene respective”.

ANI susţine că Sălătioan a 

depus la dosarul de evaluare 

un punct de vedere, în exer-

citarea dreptului la apărare.

Potrivit legii, „Persoana 

(…) faţă de care s-a consta-

tat existenţa stării de incom-

patibilitate este decăzută din 

dreptul de a mai exercita o 

funcţie sau o demnitate pu-

blică (…) pe o perioadă de 3 

ani de la data eliberării, des-

tituirii din funcţia ori demni-

tatea publică respectivă sau a 

încetării de drept a mandatu-

lui. Dacă persoana a ocupat 

o funcţie eligibilă, nu mai poa-

te ocupa aceeaşi funcţie pe o 

perioadă de 3 ani de la înce-

tarea mandatului”.

În prezent, Vasile Sălăti-

oan este consilier judeţean 

PSD şi preşedinte al Comisi-

ei de Urbanism.

Potrivit declaraţiei de in-

terese, Sălătioan este admi-

nistrator la fi rmele SC Asy 

Instal SRL şi SC Perfect In-

stal Service SRL, ambele din 

Dej. Potrivit declaraţiei de a-

vere, Sălătioan deţine două 

terenuri extravilane (Dej şi 

Câmpeneşti), un teren intra-

vilan în Dej şi un teren agri-

col tot în Dej. Mai deţine o 

casă de locuit în Dej şi un 

apartament în Cluj-Napoca. 

deţine un autoturism Audi 

şi bijuterii din aur şi argint, 

dar şi obiecte de artă în va-

loare de 12.500 euro.

Consilier judeţean din Cluj, probleme cu integritatea

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Adina Gabriela Pojar, soţia 

primarului din Jucu, Dorel 

Pojar (PSD), este noul con-

silier judeţean după demi-

sia din funcţie a Laurei 

Chiorean, numită la înce-

putul lunii martie secretar 

general al Ministerului 

Afacerilor Externe de către 

premierul Viorica Dăncilă.

Potrivit unui proiect de ho-

tărâre, în urma demisiei Lau-

rei Chiorean, următorul su-

pleant în lista de candidaţi a 

Partidului Social Democrat 

pentru Consiliul Judeţean Cluj 

a fost Aurel Cherecheş, actu-

alul prefect al judeţului.

„Având în vedere că aces-

ta nu mai îndeplineşte condi-

ţiile de eligibilitate pentru ai 

fi  validat mandatul de consi-

lier judeţean, întrucât acesta 

nu mai este membru al Parti-

dului Social Democrat, Pojar 

Adina Gabriela este următo-

rul supleant. PSD transmite 

că aceasta are calitatea de 

membru a Partidului Social 

Democrat. Drept urmare, se 

validează mandatul de consi-

lier judeţean al lui Pojar Adi-

na Gabriela, în calitatea aces-

teia de supleant înscris în lis-

ta de candidaţi depusă de Par-

tidul Social Democrat la ale-

gerile pentru Consiliul Jude-

ţean Cluj din data de 5 iunie 

2016 în locul de consilier ju-

deţean devenit vacant”, se ara-

tă în proiectul de hotărâre.

Potrivit documentului, Adi-

na Gabriela Pojar va avea şi ca-

litatea de membru în Comisia 

de specialitate nr. 1–juridică.

Adina Gabriela Pojar a mai 

ocupat funcţia de director ad-

junct la APIA, dar, începând 

cu 2012, a fost şi director ad-

junct la Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului 

Public si Privat al judetului 

(RAADPP) Cluj, condusă de 

Mircea Avram. Între timp, Re-

gia a fos desfi inţată. În 2014, 

Adina Gabriela Pojar a fost 

dată afară de la RAADPP Cluj 

pe motivul că postul pe care 

îl ocupa a fost desfi inţat, ea 

enefi ciind de o perioadă de 

previz de 20 de zile, nu de 30 

de zile conform contractului 

său de muncă. Ulterior, RA-

ADPP Cluj a emis o decizie 

de încetare a contractului de 

muncă prin care Pojar a fost 

concediată.

Împotriva deciziei de con-

cediere, femeia a făcut plân-

gere la Tribunalul Cluj, iar ma-

gistraţii au decis anularea de-

ciziei RAADPP, reintegrarea în 

funcţia deţinută anterior, pre-

cum şi plata unei despăgubiri 

egale cu drepturile salariale re-

stante, indexate, majorate, re-

actualizate şi cu celelate drep-

turi de care a benefi ciat.

Astfel, în luna decembrie 

2015, conturile RAADPP Cluj 

au fost executate silit, achi-

tându-se suma de 65.601 lei 

reprezentând drepturile sala-

riale pentru perioada decem-

brie 2014-decembrie 2015, 

cheltuieli de judecată şi chel-

tuieli de executare silită.

Ulterior, RAADPP Cluj s-a 

desfi inţat în ianuarie 2016, 

Consiliul Judeţean fi ind cel 

care a preluat drepturile şi 

obligaţiile RAADPP, inclusiv 

litigiile afl ate pe rolul instan-

ţelor de judecată.

În 2016, Curtea de Conturi 

a constatat că forul judeţean 

nu a recuperat de la Consiliul 

de Administraţie al RAADPP 

Cluj suma de 91.373 lei repre-

zentând drepturile salariale 

nete, dobânzile şi cheltuielile 

de judecată achitată către Adi-

na Pojar, urmare a nerespec-

tării clauzelor stipulate în con-

tractul individual de muncă.

Potrivit declaraţiei de avere 

pe 2017, completată în 2018, a 

primarului din Jucu, Dorel Po-

jar, soţia sa Adina Gabriela a ob-

ţinut venituri anuale în valoare 

de 35.576 lei de la ARR Cluj şi 

6.974 lei de la Tetarom, institu-

ţie afl ată în subordinea Consi-

liului Judeţean, fi ind membru 

în Consiliul de Administraţie.

Soţia primarului din Jucu, 
„unsă” consilier judeţean
Soţia primarului din Jucu va fi validată consilier judeţean 
în locul avocatei Laura Elena Chiorean, care a fost numită 
secretar general al Ministrul Afacerilor Externelor.

Adina Gabriela Pojar, viitor consilier județean
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Compania anunţă şi o 

creştere a numărului de 

angajaţi, care va ajunge 

la aproape 300 la Cluj

Cel mai mare jucător de pe 

piaţa de curierat din România 

a inaugurat la fi nalul anului 

trecut o investiţie de 25 de mi-

lioane de euro la Stefaneştii 

de Jos şi anunţă încă un pro-

iect major.

Următoarea investiţie a FAN 

Courier va fi  la Cluj, într-un 

nou depozit, scrie wall-stre-

et.ro. Bugetul alocat este de 

5-6 milioane euro, iar numă-

rul de angajaţi va creşte la 

250-300 de persoane.

A doua investiţie majoră

Compania a inaugurat anul 

trecut un centru de sortare la 

Ştefăneştii de Jos, crescând 

capacitatea de sortare de la 

8.000 la 22.000 mp, respectiv 

39.000 de colete/oră. FAN Co-

urier deţine astfel unul dintre 

cele mai mari centre de sor-

tare din Europa de Est, pe 

100.000 mp.

Aici sunt angajate 600 de 

persoane, care lucrează în 

trei schimburi. Din cauza lip-

sei de forţă de muncă, unii 

angajaţi sunt aduşi de la 110 

km distanţă. Întrucât salari-

ile în curierat în Germania 

sunt cu 300% mai mari faţă 

de România, sunt curieri ca-

re preferă să plece din ţară. 

Salariul net al unui curier 

este la noi în jur de 600 de 

euro net, iar în Germania, 

de 2.000 de euro.

Compania se aşteaptă anul 

acesta la afaceri de 166 de 

milioane de euro. Numărul 

angajaţilor din Bucureşti re-

prezintă 46% din totalul echi-

pei de 6.250 de angajaţi. În 

2019, numărul acestora va 

creşte la 6.900.

În 2018 FAN Courier a re-

alizat cele mai mari investiţii 

din istoria sa, de 27 de mili-

oane de euro, cu 50% peste 

estimările iniţiale. Aceasta a-

re 50.000 de clienţi, majorita-

tea persoane juridice. Aface-

rile din acest sector au depă-

şit 4 miliarde de lei în 2018, 

urmare a creşterii spectacu-

loase a vânzărilor de produ-

se pe internet.

Potrivit companiei de con-

sultanţă KeysFin, numărul 

fi rmelor de poştă şi curierat 

a avansat cu 270% faţă de 

2007, la peste 1.500 în 2017. 

În prezent, sectorul se afl ă 

într-un plin proces de matu-

rizare, optimizarea costuri-

lor fi ind în prim-plan. Pe 

acest fond, numărul compa-

niilor de profi l a scăzut cu 

5% faţă de 2016.

O firmă de curierat pregăteşte o 
investiţie de 6 milioane de euro la Cluj

La nivel naţional 

un număr important 

de români şi-au găsit loc 

de muncă prin interme-

diul agenţiilor de ocupare

Numărul mare de locuri de 

muncă disponibile pe plan lo-

cal, coroborat cu numărul re-

lativ redus al celor în căutarea 

unui loc de muncă face ca nu-

mărul clujenilor care apelează 

la instituţiile statului pentru a 

se angaja să fi e mult mai mic 

la Cluj, decât în alte zone.

Potrivit ANOFM, în prime-

le două luni ale anului 2019, 

ca urmare a serviciilor şi mă-

surilor de stimulare a ocupă-

rii forţei de muncă oferite de 

Agenţie, 41.538 de persoane 

au fost încadrate în muncă.

Clujul nu apare în topul ju-

deţelor cu cele mai multe per-

soane angajate, deşi e lider în 

provincie la numărul de locuri 

de muncă disponibile. Bucu-

reşti ocupă primul loc (3.546), 

urmat de Timiş (3.300), Su-

ceava (2.483), Neamţ (2.067) 

şi Buzău (1.579).

Cei mai în vârstă şi cu 
studii medii, „clienţii” 
agenţiilor de ocupare

Din totalul persoanelor ocu-

pate până în 28 februarie, 

16.766 au peste 45 de ani, 

9.981 au vârsta cuprinsă în-

tre 35 şi 45 de ani, 8.218 au 

între 25 şi 35 de ani, iar 6.573 

sunt tineri sub 25 de ani (din-

tre care 4.239 tineri NEET).

Cele mai multe persoane 

încadrate sunt bărbaţi 

(23.383), numărul femeilor 

fi ind de 18.155. În funcţie 

de rezidenţă, 22.423 de per-

soane angajate în perioada 

de referinţă provin din me-

diul urban, iar 19.115 per-

soane sunt din mediul rural. 

Nivelul de pregătire al per-

soanelor pentru care a fost 

identifi cat un loc de muncă 

arată că cele mai multe au 

studii liceale (14.632), pro-

fesionale (9.289), gimnazia-

le (9.137), 4.104 fi ind cu stu-

dii universitare.

Monitorul de Cluj a lansat 
Magnet CV, cea mai nouă plat-
formă online unde puteţi gă-
si sau oferi locuri de muncă. 
Magnet CV este o platformă 
interactivă de joburi, utilă 
pentru foarte mulţi angajatori 
şi oameni afl aţi în căutarea 
unui serviciu. Anunţurile de 
angajare sunt disponibile în 
timp real, putând fi  consulta-
te pe fi ecare pagină a porta-
lului de ştiri MonitorulCJ.ro, 
sporind astfel atât vizibilita-
tea lor, cât şi şansele de a fi  
văzute de cititorii afl aţi în că-
utarea unui loc de muncă.

Puţini clujeni apelează la AJOFM 
pentru a se angaja

Dedeman a semnat cu 

fondul NEPI-Rockcastle 

şi Ovidiu Şandor actele 

preliminare pen tru achi-

ziţia birourilor The 

Office din Cluj-Napoca, 

în cea mai mare tran-

zacţie din afara 

Bucureştiului, potrivit 

datelor din piaţă.

Conform surselor Ziarul 

Financiar, tranzacţia ar pu-

tea fi încheiată în perioada 

imediat următoare, acum 

cele două părţi fiind în fa-

za negocierilor finale.

De clădirea The Office 

s-a interesat şi miliardarul 

Ion Ţiriac, potrivit datelor 

anterioare.

Proiectul de birouri The 

Office, dezvoltat la Cluj-Na-

poca de fondul de investiţii 

New Europe Property Invest-

ments (NEPI) şi de antre-

prenorul Ovidiu Şandor, a-

re o suprafaţă totală închi-

riabilă de 59.000 de metri 

pătraţi şi o capacitate de 

peste 5.000 de oameni.

În topul tranzacţiilor

În cazul unei tranzacţii, 

valoarea dealului ar fi  de cir-

ca 100-130 mil. euro. Astfel, 

Clujul ar intra cu The Offi ce 

în topul celor mai mari tran-

zacţii de pe piaţa de birouri, 

după vânzarea The Bridge 

cu 200 mil. euro şi a Oregon 

Park cu circa 165 mil. euro 

către Lion’s Head anul tre-

cut în Bucureşti.

Aceasta ar putea fi cea 

de-a doua tranzacţie record 

pentru fraţii Pavăl după ce 

anul trecut au achiziţionat 

birourile The Bridge din zo-

na Orhideea din Capitală.

Clujul, piaţă imobiliară 
fi erbinte

După Bucureşti, Clujul es-

te în prezent una dintre ce-

le mai fi erbinţi pieţe imobi-

liare din România, unde ce-

rerea pentru birouri şi rezi-

denţial este în creştere. În 

Cluj preţul pe metrul pătrat 

util depăşeşte în prezent va-

loarea din 2008.

Pieţele regionale de spaţii 

de birouri continuă să cunoas-

că, în mare parte, rezultate fa-

vorabile, susţinute de migra-

ţia internă şi de o încredere  

din ce în ce mai ridicată din 

partea companiilor, care pot 

găsi aici oameni pregătiţi pro-

fesional, chiar şi pentru ope-

raţiuni mai mari.

Oraşele regionale care găz-

duiesc cele mai mari hub-uri 

de spaţii de birouri din afara 

Capitalei – Cluj, Timiş, Iaşi – 

au generat aproape 30.000 de 

locuri de muncă în sectorul ser-

viciilor în 2018, cu circa 25% 

mai mult decât în București, 

arată o analiză Colliers.

Noile construcţii, 
absorbite de cerere

Per ansamblu, în cele mai 

mari pieţe de spaţii de biro-

uri după Bucureşti (Cluj-Na-

poca, Timişoara, Iaşi şi Bra-

şov), stocul total de birouri 

a fost majorat cu aproape 

90.000 de metri patraţi în 

2018, până la un total de pes-

te 700.000 mp.

Timişoara a atras aproape 

două treimi din noile livrări, iar 

Cluj-Napoca majoritatea din ce-

le rămase. În acest context, ra-

ta de spaţii de birouri vacante 

a urcat pe la două cifre în Timi-

soara (12%), de la valori foar-

te scăzute în anul precedent, în-

să ritmul de închiriere rămâne 

destul de puternic în oraş.

În acelaşi timp, Cluj-Na-

poca a reuşit să absoarbă no-

ile livrări destul de repede, 

iar Iaşi nu mai dispune prac-

tic de spaţii de birouri va-

cante în clădirile nou con-

struite, ceea ce deschide ca-

lea unei creşteri puternice, 

arată analiştii.

Tranzacţie de 100 mil. € la Cluj!
„Frații Dedeman” au cumpărat The Office
Dacă vânzarea The Office se concretizeză, Clujul intră pe harta tranzacţiilor majore din real-estate

Proiectul de birouri The Offi  ce, dezvoltat la Cluj-Napoca are o suprafaţă totală închiriabilă de 59.000 de metri pătraţi

ANGAJAȚI

5.000
peste cinci mii 
de oameni lucrează 
în clădirea The Ofi ice 
din Cluj-Napoca

SPAȚII BIROURI

25%
reprezintă cresterea 
suprafeței închiriabile 
de spații de birouri din 
Cluj în anul 2019
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Câţiva fl oreşteni au făcut 

un grup pe Facebook unde 

cei care fac zilnic naveta 

la Cluj, singuri, pot să ofere 

să îi ducă şi pe alţii, gratuit, 

ca să se reducă numărul de 

maşini care circulă pe ruta 

Floreşti-Cluj-Napoca 

şi invers.

Pentru fl oreşteni este un 

adevărat calvar fi ecare dimi-

neaţă în care trebuie să a-

jungă în Cluj-Napoca la ser-

viciu şi fi ecare seară când se 

întorc acasă. 

Ei petrec zilnic ore întregi 

în trafi c. Au aşteptat ani de zi-

le în zadar realizarea unor ru-

te ocolitoare sau găsirea altor 

soluţii pentru problema lor, în-

să văzând că administraţia lo-

cală bate pasul pe loc, au în-

ceput să caute ei alternative. 

A fost nevoie de noi so-

luţii, ţinând cont că şi va-

rianta ocolitoare Grigores-

cu-Floreşti a devenit la fel 

de aglomerată ca strada 

principală.

Astfel, câţiva tineri flo-

reşteni au înfiinţat un grup 

de Facebook, denumit „Ri-

deshare Florest i -Cluj/

Cluj-Floresti zilnic”, unde 

şoferii care circulă pe aceas-

tă rută zi de zi, pot să anun-

ţe şi să ia pasageri. „Într-o 

dimineaţă, am numărat 30 

de maşini, inclusiv a mea, 

în care se afla o singură per-

soană, şoferul. Dacă fieca-

re am lua câte 2 persoane, 

s-ar reduce considerabil nu-

mărul maşinilor şi astfel nu 

s-ar mai crea blocaje”, a po-

vestit un floreştean. 

Oamenii au început să ofe-

re locuri în maşinile perso-

nale, anunţând ora de pleca-

re şi traseul şi specifi când că 

transportul este gratuit.

„Mâine la 8.30 plec de pe 

Magnoliei (zona Tăuţi), o iau 

pe Poligonului, european, Mă-

năştur, Plopilor până pe Mo-

ţilor, 3 locuri, gratis”, este un 

exemplu de anunţ.

Floreştenii încearcă 
să scape singuri 
de aglomeraţia din trafic

Sătui până peste cap 

de mizeria care este 

trecută cu vederea 

de autoritățile locale, 

fl oreștenii se mobilizează 

și vor să facă curățenie 

cu propriile lor puteri.

Astfel, sâmbătă, 30 martie, 

de la ora 10:00, localnicii din 

cea mai mare comună din Ro-

mânia vor să redea malurilor 

Someșului Mic frumusețea pe 

care o merită.

 „Așa arată nepăsarea și 

lipsa de educație. În ritmul 

în care se depozitează 

deșeurile și ținând cont că 

autoritățile au luat zero mă-

suri până acum, vom avea 

și noi în curând un Pata Rât 

cu care să «ne mândrim»”, 

se arată într-o postare care 

anunță evenimentul intitu-

lat sugestiv „În Florești pe 

Malul Someșului”.

„În urma numeroaselor 

postări apărute în spațiul 

public în legătură cu 

deșeurile prezente pe ma-

lul Someșului, Asociația Tră-

iesc în Florești (ATIF) or-

ganizează o campanie de 

ecologizare și responsabili-

zare a cetățenilor comunei 

Florești asupra impactului 

pe care acestea (n.red. gu-

noaiele) îl au asupra me-

diului înconjurător. Nu pu-

tem asista pasiv la trans-

formarea unui loc de pro-

menadă într-o veritabilă 

groapă de gunoi, așa că ofe-

rim un prilej celor educați 

în spiritul protejării mediu-

lui de a demonstra că 

Floreștiul poate arăta și al-

tfel”, spun inițiatorii eve-

nimentului.

Locul de întâlnire va fi  în 

zona Aqua Park, la intersecția 

străzilor Balastierei cu Spor-

tului, acțiunea durând cel 

puțin șase ore.

Curățenia din jurul 
blocurilor, un eșec 
în Florești

În urmă cu câteva zile, o 

mână de fl oreșteni au ieșit 

să adune mizeria adunată în 

jurul blocului lor. Anca, una 

dintre persoanele care au 

participat la acțiune, a pos-

tat ulterior un mesaj sarcas-

tic, acuzând lipsa de mobi-

lizare a localnicilor. 

„Mulțumesc celor patru ve-

cini care au participat sâmbă-

tă, 23 martie 2019, la curățenie 

pe Eroilor! Și celor care au 

stat pe balcon și ne-au asis-

tat, din 140 de apartamente 

am fost cinci persoane. Și mai 

vrem civilizatie nene..”, măr-

turisea aceasta.

Reacțiile la postarea feme-

ii nu au întârziat să apară, 

mulți spunând că astfel de 

munci voluntare se fac de-

geaba în Florești, mizeria re-

apărând în scurt timp din ca-

uza fl oreștenilor nepăsători. 

„O să vă treacă să mai faceți 

curățenie pentru ca alții să 

facă mai apoi mizerie fără je-

nă. Cred că nici nu merită... 

Este ca și cum dai zăpada la 

o parte în timp ce viscolește, 

se întoarce imediat înapoi. 

Singura variantă de a menține 

un loc curat sunt amenzile 

usturătoare aplicate tuturor 

celor care fac mizerie”, este 

părerea unui localnic.

Tot sâmbătă, pe strada Ră-

zoare, au ieșit în număr mai 

mare pentru a curăța câm-

pul de lângă blocuri, iar aco-

lo treaba a fost gata într-un 

timp scurt.

„Am fost în jur de 12 per-

soane și într-o oră am terminat 

ce ne propusesem. Au fost per-

soane care au venit puțin mai 

târziu, dar au mai găsit și ei ce 

să mai facă pe acolo. Am fost 

un număr satisfăcător. Normal 

că ar fi  putut fi  mult mai mul-

tă lume, dar ne-am descurcat 

câți am fost. Ce mi s-a părut 

frumos a fost că au ieșit vecini 

cu copii sau care așteaptă co-

pii, iar cei care sunt mai lipsiți 

de responsabilități nu au ieșit”, 

povestește o fl oreșteancă. 

Gunoiul, o problemă 
constantă în Florești

În urmă cu mai bine de un 

an, fl oreștenii s-au înecat în 

gunoi și au trebuit să se fe-

rească de șobolani, din cau-

za problemelor cu fi rma care 

se ocupă de menajarea 

deșeurilor. Problemele au fost 

rezolvate, însă unii dintre lo-

cuitorii comunei Florești par-

că s-au obișnuit să fi e încojurați 

de gunoaie și dacă nu le arun-

că pe malul Someșului sau pe 

câmpurile din zonă, le arun-

că lângă tomberoanele care 

rămân goale. 

Pe lângă mirosul insupor-

tabil și aspectul inestetic, gu-

noaiele atrag și animale, fi ind 

o sursă numai bună de hra-

nă, spre exemplu, pentru por-

cii care cutreieră străzile co-

munei. Mereu apar poze cu 

astfel de situații pe rețelele de 

socializare, iar cu fi ecare ima-

gine apărută, fl oreștenii își pi-

erd speranța că vor ajunge să 

locuiască în condiții decente. 

Floreştenii s-au 
săturat de gunoaie
Locuitorii celei mai mari comune din țară ies 
la curăţenie: „Vom avea un Pata Rât al nostru!”

ASOCIAȚIA TRĂIESC 
ÎN FLOREȘTI

 „Așa arată nepăsarea 
și lipsa de educație. 
În ritmul în care se 
depozitează deșeurile 
și ținând cont că 
autoritățile au luat 
zero măsuri până 
acum, vom avea 
și noi în curând 
un Pata Rât cu care 
să «ne mândrim»”. 
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9.652 de voturi au fost 

acordate de 3.192 de clu-

jeni pentru cele 123 de ini-

ţiative de dezvoltare a ora-

şului înscrise de tineri în 

cadrul procesului partici-

pativ Com’ON Cluj-Napoca. 

Votarea a început joi, 21 

februarie 2019 s-a încheiat 

joi, 21 martie 2019.

Iniţiativele au fost înscrise 

de tineri cu vârsta între 14 şi 

35 de ani şi abordează teme 

care se încadrează într-una sau 

mai multe din cele şase cate-

gorii-reper oferite de organiza-

tori: 44 de propuneri au fost în-

scrise în categoria up-date – 

aducerea împreună a noului cu 

vechiul din oraş, 73 în catego-

ria bring-up – abordarea de te-

me noi în comunitate, 26 de 

idei s-au încadrat în categoria 

green-up – mediul înconjură-

tor şi relaţia omului cu natura, 

68 de propuneri în categoria 

meet-up – activarea unor spa-

ţii din oraş sau schimbarea func-

ţiunii acestora, 49 de idei au 

fost înscrise în categoria clo-

se-up – poveşti individuale ca-

re ilustrează multiculturalita-

tea, diversitatea, iar 61 de pro-

puneri au fost înscrise în cate-

goria grow-up – maturizarea 

clujenilor – de când sunt copii 

până devin cetăţeni activi.

După ce iniţiativele înscri-

se au fost verifi cate din punct 

de vedere tehnic, timp de o 

lună, ele au fost promovate 

în întreaga comunitate clu-

jeană. Votanţii a fost necesar 

să aibă cont pe platforma bu-

getareparticipativa.ro. În pe-

rioada votului, pe această 

platformă s-au creat 2.444 de 

noi conturi.

Primele 49 de iniţiative, în 

ordinea voturilor, se intenţio-

nează a fi  fi nanţate cu 4.500 

de lei/iniţiativă şi a fi  puse în 

practică în perioada mai – no-

iembrie 2019. Pe lângă aces-

tea, se intenţionează fi nanţa-

rea unei iniţiative înscrise la 

Com’ON Cluj-Napoca de un 

grup cu oportunităţi reduse. 

Propunerea se intitulează UP 

your limits!, aparţine grupu-

lui Handicope şi include seri 

de şezătoare, seri tematice in-

teractive (pe teme precum stig-

ma/prejudecăţile, comporta-

ment dezirabil faţă de persoa-

na cu dizabilităţi, mituri lega-

te de dizabilitate), seri de ka-

raoke, ieşiri în comunitate a 

tinerilor cu dizabilităţi.

Iniţiativa Teatru Mut a gru-

pului Concept, care a strâns 

cele mai multe voturi – 247 -, 

propune organizarea unor ate-

liere de teatru, jonglerie, ani-

maţie, pantomimă, dans, im-

provizaţie, acrobaţie şi foto-

grafi e care urmează să se des-

făşoare într-o hală care iniţi-

al avea o cu totul altă desti-

naţie. Pe locul al doilea, cu 

193 de voturi, se afl ă asocia-

ţia „Apartenenţa”, care doresc 

să îi înveţe pe clujeni să re-

nunţe la pungile de plastic, 

înlocuindu-le cu pungi eco, 

reutilizabile de pânză sau 

bumbac. Aceştia urmează să 

împarte traistele personaliza-

te gratuit prin cartierele clu-

jene. Cu 170 de puncte, pro-

iectul grupului sustenabil.cj 

doreşte să ajute la colectarea 

materiei organice de la clu-

jeni şi să încerce să implemen-

teze un program de compos-

tare la festivaluri.

Ce proiecte au câştigat la Com’ON Cluj-Napoca?

Bianca TĂMAŞ
redactor@monitorulcj.ro

Un medic din Cluj-Napoca a 

început în urmă cu doi ani 

să ducă cu maşina persona-

lă clujeni care nu pot să se 

deplaseze singuri la spital.

Raluca Nichitean (31 de 

ani) este medic specialist în 

Reumatologice şi de doi ani 

încoace face bine, fi indcă nu 

o costă nimic.

Ajutor fără 
niciun benefi ciu

Maramureşeancă de origi-

ne, veselă, povestitoare, ener-

gică, pasionată de ceea ce fa-

ce, Raluca Nichitean nu aş-

teaptă „plicuri” sau alte re-

compense. Din contră, încear-

că să-i ajute cât mai mult pe 

cei în nevoie. Într-o perioa-

dă în care superfi cialitatea, 

egoismul şi răutatea par să 

primeze, există persoane, la 

fel ca acest medic, care reu-

şesc să rupă tiparele, care ne 

ajută să credem că există bu-

nătate în această lume, însă 

de multe ori binele nu iese 

atât de tare în evidenţă. Ra-

luca îşi foloseşte maşina per-

sonală pentru a-i ajuta pe cei 

care nu se pot deplasa să a-

jungă la spital.

„Nu practic asta foarte 

des, dar se întâmplă, atunci 

când cineva îmi cere aju-

torul. Nu spun nu, fiind-

că mă gândesc cât de mult 

se bucură acea persoană. 

Nu am eu niciun benefi-

ciu, însă acea persoană a-

re în totalitate un câştig. 

Am început să fac asta ime-

diat după ce am devenit 

specialist. Lovindu-mă de 

problemele oamenilor, vă-

zând ce nevoi au, am în-

ceput să mă implic”, măr-

turiseşte medicul.

Reticenţi apoi 
recunoscători

Prima persoană pe care a 

ajutat-o se afl a la vremea a-

ceea într-o stare gravă, ambu-

lanţa nu mai sosea şi atunci 

Raluca a decis să ia un taxi, 

să îl plătească din banii ei, 

pentru ca bolnavul să ajungă 

cât mai repede la spital. Du-

pă aceea, a început să îşi fo-

losească maşina personală.

„Sunt uneori situaţii ca-

re ţin de viaţă şi de moar-

te. Omul depinde de un sis-

tem care nu face faţă, de 

trafic, traficul din Cluj. Stă-

team la semafoare şi numă-

ram secundele, ca să vezi 

că până la urmă sunt lucruri 

mărunte, dar viaţa unui om 

în astea se cântăreşte”, spu-

ne Raluca.

Vestea acestui medic ca-

re îşi rupe din timpul său 

pentru a face bine s-a răs-

pândit încet. Oamenii, însă, 

la început erau reticenţi. Nu 

le venea să creadă că cine-

va îi ajută fără să dorească 

ceva în schimb.

„Nu sunt mulţi, sunt o mâ-

nă de oameni pe care îi ajut, 

dar dacă mi se solicită nu re-

fuz. La început se îndoiau, se 

întrebau dacă urmăresc ceva, 

de ce mă implic în viaţa lor. 

Dar cumva nu sunt necunos-

cuţi, sunt persoane care au 

recomandare sau mă cunosc. 

Sunt foşti pacienţi care vor-

besc despre mine, cunoştinţe 

care le spun celor care au ne-

voie că sunt dispusă să îi ajut”, 

explică Raluca.

Cu toţii putem fi  oameni

Însă nu ar trebui să avem 

o meserie deosebită sau să 

avem câştiguri materiale uri-

aşe pentru a-i putea ajuta pe 

cei din jurul nostru.

„E păcat că nu facem toţi 

bine, ca simpli oameni. Tre-

buie să deschidem ochii, să 

vedem ce nevoi au oamenii, 

prin ce greutăţi trec. Să ve-

dem care sunt problemele 

adevărate în ziua de azi. Eu 

am un simţ al altruiasmului 

foarte dezvoltat. Nu ştiu 

exact de unde vine. Ori de 

la educaţia primită de la pă-

rinţi, ori de la faptul că am 

făcut sport şi ştiu ce înseam-

nă lucrul în echipă şi vreau 

mereu să fiu cea mai bună. 

Sunt frustrată când văd atâ-

tea limite în societatea asta 

şi atunci vreau să fac mai 

mult, să le arăt celor de lân-

gă mine că se poate. Până 

la urmă depinde noi, de ce-

ea ce dorim să facem. Pute-

re avem, dar nu avem voin-

ţă”, subliniază tânăra.

Raluca Nichitean crede în 

puterea exemplului şi crede 

că este cea mai bună metodă 

prin care societatea poate să 

se dezvolte.

„Nu mă aşteptam prin a-

ceste metode să mă desco-

periţi, pentru că românul e 

pasiv. Românul e egoist, dar 

pentru că vrea să se prote-

jeze în ziua de astăzi, la câ-

te a păţit. Şi noi medicii ne 

protejăm, pentru că riscăm 

în faţa oamenilor să ne des-

chidem, să îi ajutăm şi mai 

mult decât profesional. Ar 

trebui s-o facem. Dar nu es-

te o piedică să fi i om în zi-

ua de astăzi. Poate că din 

mentalitatea noastră şi din 

educaţia noastră nu ni se in-

spiră atât de mult doar prin 

vorbe. Ni se spune să salu-

tăm, să îi ajutăm pe cei de 

lângă noi, dar nu cred că e 

de ajuns. Atunci mai mult 

faptele vorbesc, de aceea mă 

gândesc să ajut omul prin o-

rice posibilitate. Eu nu pierd 

nimic, dar cel de lângă mi-

ne câştigă enorm. Atunci ar 

fi  mult mai uşor pentru noi, 

ca societate, să creştem”, 

spune Raluca Nichitean.

Când binele nu te costă nimic
Un medic din Cluj duce cu maşina personală la spital oamenii care nu se pot deplasa
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Parlamentarii britanici 

au votat luni un amen-

dament care le permite 

să influenţeze procesul 

Brexit-ului, un nou 

afront adus guvernului 

condus de Theresa May, 

după ce prim-ministrul 

a repetat că se opune 

acestei posibilităţi, 

transmit Reuters şi AFP.

Acest amendament, pen-

tru care 329 de parlamentari 

au fost pentru şi 302 împotri-

vă, le permite să organizeze 

miercuri o serie de voturi in-

dicatoare asupra formei pe ca-

re trebuie să o ia Brexit-ul: 

menţinerea în piaţa unică, un 

nou referendum, chiar anula-

rea ieşirii din UE.

Votul a avut loc în timp ce 

premierul Theresa May caută 

sprijin pentru a obţine vota-

rea acordului său de divorţ 

negociat cu Bruxellesul, res-

pins masiv de două ori de de-

putaţi, dar de care depinde ie-

şirea ordonată din Uniunea 

Europeană la 22 mai.

Votul de luni seară al de-

putaţilor britanici prin care 

au preluat controlul agen-

dei ieşirii din Uniunea Eu-

ropeană este un „precedent 

periculos”, a reacţionat mi-

nisterul însărcinat cu 

Brexit-ul într-un comunicat, 

relatează AFP.

„Acest amendament răs-

toarnă echilibrul dintre insti-

tuţiile noastre democratice şi 

creează un precedent pericu-

los şi imprevizibil pentru vii-

tor”, a reacţionat ministerul.

Mai mult, trei secretari 

de stat din guvernul condus 

de premierul Theresa May 

au demisionat luni seară în 

dezacord cu strategia sa le-

gată de ieşirea din UE.

Este vorba despre Richard 

Harrington (Industrie), Alis-

ter Burt (Externe) şi Steve 

Brine (Sănătate).

Richard Harrington a re-

proşat guvernului în scri-

soarea sa de demisie că „joa-

că ruletă” cu „vieţile şi mij-

loacele de subzistenţă ale 

unei mari majorităţi a po-

porului nostru” din cauza 

„eşecului său de a garanta 

un acord” de ieşire.

Deputaţii au preluat controlul asupra Brexit-ului

Mulţumit de concluziile 

anchetei privind Rusia 

care l-a îndepărtat de 

spectrul unei proceduri 

de destituire, preşedinte-

le american Donald 

Trump i-a avertizat luni 

cu fermitate pe cei care 

l-au acuzat că vor da 

socoteală, relatează AFP.

Deşi alte câteva fronturi 

judiciare rămân deschise, pu-

blicarea principalelor con-

cluzii ale raportului procu-

rorului special Robert Mue-

ller este o veritabilă gură de 

oxigen pentru preşedintele 

american în vederea alege-

rilor din 2020.

"Sunt mulţumit că s-a în-

cheiat", a declarat miliarda-

rul republican din Biroul 

Oval, evocând raportul ce 

concluzionează că nu exis-

tă probe care să demonstre-

ze o complicitate între echi-

pa sa şi Moscova.

Însă, animat de un senti-

ment de furie vizibilă, el a 

adăugat imediat: "Sunt mul-

ţi oameni care au făcut lu-

cruri cu adevărat teribile, aş 

spune chiar lucruri care în-

seamnă trădare împotriva ţă-

rii noastre".

"Va trebui să analizăm 

cazul lor", a mai spus el, 

vizibil hotărât să îşi pună 

adversarii democraţi în de-

fensivă după concluziile an-

chetei pe care el o califică 

de luni de zile drept "vână-

toare de vrăjitoare".

Ecou al numeroaselor voci 

republicane care au denun-

ţat atitudinea media în cur-

sul celor doi ani de anche-

tă, unul dintre fi ii săi, Eric, 

a sugerat mai multor ziare 

şi posturi de televiziune, prin-

tre care New York Times şi 

CNN, să îşi ceară "scuze".

Donald Trump, care se va 

afl a joi într-un miting de cam-

panie la Grand Rapids, în Mi-

chigan, unul dintre statele-che-

ie care i-au permis să câştige 

în faţa lui Hillary Clinton în 

2016, s-ar putea folosi de ra-

portul Mueller pentru a-şi im-

pulsiona baza electorală.

Adversarii săi democraţi, 

comentează AFP, se confrun-

tă acum cu o dilemă: să în-

toarcă pagina în cazul Mue-

ller şi să renunţe la un pro-

gram care să permită "să se 

pună capăt trumpismului", 

conform cuvintelor candida-

tului la alegerile primare Pe-

te Buttigieg, sau să continue 

să insiste, zilnic, asupra nu-

meroaselor zone de umbră 

din jurul acestei preşedinţii?

Ministrul Justiţiei, Bill 

Barr, a publicat duminică 

seară un rezumat de patru 

pagini al raportului Mueller, 

însă liderii democraţi din 

Congres au cerut să vadă în-

tregul document, subliniind 

că Barr, numit de Donald 

Trump, "nu este un obser-

vator neutru".

Democraţii insistă în spe-

cial asupra faptului că, în pri-

vinţa unei potenţiale obstruc-

ţionări a justiţiei din partea 

lui Donald Trump, procuro-

rul special Robert Mueller nu 

a oferit o concluzie defi niti-

vă. "Deşi acest raport nu con-

cluzionează că preşedintele 

a comis o infracţiune, nici nu 

îl exonerează", a scris fostul 

şef al FBI.

Însă Bill Barr a concluzi-

onat la rândul său că docu-

mentul, pe care l-a trecut în 

revistă de vineri până dumi-

nică, nu menţionează niciun 

delict susceptibil a atrage o 

urmărire judiciară pe baza 

obstrucţionării justiţiei.

Revanşa lui Donald Trump

Trei dintre cei mai impor-

tanţi lideri ai Uniunii 

Europene, preşedintele 

francez Emmanuel 

Macron, cancelarul ger-

man Angela Merkel 

şi şeful Comisiei Europene, 

Jean-Claude Juncker, 

s-au întâlnit ieri la Paris 

cu preşedintele chinez Xi 

Jinping într-o încercare de 

a-i prezenta o comunitate 

europeană unită în marile 

dosare internaţionale.

Miza acestei reuniuni este 

dublă pentru bătrânul continent: 

de a se poziţiona în faţa Chinei 

ca un interlocutor credibil în în-

cercarea de a o convinge să-şi 

canalizeze ambiţiile economice 

şi diplomatice spre regulile mul-

tilateralismului, iar, pe de altă 

parte, să încerce să unifi ce o 

Europă divizată în faţa apeti-

tului Beijingului, pe care Comi-

sia Europeană îl califi că drept 

„un rival sistemic”.

UE se simte prinsă între un 

Donald Trump şi abordarea 

sa contractuală în relaţiile in-

ternaţionale, pe de o parte, şi 

expansiunea chineză, pe de 

altă parte, prin proiectul său 

de „Noul Drum al Mătăsii” şi 

investiţiile sale masive în 

aproape întreaga lume şi în 

Europa, ca în Italia, ultima ţa-

ră care s-a lăsat sedusă.

Unitate europeană 
în faţa Chinei

Un tablou de Pablo 

Picasso furat în urmă 

cu două decenii, estimat 

la 25 de milioane de euro 

şi care a servit mulţi ani 

drept garanţie în afaceri 

cu arme şi droguri, a fost 

descoperit în Olanda 

de un expert supranumit 

„Indiana Jones al lumii 

artelor”, potrivit bbc.com.

Tabloul în ulei a făcut 

parte din colecţia privată a 

lui Pablo Picasso până la 

moartea celebrului pictor 

spaniol şi a fost furat în 

1999 de pe un iaht ancorat 

în portul din Antibes, su-

dul Franţei. Vasul îi aparţi-

nea unui şeic saudit, iar, 

după jaf, toţi proprietarii 

de iahturi din zonă s-au vă-

zut nevoiţi să îşi reevalue-

ze sistemele de securitate.

Comoara a servit mulţi ani 

drept garanţie în mai multe 

afaceri cu arme şi droguri.

„Portrait de Dora Maar”, 

cunoscut şi sub titlul „Buste 

de Femme (Dora Maar)”, a fost 

realizat în 1938 şi o prezintă 

pe una dintre amantele şi mu-

zele celebrului pictor, care a 

trăit între anii 1881 – 1973. La 

momentul jafului, tabloul era 

estimat la 7 milioane de euro.

În 2015, expertul a afl at că 

un „Picasso furat de pe un 

vas” era folosit ca monedă de 

schimb în tranzacţii ilicite în-

cheiate în Olanda. La jumăta-

tea lunii martie, în mijlocul 

nopţii, doi indivizi care lucrau 

pentru un om de afaceri olan-

dez i-au bătut la uşă, cu tablo-

ul sub braţ. Omul de afaceri 

se pare că nu ştia că tabloul 

era furat, a spus expertul. 

Tablou de Picasso furat 
acum 20 de ani, descoperit

Şeful Pentagonului, 

Patrick Shanahan, 

a anunţat luni că 

a deblocat un miliard 

de dolari pentru con-

strucţia unei secţiuni 

a zidului dorit de preşe-

dintele Donald Trump 

la frontiera cu Mexicul.

Ministerul Securităţii in-

terne (DHS) a cerut Penta-

gonului să construiască un 

zid de 91 de kilometri în re-

giunea El Paso (Texas) şi 

corpul de geniu al armatei 

terestre „este autorizat să 

se coordoneze direct cu DHS 

şi poliţia de frontieră pen-

tru a întreprinde planifica-

rea şi punerea în aplicare a 

acestui proiect pentru o su-

mă de un miliard de do-

lari”, a anunţat secretarul 

interimar al Apărării într-un 

comunicat.

Patrick Shanahan a jus-

tificat această cheltuială prin 

legea federală. Un paragraf 

al articolului 10 din Codul 

Statelor Unite „autorizează 

Ministerul Apărării să con-

struiască drumuri şi barie-

re şi să amplaseze instala-

ţii luminoase pentru a îm-

piedica (...) traficul trans-

frontalier de droguri”.

„În consecinţă, am de-

cis să realizez (...) con-

strucţia unui zid de 91 de 

kilometri lungime şi 5,5 

metri înălţime, să constru-

iesc şi să repar drumurile 

şi instalaţiile luminoase ca-

re sunt cerute” de DHS, a 

precizat Patrick Shanahan 

în acest comunicat publi-

cat la o oră târzie, cu nu-

mai câteva ore înainte de 

a se adresa Congresului 

pentru a apăra proiectul de 

buget al Pentagonului.

Frustrat de refuzul Con-

gresului de a-i acorda buge-

tul pe care îl reclama pen-

tru construcţia zidului fron-

talier, Donald Trump a de-

clanşat la 15 februarie o pro-

cedură de „urgenţă naţiona-

lă" care îi permite să evite 

parlamentarii pentru a de-

bloca o finanţare de peste 

opt miliarde de dolari.

Un miliard de dolari  
pentru zidul lui Trump
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ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ CONCURS DIRECTOR SUCURSALĂ ARDEAL
ÎN CADRUL HIDROCONSTRUCŢIA S.A.

HIDROCONSTRUCŢIA S.A., antreprenor general își desfășoară activitatea prin intermediul 
sucursalelor din ţară și străinătate având o cifră de afaceri de peste 309 milioane RON și un nu-
măr de peste 2.000 de angajaţi.

HIDROCONSTRUCŢIA S.A. selectează un candidat pentru funcţia de Director în cadrul Sucur-
salei Ardeal din Cluj Napoca, sucursală ce deţine în portofoliu un număr de 8 lucrări în valoa-
re de 200 de milioane RON și peste 200 de angajaţi.

I.Atribuţii:
 Directorul de Sucursală organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de des-

fășurarea în mod efi cient a activităţii sucursalei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoa-
re și obligaţiile ce decurg din Actul Constitutiv, și dispoziţiile Consiliului de Administraţie.

II. Procedura de evaluare/selecţie cuprinde 2 etape:
 Etapa selecţiei dosarelor
 Etapa interviurilor

III. Profi lul candidatului:
  Studii superioare de lungă durată în domeniul construcţii, specializările suplimenta-

re în management reprezintă un avantaj
  Minim 10 ani experienţă general profesională din care 5 ani în poziţii de manage-

ment general
  Cunoștinţe solide în domeniul și prognozei privind analiza tehnică, fi nanciar – eco-

nomică și comercială
  Capacitate de asumare bugete, plan de afaceri, urmărire și realizare obiective de ex-

tindere a activităţilor din cadrul sucursalei gestionate
 Cunoașterea legislației societăților comerciale specifi ce Legii nr. 31/1990
 Experiență în conducerea unei societății/companii sau subdiviziuni ale acestora 
  Bune competențe de interpersonale (abilități de comunicare, organizare, negociere, 

lucru în echipă)
 Cunoștințe de operare calculator
 Cunoștințe de limba  engleză sau alta limbă de circulație internațională
 Permis de conducere categoria B

IV.Documente necesare pentru depunerea candidaturii
 CV model European
 Cazier judiciar
 Copie act identitate
 Copie act studii, alte certifi cări menționate în CV
 Dovada experienței manageriale și a vechimii (adeverința/recomandare)
 Adeverință de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
  Declarație pe propria răspundere care să confi rme acordul candidatului de a se pro-

cesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecție, precum și de 
a se putea verifi ca informațiile furnizate 

  Prezentarea unui de plan de management privind gestionarea activității unei Sucursa-
le care să conțină o propunere de strategie de management și obiective privind înde-
plinirea obiectivelor stabilite pentru realizarea termenelor calitate – legislație – costuri

V. Canditatura
  Candidaturile și documentele solicitate se vor depune până la data de 29.03.2019 

la adresa de e-mail offi ce@hidroconstructia.com, recrutare@hidroconstructia.com
  Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor vor fi  evaluate în cadrul unui 

interviu, data, ora și locul desfașurării interviului urmând să fi e anunțate telefonic. 

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii

TANIRO CAPITAL S.A.
cu sediul social în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 10, ap. 5, 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 Ordinară a Acţionarilor 

pentru data de 27.04.2019, ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2019, stabilită ca dată de referinţă. În caz 
de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va 
ţine la data de 28.04.2019, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi -
nanciar 2018 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi -
nanciar 2018.

2. Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ și a contului de profi t și pierdere 
pentru anul 2018.

3. Aprobarea raportului de audit fi nanciar pentru anul 2018.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
5. Aprobarea repartizării profi tului realizat în anul 2018 pentru acoperirea pierderilor 

din anii precedenţi.
6. Aprobarea preluării la venituri a dividendelor neridicate care îndeplinesc condiţiile de 

prescriere.
7. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii 

societăţii Hotărârea AGOA care urmează a fi  adoptată.
8. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înre-

gistrarea Hotărârii AGOA care urmează a 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 pot fi  consultate și pro-
curate de la sediul societăţii, începând cu data de 27.03.2019.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală, 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 pro-
curi speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 24.04.2019. 
În același termen buletinele de vot prin corespondenţă, completate și semnate de acţio-
nari, se vor depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomanda-
tă cu confi rmare de primire, pe care să fi e trecută adresa expeditorului/acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dna. Karaivanoff Maria-Cristina

Apple îşi schimbă planul de 

afaceri, iar primul semnal a 

fost dat la conferinţa orga-

nizată de companie în 

California. Nu, nu a fost 

lansat niciun dispozitiv 

nou. În schimb, au fost dez-

văluite noi servicii, care vor 

face din Apple un concu-

rent pentru Netfl ix, bănci 

sau chioşcuri de presă.

„Am simţit că putem fa-

ce o diferenţă în modul în 

care ştirile sunt trăite şi în-

ţelese”, afirmă Tim Cook, 

şeful Apple.

Apple Card este un card 

de credit digital, susţinut de 

Goldman Sachs şi Master-

Card. Compania promite că 

nu vor exista taxe ascunse 

şi că tranzacţiile vor fi clar 

vizibile. Sistemul este gân-

dit pentru Apple Pay, dar 

pentru locurile în care acest 

serviciu nu funcţionează, 

clienţii vor primi şi un card 

fizic, din titan.

Totuşi, marea noutate o re-

prezintă Apple TV Plus, un 

serviciu de streaming asemă-

nător cu Netfl ix sau Amazon 

Prime. Acest lucru înseamnă 

inclusiv producţii originale. 

Au fost recrutate deja nume 

mari din showbiz precum 

Oprah, Steven Spielberg , 

Jennifer Anniston, Reese Wi-

therspoon sau Jason Momoa.

Apple lansează un serviciu concurent cu Netflix

Planeta Pământ găzduieş-

te în jur de 7,7 miliarde 

de oameni. Totuşi, numă-

rul de conexiuni mobile 

(telefoane şi alte dispozi-

tive) este de peste nouă 

miliarde. 66% dintre locu-

itorii planetei au un tele-

fon mobil, deci folosim 

tehnologia foarte mult. 

Totuşi, sunt multe lucruri 

interesante despre acestea 

pe care probabil nu le ştii, 

scrie playtech.ro.

Primul telefon mobil 
din lume

Pe 3 aprilie 1973, Martin 

Cooper, angajat al Motoro-

la, a arătat lumii primul te-

lefon portabil din lume. Pen-

tru a-i demonstra funcţiona-

bilitatea, acesta l-a sunat pe 

Joel Engel, cercetătorul şef 

al Bell Labs. Echipa lui En-

gel era principala competi-

toare a lui Cooper în încer-

carea producerii primului te-

lefon portabil din lume.

„În timp ce mergeam pe stra-

dă vorbind la telefon, locuitori 

sofi sticați ai New York-ului au 

rămas cu gura căscată la vede-

rea cuiva care se plimbă în timp 

ce dă un apel telefonic”, a de-

clarat Martin Cooper.

Caracteristicile primului 
dispozitiv

Primul telefon portabil cân-

tărea peste un kilogram, iar 

dimensiunile sale erau de 228 

x 127 x 44 mm. Ca referinţă, 

iPhone XS cântăreşte sub 200 

de grame şi are are dimensi-

unile de 143 x 70 x 7,7 mm. 

De asemenea, durata bateriei 

primului telefon era de doar 

20 de minute (durată de con-

vorbire) şi dura aproximativ 

10 ore să se încarce complet.

Dar durata mică a bateriei 

la un apel nu era neapărat o 

problemă. Oricum nu puteai 

ține telefonul pentru atât de 

mult timp, spune Cooper.

Popularitatea 
telefoanelor

Deşi iPhone-urile sunt de 

cele mai multe ori în mijlocul 

atenţiei şi primesc cea mai 

multă publicitate, nu acestea 

sunt cele mai populare tele-

foane. În 2018, Samsung era 

pe primul loc în topul unităţi-

lor vândute, urmat de Huawei. 

Apple era abia pe locul trei în 

top. Mai mult, dispozitivele cu 

Android sunt mult mai folosi-

te de către utilizatori.

Frica de a nu avea 
semnal

Telefoanele nu pot avea 

numai benefi cii. Frica de a-ţi 

pierde sau de a nu a avea 

acces la telefon a fost recu-

noscută ofi cial ca afecţiune 

psihologică. Aceasta se nu-

meşte nomofobie şi repre-

zintă frica de a nu avea sem-

nal sau de a nu putea efec-

tua sau primi apeluri.

Se manifestă prin anxieta-

te, panică sau stres atunci 

când bateria dispozitivului se 

descarcă prea mult. Fobia fa-

ce ca oamenii să își ia măsuri 

extraordinare de precauție pen-

tru ca nu cumva să rămână 

undeva fără telefoane.

Mesaje trimise zilnic

Deşi obişnuiau să fi e foar-

te populare, SMS-urile au de-

venit acum modalitatea de co-

municare a trecutului. Deşi 

comunicarea tip text e cea mai 

populară, acum sunt folosite 

reţelele sociale pentru asta.

De exemplu, utilizatorii 

WhatsApp trimit zilnic 65 de 

miliarde de mesaje scrise. Ape-

lurile video şi voce ajung la 

un total de două miliarde de 

minute pe zi, potrivit CNET.

Unde sunt cei mai mulţi 
utilizatori

După cum era de aşteptat, 

ţările cu cei mai mulţi utili-

zatori activi de telefoane mo-

bile sunt China şi India. To-

tuşi, în raport cu populaţia 

ţărilor, procentul este destul 

de mic în India. Numai 28% 

dintre locuitorii ţării au un 

telefon mobil. China stă puțin 

mai bine, cu 55%.

Dacă ne raportăm la rata 

de penetrare a smartphone-

urilor, cel mai bine stau Emi-

ratele Arabe Unite, cu o 

proporție de 82% de utiliza-

tori de telefoane din populația 

țării. În România, doar 60% 

din locuitorii statului dețin 

un telefon mobil.

Lucruri pe care nu 
le ştiai despre telefon
În prezent, există mai multe conexiuni mobile 
decât sunt oameni pe Pământ.
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„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 86.000 euro, negociabil. In-
formaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunași la tel. 0763-769120.

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

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea 
de a ţine mai mulţi câni în curte, 
ofer 1200 RON/lună. Aștept ofer-
te la tel. 0741-455348. (13.15)

TERENURI

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheorgheni, 
la 10 km de Cluj-Napoca (loca-
ţie aproximativă: deasupra bi-
sericii reformate, zona sere). 
Panorama deosebită, aer curat, 
pomi fructiferi. Suprafaţa 2900 
mp. Informaţii şi detalii supli-
mentare la tel. 0745-096212.
¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius 
Mall, cu utilităţi, apă, curent, 
cu C.F. în regulă. Inf. supli-
mentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), ho-

tarele „Iricău și Fântânele”, arabil 
1,60 hectare, respectiv 0,77 hec-
tare. Tel. 0729-442.031.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând 5800 mp, teren arabil 
în sat Câmpenești, com Apahi-
da. Preţ negociabil. Tel. 0758- 
051260

SERVICII

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (6.40)

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

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

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

¤ Caut de lucru cu ziua, în dome-
niul construcţiilor sau ca șofer. Pro-
gram de lucru luni-vineri, 15 RON/
oră. Aștept oferte la te. 
0753-925526. (5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0758-356073.

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

Firma de transport 
din Ungaria angajează 

șoferi cat. C+E. 

Program de lucru 
3/4/5 săptămâni 

1/2 săptămâni liber. 

Salar între 
2150-2400 euro/ lună. 

Info tel: +36 70 396 

43 52, 

email: gal@ttsped.hu. 

Punct de lucru Sáp sau Győr

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (16.20)

¤ Vând coleţia „007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (16.20)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-

mit cadou și nu am nevoie de 
el. Preţ 600 RON. Sunaţi la la 
tel. 0741-455348. (15.15)

AUTO-MOTO

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

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

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

PIERDERI

¤ Aron Gold SRL, Gherla, Piaţa 
Unirii nr.7, ap.2, 
J12/4273/2007, CUI 22496585 
declar pierdute certifi cate con-
statatoare emise de ORC Cluj. 
Se declară nule.

¤ Sinpetrean&Deac SNC, Gher-
la, str. Dragoș Vodă, nr.56, 
J12/1356/1992, CUI 2873699 
declar pierdute certifi cate con-
statatoare emise de ORC Cluj. 
Se declara nule.

¤ Euronone SRL, Gherla, str. Al. 
Vlahuţă, nr.2, ap.3, 
J12/3131/2003, CUI 15882150 
declar pierdute certifi cate con-
statatoare emise de ORC Cluj. 
Se declară nule.

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
al SC DAROM GROUP SRL, cu se-
diul social în Cluj-Napoca, Aleea 
Meziad nr. 1, bloc L2, ap. 38, nr 
de ordine în Registrul Comerțului 
J12/513/27.02.2003, CUI: 
15251051. Îl declar nul.

¤ Declar pierdut certifi catul de 
inregistrare seria 
B3570848/16.06.2017 si certi-
fi catele constatatoare sediu si 
terti nr. 43016/14.06.2017 ale 
SC T&M EVENTS SRL CUI 
31587771.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE MEDIU

SC ANTIG DESIGN ONE SRL pentru ADRIAN VIO-
REL, SĂLĂJAN AMALIA JANA, BLAG ADRIANA RO-
DICA, ABRUDEAN EUGEN, BADELITA IOAN, în cali-
tate de titula, anunţa publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr 
1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
PUZ – construire ansamblu de locuinţe colective cu regim 
de înălţime S(D)+P+6E+R, împrejmuire teren, racord la 
utilităţi şi branşamente la utilităţi“- situat în comună Flo-
rești, sat Florești, strada Razoare, identifi cat prin CF 50160, 
CF63598, CF68083, CF72059, CF58862, CF63734(drum), 
CF63617(drum), jud Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată la Sediul  
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţi-
lor nr 99 și la sediul benefi ciarului str Tudor Vladimirescu 
nr 46, mun Cluj Napoca, jud Cluj din data 27.03.2019 în-
tre orele 9-12. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în dată de 15.04.2019, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr 99, bl 9B, 
cod 400609,  ţel 0264-410722, fax 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 9:00-
14:00 și vineri între orele 9:00-12:00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 
SC DEZMEMBRĂRI CRIVAS SRL prin LOHAN VASILE 
anunţa începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul DESCHIDERE PUNCT 
DE LUCRU DEZMEMBRĂRI AUTO din localitatea Mihai Viteazu, 
comună Mihai Viteazu, nr. 1400 L.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00 – 16.30, marţi –vineri între orele 9.00-14.00.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Tribuna partidelor 

parlamentare

13:00 Aici, acum

13:55 Vorbește corect!

14:00 Telejurnal

14:45 Teleshopping

15:00 Convieţuiri

16:00 Convieţuiri

17:00 Telejurnal

17:05 Interes general

18:00 Marele război subteran

19:00 Pulsul zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:10 Rătăcitoarea: Vremea 

răzbunării

ANTENA 1

12:00 Observator

14:00 The Wall – Marele Zid

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Fructul oprit

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

12:00 Observator

14:00 The Wall – Marele Zid

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Fructul oprit

23:00 Xtra Night Show

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

14:00 Benny Hill Show

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

16:00 Iancu Jianul, zapciul

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:30 Cronica cârcotașilor

22:30 Starea naţiei

23:30 Focus din inima 

României

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Povestea noastră

23:00 Bravo, ai stil!

LOOK TV

13:30 Teleshopping

14:30 Footbal Stars

15:00 Teleshopping

16:00 Rezumatele Ligii I 

Betano

16:30 Rezumate UEFA 

Champions League

17:00 Știrile Look Sport

17:30 Rezumate UEFA 

Champions League

18:00 Știrile Look Sport

18:05 Rezumatele etapei 

Super Lig

19:00 Știrile Look Sport

19:05 Top goluri. Top ratări

19:15 Baschet Euroliga: 

Darussafaka – Khimki

21:15 Liga Magazin

21:45 Top goluri. Top ratări

22:00 Baschet Euroliga: Real 

Madrid - Olimpia Milano 

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Doriţi să vă amenajaţi
 APARTAMENTUL, 

CASA, BIROUL, SPAŢIUL 
COMERCIAL,

 așa cum aţi visat?

Noi, realizăm ideile voastre, împreună vom reuși să 
obţineţi spaţiul mult visat, în care vă veţi simţi minunat!

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI

Mihai Costea tel. 0740-513987
Instagram: interiordesign_by_costea

E-mail: costea4home@gmail.com

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. COSMETIC PLANT PROD COM S.R.L., 
titular al proiectului "Elaborare proiect pentru autorizarea 
lucrărilor de construire a  obiectivului-spatii administrative 
şi de producţie, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri 
şi branşamente la utilităţi", anunţa publicul interesat asupra 
luării de către A.P.M. Cluj a deciziei etapei de încadrare fără 
evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra  mediului pentru proiectul 
menţionat, propus a fi  amplasat în comună Jucu Herghelie, 
sector Parc Industrial Tetarom III, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, cluj-Napoca, cod 400609, te. 
0264-410722, fax 0264410716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro.

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

ANUNŢ DE MEDIU

HASSOUN SOFYAN YOSIF, în calitate de titulari, 
anunţa publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obtineriiavizului 
de mediu pentru "PUZ conform Legii nr. 350/2001 cu 
modifi cările şi completările  ulterioare", în municipiul Clu-
Napoca, str. Frunzisului-str. Teo Peter F.N., identifi cat prin 
CF 254517, 259772, 259864, 313805, 315959, 315104, 
315958, 315103, 315117, 313764, 284855, 297265, 
297305, 290360, 295733, 295732, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la 
sediul proiectatului SQM Architecture SRL, str. Dorobanţilor, 
nr.b38, mun. Cluj-Napoca din data 27.03.2019 de luni-joi între 
orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în dată de 13 aprilie 2019 la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 
9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţa 
publicul interesat ca planul PLAN URBANISTIC DE DETALIU 
PENTRU CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE ŞI EXTINDERE 
HALA EXISTENTA propus a fi  amplasat în comună Apahida, 
sat Apahida, strada Libertăţii nr. 23A, judeţul Cluj, titular: 
Eparhia Reformată din Ardeal, nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără AVIZ DE MEDIU.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului, Calea Dorobanţilor nr. 99, blocul 
9B, cod 400609, ţel. 0264-410722, fax 0264-410716, 
email:offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri între 
orele 9 - 14 în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord 1798/2007  SC Safi  
Ambient SRL anunță începerea demersurilor în vederea 
abținerii autorizației de mediu pentru obiectivul ATELIER 
PRODUCȚIE MOBILIER din localitatea Cluj-Napoca, str Căpitan 
Grigore Ignat nr 60-62. 

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Calea Dorobanților nr 99 în zilele de luni-joi 9.00 – 
16.30, vineri între orele 9.00 – 14.00.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, MARTY 
RESTAURANTS SRL având Sediul Social în Cluj, Piaţa 1 
Mai, nr. 4-5, anunţa începerea demersurilor în vederea 
obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivele:  5610- 
Restaurant   din localitatea Cluj-Napoca, Piaţa Muzeului, 
nr. 2,  jud.Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de Luni-
Joi , orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al  
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 01.03.2019, in Cluj Napoca, str. 
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjudecare, 
licitațile se vor repeta în datele de, 08.03.2019, 15.03.2019, 
22.03.2019 și 29.03.2019 în aceleași condţii.Informații 
suplimentare se pot obține la tel :  0264/432.603

COMUNICAT

Aducem la cunoștinţă contribuabililor ( persoane fi zice, 
care deţin în proprietate clădiri cu destinaţie nerezidentială 
nereevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fi scal de 
referinţă și persoane juridice care deţin în proprietate clădiri 
nereevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fi scal de 
referinţă), că termenul limită de depunere a declaraţiilor 
de impunere pentru anul 2019 însoţite de raport de evaluare 
întocmit de un evaluator autorizat, este 01.04.2019.

CONVOCATOR

CONVOCAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a 

Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor 
societăţii ROXER GRUP S.A.

Presedintele Consiliului de administratie al societăţii 
ROXER GRUP S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr.
J12/84/1991, avand CUI 201845, tel/fax 0264.435.101, 
convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru 
data de 27.05.2019, ora 14,00, urmată de Adunarea 
generală extraordinară a acţionarilor pentru data de 
27.05.2019, ora 15,00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, 
str.Calea Baciului nr.1-3, pentru toti actionarii inregistrati 
la S.C.Registrul Mioriţa S.A. la data de 10.05.2019, 
considerata ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor 
este următoarea :

1. Prezentarea raportului auditorului fi nanciar pentru 
anul 2018 ;

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor fi nanciare, a 
bilantului contabil pentru anul 2018 si aprobarea repartizarii 
profi tului pe anul 2018;

3. Prezentarea si apobarea raportului de activitate al 
Consiliului de administratie pentru anul 2018 si descarcarea 
de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru 
anul 2018 ;

4. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent 
anului 2019.

5. Diverse

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a 
actionarilor este următoarea :

1. Ratifi carea deciziilor Consiliului de administratie privind 
incheierea de contracte de imprumut de la institutii fi nanciare 
bancare si nebancare, incluiv instituirea de garantii , 
perfectate intre ultima si prezenta adunare generala 
extraordinara a actionarilor.

2. Ratifi carea Deciziilor Consiliului de administratie privind 
desfi intarea punctului de lucru Club Snooker din Cluj-Napoca, 
str.Calea Baciului nr.1-3 si schimbarea adresei punctului de 
lucru din Oradea de pe str.Horea 48/A pe str.Rosiorilor nr.9

3. Diverse
In situatia neindeplinirii conditiilor statutar-legale de 

cvorum in data de 27.05.2019, Adunarea generala ordinara, 
respectiv adunarea generala extraordinara a actionarilor 
este convocata pentru data de 28.05.2019, in acelasi loc, 
la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, 
la adresele si telefoanele mentionate mai sus, zilnic de luni 
pana vineri, intre orele 14,00-16,00.

Presedintele Consiliului de Administratie
Abrudan Dumitru Doru



SPORTSPORT.
miercuri, 27 martie 2019

Fo
to

: 
Fa

ce
b

o
o

k 
FC

 U
n

iv
e

rs
it

a
te

a
 C

lu
j

Rezultate excelente 
la scrabble

Duminică, 24 martie 2019, a 
avut loc, la Târgu Frumos, pri-
ma etapă a Campionatului 
Național de Scrabble în limba 
engleză pentru tineret. 
Sportivii legitimați la Clubul 
Sportiv Universitatea Cluj au 
avut o evoluție excelentă, 
ocupând primele trei locuri la 
juniori prin Delia Diac, Diana 
Sandu (ambele cu 5 victorii 
din 6 partide) și Iustin Enea 
(cu 4 victorii). De asemenea, 
Cristian Caba s-a clasat pe pri-
mul loc la cadeți cu 4 victorii.

Handbaliștii joacă 
cu Făgărașul
Echipa de handbal masculin a 
clubului CS „U” Cluj joacă as-
tăzi, pe teren propriu, cu CSM 
Făgăraș. Meciul contează pen-
tru etapa a 25-a din Liga 
Zimbrilor și va începe la ora 
18:00, în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”. În precedenta 
etapă, ambele echipe au pier-
dut meciurile jucate în deplasa-
re. CSM Făgăraș a cedat cu CSA 
Steaua, 28-31, în timp ce uni-
versitarii au pierdut cu CSU 
Suceava, 25-36. Un bilet costă 
10 lei, studenții și pensionarii 
având 50 % reducere, elevii pu-
tând intra gratuit pe baza car-
netului. Cu același bilet, 
achiziționat pentru meciul de 
handbal, se poate intra și la jo-
cul de volei masculin de la ora 
20:00, dintre CS „U” Cluj și 
CSM Câmpia Turzii.

Președintele FRA, 
în vizită la Cluj
Președintele Federației 
Române de Atletism, Florin 
Florea a vizitat Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj. Fost atlet al 
Clubului Universitatea, Florea s-
a întâlnit cu directorul clubului, 
Ovidiu Vasu. În perioada 7-8 iu-
nie 2019, la Cluj Arena, vor 
avea loc Campionatele 
Internaționale de Atletism ale 
României. Cu acest prilej vor fi  
aniversați „100 de ani de atle-
tism universitar clujean” și va fi  
acordată „Cupa Centenarului 
Clubului Universitatea” sporti-
vului care va obține cea mai 
bună performanță.

Duel clujean 
la volei masculin
În etapa a II-a din Faza II (locu-
rile 7-10) a Diviziei A1 
Masculin, voleibaliștii universi-
tari joacă „acasă”, cu CSM 
Câmpia Turzii. Partida are loc 
astăzi, de la ora 20:00, în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”. 
CS „U” Cluj ocupă ultima 
poziție în clasament (7 punc-
te), în timp ce Câmpia Turzii se 
afl ă pe locul opt (16 puncte). 
Meciul va fi  arbitrat de către 
Daniel Hadade din Zalău și 
Lucian Husa din Cluj-Napoca, 
iar observatorul delegat de că-
tre Federația Română de Volei 
este Dan Blaha.

Pe scurt

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Prezent la Cluj-Napoca cu 

prilejul meciului dintre 

naţionalele României şi 

Insulelor Feröe, preşedin-

tele Federaţiei Române de 

Fotbal a dezvăluit primele 

detalii despre EURO 2020, 

cel mai important eveni-

ment sportiv organizat 

vreodată în România.

La întâlnirea cu presa clujea-

nă au fost prezenţi şi Florin Şari, 

managerul proiectului EURO 

2020, dar şi foştii internaţionali 

Lucian Sânmărtean, respectiv 

Miodrag Belodedici, ambasado-

rul EURO 2020 la Bucureşti. Edi-

ţia cu numărul 16 a turneului 

fi nal – jubiliară, la 60 de ani de 

la primul eveniment – se va des-

făşura între 12 iunie-12 iulie 

2020, în 12 oraşe din 12 ţări di-

ferite. Unul dintre acestea este 

Bucureştiul, pe Arena Naţiona-

lă urmând să se dispute trei jo-

curi din faza grupelor şi o par-

tidă din optimile de fi nală.

EURO 2020, prilej de 
îmbunătăţire a infrastructurii

Campionatul European de 

Fotbal este al treilea cel mai im-

portant eveniment sportiv din 

istoria mondială, după Campi-

onatul Mondial şi Jocurile Olim-

pice. De asemenea, tragerea la 

sorţi pentru stabilirea grupelor 

la EURO 2020, care va avea loc 

în data de 30 noiembrie, la Bu-

cureşti, este cel mai important 

eveniment non-sportiv din ca-

drul turneului fi nal, susţine Bur-

leanu. Tocmai de aceea, acest 

moment important trebuie să 

reprezinte un prilej excelent 

pentru poziţionarea ţării într-un 

rol important pe scena diplo-

maţiei sportive, afi rmă preşe-

dintele FRF.

„Sper că această misiune în 

jurul Campionatului European 

să nu se oprească imediat du-

pă ce se vor sfârşi meciurile. A-

vând această oportunitate de a 

găzdui evenimentul, ne uităm 

nu doar la organizarea pro-

priu-zisă a celor patru meciuri, 

ci şi la cum putem să implicăm 

activ românii care îşi doresc să 

ia parte din această experienţă 

unică. Un alt lucru asupra că-

ruia aş vrea să insist, este acel 

aspect care ne va permite să 

dezvoltăm infrastructura stadi-

oanelor. Trebuie să ne folosim 

de acest prilej pentru a face un 

salt uriaş în infrastructură. ...  

Pe lângă cea sportivă, ne inte-

resează şi infrastructura gene-

rală. Obiectivul pe care îl avem 

este să contribuim la calitatea 

vieţii”, a declarat Răzvan Bur-

leanu, punctând că EURO 2020 

ar trebui să lase o moştenire 

vizibilă ţării.

40 de clujeni în echipa 
de voluntari FRF

Managerul voluntarilor EU-

RO 2020, Diana Pirciu a dez-

văluit că din cei peste 250 de 

oameni înscrişi în echipa de 

voluntariat a FRF – „Team be-

hind the Team” – nu mai pu-

ţin de 40 de voluntari sunt clu-

jeni. Aceasta a explicat apoi 

condiţiile care trebuie îndepli-

nite pentru înscrierea în echi-

pa de voluntari EURO 2020: 

vârsta minimă 18 ani, cunoaş-

terea limbii engleze şi dispo-

nibilitatea de a fi  la Bucureşti 

pe perioada turneului. Până în 

prezent, circa 1.600 de persoa-

ne şi-au manifestat deja inte-

resul de a pune umărul la or-

ganizarea Campionatului Eu-

ropean, odată cu preînregis-

trarea pe site-ul Federaţiei.

„Din cadrul echipei Team be-

hind the Team fac parte 40 de 

clujeni, îi salut cu această oca-

zie pe studenţii Universităţii Ba-

beş-Bolyai care sunt alături de 

noi de fi ecare dată când venim 

cu echipa naţională de fotbal fe-

minin şi masculin. Îi invit să fa-

că parte şi ei din cel mai impor-

tant eveniment fotbalistic din 

ultimii 35 de ani. Ştiu că la 

Cluj-Napoca se organizează mul-

te evenimente de mare calitate, 

experienţa acestora va fi  bene-

fi că pentru noi la EURO 2020”, 

a declarat Diana Pirciu, preci-

zând că există în acest moment 

27 de roluri distincte pentru cei 

care vor dori să facă voluntari-

at. În iunie se va lansa aplica-

ţia UEFA cu ajutorul căreia cei 

interesaţi se vor putea înscrie 

ofi cial la program.

Procesul de înscriere 
pentru bilete a fost 
lansat la Cluj

Iubitorii fotbalului se pot 

înscrie de marţi pe website-ul 

UEFA pentru a-şi exprima in-

tenţia de a cumpăra bilete la 

meciurile de la EURO 2020. 

Alexandru Cândea, manage-

rul de ticketing al proiectului 

EURO 2020 la Bucureşti, a dez-

văluit că biletele pot fi  cum-

părate exclusiv de pe site-ul 

UEFA, începând cu data de 12 

iunie 2019. Până atunci, dori-

torii îşi pot deschide contul de 

utilizator pe site-ul UEFA pen-

tru a-şi exprima intenţia. Por-

nind de la premisa că numă-

rul solicitărilor va fi  mult mai 

mare decât numărul tichetelor 

puse la bătaie, se va organiza 

ulterior o loterie online. În pri-

ma fază, care durează până în 

data de 12 iulie 2019, se vor 

pune în vânzare un milion de 

bilete, restul de până la 3 mi-

lioane urmând a se comercia-

liza la sfârşitul anului, după 

ce se cunosc echipele califi ca-

te la turneul fi nal. A treia şan-

să va fi  în aprilie 2020, iar ul-

tima opţiune va fi  în mai 2020. 

Preţul tichetelor de acces va fi  

similar cu cele de la preceden-

tul turneul fi nal din Franţa, 

spun reprezentanţii FRF.

Răzvan Burleanu la Cluj-Napoca: 
„Vrem să contribuim la calitatea vieții!”
A fost lansată înscrierea pentru biletele la EURO 2020. Cum poți deveni voluntar la turneul final?

Președintele FRF a oferit detalii despre organizarea EURO 2020 în România

După duelul de tradiţie 

care a dezamăgit, 0-0 cu 

FC Argeş, „studenţii” vor 

avea al doilea derby con-

secutiv. De data asta în 

deplasare, cu Petrolul.

Fără înfrângere în cele şa-

se partide de când este pe 

banca Universităţii Cluj, Bog-

dan Lobonţ declarase, ime-

diat după încheierea parti-

dei cu piteştenii, că are tot 

timpul la dispoziţie pentru 

a creiona echipa înaintea 

confruntării cu găzarii. 

Acum, în sprijinul tehnicia-

nului „studenţilor” vor sări 

şi suporterii Universităţii. Nu 

mai puţin de 700 de bilete 

au rezervat gazdele pentru 

fanii „U” Cluj! Dintre aces-

tea, 100 vor fi  gratuite, re-

stul de 600 putând fi  achizi-

ţionate la un preţ infi m, de 

numai 8 lei.

Cu un nou antrenor pe ban-

că în persoana lui Gigi Mul-

ţescu după retragerea lui Mu-

gurel Cornăţeanu, Petrolul spe-

ră să îşi revină din şocul în-

frângerii la scor de neprezen-

tare, 0-3, cu ASU Politehnica 

Timişoara. Cunoscut pentru 

priceperea cu care revigorea-

ză echipele afl ate la ananghie, 

cel poreclit „SMURD-ul” spe-

ră să dea lovitura în faţa tru-

pei pregătite de Lobonţ. De 

partea cealaltă, „şepcile roşii” 

au încredere că duelul de la 

Ploieşti nu va fi  „caz de tar-

gă”, o eventuală victorie mă-

rind diferenţa între cele două 

echipe la 7 puncte. În tur, „U” 

s-a impus la limită, 3-2, la ca-

pătul unui meci spectaculos.

„Dacă nu cred în promova-

re, nu are rost să mă apuc. E 

foarte greu, e chiar un lucru 

care pare imposibil la început, 

o chestie de experienţă. În ace-

le momente nu mai ai timp să 

faci RMN, să faci EKG! Acolo 

trebuie să pui repede diagnos-

ticul, să faci tratamentul şi să 

salvezi victima”, sunt decla-

raţiile războinice ale lui Gigi 

Mulţescu, făcute la DigiSport. 

De altfel, pentru Mulţescu es-

te cea de-a patra aventură pe 

banca „găzarilor”.

„Lucrăm în fi ecare zi, sun-

tem cu toţii conştienţi că tre-

buie să ne îmbunătăţim la toa-

te capitolele, doar aşa creştem. 

Sunt convins că, într-o zi, o să 

jucăm aşa cum vreau eu şi cum 

văd eu fotbalul. Zi de zi mun-

cim să devenim tot mai buni, 

este strada pe care mergem noi. 

Până sâmbătă (n.red. la derby-

ul cu Petrolul) mai este timp 

destul, vom vedea cum abor-

dăm partida de la Ploieşti, avem 

tot timpul la dispoziţie să pre-

gătim meciul aşa cum trebu-

ie!”, a declarat Bogdan Lobonţ, 

după fl uierul fi nal al remizei 

albe cu FC Argeş.

În urma celor 26 de etape 

scurse din liga secundă, Pe-

trolul se afl ă pe locul 5, cu 53 

de puncte, în timp ce „U” Cluj 

este pe poziţia a treia, cu 57 

de puncte.

„Șepcile roșii” iau cu asalt Ploieștiul „SMURD”-ului
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