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ACTUALITATE

„Călindarul” 
unui ţăran român
O carte unică în cultura românească a fost 
lansată la Cluj. Autorul este un ţăran cu 
numai patru clase din Transilvania care a 
scris un jurnal timp de 44 de ani. Pagina 2

ACTUALITATE

Spectacol cu câini
Câinii Jandarmeriei și-au demonstrat ta-
lentele în prinderea infractorilor. Pagina 3

POLITICĂ

UDMR riscă să nu intre 
în Parlament
UDMR poartă discuţii cu partidele politice 
pentru introducerea unui prag alternativ 
la alegerile parlamentare. Pagina 4

ACTUALITATE

Ecstasy şi cannabis, 
confiscate de poliţişti
Poliţiştii au făcut mai multe percheziţii 
în urma cărora au confi scat droguri, a-
paratură electronică şi sume importante 
de bani.  Pagina 3

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

Interceptările procurorilor anticorupție au evidenţiat că senatorul Alexandru Cordoş (PSD) ar fi intervenit 
personal pe lângă inspectorul şcolar general Valentin Cuibus, din același partid, pentru angajarea
 unui profesor la o școală din Cluj. Încă de joi, înainte de a apărea toate aceste detalii despre reţeaua 
soţilor Cordoş, Cuibus dezmințea că ar avea vreo legătură cu aceste acuzaţii. Paginile 4-5

Procurorii susţin că senatorul Cordoş ar fi intervenit la Valentin Cuibus !

Şeful IȘJ Cluj, 
în reţeaua Cordoş ?

MAPAMOND

Hackeri ruşi au accesat email-urile 
preşedintelui Barack Obama

ACTUALITATE

Demisia de la Cotroceni, sursă 
de inspirație pentru o nouă poezie

O parte din corespondenţa 
electronică a preşedintelui ame-
rican Barack Obama a fost ac-
cesată de hackeri ruşi anul tre-
cut, într-o intruziune în siste-
mul computerizat neclasifi cat 
al Casei Albe mai gravă decât 
s-a recunoscut ofi cial, potrivit 
unor ofi ciali de rang înalt, citaţi 
de New York Times.

Hackerii, care au pătruns şi 
în sistemul neclasifi cat al De-
partamentului de Stat, nu par 
să fi  avut acces şi la serverele 
care controlează trafi cul de me-
saje de pe dispozitivul 
BlackBerry al lui Obama.

Dar ei au obţinut acces la 
arhivele de email-uri ale unor 
persoane de la Casa Albă şi 

posibil şi ale altora din exteri-
or cu care Obama comunica 
în mod regulat. Ofi ciali de la 
Casa Albă au precizat că 
hackerii nu au obţinut infor-
maţii clasifi cate.

Totuşi, faptul că şi comuni-
caţiile lui Obama au fost prin-
tre cele accesate de hackeri - ca-
re ar avea legături sau chiar ar 
lucra pentru Guvernul rus - a 
fost unul dintre rezultatele an-
chetei ţinute secrete. 

Faptul că atacul cibernetic a 
fost comis de hackeri ruşi este 
cel mai îngrijorător, în contex-
tul tensiunilor cu Rusia pe fon-
dul anexării peninsulei ucraine-
ne Crimeea şi a implicării în 
confl ictul din estul Ucrainei.

Fostul purtător de cuvânt al 
preşedintelui Iohannis, Tatiana 
Niculescu Bran a scris dumini-
că, pe pagina sa de Facebook, 
că „scurta experienţă în admi-
nistraţia prezidenţială” a predis-
pus-o la poezie şi a postat un 
„poem” în vers alb, inspirat din 
experienţa de la Cotroceni.

„să fi  schimbat măcar perde-
lele palatului /m-aş fi  numit, prin 
decret, dama cu perdele/să fi  
scos măcar covoarele în ploaie/ 
reforma instituţiilor era gata /of, 
să fi  renovat cantina la timp /al-
ta, cu totul alta era viaţa”, este 
„poemul” postat de Bran.

Preşedintele Klaus Iohannis a 
semnat, joi, decretul pentru eli-
berarea din funcţia de consilier 

prezidenţial Tatiana Niculescu 
Bran, după ce aceasta a anun-
ţat, marţi, că s-a retras din func-
ţia de purtător de cuvânt al şe-
fului statului.

Tatiana Niculescu Bran a 
anunţat, marţi, că s-a retras din 
funcţia de purtător de cuvânt al 
preşedintelui Klaus Iohannis, 
menţionând că decizia a fost mo-
tivată de constatarea că, în pe-
rioada decembrie 2014 – aprilie 
2015, colaborarea sa cu presa nu 
a fost cea pe care ar fi  dorit-o.

„Decizia mea a fost motivată 
de constatarea că în perioada de-
cembrie 2014 – aprilie 2015, co-
laborarea mea cu presa nu a fost 
cea pe care aş fi  dorit-o”, decla-
ra Tatiana Niculescu Bran.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

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

Ce a lăsat în urmă cutremurul din Nepal
Bilanţul oficial al seismului cu magnitudinea de 7,9 produs sâmbătă în Nepal depăşeşte 2.400 de morţi şi ar putea 
să mai crească, în condiţiile în care echipele de salvatori caută în continuare printre dărâmături. 
Monitorul de Cluj vă prezintă cele mai dramatice fotografii din zonele afectate. Paginile 6 şi 7

Alexandru Cordoș Mihaiela Cordoș Valentin Cuibus
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Istoricii clujeni vor să orga-

nizeze o expoziţie prin care 

oamenii să se poată plimba 

virtual prin Ulpia Traiana 

Sarmisegetusa, fosta capita-

lă a Daciei romane.

O echipă de specialişti ro-

mâni şi italieni de la Muzeul 

Naţional de Istorie a Transil-

vaniei Cluj şi Centrul Naţio-

nal de Cercetare din Roma de-

rulează, în premieră naţiona-

lă, un proiect de reconstitui-

re 3D a oraşului Ulpia Traia-

na Sarmizegetusa, cu ajuto-

rul unor aparate moderne, in-

clusiv o dronă.

Directorul Muzeului Naţio-

nal de Istorie a Transilvaniei 

(MNIT) din Cluj-Napoca, Car-

men Ciongradi, a declarat că 

proiectul se va fi naliza în cir-

ca doi ani, iar ulterior se va 

organiza o expoziţie virtuală 

cu această reconstituire 3D.

„Derulăm, în premieră, un 

proiect de reconstituire 3D a ora-

şului roman Ulpia Traiana Sar-

mizegetusa pe baza măsurăto-

rilor geo-fi zice non invazive. Es-

te vorba de monumentele ne-

cercetate afl ate sub pământ, iar 

în cadrul cercetării se citesc ano-

maliile din sol şi se semnalea-

ză structurile arheologice, pe 

baze ştiinţifi ce, astfel încât se 

reconstruieşte 3D un oraş antic. 

Cu datele obţinute vom face, la 

fi nal, o expoziţie virtuală şi ne 

vom putea plimba virtual prin 

Ulpia Traiana Sarmisegetusa, 

fosta capitală a Daciei romane. 

Proiectul va dura circa doi ani”, 

a spus Ciongradi.

Potrivit acesteia, cerceta-

rea se referă atât la monumen-

tele care se văd, cât şi la ce-

le care nu se văd şi se afl ă 

sub pământ cu ajutorul unor 

aparate moderne, de rezisti-

vitate, geomagnetism şi de to-

pografi e, printre care se nu-

mără şi o dronă.

„Toate datele adunate se 

combină şi fotografi ile luate 

de la înălţime cu drona şi in-

formaţiile privind rezistivita-

tea din sol şi cele topometri-

ce. Se face morfologia solu-

lui şi se pot detecta structu-

rile afl ate sub pământ, cum 

sunt ziduri sau clădiri, astfel 

că se poate recrea oraşul ro-

man cum era el acum 2.000 

de ani”, a explicat directorul 

MNIT.

Emanuel Demetrescu, cer-

cetător în cadrul Centrului Na-

ţional de Cercetare din Roma, 

a declarat, la rândul său, că, 

până în prezent, la Ulpia Tra-

iana Sarmisegetusa s-a cerce-

tat doar o mică parte din su-

prafaţa oraşului.

„Cercetarea noastră de acum 

se face sistematic şi pe o mare 

întindere, pe o suprafaţă de 33 

de hectare în interiorul oraşu-

lui Ulpia Traiana Sarmizegetu-

sa şi de circa 80 de hectare în 

exteriorul zidurilor. Proiectul 

se derulează în baza unui pro-

tocol de colaborare pe care îl 

avem cu MNIT, având ca par-

teneri Muzeul Civilizaţiei Da-

cice şi Romane din Deva şi U-

niversitatea Babeş Bolyai din 

Cluj”, a subliniat Demetrescu.

Proiect de reconstituire 3D a oraşului dacic
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, inclusiv cu o dronă

Jurnalul unui ţăran bistri-

ţean cu patru clase prima-

re, care a făcut neîncetat 

însemnări zilnice timp de 

aproape o jumătate de 

secol, a fost lansat sâmbătă 

la Cluj, în cadrul unui eve-

niment organizat de 

Universitatea Babeş-Bolyai.

Simion Cismaş din Monor, 

judeţul Bistriţa-Năsăud, a des-

chis primul „călindar” în zi-

ua de 1 ianuarie 1937, pe când 

avea 28 de ani. Era o zi de vi-

neri cea în care a scris: „Tinpu 

iarnă goală, puţină zăpadă, 

dar frig tare. Astăzi ca întru-

na din sărbători, am isprăvit 

cu vitele şi am mers la bise-

rică şi după-masă la joc şi sea-

ra ne-am dus la joc la Barna”.

Însemnările aveau să se 

oprească abia în martie 1981, 

cu două zile înainte de moartea 

autorului, în ziua de 31 martie.

Istoricul Simion Retegan, 

cercetător ştiinţifi c, în cadrul 

Institutului de Istorie „George 

Bariţiu” al Academiei Române 

Cluj, consideră că această car-

te este unică în cultura româ-

nească.

„Am parcurs cu mult inte-

res această carte-fl uviu, prima 

de acest gen pe care eu am ci-

tit-o şi prima, cred, care exis-

tă în cultura noastră popula-

ră, o carte în care un simplu 

om, cu patru clase elementa-

re, îşi prezintă itinerariul vie-

ţii, începând de la vârsta de 

28 de ani şi până la 72, zi de 

zi. Viaţa sa, a familiei sale, aşa 

cum se proiectează ele pe via-

ţa satului şi, într-un plan mai 

îndepărtat, pe viaţa ţării”, a 

declarat Siomion Retegan.

Însemnări banale 
şi scrieri din război

Nepoata lui Simion Cis-

maş, Emilia Cismaş, a fost 

cea care a transcris zecile de 

caiete şi apoi, prin forţe pro-

prii, a editat şi a publicat jur-

nalul, sub numele de „Că-

lindar”. Este vorba de patru 

volume care au peste 2.000 

de pagini de înscrieri şi ca-

re conţin pe lângă însemnă-

rile aparent banale ale fi ecă-

rei zile şi scrieri din timpul 

celui de-al Doilea Război 

Mondial, de pe front, dar şi 

evocări sau comentarii din 

timpul altor perioade istori-

ce, petrecute în ultima jumă-

tate de secol.

Deşi nu se cunoaşte exact 

motivul pentru care Simion 

Cismaş a început acest jurnal, 

nepoata sa crede că el a sim-

ţit în acei ani că se petrece ce-

va important în lume, dar ca-

re coincidea şi cu schimbări-

le din viaţa sa personală.

„Astăzi s-a pus primar”

Informaţiile personale sunt 

scrise într-un stil telegrafi c, fi -

ecare zi fi ind concentrată în 

nu mai mult decât două — trei 

rânduri: “Astăzi de dimineaţă 

(n. red. — 18 ianuarie 1937) 

am mutat oaia cu mel în graj-

di, după masă am dus la moa-

ră 2 merţă şi seara i-am măci-

nat. Tinpu vânt săc şi frig. / 

(luni, 26 aprilie 1937) Am scos 

vitele la iarbă. Tinpu înorat, 

amestecat. Astăzi s-o pus pri-

mar”.

La fi nalul fi ecărui an, Simi-

on Cismaş scria un rezumat al 

celor petrecute. Cu timpul a 

început să adauge la informa-

ţiile personale — ce avere avea, 

câţi copii, cu vârstele şi nume-

le lor, starea de sănătate a tu-

turor, cum a fost vremea şi re-

coltele — şi considerente şi co-

mentarii ale marilor evenimen-

te sociale şi politice.

Despre anul 1943 scria, la 

fi nal, că a fost un an bun — 

deşi fusese pe front — pentru 

că scăpase destul de repede 

din cauza unui “beteşug”. „Toţi 

ai casei erau sănătoşi, fetele 

mergeau la grădiniţă, anima-

lele erau în stare bună, o va-

că fătase, avea şi trei mieluţe, 

dar o mioară murise: 'Era 

tinpuri grele, era război. (...) 

Ca bucate am avut grâu bun. 

Aşa că, după cum era greuta-

te în lume şi rău, eu eram foar-

te mulţămit de la Dumnezeu. 

Erau duşi mulţi oameni de aca-

să, Era vro 10 duşi de un an 

şi opt luni la Rusia, Erau duşi 

mulţi în România, refugiaţi”.

Jurnalul cuprinde aspecte re-

ligioase, agrare, sociale, politice 

şi economice ale familiei sale, 

ale comunităţii şi ale ţării. Ulti-

ma consemnare este naşterea 

ultimului născut din familie, în 

martie 1981. După numai două 

zile Simion Cismaş a murit.

Timp de şase luni, nepoa-

ta sa, Emilia a transcris, co-

rectat şi editat această carte, 

care a văzut lumina tiparului 

la începutul anului 2015.

„Călindar” sau jurnalul 
unui ţăran român
O carte unică în cultura românească şi o apariţie editorială de excepţie 
la Cluj. Autorul este un ţăran cu numai patru clase din Bistriţa-Năsăud 
care a scris un jurnal timp de 44 de ani.

Simion Cismaș, detaliu de pe coperta cărții „Călindar”
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Clujenii reclamă 
transporturile 
de lemn suspecte

Aproape 1.800 de transporturi 
ilegale de lemn au fost depista-
te, după reclamarea lor la 112, 
în urma implementării Radarului 
pădurilor, din octombrie 2014, 
în timp ce personalul silvic, prin 
propriile controale, a depistat 62 
de infracţiuni și a dat amenzi de 
peste 11 milioane de lei.
Potrivit informaţiilor furnizate de 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale (STS), de la implemen-
tarea Radarului pădurilor și până 
în prezent au fost făcute 7.666 
de apeluri la 112 pentru a sesiza 
transporturi de lemn suspecte.
Dintre acestea, 1.798 s-au dove-
dit a fi  ilegale, în urma verifi cării 
în sistemul informatic, după nu-
mărul mașinii.
Cele mai multe transporturi ile-
gale au fost depistate în jude-
ţele Brașov (180), Prahova 
(147), Cluj și Alba (136) și 
Hunedoara (135).

Lucrări la A3, 
realizate cu utilaje 
furate din Spania
Trei utilaje furate din Spania, 
în valoare de aproximativ 
200.000 de euro, date în ur-
mărire internaţională de auto-
rităţile spaniole ca fi ind furate, 
au fost depistate de poliţiștii 
clujeni. Vehiculele se afl au în 
posesia unei fi rme din Gilău și 
erau folosite pentru lucrări la 
șantierul Autostrăzii 
Transilvania. „În urma cercetări-
lor, poliţiștii le-au identifi cat pe 
raza comunei Gilău. Utilajele 
erau folosite pentru executarea 
unor lucrări în incinta șantieru-
lui aferent autostrăzii A3”, au 
declarat reprezentanţii IPJ Cluj.

Samsari auto, 
cercetaţi pentru 
evaziune fiscală
Trei persoane care administrau 
fi rme de vânzări de mașini se-
cond hand sunt cercetate de 
poliţiști pentru evaziune fi scală 
prin care au prejudiciat statul 
cu peste 2 milioane de lei.
„În calitate de administratori 
pentru doi agenţi economici, ar 
fi  omis să evidenţieze în conta-
bilitatea societăţilor veniturile 
realizate din comercializarea pe 
piaţa internă a autoturismelor 
second-hand. Prejudiciul creat 
prin sustragerea de la plata obli-
gaţiilor fi scale faţă de bugetul 
consolidat al statului, TVA și im-
pozit pe profi t, este de peste 2 
milioane de lei“, au declarat re-
prezentanţii IPJ Cluj.

În loc să se uite 
la drum, se uita 
în telefon
Un clujean a produs un acci-
dent pe DN 1C, între Cășeiu și 
Urișor, fi ind preocupat de tele-
fonul mobil. Accidentul s-a sol-
dat cu rănirea ușoară a unei 
persoane și avarierea a două 
autovehicule. „Un bărbat, de 31 
de ani, din Cluj-Napoca, în timp 
ce conducea un autovehicul pe 
DN 1C, spre Dej, pe fondul nea-
tenţiei la volan, a pătruns pe 
sensul opus. Astfel, a intrat în co-
liziune cu un autoturism cu care 
se deplasa regulamentar, condus 
de un tânăr, de 23 de ani, din 
Dej”, au declarat reprezentanţii 
IPJ Cluj. Accidentul s-a soldat cu 
rănirea ușoară a tânărului și 
pagube materiale de aproxima-
tiv 9.000 de lei.

Pe scurt

Câinii Jandarmeriei au făcut spectacol
Câinii Inspectoratului Județean de 
Jandarmi Cluj au făcut o serie de 
demonstrații, sâmbătă, în cadrul eveni-
mentului Hiperparada Animalelor. Clujenii 
care au vizitat sâmbătă Hiperparada 
Animalelor au avut ocazia să vadă în 
acțiune câinii special antrenați ai jandarmi-
lor clujeni. Jandarmii patrupezi au prins in-
fractori, au demonstrat că știu să pună la 
pământ un infractor dintr-o singură 
mușcătură și le-au arătat tuturor cum știu 
să găsească droguri. Câinii inspectoratului 
încep antrenamentele când au vârsta de 
doar câteva luni. Toți câinii folosiți de 
Ministerul Afacerilor Interne sunt pregătiți 
la Centrul Chinologic dr. Aurel Greblea din 
Sibiu. Când termină „școala”, animalele 
primesc titlul de câini de serviciu. “Au fost 
câinii de salvare și câinii de serviciu 
aparținând M.A.I., câini din peste 20 de ra-
se aparținând crescătorilor clujeni. Pe lân-
gă vastul program de demonstrații, clujenii 
au putut adresa direct întrebări și au cerut 
detalii specialiștilor prezenți despre alege-
rea rasei viitorului cățel, despre școala de 
dresaj potrivită pentru câinele pe care îl au 
sau despre locul unde își pot lăsa cățelul 
când pleacă în concediu”, au precizat orga-
nizatorii.

În ultimele două săptă-

mâni, poliţiştii au făcut 

mai multe percheziţii în 

urma cărora au fost ridi-

cate droguri, aparatură 

electronică şi bani.

Aproape 1300 de compri-

mate ecstasy, un kilogram de 

cannabis, 16 laptop-uri şi alte 

dispozitive informatice, patru 

arme, 69 de cartuşe şi diverse 

sume de bani au fost ridicate 

de oamenii legii, în urma efec-

tuării a 97 de percheziţii, în 

ultimele două săptămâni, con-

form Poliţiei Române.

În urma percheziţiilor, po-

liţiştii au confi scat 16 lap-

top-uri, 14 hard disk-uri, 13 

tablete, trei unităţi de calcul, 

110 telefoane mobile, 60 de 

cartele SIM, 72 de medii de 

stocare şi trei carduri banca-

re. De asemenea, au fost ri-

dicate patru arme, două ar-

me albe (cuţit şi sabie), 10 

ceasuri, 400 de grame de bi-

juterii, 23 de grame de haşiş, 

nouă doze de heroină, 6,85 

grame de cocaină, 1042 de 

kilograme de cannabis, 50 de 

grame de substanţe vegetale, 

1297 de comprimate, un cân-

tar, 61787 de lei, 22120 de eu-

ro şi 314 dolari. „Pentru re-

cuperarea prejudiciilor, au 

fost instituite sechestre asi-

guratorii asupra unui TIR şi 

a unui autoturism”, au de-

clarat reprezentanţii Poliţiei 

Române. La acţiunile desfă-

şurate au participat 329 de 

poliţişti din cadrul structuri-

lor de combatere a crimina-

lităţii organizate, care au be-

nefi ciat de sprijinul structu-

rilor centrale şi teritoriale ale 

Poliţiei Române.

Pastile ecstasy şi cannabis, 
găsite de poliţişti

O mie de biciclişti la „Clujul Pedalează”
O mie de persoane au par-

ticipat duminică la proba 

de mountain bike a mara-

tonului organizat de aso-

ciaţia „Clujul Pedalează”, 

triplu faţă de prima edi-

ţie, manifestarea fi ind a 

doua de acest gen ca 

mărime din ţară.

782 de participanţi au pre-

ferat traseul scurt de 26 de ki-

lometri, iar 212 participanţi 

s-au încumetat să parcurgă 

traseul lung, care a avut o lun-

gime de 57 de kilometri.

„Comparativ cu anul trecut, 

în 2015, traseul a fost mai scurt, 

mai frumos şi mai difi cil, tre-

când peste două vârfuri mon-

tane: Măgura şi Peana. Cei mai 

mulţi concurenţi provin din ţa-

ră, însă o treime dintre aceştia 

vin din afara României, din ţă-

ri precum Ungaria, Italia, Re-

publica Moldova şi Marea Bri-

tanie”, a declarat organizatorul 

evenimentului, Alina Nechita.

Cel mai bun timp la mas-

culin pe traseul lung a fost 

obţinut de Blazso Marton 

(02:25:15) iar la feminin de 

Csen Veronika (03:03:39).

La traseul scurt, cei mai 

buni timpi au fost obţinuţi de 

Malnasi Jozef Attila (01:10:49) 

şi Deszo Melinda (01:35:34).

Ediţia din acest an a ma-

ratonului a avut şi o serie de 

noutăţi, printre care aceea că 

a fost ediţia cu cele mai mul-

te concurente, cu 50% mai 

multe faţă de ediţia din 2014.

De asemenea, la fi nalul 

probei, organizatorii au pro-

pus, pentru amuzament, o 

probă inedită: primii clasaţi 

au concurat între ei, însă pe 

minibiciclete, care sunt foar-

te difi cil de mânuit de un 

adult.

Medaliile oferite sunt cre-

ate într-o tehnică 3D şi sunt 

unicat în România, ele fi ind 

executate în SUA.

O acţiune de colectare a 

deşeurilor din zonele 

Colina şi Sfântul Ion a 

avut loc sâmbătă dimi-

neaţa.

Peste 100 de tineri volun-

tari coordonaţi de echipa Be-

lieve România au participat 

sâmbătă dimineaţa la o acţiu-

ne de colectare a deşeurilor 

care a avut loc în zonele Coli-

na şi Sfântul Ion din Cluj-Na-

poca. În total s-au colectat pes-

te 700 kg de deşeuri pe o arie 

de aproximativ 7 kilometri.

“Ceea ce ne-am propus as-

tăzi (ieri – n.red.) este în prin-

cipal acest deal al Colinei. 

Sunt zone foarte murdare pe 

el, chiar dacă sunt porţiuni la 

vedere care arată acceptabil, 

dar pe margini este una din 

cele mai murdare zone ale 

oraşului. Vom intra şi pe Sfân-

tul Ion şi vom merge până la 

drumul spre Sălicea”, a decla-

rat inginerul Marcel Salaho-

ru, persoana de la care a por-

nit ideea de bază a conceptu-

lui Believe in Green.

Oamenii s-au împărţit în 

echipe, fi ecare cu propriul tra-

seu de străbătut, au primit in-

dicaţii pentru a face o colec-

tare selectivă.

De asemenea au fost pre-

gătite nişte maşini care au aş-

teaptat pe cei care doresc să 

se debaraseze de obiectele 

electronice şi electocasnice.

Proiectul Believe cuprin-

de mai multe manifestări so-

ciale de masă, sub egida Fun-

daţiei Creştine HANNAH, în 

parteneriat cu Bisericile Evan-

ghelice din Cluj, în cadrul 

proiectului Clujul Capitală 

Europeană a Tineretului 2015, 

care se desfăşoară pe trei ac-

ţiuni tematice: Believe in li-

fe (Crede în viaţă) – planta-

rea a 10.000 de copaci; Beli-

eve in green (Crede în verde) 

– curăţarea oraşului, strânge-

re de gunoaie, respectiv Be-

lieve in unity (Crede în uni-

tate) – manifestare culturală 

de masă.

700 kg de gunoaie, adunate 
de voluntari în Colina și Sfântul Ion

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA organizează în data de 
12.05.2015, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului vacant:

Agent salvare aeroportuară: 1 post
Condiţii necesare :
 - diploma de bacalaureat;
 -  certifi cat de califi care în meseria de servant pompier civil sau stagiu militar sa-

tisfacut la unitatea militară de pompieri și posedă certifi cat de califi care eliberat 
de unitatea militară de profi l/ formatori autorizaţi, atestat de servant pompier;

 - permis de conducere categoria B, C;
 - apt efort fi zic și psihic;
 - cunoștinţe de limba engleză – nivel mediu.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
 - cerere pentru înscrierea la concurs;
 - CV;
 - Copie C.I. sau B.I.;
 - Copie permis de conducere;
 - Două recomandări;
 - Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 - Alte califi cări;
 - Copie a carnetului de muncă;
 -  Adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de 

vechime în muncă începând cu data de de 01.01.2011;
 -  Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioade-

le ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 - Adeverinţă de la medicul de familie.

Data limita de înscriere: 11.05.2015, ora 16:00

Informaţii suplimentare și bibliografi a de concurs, se pot obţine de la sediul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj R.A din str. Traian Vuia, nr. 149 - telefon: 307500, int. 240 
(Biroul Resurse Umane, Arhivare). 
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Informare a clienţilor Tetarom SA cu privire la furnizarea 
de gaze naturale

Prin prezenta, se notifi că clienţii societăţii TETAROM S.A. cu privire la drepturile și 
obligaţiile aferente Ordinului nr. 86/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale.

1. Drepturile şi obligaţiile clienţilor de gaze naturale
Drepturile și obligaţiile clienţilor de gaze naturale sunt prevăzute în articolele 22 – 26 

din Regulamentul nr.12/2012 privind furnizarea gazelor naturale la clienţii fi nali.

2. Preţurile şi tipurile de tarife reglementate practicate
Preţul de contract al gazelor naturale include preţul de achiziţie al gazelor, tarifele 

reglementate de transport, înmagazinare și distribuţie iar TVA-ul și accizele sunt evidenţiate 
distinct în factură și incluse în suma totală de plată.

3. Modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii şi mijloacele de plată
Modalităţile de măsurare, facturare, conţinutul facturii și mijloacele de plată sunt 

prevăzute în art. 24 și art. 32 din Regulamentul nr. 12/2012 privind furnizarea gazelor 
naturale la clienţii fi nali şi în Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

4. Principalele clauze ale contractului de furnizare
Principalele clauze ale contractului de furnizare sunt prevăzute în art. 8 din Regulamentul 

nr. 12/2012 privind furnizarea gazelor naturale la clienţii fi nali.

5. Principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile 
de reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului;

Informaţiile referitoare la relaţiile contractuale dintre furnizorul de gaze naturale și 
clienţii acestuia sunt detaliate pe site-ul societăţii www.tetarom.ro.

6. Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului
Procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale se face conform Metodologiei nr. 

8/2008 privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale.

7. Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a disputelor 
contractuale

Soluţionarea disputelor contractuale se face conform Regulamentului nr. 2/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu 
amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale.

8. Principalele acte normative care reglementează domeniul gazelor naturale, 
relevante pentru clienţi;

Principalele acte normative care reglementează domeniul gazelor naturale sunt 
enumerate pe site-urile: www.anre.ro și www.tetarom.ro.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Senatorul PSD de Cluj 

Alexandru Cordoş nu vrea 

să implice partidul din 

care face parte în scanda-

lul de corupţie care a dus 

la arestarea soţiei sale, 

Mihaiela Cordoş.

Astfel, la sfârşitul săptămâ-

nii trecute, parlamentarul a 

anunţat că se autosuspendă 

din funcţiile pe care le deţi-

nea în PSD, mai exact din cea 

de vicepreşedinte la nivel ju-

deţean. „Mă autosuspend pen-

tru a nu implica PSD în situ-

aţia juridică pe care o voi cla-

rifi ca în justiţie. Am încrede-

re în justiţie”, a declarat se-

natorul Alexandru Cordoş. 

Parlamentarul nu renunţă în-

să la funcţia de senator, func-

ţie care de altfel îi oferă sigu-

ranţă, pentru că benefi ciază 

de imunitate.

Recorduri la Cluj

Clujul devine astfel, unul 

din oraşele cu foarte mulţi po-

liticieni “grei” certaţi cu legea 

şi implicaţi în dosare de co-

rupţie.

Astfel, primul parlamentar 

care a primit închisoare cu 

executare a fost dat de Cluj. 

Este vorba despre deputatul 

liberal de Turda, Virgil Pop.

El execută şi în acest mo-

ment pedeapsa de 5 ani de în-

chisoare pentru trafi c de in-

fl uenţă, fals şi spălare de bani 

în legătură directă cu fapta de 

corupţie

În urmă cu câţiva, ani de-

putatul Virgil Pop, a fost gă-

sit vinovat de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în 

dosarul în care este acuzat de 

trafi c de infl uenţă si a fost 

condamnat prima dată, în 16 

decembrie 2011, la cinci ani 

de închisoare cu executarea 

pedepsei. Virgil Pop a fost tri-

mis în judecată în decembrie 

2008, iniţial dosarul fi ind ju-

decat la Tribunalul Cluj.

Un alt caz răsunător a fost 

arestarea vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean, demo-

crat-liberalul Radu Bica, acu-

zat de luare de mită. Bica a 

fost condamnat defi nitiv tot 

la cinci ani de închisoare cu 

executare.

A urmat apoi Sorin Apos-

tu, fost primar al municipiu-

lui Cluj-Napoca

El a fost condamnat la 

patru ani şi şase luni de în-

chisoare cu executare pen-

tru luare de mită, complici-

tate la spălare de bani în 

formă continuată şi compli-

citate la fals în înscrisuri 

sub semnătură privată în 

formă continuată.

Ultimul şi poate cel mai ră-

sunător caz a fost cel al pre-

şedintelui Consiliului Jude-

ţean Horea Uioreanu, arestat 

anul trecut pentru cinci in-

fracţiuni de luare de mită, fals 

în înscrisuri sub semnătură 

privată şi complicitate la spă-

lare de bani.

Măsura arestului preventiv 

i-a fost schimbată de instan-

ţa de judecată în arest la do-

miciliu, iar ulterior, a fost eli-

berat sub control judiciar.

Incompatibilul 
Mate Andras 
nu renunţă la funcţii

Clujul a dat şi primul de-

putat condamnat la închisoa-

re cu suspendare care îşi exer-

cită, fără remuşcări mandatul 

în Parlamentul României.

Mate Andras Levente a fost 

condamnat, la începutul anu-

lui, defi nitiv, la şase luni de 

închisoare cu suspendare pen-

tru confl ict de interese, pen-

tru că şi-a angajat soţia la bi-

roul său de parlamentar.

Cordoş renunță 
la funcţiile din PSD
Parlamentarul clujean nu renunţă însă la funcția 
de senator, care îi conferă imunitate.

UDMR poartă discuţii atât 

cu PSD, cât şi cu PNL 

pentru introducerea unui 

prag alternativ la alegeri-

le parlamentare. Astfel, 

Uniunea ar putea intra în 

Parlament chiar dacă nu 

trece pragul de 5% din 

voturi la nivel naţional. 

Riscul pentru UDMR este 

cu atât mai mare cu cât se va 

introduce şi votul prin cores-

pondenţă: un număr mai ma-

re de voturi pentru partidele 

româneşti, provenit din dias-

pora, ar scădea corespunzător 

ponderea voturilor maghiare 

din ţară, potrivit adevarul.ro.

Concret, legea electorală ar 

urma să stipuleze că, dacă o 

formaţiune obţine 20% din 

voturile exprimate în cel pu-

ţin patru judeţe ale ţării, poa-

te intra în Parlament chiar da-

că nu trece pragul de 5%. Ast-

fel, a spus Kelemen Hunor, 

s-ar asigura că maghiarii din 

Transilvania nu rămân fără re-

prezentare parlamentară.

Solicitarea UDMR nu a ră-

mas fără ecou în PNL, pentru 

că oricum, aşa cum spuneau 

chiar la Cluj, liberalii ar vrea 

ca UDMR să încheie un par-

teneriat cu PNL.

UDMR a ignorat însă ofer-

ta PNL. Co-preşedintele PNL 

Alina Gorghiu a declarat re-

cent că speră semnarea unui 

protocol de colaborare cu U-

niunea, dar ulterior, Kelemen 

Hunor a declarat că nu crede 

într-un acord scris, fi ind sufi -

cientă şi o strângere de mână.

Cristian Pârvulescu a de-

clarat, comentând această si-

tuaţie, că solicitarea UDMR 

reprezintă o „soluţie de com-

promis“. „Orice scădere a pra-

gului electoral ar deveni ris-

cantă, ar afecta serios poziţia 

dominantă a PSD şi PNL. So-

luţia de compromis e că se 

păstrează pragul de 5% care 

este foarte mare şi difi cil de 

atins pentru partidele mici, 

dar se introduce acest prag al-

ternativ care oferă, cu dedi-

caţie, UDMR-ului posibilitatea 

de a intra în Parlament“, a ex-

plicat Pârvulescu.

Recent, preşedintele 

UDMR, Kelemen Hunor, a 

atras atenţia că Uniunea va 

face toate demersurile nece-

sare pentru respectarea drep-

turilor maghiarilor din Româ-

nia pentru o perioadă de cel 

puţin 25 de ani.

UDMR riscă să nu intre în Parlament

Mihai Răzvan Ungureanu, 

numit consilier personal 

al lui Klaus Iohannis în 

decembrie 2014, este “dat 

dispărut” de la Cotroceni 

şi din PNL.

Evz.ro scrie că surse poli-

tice prezente la un important 

eveniment liberal, au relatat 

că despre Mihai Răzvan Un-

gureanu s-a comentat extrem 

de scurt: "E dat dispărut de 

la Cotroceni şi din PNL". Afi r-

maţia a fost făcută de un im-

portant membru al Adminis-

traţiei Prezidenţiale, al cărui 

nume nu a fost dezvăluit.

Despre Mihai Răzvan Un-

gureanu s-au făcut, la un mo-

ment dat, câteva speculaţii, 

printre care şi numirea sa ca 

director al SIE.

Poziţia de director al SIE nu 

pare însă a-i fi  destinată lui Mi-

hai Răzvan Ungureanu. La Co-

troceni venirea lui Lazăr Comă-

nescu a umplut golul existent 

în Administraţia Prezidenţială 

în privinţa politicii externe.

Evz.ro mai scrie că la ace-

laşi eveniment a fost auzit şi 

Vasile Blaga, co-preşedinte 

PNL, spunând că Mihai Răzvan 

Ungureanu nu a mai trecut pe 

la partid de luni bune. 

Funcţia lui Mihai Razvan 

Ungureanu în cadrul Adminis-

traţiei Prezidentiale este una 

onorifi că, nefi ind retribuită.

Încă o plecare din echipa lui Iohannis?
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TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS S.A.

Vinde un imobil situat in Cluj-Napoca, str. George 
Enescu, nr. 2, jud. Cluj, compus din:

•  Constructie compusa din Cladire cu suprafata 
construita la sol de 493.55 mp, cu regim de inaltime 
S+P+3, avand o suprafata utila de 1712.59 mp si 
Centrala Termica cu suprafata utila de 40.97 mp

•  Teren in proprietate cu suprafata de 880 mp.

Imobilul se afl a in zona semicentrala a orasului.

Data limită de depunere documente de 
eligibilitate este 8 mai 2015, iar licitaţia are loc în 
data de 22 mai 2015.
Pentru vanzarea acestui imobil, Telekom organizeaza 
licitatie electronica.

Pretul de pornire la licitatie este: 585.537 Euro 
(Scutit TVA)
Pentru mai multe detalii despre imobil si regulamentul 
licitatiei viziteaza-ne pe 
www.realestate.telekom.ro sau ne puteti contacta la 
telefon 0766.686.668.
Persoanele interesate sa participe la licitatie pot 
solicita Caietul de Sarcini si pe adresa de e-mail 
imobiliare@telekom.ro.

ANGAJĂM
Agent local vânzare publicitate - part time 

Ce sarcini urmează să vă revină?

Ce ne dorim de la Dumneavoastră?

Pentru ce locaţie vă căutăm?

Ce vă oferim?

Sunteţi interesat /ă?

Persoana de contact: Andrei Stanică

S.C KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S
Str. Barbu Văcărescu, Nr.120-144
RO-020284 Bucureşti, Sector 2
Web: www.kaufl and.ro/cariere

Grupul Kaufland se
numără printre cele mai
mari companii de retail
din Europa.

Noi oferim angajaţilor
noştri măsuri efective
de dezvoltare
profesională, precum
şi programe interne în
vederea unei calificări
superioare.

Formarea continuă
reprezintă un instrument 
obligatoriu pentru 
atingerea permanentă
a succesului.

PUBLICITATE

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Soţia senatorului PSD 

Alexandru Cordoş, 

Mihaiela Cordoş, referent 

la Spitalul Judeţean Cluj, 

a fost arestată pentru 30 

de zile, fi ind acuzată de 

trafi c de infl uenţă în 

formă continuată.

Judecătorii instanţei supre-

me au admis, vineri, propune-

rea procurorilor de arestare pre-

ventivă Mihaielei Cordoş. De-

cizia Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie (ICCJ) poate fi  contes-

tată de soţia senatorului.

Mihaiela Cordoş a fost re-

ţinută joi seară şi a fost adu-

să la Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie cu propunere de 

arestare întrucât în aceeaşi ca-

uză este urmărit penal şi so-

ţul ei, Alexandru Cordoş, ca-

re are calitatea de senator.

Procurorii confi rmă, 
Cuibus neagă

Mihaiela Cordoş confi rmă, 

într-o discuţie la telefon cu o 

femeie care i-ar fi  dat cel pu-

ţin 3.000 de lei pentru anga-

jarea nepotului ei ca profesor 

suplinitor la o şcoală, că so-

ţul său, senatorul Alexandru 

Cordoş, a intervenit la şeful 

ISJ Cluj, Valentin Cuibus, sus-

ţin procurorii DNA.

„Referitor la Alpar Gyozo 

Chidean, Mihaiela Cordoş a 

promis acestuia, direct şi prin 

intermediul mătuşii acestuia, 

Irina Bidian, că, în schimbul 

unor foloase necuvenite, îi va 

obţine un post de profesor su-

plinitor la o şcoală în Cluj-Na-

poca. Promisiunea a survenit 

în condiţiile în care Mihaiela 

Cordoş a afi rmat că soţul a-

cesteia, senatorul Alexandru 

Cordoş, se bucură de infl uen-

ţă asupra inspectorului şcolar 

general de la ISJ Cluj, Valen-

tin Cuibus, şi că va interveni 

personal la acesta pentru a-i 

obţine locul de muncă pro-

mis. S-a stabilit că suma de 

bani remisă cu titlul de foloa-

se necuvenite lui Mihaiela Cor-

doş de către Irina Bidian este 

de cel puţin 3.000 lei”, arată 

procurorii.

Interceptările au evidenţi-

at că senatorul Alexandru Cor-

doş ar fi  intervenit în favoa-

rea lui Alpar Gyozo Chidean 

pe lângă inspectorul şcolar 

general Valentin Cuibus, "as-

pect confi rmat atât de către 

Mihaiela Cordoş în discuţiile 

pe care le-a purtat de mai mul-

te ori cu Irina Bidian, cât şi 

de faptul că reprezentanţi ai 

ISJ Cluj l-au contactat pe pro-

fesor pentru discuţii în legă-

tură cu postul de suplinitor”.

„La data de 12 ianuarie 

2015, cu ocazia unei discuţii 

telefonice cu Irina Bidian, Mi-

haiela Cordoş i-a confi rmat în 

mod explicit acesteia că soţul 

său, senatorul Alexandru Cor-

doş, a intervenit pe lângă in-

spectorul şcolar general al ISJ 

Cluj şi că i s-a promis de că-

tre acesta din urmă că, după 

data de 15 ianuarie, Alpar Gyo-

zo Chidean va fi  contactat pen-

tru rezolvarea problemei lega-

te de postul de profesor supli-

nitor”, se arată în referatul pro-

curorilor anticorupţie.

Valentin Cuibus a negat 

toate aceste acuzaţii şi spune 

că toate posturile didactice se 

ocupă prin concurs, iar ISJ 

Cluj nu a schimbat în ultimii 

ani nicio persoană.

De la cine a primit 
Cordoş bani

Potrivit referatului prin ca-

re procurorii anticorupţie au 

cerut arestarea preventivă a 

Mihaelei Cordoş, şi senatorul 

Cordoş ar fi  intervenit pentru 

angajarea unor persoane la 

instituţii.

„S-a stabilit că Gheorghe 

Salanţă a remis lui Mihaiela 

Cordoş o sumă de 10.000 lei 

pentru ca prin infl uenţa pe ca-

re acesta a pretins că o are a-

supra membrilor comisiei de 

corectare/evaluare la exame-

nul având ca obiect ocuparea 

unor posturi de autopsier, să 

intervină pe lângă aceştia în 

vederea obţinerii de către can-

didatul Sorin Salanţă a unui 

post de autopsier în cadrul SCJ 

Cluj”, se arată în referatul DNA. 

În ceea ce priveşte o altă per-

soană, Dorina Dăncilă, căreia 

i-a promis angajarea la Spita-

lul Clinic Judeţean de Urgen-

ţă Cluj, procurorii susţin că 

Mihaiela Cordoş a primit de la 

aceasta o mie de euro. 

Totodată, Mihaiela Cordoş 

a mai primit 1.500 de euro de 

la Mariana Lupea pentru a-i 

obţine un post de asistentă me-

dicală încadrată pe perioadă 

nedeterminată la Spitalul Cli-

nic Judeţean de Urgenă Cluj. 

O altă persoană, Mariana Su-

ciu Emilia, i-a dat Mihaielei 

Cordoş suma de 800 euro tot 

pentru a o angaja pe un post 

de asistentă medicală încadra-

tă pe perioadă nedeterminată. 

De asemenea, Gabriela Simo-

na Barz i-a dat soţiei senato-

rului Cordoş suma de 1.000 

euro tot pentru angajarea pe 

un post de asistentă medica-

lă, Maria Daciana Roman i-a 

dat 4.000 de lei, la fel, pentru 

un post de asistentă, iar Ma-

ria Chiş 1.500 de euro.

În referat se mai arată că 

un anume Gheorghe Olariu a 

apelat, prin intermediul Mi-

haielei Cordoş, la senatorul 

Alexandru Cordoş, "pentru 

efectuarea unor intervenţii pe 

lângă funcţionari din cadrul 

unui minister în vederea ob-

ţinerii unor avize de electri-

cian de către două persoane”.

Soția, arestată 
pentru corupție
Procurorii susţin că Mihaiela Cordoş și-a pus soțul 
să intervină pe lângă șeful ISJ Cluj, Valentin Cuibus.

Tăcerea e de aur

În referatul procurorilor se mai arată că 
Mihaiela Cordoș a uzat de dreptul la tăcere 
și nu a dat declaraţie în cauză. Mai mult, 
senatorul Alexandru Cordoș și-a trimis fii-
ca, după ce aflat de percheziţiile de la 
Spitalul Judeţean Cluj, să ascundă la o pri-
etenă o geantă cu acte, recuperată ulterior 
de procurori

„La solicitarea lui Alexandru Cordoș, 
Andreea Alexandra Cordoș s-a deplasat în 
comuna Florești, la locuinţa unei priete-
ne, unde a dus, spre a fi ascunsă, o gean-
tă cu mai multe bunuri. Există suspiciu-

nea reală că în geanta respectivă sunt în-
scrisuri sau bunuri care au legătură cu ac-
tivitatea infracţională reţinută în sarcina 
inculpatei Mihaiela Cordoș”, se arată în 
referat.

Procurorii, care au recuperat geanta, susţin 
că după desigilarea acesteia au fost identifi -
cate, printre altele, documente referitoare la 
împrumuturile contractate de Mihaiela 
Cordoș pe numele mai multor persoane, 
„aspecte care se coroborează cu o serie de 
convorbiri telefonice redate în procesele-ver-
bale de certifi care”.
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•  22 mai 1960: Chile – un cutremur cu 
magnitudinea de 9,5 a fost urmat de un 
tsunami devastator în mai multe ţări cu 
deschidere la Oceanul Pacifi c, soldân-
du-se cu 5.700 de morţi în Chile, 61 în 
Hawaii și 130 în Japonia.

•  27 martie 1964: Alaska – un cutremur 
de 9,2 produs în apropiere de strâmtoa-
rea Prinţul William, urmat de un tsu-
nami, provoacă moartea a peste 100 de 
persoane.

•  26 decembrie 2004: Asia – un cutremur 
de 9,1 în largul insulei Sumatra provoa-
că un tsunami care devastează circa zece 
ţări vecine și provoacă moartea sau dis-
pariţia a peste 220.000 de persoane.

•  4 noiembrie 1952: URSS – un cutremur 
cu magnitudinea 9 în peninsula 
Kamceatka, urmat de un tsunami devas-
tator resimţit până în Chile și Peru, pro-
voacă peste 2.300 de morţi.

•  11 martie 2011: Japonia – un cutremur 
cu magnitudinea 9, urmat de un tsu-
nami gigantic, în care și-au pierdut viaţa 
peste 19.000 de oameni a generat un 
grav accident nuclear la centrala 
Fukushima.

•  31 ianuarie 1906: Ecuador – un cutre-
mur de 8,8 în largul coastelor 
Columbiei și Ecuadorului generează un 
tsunami în urma căruia mor circa 1.000 
de persoane.

•  27 februarie 2010: Chile – un seism cu 
magnitudinea de 8,8 și un tsunami 
afectează zona central-sudică a statului 
Chile și provoacă peste 520 de morţi și 
dispăruţi.

•  9 martie 1965: Alaska – un cutremur de 
8,7, urmat de un tsunami, afectează in-
sulele Aleutine.

•  28 martie 2005 – Indonezia – un se-
ism de 8,7 în apropiere de insula Nias, 
în largul Sumatrei, provoacă moartea 
a 900 de persoane și rănirea altor 
6.000.

•  9 martie 1957: Alaska – un cutremur de 
8,6 afectează insulele Andreanof și pro-
voacă un important tsunami.

Cele mai importante cutremure ale secolului XX Tragedia din
Peste 2.400
Poliţia nepaleză a anunţat 

că bilanţul seismului de 

sâmbătă a ajuns la 2.450 

de morţi şi peste 6.000 de 

răniţi, relatează Reuters 

în pagina electronică. Cel 

puţin 700 de persoane au 

murit numai în capitală, 

Kathmandu, un oraş cu 

aproximativ un milion de 

locuitori, unde numeroa-

se case sunt vechi, fragile 

şi înghesuite.

Cutremurul cu magnitudi-

nea 7,9, cel mai grav din Ne-

pal din ultimii 81 de ani, a de-

clanşat o avalanşă pe Muntele 

Everest, care a îngropat parţi-

al tabăra de bază folosită de al-

piniştii care urcă pe cel mai î-

nalt vârf din lume, la un an du-

pă ce o avalanşă a provocat 

moartea a 16 ghizi nepalezi. 

Cadavrele a 17 alpinişti au fost 

recuperate de pe Everest dumi-

nică, dar alte câteva sute de 

persoane, multe dintre ele ră-

nite, rămân blocate pe munte.

Cutremurul de sâmbătă a 

provocat prăbuşirea a nume-

roase imobile în capitala ne-

paleză, inclusiv clădiri istori-

ce, precum Turnul Dharaha-

ra, construit în 1832, şi tem-

ple hinduse.

Salvatorii, unii purtând 

măşti pe faţă din cauza pra-

fului, căutau în continuare 

eventuali supravieţuitori prin-

tre dărâmături. Unii dintre ei 

săpau cu mâinile goale prin 

moloz.

Mii de persoane şi-au pe-

trecut noaptea afară, pe tem-

peraturi apropiate de limita 

îngheţului şi în ploaie, de tea-

mă să se întoarcă în casele 

avariate.

O replică puternică 
a seismului a declanşat 
noi avalanşe pe Everest

O replică puternică, cu 

magnitudinea de 6,7, s-a în-

registrat duminică în regiunea 

Kathmandu, la o zi după se-

ismul devastator din Nepal, 

declanşând, potrivit alpinis-

tului român Alex Găvan, alte 

trei avalanşe de mici dimen-

siuni pe Muntele Everest.

Replica produsă duminică 

în Nepal a generat panică, nu-

meroase persoane strigând şi 

alergând pentru a se adăpos-

ti, relatează Associated Press 

în pagina electronică.

Potrivit Institutului american 

de Geofi zică (USGS), epicentrul 

seismului produs duminică a 

fost localizat la adâncime mică, 

de numai 10 kilometri.

Alpinistul român Alex Gă-

van a anunţat pe Facebook, 

la ora 10.17 (ora României) 

că a avut loc un nou cutre-

mur care a declanşat trei ava-

lanşe de mici dimensiuni.

Găvan, primul care a infor-

mat despre avalanşă pe reţe-

lele de socializare, a postat du-

minică un nou mesaj pe Twitter, 

în care anunţă că primii răniţi 

au fost preluaţi de elicoptere. 

„Toţi răniţii grav evacuaţi cu 

elicopterele. Îngrijindu-i pe cei 

care au nevoie. Vreau somn”, 

a scris românul.

Printre cei ucişi pe munte 

se numără şi Dan Fredinburg, 

un manager Google originar 

din California. El a fost rănit 

la cap în momentul produce-

rii avalanşei, potrivit unui co-

municat al companiei turisti-

ce care l-a dus la tabăra de 

bază.

Ofi cialii din Ministerul Tu-

rismului au estimat că cel 

puţin 1.000 de alpinişti, in-

clusiv circa 400 de străini, 

se afl au la tabăra de bază 

sau în zone mai înalte de pe 

munte în momentul cutre-

murului.

Într-un alt mesaj postat pe 

Twitter, Alex Găvan a anun-

ţat că alpinistul Willie Bene-

gas a fost transportat cu eli-

copterul la tabăra 1 pentru a 

duce frânghii şi alte instru-

mente necesare alpiniştilor 

blocaţi acolo.

MAE: Românii identifi caţi 
„sunt bine”

Vicepreşedintele Federaţi-

ei Române de Alpinism şi Es-

caladă a informat că doi al-

pinişti români, afl aţi pe ver-

sant în momentul producerii 

avalanşei provocate de cutre-

mur, „sunt bine şi în prezent 

se afl ă în tabăra numărul 1 

din Nepal”, potrivit unui co-

municat MAE cu informaţii 

actualizate la ora 21.00, ora 

României, în legătură cu si-

tuaţia cetăţenilor români din 

Nepal.

Familiile celor doi au fost 

informate de acest lucru de li-

derul grupului de expediţie, 

mai anunţă MAE, precizând că 

cei doi alpinişti fac parte din 

grupul de patru care s-a afl at 

pe versant în momentul pro-

ducerii avalanşei. Până acum, 

nu se reuşise stabilirea unui 

contact cu ei, în timp ce des-

pre ceilalţi doi se ştia din cur-

sul zilei că sunt în siguranţă.

MAE a anunțat că până în 

prezent au fost identifi cați 28 

de  români care au fost 

contactați și se afl ă în afara 

oricărui pericol.

Cei patru alpinişti români 

afl aţi într-o expediţie pe mun-

tele Everest, în timul produ-

cerii unei avalanşe, sunt Alex 

Găvan, Teofi l Vlad, Justin Io-

nescu şi Zsolt Torok. Potrivit 

informaţiilor ofi ciale, niciun 

alpinist clujean nu se afl ă în 

Nepal.
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n Nepal, în imagini. 
0 de persoane au murit

Cutremurul din Nepal, explicat 
de seismologi
Cel mai mare seism din Nepal din ultimii 81 de ani este re-
zultatul ciocnirii a două mari plăci tectonice, cea indiană și 
cea euroasiatică, explică specialiștii de la Institutul ameri-
can de geofi zică (USGS).

„Placa indiană avansează către Tibet cu o viteză de ordinul 
a 2 centimetri pe an și încearcă să intre sub platoul tibe-
tan”, a declarat Jerome Vergne, seismolog la Observatorul 
pentru Studierea Pământului din Strasbourg, citat de AFP. 
„Această suprapunere nu se face continuu, ci sacadat. 
Acolo a avut loc o asemenea mișcare bruscă foarte mare, 
adică o ruptură brutală pe falia dintre cele două plăci”, a 
mai spus el.

Replici, potenţial foarte puternice, ale cutremurului de sâm-
bătă sunt previzibile în lunile și anii care vor urma în Nepal, 
unde cercetătorii se așteaptă la „seisme majore”.

Cutremurul de sâmbătă a fost produs de ruptura unei mari 
falii, care a generat unde cu atât mai puternice cu cât feno-
menul a fost foarte rapid. Ruptura a început la nord-vest de 
capitala ţării, Kathmandu, și s-a propagat către est, pe 
aproximativ o sută de kilometri. „Partea superfi cială, de la 
sud de Kathmandu, nu s-a spart, ceea ce înseamnă că zona 
nu a fost complet deblocată de acest seism”, așa încât anii 
următori vor fi  „o perioadă delicată”, a apreciat Pascal 
Bernard, seismolog la Institutul pentru fi zica globului pă-
mântesc din Paris.

Această ciocnire a plăcilor tectonice stă la originea lanţului 
Munţilor Himalaya, amintește AFP, menţionând că, în regi-
unea respectivă, există falii imense, cu planuri înclinate 
foarte lungi, care pot genera mari zone de contact. În regiu-
nea himalayană se vor mai înregistra cutremure majore, 
putând chiar depăși magnitudinea celui de sâmbătă, a esti-
mat Pascal Bernard, precizând că acest lucru se poate în-
tâmpla „în câteva zeci sau chiar sute de ani”. „Ceea ce este 
mai rău abia urmează, dar s-ar putea să se întâmple peste 
câteva secole”, a opinat el.

Înaintea celui de sâmbătă, un mare cutremur s-a produs — 
din cauza apropierii plăcilor tectonice — în 1934 la 
Kathmandu, iar anterior acestuia, în anul 1255.

Baza de la poalele Everestului 
afectată de avalanșele 
provocate de cutremur
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, et. ¼, 
în curte mare, geamuri spre cur-
te. Inf. la tel. 0264-431115. 
(3.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în cur-
te, în zona Grigorescu (P-ța 14 iu-
lie, Donath, E. Grigorescu, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Artelor, 
V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulga-
ria (P-ța 1848, Clujana), suprafața 
utilă între 100-150 mp, pod, garaj, 
teren sau grădină min. 400 mp, 
front minim de 16 m, aproape de 
mijloacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (3.7)

¤ Vând casă + grădină mare, 
Borșa-Cluj, 14 ari, preț avantajos. 
Inf. și relații suplimentare la tel. 
0784-334374 sau 0740-525123. 
(4.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în zona Popești, di-
ferite suprafeţe, cu utilităţi, pen-
tru construcţii case, vile, blocuri, 
depozite, vile. Relaţii la tel. 
0742-665208. (1.7)

¤ Vând teren în Borhanci, supr. 
1200 mp, cu utilităţi, apă, curent 
și C.U., certifi cat de urbanism. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0742-665208. (1.47

¤ Cumpăr teren de 500 mp pentru 
construcţie vilă, sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, li-
ber sau cu casă demolabilă, în zo-
na Grigorescu (P-ța 14 Iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O. Goga), Gheor-
gheni (Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. 
Ionescu Albinii), Bulgaria (P-ța 
1848-Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de transport 
în comun. Tel. 0748-111295. (3.7)

¤ Vând teren livadă pomi fructiferi, 
la 13 km de Cluj, în loc. Rădaia, 
drum acces până la teren, panora-

mă deosebită, preț 10 euro/mp. 
Inf. la tel. 0744-645708. (4.7)

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

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

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

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Dau dau în chirie spațiu comer-
cial în Cluj-Napoca, pe B-dul Eroi-
lor, cu vitrină la stardă. Tel. 0766-
239803. (2.2)

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântânele 
nr. 5, vis-à-vis de Institutul de Chi-
mie. Inf. la tel. 0364-404101, 
0771-382360. (3.7)

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

Schimb casă din Oradea 
(central), 1000 mp teren, 

600 mp construiţi cu piscină, 
cu casă în Cluj-Napoca.

Tel. 0723-564777. (4.20)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curăţenie
angajăm

SUPERVISOR
în centrul comercial din 

Cluj - Iulius Mall.
Condiții salariale 

avantajoase.

Tel. 0728-999.187. (6.6)

¤ Persoană serioasă, pensionar, 
caut de muncă la domiciliu sau în 
domeniul distribuţiei de pliante, 
reclame, am experienţă. Ofer ga-
ranţie morală și corectitudine. Su-
naţi la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (9.9)

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
dețin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

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

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

SERVICII

¤ Execut mici lucrări gricole, în ju-
rul lujului, cu motosăpătoare, 
persoană fi zică. Inf. suplimentare 
la tel. 0742-220187. (3.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și 
autorizații de construire. Inf. la 
tel. 0742-022913. (3.7)

¤ Maistru electrician autorizat, 
îmi ofer serviciile în instalații elec-
trice interioare, deranjamente, 
reparații, uz casnic. Inf. la tel. 
0742-303536. (4.7)

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

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, puțin rulată 
în țară, și accesorii: mănuși, ge-
nunchiere și cască motociclist no-
uă, nr. 56. Inf. la telefon 0723-
064864. (2.7)

¤ Vând ”Dacia 1300”, în stare bu-
nă de funcţionare, set motor Bar-
go, original, cu ITP valabil. Inf. la 
tel. 0746-297102. (6.7)

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

UZ CASNIC

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

ELECTRO

¤ Vând aparat foto “Kodak 
C503”, nou, “Zorky 5”, “Praktica 
LTL-3”, “FED 2”, “Smena”, ”Ca-
non” și ceas de mână bărbătești 
”Atlantic”, ”PObeda”, ”Raketa”, 
”Poljot”, ”Doxa”. Inf. la tel. 
0759-020427. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul din lână, preț ne-
gociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou, preț negociabil. Inf. la 

tel. 0741-100529. (3.7)

¤ Vând vin Feteasca Albă, demi-
sec, producție proprie. Inf. la tel. 
0722-515094. (3.7)

¤ Vând coniac de 47°, țuică de 
53° și vin alb și roșu, preț 30 
RON, 23 RON, pentru vinul alb și 
negru comanda 5 zile.comandă. 
Sunați la tel. 0264-591965. 
(3.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 
5 ani, ghete negre din piele nr. 
40, noi. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (3.7)

¤ Vând untură de porc, preț 7 
RON/kg. Inf. la tel. 0754-
708973, după ora 17. (4.7)

¤ Vând ușă de apartament inte-
rior, cu oglindă lipită pe ea, for-
matul 170 x 70 cm + cornier din 
dezmembrare balcon închis, preț 
negociabil. Inf. la tel. 0741-
028813. (4.7)

¤ Vând tanc răcitor lapte din in-
ox, digital 450/1000 litri, ieftin, 
transport. Tel. 0736-577060. 
(5.5)

¤ Vând URGENT trei pardesie de 
damă și trei de bărbaţi, diferite 
culori și mărimi, stare bună, preţ 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând pistol “Walter CP 88 de 
4,5 mm, ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, pușcă ”Slavia CZ 630 ” tir 
sportiv, cu cartușe aferente. Ne-
cesită permis TIP B. Inf. la tel. 
0759-020427. (5.7)

¤ Vând trusă de scule 100 PCS 
Tool Set, nouă, brichete. Inf. la 
tel. 0759-020427. (5.7)

¤ Vând aparat german de produs 
bule de aer în cadă, ideal pentru 
hidroterapie și hidromasaj. Inf. la 
tel. 0723-064864. (5.7)

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

¤ Vând aparat german de produs 
bule de aer în cadă, ideal pentru 
hidroterapie și hidromasaj. Inf. la 
tel. 0723-064864. 

MEDICALE

¤ Vând depărtător nou, pentru 
operașii chirurgicale pe abdo-
men, din zece piese de inox. Inf. 
la telefon 0723-064864. (2.7)

ANIMALE

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castrați, vaccinați, mănâncă de 
toate.
Inf. la tel. 0745-605078 sau la 
adresa sat Gheorgheni nr. 455. 

¤ Vând pui de iepure urgent. Tel: 
0744–605051

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc o persoană din 
zodia berbec, născut in 1972 pen-
tru căsătorie. Eu, din anul 1971, fă-
ră obligaţii, aspect fi zic plăcut. Aș-
tept răspuns prin SMS la nr. tel. 
0748-945449 sau e-mail: sollaar-
ris@yahoo.com, cu loc de întâlnire 
și oră. (7.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecție de 12 obiecte din 
cupru, compus din carafă, cande-

lă, servici de cafea cu tavă și 
cești, etc., preț bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând 6 ceasuri de buzunar 
mecanice de epocă, noi, din co-
lecţia ”Heritage” și două clasoa-
re cu timbre de colecţie. Inf. la 
tel. 0759-020427. (5.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

COMUNA POIENI, cu sediul 
în localitatea Poieni, nr. 268, 
judeţul Cluj, organizează în data 
de 08.05.2015, ora 13:00, 
licitaţie publică pentru 
închirierea unor suprafeţe de 
pășuni din proprietatea 
Consiliului Local Poieni.

La licitaţie pot participa 
conform legii crescătorii de 
animale persoane fizice și 
juridice care au domiciliul pe 
raza comunei Poieni. Caietul 
de sarcini se va solicita, contra 
cost, de la secretariatul primăriei 
începând cu data de 
04.05.2015, ora 11:00.

Documentele solicitate prin 
caietul de sarcini se vor depune 
la sediul primăriei de la adresa 
menţionată mai sus până la 
data de 08.05.2015, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se 
pot obţine la tel. 0264-255010, 
de luni-vineri între orele 
08.00-16.00. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ COMUNA MINTIUL GHERLII 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de a nu solicita efectuarea evalu-
ării de impact asupra mediului 
pentru proiectul „Alimentare cu 
apă în localităţile Buneşti şi Ni-
ma, comuna Mintiul Gherlii“, ju-
deţul Cluj. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protec-
ţia Mediului Cluj, Calea Doroban-
ţilor nr. 99 în zilele de: luni între 
orele 09.00-16.30 și marţi-joi în-
tre orele 9,00-14,00 și vineri între 
orele 9,00-12,00 și la sediul CO-
MUNA MINTIUL GHERLII din co-
muna Mintiul Gherlii, sat Mintiul 
Gherlii nr. 184, jud. Cluj. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agenţiei pentru Protec-
ţia Mediului Cluj în zilele de 
luni-joi între orele 08.00-16.30 și 
vineri între orele 8,00-14,00, în 
termen de 5 zile de la publicarea 
anunţului în ziar. (1.1)

PLAN URBANISTIC

¤ Persoană fi zică Burlan Dorel 
anunţă initierea Planului Urbanis-
tic de Detaliu „Elaborare PUD şi 
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ SEMICO-
LECTIVĂ CU 2 UNITĂŢI LOCATIVE şi 
spaţii pentru prestări servicii pro-
fesionale amplasate la parterul 
unităţilor locative, amenajări ex-
terioare, împrejmuire teren, ra-
corduri şi branşamente“, ampla-
sat pe str. Fagului, F.NR. nr.to-
po.306109, Cluj-Napoca. Consul-
tarea propunerii se poate face la 
Primăria Cluj-Napoca, Comparti-
mentul Strategii urbane, cam.62. 
(1.1)

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

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Impact global (reluare)
13:00 Germana...la 1 (live)
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Maghiara de pe unu (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Hai-Hui (div.) (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:40 Prinţesa săbiilor 
(engl.-sua-can., 2000, s. avent., 
episodul 9) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Vorbește liber! (live)
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei 
23:50 Magazin UEFA Champi-
ons League 2014-2015

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator 
17:00 Acces direct (live)
19:00 Observator
20:00 Observator special 
20:30 Iadul bucătarilor 
23:00 Un show păcătos (div.)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (2015, epi-
sodul 17)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)

22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii (s. 
poliţist, sezonul 1, episodul 7)

PRIMA TV

12:10 Constantin 60 (talk show, 
episodul 9) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Casa: construcţie și design 
(divertisment, ep. 17) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 33) (reluare)
16:00 Râzi și câștigi (Redifuzare)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 16)
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 1, episodul 1)
20:30 Revendicarea (reality 
show, episodul 15)
22:30 WOWbiz (divertisment)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, divertis-
ment)
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:30 WOWbiz (2012, divertis-
ment)

LOOK TV

13:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
14:00 Celebrity (2012) (reluare)
15:00 Un show cu gust (reluare)
17:00 Minunile Lui Tămaș (di-
vertisment)
19:00 Duda Săptămânii (reluare)
19:30 Știri Look TV 
20:00 Sport Confi dential
20:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live) - Ediţie specială
21:00 Liga 1: Csms Iași - Fc Ra-
pid București (emis. sport) (live)
23:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live) - Ediţie specială
23:30 Cenzurat!(12) (2013, di-
vertisment)

spectacole

Cameristele, Vineri, 24 aprilie, ora 19.00
Atenţie, cad îngeri!, Duminică 26 aprilie, ora 19.00

Teatrul Naţional

Horia Brenciu & HB Orchestra, Marţi, 28 aprilie, ora 19.30

Johann Straus Ensemble – Spring in Vienna
Luni 27 aprilie 2015, ora 19.00

Rhythm of the Dance
Miercuri 29 aprilie ora 19.00

Traviata, G. Verdi, Vineri, 24 aprilie, ora 18.30

Opera Naţională

Teatrul Maghiar de Stat
Vizita bătrânei doamne, Vineri, 24 aprilie, ora 19.00

Casa de cultură a studenţilor

TRANSPORT INTERNAŢONAL 
PERSOANE ŞI COLETE

ROMÂNIA - ANGLIA ŞI RETUR
          RO: 0757 330 672  

 GB: 00 407 586 750 585

Colete la destinaţie
Transport maşini pe platformă

Liviu:

ANUNȚ ANGAJARE

Sauter GmbH
Präzisionsdrehtechnik

Firmă germană cu tradiţie în 
prelucrări mecanice de precizie 
angajează pentru fi liala din Romania:

-  Operatori strung CNC cu experienţă; vechimea în 
lucrul pe comandă numerică FANUC constituie un 
avantaj.

-  Inspector de calitate cu experienţă în domeniul 
prelucrărilor mecanice de strunjite şi / sau 
rectifi cate

Cunoștinţele de limba germană constituie un 
avantaj.

Se oferă salarii atractive, posibilitatea de avansare 
în carieră și training în Germania.
CV-urile se pot depune pe: fax: 0264 433 303, e-
mail: job@sauter-turning-process.ro sau personal la 
adresa societăţii: Dej, Jud. Cluj, Str. Henri Coandă, nr. 
1. din cadrul Parcului Industrial Arc Parc.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
CLUJ-NAPOCA

anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează con-
curs, conform prevederilor HG nr.286/2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante:

- Asistent medical: 56 posturi;
- Kinetoterapeut: 2 posturi;
- Psiholog: 1 post;
- Infi rmier: 31 posturi;
- Îngrijitoare: 27 posturi;
- Registrator medical: 3 posturi.

Concursul constă în 2 probe:

- proba scrisă:
1.  seria I, în data de 18.05.2015, în Cluj Napoca, str. V.Babeș 

nr.13, et.1, ora 10.30
2.  seria II, în data de 19.05.2015, în Cluj Napoca, str. V.Babeș 

nr.13, et.1, ora 08.00

- interviu:
1. seria I: în data de 21.05.2015
2. seria II: în data de 22.05.2015

Dosarele de concurs se vor prezenta la Biroul personal, et. 
II, cam.22, in perioada 27.04.2015-11.05.2015, dupa urmato-
rul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 12-13, tel. 
0264592771 int. 1168.

ANUNŢ DE VÂNZARE

CITR FILIALA BIHOR SPRL, Oradea, str. Roman Ciorogariu, 
nr. 24, jud. Bihor, lichidator judiciar al S.C. TECHNOLAB 
S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillité, Cluj-Napoca, 
str. Maramureșului nr. 38, J12/1343/2003, CUI 15458449, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea 
următoarelor active:

• Construcţie neîntăbulată cu regim de inaltime P+M, 
formata din spatii comerciale si spatii de birouri în 
suprafaţă aproximativă de 452 mp, teren 510 mp și 
bunuri mobile, situată pe str. Maramureșului nr. 34, 
Cluj Napoca – preţ strigare 162.640 EUR + TVA

• Stocuri constând din medicamente și consumabile 
sanitare – preţ strigare 726,08 EUR + TVA

Licitaţia va avea loc în 05.05.2015, ora 12:00, la fi liala 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 48, etaj 
6. Pentru activele neadjudecate licitaţia se repetă în 
12.05.2015 în aceleași condiţii. Documentaţia de înscriere 
la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte de 
data licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0737 888997 si pe www.citr.ro, cod anunt CIT1968.

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. PORTAL RESTAURANT 
S.R.L. cu sediul social în Comuna Florești, Luna de Sus, 
nr. 5, Jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului 
J12/2477/2006, C.U.I.18869325 că s-a deschis procedura 
de insolvenţă în forma generală conform Hotărârii Civile 
nr. 1116/22.04.2015, pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 509/1285/2015.

Termene: dezbaterea raportului prevăzut de art. 92 
alin. 1 din Legea nr. 85/2014 este 20.05.2015, sala 102, 
orele 08.00, depunere declaraţii de creanţă 08.06.2015; 
tabel preliminar 29.06.2015; contestaţii la tabelul 
preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului preliminar 
în BPI, tabel defi nitiv, soluţionare contestaţii 09.09.2015, 
convocare adunare creditori 06.07.2015, orele 11:00. 
Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.
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CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ŞI 
EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

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

31/1990, Consiliul de administraţie al S.C. Interdealer 
Capital Invest S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară 
și Extraordinară a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 
mai 2015, ora 10,00, pentru ședinţa ordinară și ora 11,00 
pentru ședinţa extraordinară, care se va desfășura în 
Cluj-Napoca str. Onisifor Ghibu nr. 20A, la care sunt îndreptăţiţi 
să participe acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 21 mai 2015, care este și data de referinţă, 
cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară
1.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune 

al Consiliului de Administraţie și descărcarea de gestiune 
a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2014.

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

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

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

5.  Alegerea unui auditor fi nanciar intern ca urmare a demisiei 
unui auditor fi nanciar intern.

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

Adunarea Generală Extraordinară
1.  Discutarea și aprobarea majorării capitalului social de la 

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

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

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

existenţi la data de referinţă. Perioada de subscriere și vărsare 
a aporturilor în numerar este de 31 zile calendaristice care 
începe să curgă din ziua următoare datei de publicare în 
Monitorul Ofi cial al României a hotărârii adunării generale 
extraordinare a acţionarilor de aprobare a majorării capitalului 
social. Aporturile în numerar vor fi  virate într-un cont bancar 
colector care va fi  evidenţiat pe formularul de subscriere ce va 
fi  pus la dispoziţia acţionarilor începând cu prima zi a perioadei 
de subscriere și exercitare a dreptului de preferinţă. Se considera 
subscriere și vărsare valabilă a aporturilor în numerar la 
majorarea capitalului social numai sumele primite și înregistrate 
în contul bancar colector al societăţii în intervalul perioadei 
de subscriere până cel târziu în ultima zi de subscriere inclusiv. 
Acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
vor putea subscrie un număr de acţiuni proporţional cu cota 
drepturilor de preferinţă, respectiv cota de acţiuni deţinută la 
data respectivă. Pentru fi ecare acţiune deţinută la data de 
referinţă fi ecare acţionar va putea subscrie 1 (una) acţiune 
nouă cu o valoare nominală de 0,25 lei fi ecare. Subscrierea 
se poate face la sediul societăţii în toată perioada de subscriere, 
de luni până vineri, între orele 09,00 – 17,00, iar vărsarea 
contravalorii acţiunilor subscrise se va face în contul bancar 
colector al societăţii evidenţiat pe formularul de subscriere cu 
specifi caţia expresă “subscriere majorare capital social conform 
A.G.E.A. din zz. Ll.2015 – nume titular”. Subscrierea va fi  luată 
în considerare numai după ce sumă subscrisă și vărsata a intrat 
efectiv și a fost evidenţiata ca atare în contul bancar colector. 
Subscrierea valabil efectuată este irevocabilă. Plăţile primite 
pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi  restituite 

subscriitorilor în contul bancar din care a fost efectuat transferul 
sau în contul bancar indicat de titular în baza unei cereri scrise 
și înregistrate la societate. Acţiunile rămase nesubscrise și 
acţiunile subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  
oferite spre subscriere și vărsare în etapa a II-a.

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

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

Acţiunile rămase nesubscrise la sfârșitul etapei a III-a și 
acţiunile subscrise neconform procedurii de mai sus vor fi  
anulate.
3.  Discutarea și aprobarea delegării de competenta către Consiliul 

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

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

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

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

7.  Restrângerea obiectului de activitate detaliat la nivelul 
minim al capitalului iniţial prevăzut de Legea nr. 297/2004.

8.  Modifi carea art. 7 din actul constitutiv al societăţii prin 
includerea obiectul de activitate restrâns și abrogarea art. 
8 din actul constitutiv.

9.  Dizolvarea societăţii și numirea lichidatorului.
10.  Împuternicirea persoanei privind îndeplinirea formalităţilor 

necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

În cazul în care pe data de 28 mai 2015 nu se întrunește 
cvorumul prevăzut de lege, adunarea generală se va desfășura 
pe data de 29 mai 2015, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Preşedinte CA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
NR. 8516/20.04.2015

Municipiul Turda cu sediul in Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, face cunoscut că în ziua de 

20.05.2015, ora 13.00, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitaţia publică 

pentru concesionarea unui imobil–clădire, pavilion ginecologie – Spitalul Municipal Turda în suprafaţa 

utilă desfășurată de 1.716 mp, proprietatea publică a municipiului turda.

1.  Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul cu destinaţia pavilion ginecologie – spitalul 

municipal turda este situat administrativ în Turda, str.Andrei Mureșanu nr. 12-14, are o suprafaţă 

utilă desfășurată de 1716 mp. aparţine domeniului public al municipiului Turda, situat în intravilanul 

municipiului, în zona A conform H.C.L. nr.165/28.11.2002

2.  În vederea participării la licitaţie ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie achitând 

contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei la casieria centrală sau ghișeele Direcţiei Impozite și Taxe 

din cadrul Primăriei Mun. Turda .

3.  Ofertanţii vor depune până la data de 19.05.2015 inclusiv, ora 13.00 următoarele acte:

-  oferta-angajament ferm care trebuie să conţinaă informaţii privind și anexa nr. 1 la oferta angajament;

-  declaraţie de participare la licitaţie semnată de ofertant;

- copie dupa B.I. sau C.I.

-  Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului și anume:

•  Certifi cat constatator de ultimă ora emis de Registrul Comerţului;

• Copie de pe Certifi catul de Înmatriculare eliberat de Ofi ciul Registrului Comerţului;

• Copie de pe actul constitutiv , inclusiv după toate actele adiţionale și de pe certifi catul de înregistrare fi scală;

-  Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui 

certifi cat de atestare fi scală eliberat de organul fi scal competent (nu mai vechi de 30 zile)

-  Scrisoare de bonitate fi nanciară sau garanţie bancară;

-  Declaraţie pe proprie răspundere ca nu se afl ă în reorganizare judiciară sau în faliment;

-  Certifi cat fi scal care să ateste lipsa datoriilor faţă de bugetul local al Municipiului Turda;

-  Copie după documentul care atestă achiziţionarea documentaţiei de participare la licitaţie în sumă de 100 lei;

-  Copie după documentul care atestă plata contravalorii taxei de participare la licitaţie în suma de 50 lei;

4.  Documentele enumerate se vor depune într-un plic închis,format A4 pe care se va indica licitaţia 

publică deschisă pentru care este depusă oferta.

5.  Plicul format A4 va conţine și un plic format B5 pe care se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, 

precum și domiciliul sau sediul acestuia după caz. Plicul B5 va conţine oferta fi nanciară propriu zisă.

6.  Eventualele oferte depuse după data de 19.05.2015 ora 15.00 sunt excluse de la licitaţie.

7.  Ofertantul poate fi  reprezentat și prin alte persoane împuternicite în baza unei procuri autentifi cate 

la notarul public, care se va anexa la dosar .

8.  Preţul minim de pornire al licitaţiei , stabilit conform raportului de evaluare este de 0,66 lei/mp/

lună revenind suma de 1132,55 lei/luna pentru întreaga suprafaţă timp de 120 luni, respectiv 

339764 lei pentru întreaga perioadă concesionată.

9.  Preţul de vânzare adjudecat va fi  cel puţin egal cu cel înscris la pct 8 și se va achita în rate lunare egale 

+T.V.A. La începutul anului calendaristic, suma ramasă de plată se va indexa cu indicele de infl aţie. Plata 

se va face în rate lunare egale, pâna în ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata. După această 

dată se percep majorari de întarziere, în cuantum de 0,1% pentru fi ecare zi întarziere.

10.  Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie și clarifi cări se pot 

obţine de la Serviciul Evidenţa Patrimoniu și GIS din cadrul Primăriei Mun. Turda, str. Pţa 1 

Decembrie 1918, nr. 28, cam 25.

PRIMAR
TUDOR ŞTEFĂNIE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
NR. 8514/20.042015

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 , face cunoscut că în ziua de 

20.05.2015 , ora 13.00, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitaţia publică 

pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp proprietatea publică a Municipiului Turda

1. Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul cu destinaţia spaţiu comercial produse 

alimentare este situat administrativ în Turda, str. Pţa Republicii, nr. 28, are o suprafaţă de 30 mp, 

aparţine domeniului public al municipiului Turda, situat în întravilanul municipiului, în zona A conform 

H.C.L. nr.165/28.11.2002.

2.  În vederea participării la licitaţie ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie 

achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei la casieria centrală sau ghișeele Direcţiei 

Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Mun. Turda .

3.  Ofertanţii vor depune până la data de 19.05.2015 inclusiv, ora 15.00 urmatoarele acte:

-  oferta-angajament ferm care trebuie să conţină informaţii privind ofertantul și anexa nr. 1 la oferta 

angajament;

-  declaraţie de participare la licitaţie semnată de ofertant;

-  copie dupa B.I. sau C.I.

-  Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului și anume:

•  Certifi cat constatator de ultimă ora emis de Registrul Comerţului;

•  Copie de pe Certifi catul de Înmatriculare eliberat de Ofi ciul Registrului Comerţului;

•  Copie de pe actul constitutiv, inclusiv după toate actele adiţionale și de pe certifi catul de înregistrare fi scală;

-  Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale catre toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui 

certifi cat de atestare fi scală eliberat de organul fi scal competent(nu mai vechi de 30 zile).

-  Scrisoare de bonitate fi nanciară sau garanţie bancară;

-  Declaraţie pe proprie răspundere că nu se afl ă în reorganizare judiciară sau în faliment;

-  certifi cat fi scal care să ateste lipsa datoriilor faţă de bugetul local al Municipiului Turda;

-  Copie după documentul care atestă achiziţionarea documentaţiei de participare la licitaţie în sumă de 100 lei;

-  Copie după documentul care atestă plata contravalorii taxei de participare la licitaţie în sumă de 50 lei;

4.  Documentele enumerate se vor depune într-un plic închis,format A4 pe care se va indica licitaţia 

publică deschisă pentru care este depusă oferta.

5.  Plicul format A4 va conţine și un plic format B5 pe care se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, 

precum și domiciliul sau sediul acestuia după caz. Plicul B5 va conţine oferta fi nanciară propriu zisă.

6.  Eventualele oferte depuse după data de 19.05.2015 ora 15.00 sunt excluse de la licitaţie.

7.  Ofertantul poate fi  reprezentat și prin alte persoane împuternicite în baza unei procuri autentifi cate 

la notarul public, care se va anexa la dosar .

8.  Preţul minim de pornire al licitaţiei, stabilit conform raportului de evaluare este de 10,41 lei/mp/lună 
preţ care nu include T.V.A.

9.  Preţul de vânzare adjudecat va fi  cel puţin egal cu cel înscris la pct 8 și se va achita în rate lunare egale 

+T.V.A. La începutul anului calendaristic, suma ramasă de plată se va indexa cu indicele de infl aţie. Plata 

se va face în rate lunare egale, până în ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata. După această 

dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,1% pentru fi ecare zi intârziere.

10.  Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie și clarifi cări se pot obţine de la 

Serviciul Evidenţa Patrimoniu și GIS din cadrul Primăriei Mun. Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 25.
PRIMAR

TUDOR ŞTEFĂNIE

ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE

PENTRU INCHIRIEREA UNUI SPAŢIU ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30 MP
PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TURDA

ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE

PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL–CLĂDIRE, PAVILION GINECOLOGIE – 
SPITALUL MUNICIPAL TURDA PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TURDA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
NR.8513/20.04.2015.

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, face cunoscut că în ziua de 

20.05.2015, ora 13.00, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitaţia publică pentru 

concesionarea unui imobil teren proprietatea publică a Municipiului Turda.

1.  Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul situat administrativ în Turda, str. Livezilor, 

fn reprezintă o parcela de teren cu suprafaţa de 548 mp ce aparţine domeniului public al municipiului 

Turda, situat în intravilanul municipiului, în zona C conform H.C.L. nr.165/28.11.2002.

Imobilul teren este identifi cat cu nr. top 3995/17/9/1/3; 3995/17/10/1/3; 3995/24/1/1/3 și va 

fi  concesionat în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale.

2.  În vederea participării la licitaţie ofertanţii persoane fi zice sau juridice vor achiziţiona documentaţia 

de participare la licitaţie achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei la casieria centrală 

sau ghiseele Direcţiei Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Mun. Turda.

3.  Ofertanţii vor depune până la data de 19.05.2015 înclusiv, ora 13.00 următoarele acte:

-  oferta-angajament ferm care trebuie să conţină informaţii privind ofertantul și anexa nr. 1 la oferta 

angajament;

-  declaraţie de participare la licitaţie semnată de ofertant;

-  copie dupa B.I. sau C.I.

-  Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului și anume:

•  Certifi cat constatator de ultimă oră emis de Registrul Comerţului;

•  Copie de pe Certifi catul de Înmatriculare eliberat de Ofi ciul Registrului Comerţului;

•  Copie de pe actul constitutiv, inclusiv dupa toate actele adiţionale și de pe certifi catul de înregistrare fi scală;

-  Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale catre toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certifi cat 

de atestare fi scală eliberat de organul fi scal competent(nu mai vechi de 30 zile)

-  Scrisoare de bonitate fi nanciară sau garanţie bancară;

-  Declaraţie pe proprie răspundere că nu se afl a în reorganizare judiciară sau în faliment;

-  Certifi cat fi scal care să ateste lipsa datoriilor faţă de bugetul local al Municipiului Turda;

-  Copie după documentul care atestă achiziţionarea documentaţiei de participare la licitaţie în sumă de 100 lei;

-  Copie după documentul care atestă plata contravalorii taxei de participare la licitaţie în sumă de 50 lei;

4.  Documentele enumerate se vor depune într-un plic inchis,format A4 pe care se va indica licitaţia 

publică deschisă pentru care este depusă oferta.

5.  Plicul format A4 va conţine și un plic format B5 pe care se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, 

precum și domiciliul sau sediul acestuia după caz. Plicul B5 va conţine oferta fi nanciară propriu zisă.

6.  Eventualele oferte depuse după data de 19.05.2015 ora 15.00 sunt excluse de la licitaţie.

7.  Ofertantul poate fi  reprezentat și prin alte persoane împuternicite în baza unei procuri autentifi cate 

la notarul public , care se va anexa la dosar .

8.  Preţul minim de pornire al licitaţiei, stabilit conform raportului de evaluare este de 1 leu/mp/lună, 

valoare care nu conţine T.V.A.

9.  Preţul de vânzare adjudecat va fi  cel puţin egal cu cel înscris la pct 9 și se va achita în rate lunare egale, de 

la data întocmirii contractului de vânzare cumparare. La începutul anului calendaristic, suma rămasă de 

plată se va indexa cu indicele de infl aţie. Plata se va face în rate lunare egale, pâna în ultima zi lucrătoare 

a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorari de întarziere, în cuantum de 0,1% 

pentru fi ecare zi intârziere. Concesionarea terenului se va face pentru perioada de 49 ani cu posibilitatea 

de prelungire conform reglementărilor legale.

10.  Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie și clarifi cări se pot obţine de la 

Serviciul Evidenţa Patrimoniu și GIS din cadrul Primăriei Mun. Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 25.

PRIMAR
TUDOR ŞTEFĂNIE

ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE

PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 548 MP
PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TURDA.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
NR.8515/20.04.2015.

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, face cunoscut că în ziua de 

20.05.2015, ora 13.00, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitaţia publică 

pentru vânzarea unui imobil teren și construcţie proprietatea privată a Municipiului Turda.

1.  Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul situat administrativ în Turda, str. Nicolae 

Iorga, nr. 22 reprezintă o parcela de teren cu suprafaţa de 488,89 mp ce aparţine domeniului privat 

al municipiului Turda, situat în intravilanul municipiului, în zona B conform H.C.L. nr.283/18.12.2006 

și o construcţie în suprafaţă construită de 152 mp.

Imobilul teren este înscris în CF nr. 58343 Turda, cu nr. cad 58343, având destinaţia teren intravilan 

cu suprafaţa totală de 612 mp. proprietatea tabulară a Statului Roman.

2.  În vederea participării la licitaţie ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie 

achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 500 lei la casieria centrală sau ghișeele Direcţiei 

Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Mun. Turda .

3.  Ofertanţii vor depune până la data de 19.05.2015 inclusiv, ora 15.00 urmatoarele acte:

-  oferta-angajament ferm care trebuie să conţina informaţii privind ofertantul și anexa nr. 1 la oferta angajament;

-  declaraţie de participare la licitaţie semnată de ofertant;

-  copie dupa B.I. sau C.I.

-  Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului și anume:

•  Certifi cat constatator de ultimă oră emis de Registrul Comerţului;

• Copie de pe Certifi catul de Înmatriculare eliberat de Ofi ciul Registrului Comerţului;

•  Copie de pe actul constitutiv, inclusiv după toate actele adiţionale și de pe certifi catul de înregistrare fi scală;

-  Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui 

certifi cat de atestare fi scală eliberat de organul fi scal competent (nu mai vechi de 30 zile)

-  Scrisoare de bonitate fi nanciară sau garanţie bancară;

-  Declaraţie pe proprie răspundere că nu se afl ă în reorganizare judiciara sau în faliment;

-  certifi cat fi scal care să ateste lipsa datoriilor faţă de bugetul local al Municipiului Turda;

-  Copie dupa documentul care atestă achiziţionarea documentaţiei de participare la licitaţie în sumă de 500 lei;

-  Copie după documentul care atestă plata contravalorii taxei de participare la licitaţie în sumă de 30 lei;

-  Copie după documentul care atestă depunerea garanţiei de participare la licitaţie , adică 5% din valoarea 

totală minimă a vânzării. Plata se va face la casieria centrală sau ghișeele Direcţiei Impozite și Taxe din 

cadrul Primăriei Mun. Turda. Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie în cazul în care se va 

retrage după ce Comisia de Licitaţii va lua cunoștinţă de oferta fi nanciară a acestuia.

4.  Documentele enumerate se vor depune într-un plic închis,format A4 pe care se va indica licitaţia 

publică deschisă pentru care este depusă oferta.

5.  Plicul format A4 va conţine și un plic format B5 pe care se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, 

precum și domiciliul sau sediul acestuia după caz. Plicul B5 va conţine oferta fi nanciară propriu zisă.

6.  Eventualele oferte depuse după data de 19.05.2015 ora 15.00 sunt excluse de la licitaţie.

7.  In cazul ofertelor fi nanciare afl ate sub valoarea preţului de pornire al licitaţiei, Comisia de licitaţii va lua act de 

ele, fi ind luate în considerare doar pentru o eventuală negociere directă, dacă se va ajunge la această situaţie.

8.  Ofertantul poate fi  reprezentat și prin alte persoane împuternicite în baza unei procuri autentifi cate la 

notarul public, care se va anexa la dosar .

9.  Preţul minim de pornire al licitaţiei, stabilit conform raportului de evaluare este de 72440 lei, valoare 
care conţine T.V.A.

10.  Preţul de vânzare adjudecat va fi cel puţin egal cu cel înscris la pct 9 și se va achita în rate lunare egale, timp de 36 luni de 

la data întocmirii contractului de vânzare cumpărare. La începutul anului calendaristic, suma ramasă de plată se va indexa 

cu indicele de inflaţie. Plata se va face în rate lunare egale, până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. 

După această dată se percep majorari de întarziere, în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi întarziere.

11.  Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie și clarifi cări se pot obţine de la Serviciul 

Evidenţa Patrimoniu și GIS din cadrul Primăriei Mun. Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 25.
PRIMAR
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PENTRU VÂNZAREA UNUI IMOBIL TEREN ŞI CONSTRUCŢIE
PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TURDA
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Remiză în derby-ul 
orgoliilor
CFR Cluj și Dinamo București au 
terminat la egalitate, 1-1 (0-0), 
vineri seara, în Șoseaua Ștefan 
cel Mare, într-un meci din etapa 
a XXVIII-a a Ligii I de fotbal. 
Pentru CFR acest rezultat este cu 
atât mai important cu cât fotba-
liștii din Gruia au terminat meciul 
în 10 oameni, Ciprian Deac fi ind 
eliminat pentru o intrare dură a-
supra lui Gavrilă. CFR nu a câști-
gat niciuna din ultimele trei par-
tide (un eșec, două egaluri), în 
timp ce Dinamo are o singură 
victorie în ultimele șapte partide 
(trei egaluri, trei eșecuri). În tur, 
CFR a învins pe Dinamo cu 2-1.

Rugbystele 
au cucerit cupa
Echipa de rugby feminin a 
Universităţii Cluj au cucerit, sâm-
bătă, prima rundă a 
Campionatului Naţional de rugby 
în 7 care a avut loc la Zlatna. În 
urma primei etape din 
Campionat fetele s-au clasat pe 
locul I și au obţinând două victorii 
categorice: 17-5 cu Agronomia 
București și 24-5 cu Politehnica 
Iași. Totodată, fetele au mai câști-
gat și cupa „Alba cup” afl ată la 
prima ediţie, venită ca o încunu-
nare a succesului acestei etape.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Universitatea Cluj a pier-

dut meciul în faţa lideru-

lui din clasament, Steaua 

Bucureşti, cu scorul de 0-3 

(0-1) şi astfel îşi sporeşte 

şansele de retrogradare.

FC Steaua Bucureşti şi-a 

menţinut poziţia de lider al Li-

gii I de fotbal după ce a învins-o 

pe Universitatea Cluj cu scorul 

de 3-0 (1-0), sâmbătă seara, 

într-un meci din etapa a 28-a 

a Ligii I de fotbal. Campioana 

s-a impus prin dubla Nicolae 

Stanciu (14, 72) şi prin reuşita 

lui Andrei Prepeliţă (84).

Antrenorul echipei Univer-

sitatea Cluj, Adrian Falub, i-a 

criticat pe elevii săi despre ca-

re a spus că au fost prea fri-

coşi pe teren.

„Am fost prea fricoşi. Ne-au 

surprins pe nişte mingi pe ca-

re ştiam că le vor juca în spa-

tele apărării noastre. Am avut 

penalty la Mengolo! Am echi-

librat jocul în repriza a doua. 

Ei au primit un penalty, nu 

am înţeles nimic. De la 2-0, 

s-a terminat jocul pentru noi. 

Steaua a meritat victoria, dar 

nu avea nevoie de mai multă 

susţinere. Am încercat să blo-

căm Steaua pe benzi, unde 

au jucat Chipciu şi Stanciu şi 

să îi surprindem cu trei jucă-

tori de viteză, dar nu am re-

uşit să facem ce ne-am pro-

pus. Mai avem trei meciuri 

acasă. Dacă le câştigăm, vom 

avea speranţe. Finala Cupei 

s-a zis că se va juca la Cluj şi 

se joacă pe Arena Naţională. 

Era greu să ridicam capul din 

pământ. Steaua a fost susţi-

nută de suporterii ei aici, va 

fi  greu pe Arena Naţională cu 

Steaua, care plânge mereu”, 

a declarat Adrian Falub.

Steaua venea după trei me-

ciuri fără victorie, două eşecuri 

şi un egal. Universitatea câşti-

gase ultimele două partide.

La această partidă s-a în-

registrat recordul de asisten-

ţă din acest sezon, peste 14.000 

de spectatori, dintre care doar 

vreo 10 suporteri ai echipei 

oaspete, au fost prezenţi pe 

Cluj Arena.

În tur, Universitatea Cluj a 

pierdut cu scorul de 1-4.

„Studenții” au fost înfrânți 
categoric de Steaua

Marcatori: Nicolae Stanciu (14, 72), Andrei 
Prepeliţă (84).

Adrian Popa (Steaua) a ratat un penalty (Robert 
Veselovsky a apărat).

Deşi se anunţa o partida 

echilibrată în Parcul 

Sportiv Iuliu Haţieganu, 

întâlnirea din etapa a 

cincea a Superligii, avân-

du-le ca protagoniste pe 

Universitatea Cluj si 

Timişoara Saracens, s-a 

încheiat cu victoria 

bănăţenilor, rezultat 

48-14.

Calafeteanu a deschis sco-

rul încă din minutul doi, când 

a concretizat o lovitură de pe-

deapsă dar clujenii au revenit 

şi Murgoci a fi nalizat efortul 

înaintării după un mol de mar-

gine, eseul fi ind transformat 

de Dimofte.

Până la pauză avantajul 

vizitatorilor s-a mărit, Tan-

gimana şi Rose au mai pă-

truns câte o dată prin de-

fensiva clujenilor, pentru 

un total de şase încercări 

dintre care cinci au fost 

transformate de Calafetea-

nu.

Repriza secundă s-a jucat 

sub semnul echilibrului, fi e-

care echipă reuşind să înscrie 

câte un eseu, Mc Grath în con-

tul studenţilor, respectiv Bur-

cea pentru timişoreni. Dacă 

reuşita jucătorului clujean a 

fost transformată de Dimofte, 

Umaga a ratat de partea oas-

peţilor.

Bogdan Cantor, managerul 

Universităţii Prodvinalco Cluj, 

a declarat, după meci, că şi-ar 

fi  dorit de la jucătorii clujeni 

mai multă atitudine asta chiar 

dacă era clar că este un meci 

pierdut.

„E o înfrângere dureroasă, 

la noi acasă, unde ne aştep-

tam să avem altă atitudine şi 

altfel să vedem meciul. Nu 

mă deranjează neapărat sco-

rul, campionatul e lung, dar 

la noi aici, unde transpirăm 

acasă şi se fac sacrifi cii, aş-

tept să îi văd cu mai multă 

atitudine în teren. E bine că 

a venit acum înfrângerea, îna-

inte de meciul cu Dinamo, 

care contează enorm pentru 

ceea ce înseamnă lupta cu 

echipele din josul clasamen-

tului. Timişoara ne-a domi-

nat la toate capitolele, din 

primul minut până în ulti-

mul, au fost clar superiori as-

tăzi şi felicitări lor”, a decla-

rat Bogdan Cantor.

Pentru Universitatea Cluj 

urmează o partidă de foc 

cu Dinamo Bucureşti pe pro-

priul teren în prima etapă 

a returului de campionat, 

meci programat sâmbătă, 2 

mai, de la ora 13:00, în Par-

cul Sportiv „Iuliu Haţiega-

nu”.

Universitarii clujeni, 
luaţi „pe sus” de timişoreni
Echipa Universitatea Cluj a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 14-48, de către 
formaţia Timişoara Saracens, într-o partidă din cadrul etapei a V-a a Superligii de rugby.

Universitatea Cluj a suferit cea de a treia  înfrângere de la începutul 
sezonului, rămânând astfel cu o singură  victorie și trei înfrângeri


