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ACTUALITATE

Clujenii sunt chemaţi 
la cel mai mare târg 
agricol din Transilvania
Desfăşurat într-un nou concept, târgul 
specializat în agricultură şi zootehnie 
se adresează tuturor fermierilor şi agri-
cultorilor. Pagina 2

POLITICĂ

Bilanţul celor trei ani 
de guvernare Ponta
În urmă cu trei ani a fost semnată moţi-
unea de cenzură împotriva Guvernului 
Mihai-Răzvan Ungureanu, a cărui căde-
re a condus la schimbarea guvernului. O 
mulţime de promisiuni au fost făcute de 
Victor Ponta, dar foarte puţine s-au con-
cretizat. Paginile 6-7

ACTUALITATE

Peter Tunde se 
întoarce la închisoare 
Fostul inspector adjunct de la Inspectora-
tul Școlar Județean Cluj, acuzat de fapte 
de corupție, va executa pedeapsa de 2 ani 
şi 6 luni de închisoare cu executare dată 
de Tribunalul Cluj. Pagina 3

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

Speriaţi că numai Dumnezeu îi scapă de DNA şi de furia clujenilor, şefii Consiliului Judeţean 
au dat din colţ în colţ până au găsit soluţia: JUDEŢUL ARE NEVOIE DE UN PATRON SPIRITUAL !

Ce soluţie au găsit – temporar – pentru depozitarea gunoaielor, citiţi în paginile 2-3. 
Din pagina 4 aflaţi numele sfântului pe care vor să-l facă patron spiritual al judeţului.

Noi vrem groapă de gunoi şi drumuri ! Ei vor sfânt să-i apere !

Ce-i lipsește Clujului ?Ce-i lipsește Clujului ?
Nu-i întrebați pe șefii de la Județ !

ACTUALITATE

Alpiniştii români din Himalaya 
sunt în siguranţă

ECONOMIE

Ecotichet de 6.500 de euro pentru 
cumpărarea de mașini electrice

Alpiniştii Justin Ionescu, 
Zsolt Torok, Alex Găvan şi Teo-
fi l Vlad, afl aţi în Munţii Hima-
laya în timpul cutremurului ca-
re a produs o uriaşă avalanşă, 
sunt teferi şi în siguranţă, infor-
mează Federaţia Română de Al-
pinism şi Escaladă.

Alpinistul român Alex Găvan 
a transmis pe Facebook că a fost 
coborât luni, pe calea aerului, 
din tabăra de bază în satul Lukla.

„Am zburat la Lukla, viu şi 
nevătămat. Acum nu mai e timp 
pentru căţărat, ci pentru a-i aju-
ta pe oamenii din Nepal. Fiţi ală-
turi de mine! Detalii în curând, 
pe Facebook”, a transmis Găvan.

Elicopterele au reluat, luni 
dimineaţa, evacuarea alpinişti-

lor blocaţi pe Muntele Everest, 
în urma avalanşelor declanşate 
de cutremurul cu magnitudinea 
de 7,8, soldat cu cel puţin 3.800 
de morţi, potrivit celui mai re-
cent bilanţ.

„Justin Ionescu şi Zsolt To-
rok, sunt teferi şi urmează să 
fi e evacuaţi din Tabăra 1, afl a-
tă la circa 6.000 m altitudine. 
Alex Găvan, care se aclimatiza 
pentru ascensiunea Mt. Lhotse 
(8.516 m), un munte învecinat, 
se afl ă, de asemenea, în sigu-
ranţă. Teofi l Vlad, afl at de cea-
laltă parte a Muntelui Everest 
(pe Nord, în Tibet), este de a-
semenea în siguranţă, la 5.200 
m altitudine”, se arară în comu-
nicatul citat.

Potrivit unui proiect, per-
soanele fi zice vor putea bene-
fi cia de un ecotichet în valoa-
re de 6.500 de euro pentru 
cumpărarea unei maşini elec-
trice sau a unui autovehicul 
cu grad de poluare zero.

Ecotichetul este valabil şi 
în Programul Rabla. Bugetul 
acoperă 100 de ecotichete. Va-
loarea ecotichetului este de 
20.000 de lei.

Numărul maşinilor ecolo-
gice vândute în România, în 
primul trimestru al anului 
2015, a ajuns la 59 de unităţi 
(dintre care o maşină electri-
că, iar res tul hibride), ceea 
ce reprezintă echivalentul a 
0,3% din totalul vânzărilor 

de autovehicule noi înregis-
trate în aceeaşi perioadă, ara-
tă statistica Asociaţiei Produ-
cătorilor şi Importatorilor de 
Automobile, publicată în 
aprilie.

În intervalul ianuarie-mar-
tie 2015, numărul de autove-
hicule ecologice vândute în 
România a crescut cu 15,68% 
faţă de aceeaşi perioadă din 
anul anterior, când se consem-
naseră 51 de unităţi comerci-
alizate.

La nivel lunar, cele mai mul-
te maşini „verzi” au fost cum-
părate în februarie (22 de uni-
tăţi), apoi în martie (20 de u-
nităţi) şi ianuarie (17 exempla-
re), relevă statistica APIA.
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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.

20 de troleibuze noi pe străzile din Cluj
Compania de Transport Public vrea să cumpere 20 de troleibuze noi, de ultimă generaţie, 
cu o valoare estimată la 12,6 milioane de euro. Pagina 5
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Asociaţia Produs de Cluj a 

organizat la Zalău în peri-

oada 24–26 aprilie 2015 o 

nouă ediţie a târgului de 

profi l dedicat producători-

lor şi artizanilor. Această 

ediţie a fost a treia organi-

zată de către instituţia clu-

jeană în municipiul reşe-

dinţă a judeţului Sălaj.

Târgul a reunit 70 de stan-

duri, expozanţii fi ind mici în-

treprinzători privaţi, majorita-

tea provenind din judeţele Cluj 

şi Sălaj, dar şi din alte zone în-

vecinate. Toţi producătorii şi 

artizanii prezenţi la târg dez-

voltă afaceri de familie şi au 

oferit spre vânzare mărfuri din 

producţie proprie, fi e că a fost 

vorba de produse alimentare 

sau de artizanat. Zălăuanii ca-

re au vizitat târgul pe parcur-

sul celor trei zile au putut achi-

ziţiona costume populare, sculp-

turi în lemn, bijuterii lucrate de 

mână, produse din carne, lac-

tate, gemuri preparate după re-

ţete tradiţionale, miere de albi-

ne, ciocolată şi prăjituri de ca-

să, sucuri, siropuri naturale şi 

uleiuri presate la rece.

Pe lângă oferta de pe stan-

duri, vizitatorii s-au bucurat 

de spectacolele de folclor ofe-

rite de artişti clujeni şi sălă-

jeni, dar şi de teatru de pă-

puşi şi jocuri interactive de-

dicate celor mici.

Asociaţia “Produs de Cluj” 

a luat fi inţă la sfârşitul anului 

2010, fondatori fi ind Consiliul 

Judeţean Cluj, Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promo-

varea Culturii Tradiţionale Cluj 

şi Agro Transilvania. Concomi-

tent, fondatorii şi-au propus să 

sprijine turismul şi să promove-

ze excelenţa în domeniul agri-

culturii şi al meşteşugurilor tra-

diţionale. De la înfi inţare şi pâ-

nă în prezent au fost organiza-

te 35 de târguri, în oraşele ju-

deţului, Bucureşti, Zalău, Baia 

Mare, dar şi peste hotare, la 

Zakopane, în regiunea Malo-

polska din Polonia, la Târgul 

European de Produse Tradiţio-

nale, Londra, în luna martie 

2013, la târgul Internaţional de 

produse alimentare şi băuturi – 

IFE (International Food & drink 

Event Strasbourg, la a XXV-a Se-

siune a Congresului Autorităţi-

lor Locale şi Regionale al Con-

siliului Europei în octombrie 

2013, dar şi în Valea Timocului. 

În luna ianuarie a acestui an, 

Asociaţia a participat cu stand 

propriu la Expoziţia Internaţio-

nală Grune Woche (Săptămâna 

Verde), de la Berlin.

Produs de Cluj a ajuns din nou la Zalău

Expo Transilvania şi 

Camera de Comerţ şi 

Industrie Cluj organizea-

ză, în perioada 7-10 mai, 

„Agra Expo Transilvania”, 

cel mai important eveni-

ment expoziţional agricol 

din Transilvania.

Desfăşurat într-un nou con-

cept, târgul specializat în agri-

cultură şi zootehnie se adre-

sează cu precădere fermelor 

româneşti mici şi mijlocii şi a 

gospodăriilor ţărăneşti, tutu-

ror fermierilor şi agricultorilor. 

Cei din urmă benefi ciază de o 

atenţie specială din partea or-

ganizatorilor, materializata în 

suportul informaţional venit 

din partea specialiştilor pre-

zenţi la conferinţe, seminarii 

şi dezbateri. În premieră, pe 

durata târgului se va organiza 

un curs de formare cu acredi-

tare pentru meseria de "Ope-

rator în ferme ecologice".

În cadrul “Agra Expo Tran-

silvania” vor participa fi rme 

din întreaga ţară care expun 

produse sau servicii din dome-

niile: agricultură, zootehnie şi 

medicină veterinară, silvicultu-

ră, industria de prelucrare a 

produselor agricole şi zooteh-

nice, tehnologii şi ambalaje pen-

tru produse alimentare, produ-

se tradiţionale alimentare.

Pe lângă produse şi servi-

cii, vizitatorii târgului vor pu-

tea vedea şi o expoziţie de ani-

male de rasă cu vânzare, prin 

licitaţie, o expoziţie cu vânza-

re de produse alimentare tra-

diţionale şi o expoziţie de pă-

sări de curte. De asemenea, va 

avea loc şi un concurs de ca-

litate şi frumuseţe al exempla-

relor prezente la expoziţia ani-

malelor de rasă.

Clujenii care trec pragul târ-

gului, vor putea participa la 

ateliere interactive ale meşteri-

lor populari (ţesut, cusut, ce-

ramică, împletit), salonul mie-

rii şi produselor apicole, „Vara 

pastorală” – Cina oierilor – obi-

ceiuri ale oieritului din Transil-

vania şi tombola vizitatorului.

Cel mai important târg agricol 
şi zootehnic din Transilvania are loc la Cluj

Târgul va avea loc în peri-
oada 7-10 mai după ur-
mătorul program:

7-9 mai: 9:00–19:00 în 
exterior, 10:00–18:00 în 
interior;

10 mai: 9:00–17:00

Programul târgului

Conducerea Consiliului 

Judeţean se pare că va 

pasa  în curtea Regiei 

Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi 

Privat (RAADPP) respon-

sabilitatea construirii unei 

platforme temporare de 

depozitarea a gunoaielor. 

O decizie în acest sens se 

va lua în şedinţa de Consiliu 

Judeţean de joi, 30 aprilie, când 

consilierii ar urma să-şi dea 

avizul pe proiectul de hotărâ-

re privind „emiterea acordu-

lui de principiu pentru reali-

zarea, de către Regia Autono-

mă de Administrare a Dome-

niului Public şi Privat al jude-

ţului Cluj, a unei platforme de 

depozitare temporară pe tere-

nul aferent proiectului Sistem 

de Management Integrat al De-

şeurilor în judeţul Cluj”.

Vakar dă vina pe unii 
angajaţi din CJ

Preşedintele CJ Cluj, Vakar 

Istvan, spune că vina pentru 

situaţia creată o poartă şi in-

stituţia pe care o conduce îm-

preună cu unii angajaţi şi re-

cunoaşte că judeţul Cluj va su-

porta toate aceste pagube ca-

re derivă din nefi nalizarea la 

timp a Centrului de Deşeuri.

„E mult mai simplu să rea-

lizeze ei (n.red. RAADPP) de-

cât Consiliul Judeţean. Căutăm 

soluţii. Îmi doresc să nu plătim 

foarte mult, că de plătit mai 

mult, oricum vom plăti. Vor mai 

fi  şi alte alternative. Nu poate 

un Consiliu Local (n.red. al co-

munei Feleacu) să mă ţină în 

şah sau să rămân la cheremul 

lor. De aceea, am luat decizia 

ca RAADPP-ul să realizeze a-

ceastă platformă temporară”, a 

comentat Vakar.

Mircea Avram, directorul 

RAADPP, spune că va face tot 

posibilul să nu existe blocaje 

după închiderea rampei de 

gunoi existente.

„După ce vom obține acor-

dul pentru teren ne vom ocu-

pa și de administrarea rampei 

temporare, deoarece RAADPP 

Cluj are cuprins în codul CAEN 

și această activitate”, a preci-

zat Avram.

CJ se răzgândeşte 
de la o lună la alta

La sfârşitul lunii martie, pri-

marul Emil Boc a participat la 

o şedinţă de Consiliu Judeţean 

unde le-a cerut consilierilor „în 

al 13-lea ceas” să cumpere te-

renul de 64 de hectare care se 

afl ă în administrarea comunei 

Feleacu pentru realizarea Siste-

mului Integrat al Deşeurilor. 

După nici o lună după ce 

a fost mandatată să cumpere 

acel teren, conducerea CJ Cluj 

s-a răzgândit.

Încercări disperate ale 
de a rezolva problema 
Licitaţiile care ar trebui organizate de Consiliul Judeţean pentru a finaliza lucrările 
dat de la Bucureşti pentru construirea unei noi rampe de gunoi se apropie cu

Pe lângă faptul că lucrările la Centrul de Deșeuri sunt de o calitate îndoielnică, 
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ARS OPINIÆ

„Cluj e în altă ligă”

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Pentru amatorii de sport, pen-
tru suporterii lui „U” (printre 
care mă număr și eu), pentru 
toţi clujenii, trebuie să preci-
zez că acest articol nu este 
despre sport, în primul rând, 
și nu despre liga 1 sau o altă 
ligă e vorba, în sensul pro-
priu. Ar fi  complet nedrept 
pentru echipa de fotbal care a 
pierdut un meci cu Steaua, 
după un meci strâmb (din 
motive evidente de arbitraj) și după un scor infi del (după 
cum a arătat jocul și raportul de forţe din teren). Pentru „U” 
Cluj, pentru cei 15.000 de suporteri, dar, mai ales, pentru 
galeria care a cântat tot timpul meciului, într-o adevărată 
demonstraţie de forţă și fi delitate, duminică n-a fost decât 
un meci care a strâns rândurile, a arătat că se poate și a dat 
încredere că lupta pentru supravieţuire în primul eșalon fot-
balistic continuă.

„Liga” în discuţie vine dintr-o altă direcţie, iar titlul a fost 
preluat de la un blogger bucureștean (Toma Nicolau) care a 
publicat un text în urma unei vizite, de câteva zile, la Cluj. 
Îmi permit să preiau, aproape integral (cu verifi care la sur-
să), constatările lui, ca să nu se creadă că „vântur” disperat 
un soi de patriotism local într-un scop obscur sau că sunt pri-
zonierul unor „parti pris”-uri. Adaug că blogger-ul nu e chiar 
un anonim, dar chiar dacă ar fi , n-ar fi  mai puţin convingă-
tor. Ce spune prietenul nostru:

„Să vă explic, pe scurt, ce mi s-a întâmplat în cele 48 de ore 
ardelenești:– din seria taximetriști: un domn mi-a cărat ba-
gajul până la recepţia hotelului; alt domn mi-a dat rest un 
leu la o cursă de 9,6 lei (am plătit cu 10); (…) altul a mutat 
radioul pe meci numai când ne-a auzit vorbind de fotbal/– 
n-am auzit nici măcar un claxon în cele 45 de secunde în ca-
re mașina oprită pe singura bandă de mers a străzii a stat ca 
să pot merge la un bancomat, deși coada era de vreo 8 ma-
șini/– am mâncat cea mai bună omletă din lume la Nuka și 
a costat 12 lei/– am mâncat cel mai bun cremșnit din lume 
la Euphoria și a costat tot vreo 12 lei/– am călcat pe picior 
(din greșeală) un localnic în club; și-a cerut scuze cu insisten-
ţă/– am scris rândurile astea de la Boema, unde chelneriţa 
mi-a spus parola de wireless când nici măcar nu apucasem 
să mă așez la masă” (…). Iar logos-ul acestei postări este ur-
mătorul: „clujeni, ziceţi-le și altora cum faceţi s-aveţi răbda-
re, omenie, tact și bun simţ, că poate se ia”. Prin aceste cu-
vinte, fără îndoială, măgulitoare, consider totuși că nici 
blogger-ul n-a căzut în păcatul divinaţiei și nici eu în cel al 
amăgirii, să îmi închipui că așa e peste tot aici și tot timpul. 
N-am făcut decât să prezentăm un fragment de realitate, așa 
cum se arată ea în cele mai mici și mai neînsemnate detalii 
ale vieţii. Acele detalii care abia puse laolaltă încep să cape-
te sens.

Acum subiectele la modă în presă sunt corupţia, trafi cul de 
infl uenţă, mita, abuzul în serviciu etc. În cazul Marian 
Vanghelie, s-a vehiculat suma de 90 de milioane de euro. 
Dorin Cocoș ar fi  dat șpagă, în dosarul „Bica”, 9 milioane de 
euro. În cazul „Microsoft” se vorbește de un prejudiciu de su-
te de milioane de euro, în speţa „Mazăre”, erau 7 milioane 
euro, la „Vâlcov”, erau vreo 3 milioane de euro etc., iar cea 
mai „mică șpagă” rămasă în memoria colectivă ar fi  parcă 
„un fl eac” de 500 de mii de euro, la fostul ministru Cristian 
David, proaspăt botezat în credinţa penticostală. Pare cu ne-
putinţă de crezut!

Tot acum, (re)apare și Clujul pe harta corupţiei, pentru a se 
vedea că nu e totuși de pe altă lume. Așadar, afl ăm cu „stu-
poare” că a fost reţinută soţia unui senator de Cluj pentru 
primirea de foloase necuvenite, pentru ca, „prin infl uenţa de 
care ea sau soţul său se bucură la conducerea Spitalului 
Clinic Judeţean Cluj sau a Inspectoratului Școlar Judeţean 
Cluj, să le obţină posturi/locuri de muncă precum cele de 
profesor suplinitor, infi rmier, asistent medical, jurist con-
sult”. Nu insist, dar s-a reţinut că e vorba procurarea a 8 lo-
curi de muncă, posturi de infi rmier și asistent medical printre 
altele, iar sumele avansate de DNA pentru această șpagă va-
riază între 800 și 10.000 lei. Diferenţa ar fi , pe românește, 
de la câteva milioane de lei vechi, la sute de milioane de eu-
ro. Pentru unii foarte mare, pentru alţii, insesizabilă.

De aici putem formula mai multe ipoteze. Prima ar fi  că situ-
aţia familiei senatorului Alexandru Cordoș e o „farsă” a DNA 
(în favoarea Clujului) pentru a marca niște diferenţe, de su-
me și de fapte, dintre București și Cluj (de exemplu). A doua 
ipoteză este că ne afl ăm în faţa unei pure întâmplări, care 
derutează din toate punctele de vedere. A treia variantă, ce 
trebuie s-o luăm în considerare, este că exact așa stau lucru-
rile, asta e realitatea, aceasta e diferenţa reală și atunci ob-
servaţiile inocente ale blogger-ului se văd într-o altă lumină. 
Cazul „Uioreanu”, fostul președinte al CJ, nu e nici el foarte 
departe. Mai știu că și această „cumpătare și măsură” în ti-
căloșie (dacă există așa ceva) va fi  luată ca dovadă de „pros-
tie”: dacă furi, s-o faci cu stil și să merite, ar zice unii.

Și din această perspectivă, „Cluj e în altă ligă”.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Curtea de Apel Cluj a 

menţinut decizia 

Tribunalului Cluj care a 

condamnat-o la închisoa-

re cu executare.

Fostul inspector şcolar 

adjunct Peter Tunde (foto) 

a fost condamnată definitiv 

la doi ani şi şase luni de în-

chisoare cu executare pen-

tru trafic de influenţă, du-

pă ce Curtea de Apel Cluj a 

respins, luni, apelul aceste-

ia împotriva sentinţei Tribu-

nalului Cluj, care dispusese 

aceeaşi pedeapsă.

Potrivit reprezentanţilor 

Curţii de Apel Cluj, magis-

traţii au respins atât apelul 

făcut de Peter Tunde la de-

cizia Tribunalului Cluj, prin 

care aceasta fusese condam-

nată la doi ani şi şase luni 

de închisoare cu executare, 

pentru că a primit peste 

10.000 de euro ca să intervi-

nă pentru promovarea unor 

candidaţi la bacalaureat, cât 

şi apelul făcut de denunţă-

torul din cauză, condamnat 

la un an şi şase luni de în-

chisoare cu suspendare.

Sentinţa de ieri a Curţii de 

Apel Cluj este defi nitivă.

Potrivit sursei citate, din pe-

deapsa de doi ani şi şase luni 

de închisoare lui Peter Tunde i 

se va scădea perioada de aproa-

pe opt luni în care a fost ares-

tată preventiv sau la domiciliu.

Tribunalul Cluj a condam-

nat-o pe Peter Tunde, în 28 

ianuarie 2015, la doi ani şi 

şase luni de închisoare cu 

executare şi interzicerea unor 

drepturi, pe o perioadă de 

trei ani după executarea pe-

depsei, interzicându-i-se in-

clusiv dreptul de a mai ocu-

pa funcţii de inspector şco-

lar sau de a mai fi  numită în 

comisii de examen.

Fosta adjunctă a şefului 

Inspectoratului Şcolar Jude-

ţean Cluj a fost reţinută în 1 

septembrie 2014 şi arestată 

preventiv o zi mai târziu, fi -

ind acuzată că a cerut, potri-

vit DNA, de la mai multe per-

soane peste 20.000 de euro, 

din care a primit 10.300 de 

euro, pentru a interveni pe 

lângă membrii comisiilor de 

bacalaureat pentru ca aceş-

tia să acorde note mai mari 

sau note de trecere unor can-

didaţi la bacalaureat.

În 24 septembrie 2014, Pe-

ter Tunde a fost trimisă în ju-

decată în stare de arest preven-

tiv, pentru trafi c de infl uenţă.

„În perioada iunie – 1 sep-

tembrie, Peter Tunde Ilona C-

silla, în calitate de inspector 

şcolar general adjunct în ca-

drul ISJ Cluj, a pretins de la 

14 persoane suma totală de 

21.300 de euro, din care a pri-

mit efectiv suma totală de 

10.300 de euro. Aceste sume 

au fost pretinse de către incul-

pată pentru ca, prin infl uenţa 

de care se prevala că o are a-

supra membrilor comisiilor de 

evaluare/corectare de la exa-

menele de bacalaureat susţi-

nute la nivelul municipiului 

Cluj-Napoca, în sesiunile de 

vară şi toamnă 2014, precum 

şi asupra membrilor comisii-

lor de corectare de la exame-

nele de defi nitivat şi titulari-

zare susţinute în luna iulie 

2014, îi poate determina pe 

aceştia la notarea favorabilă, 

superioară dar şi pentru obţi-

nerea notelor de promovare în 

favoarea unor candidaţi", ară-

ta DNA într-un comunicat.

În acelaşi dosar, a fost tri-

mis în judecată şi Vasile Feli-

cian Perşa, care i-ar fi  dat 1.700 

de euro lui Peter Tunde, pen-

tru ca aceasta să îşi exercite 

infl uenţa asupra membrilor 

comisiilor de bacalaureat.

În 31 octombrie 2014, Cur-

tea de Apel Cluj a înlocuit 

arestul preventiv cu arestul 

la domiciliu în cazul lui Pe-

ter Tunde.

După arestare, Peter Tun-

de a fost eliberată din funcţia 

de inspector şcolar adjunct al 

ISJ Cluj printr-un ordin al mi-

nistrului Educaţiei.

Peter Tunde ocupa funcţia 

de inspector şcolar judeţean 

adjunct din anul 2006, fi ind 

susţinută de UDMR.

Peter Tunde, condamnată definitiv 
la închisoare cu executare

Consiliului Județean 
gunoaielor
la Centrul de Deşeuri se lasă aşteptate, iar termenul de 15 iulie 
 paşi repezi. 

„Nu pot cumpăra 64 de hec-

tare de teren, nu se justifi că. 

Dacă ei (n.red. RAADPP) sunt 

de acord, se vor cumpăra de 

către Regie 2 - 5 hectare pen-

tru a dezvolta această platfor-

mă. Sunt sigur că vom obţine 

şi acordul de mediu. Cum am 

spus mai sus, sunt dator să 

vin şi cu alte alternative. De 

exemplu, Primăria Mociu a 

oferit teren gratuit, gratuit, nu 

ca Primăria Feleacu. Ar mai fi  

şi cealaltă platformă de deşe-

uri de la Moldoveneşti, auto-

rizată pentru deşeurile pericu-

loase. Am început să facem 

demersurile legale să se auto-

rizeze şi pe deşeuri nepericu-

loase. Cine ştie, în loc de un 

Centru de Deşeuri mare, do-

minant, se vor mai deştepta 

încă trei”, a mai precizat Vakar.

Noua platformă 
de depozitare, 
un Pata Rât mai aproape

Chiar dacă în acest moment 

RAADPP nu deţine utilajele 

necesare pentru construirea 

acestei platforme temporare, 

nu e exclus ca pe viitor să le 

procure. Chestionat în legătu-

ră cu această situaţie, Vakar a 

precizat: „De ce utilaje ar fi  

nevoie? De două vole şi un ca-

mion”. Cu asemenea utilaje nu 

ne putem gândi decât la fap-

tul că autorităţile judeţene vor 

putea doar nivela terenul şi că 

faimoasa platform de depozi-

tare a deşeurilor va deveni un 

nou Pata Rât.

Ce facem cu acordul 
de mediu?

În timp ce primarul Emil 

Boc susţine că „nu mai este ne-

voie de o altă autorizaţie de 

mediu”, având în vedere că 

rampa provizorie va fi  situată 

pe actuala locaţie a Centrului 

de Deşeuri, Toma Petcu, şeful 

Agenţiei Naţionale pentru Pro-

tecţia Mediului, spune că este 

necesar un nou acord de me-

diu. „Dacă autorităţile se mo-

bilizează şi se organizează foar-

te bine, acel acord de mediu 

nu va dura foarte mult şi poa-

te fi  emis în timp util. În cazul 

în care autorităţile locale şi ju-

deţene nu se vor conforma şi 

nu vor construi o rampă defi -

nitivă de gunoi până la data de 

15 iulie, rampa de gunoi de la 

Pata Rât se va închide defi ni-

tiv”, a precizat Petcu. 

Ilegalităţi şi lucrări 
de mântuială 
O expertiză geotehnică relevă 
faptul că lucrările executate la 
Centrul de Deșeuri conţin gra-
ve defi cienţe care pun în peri-
col întregul amplasament, ex-
perţii clujeni îndrăznind să nu-
mească această lucrare una 
“malefi că”. Expertiza s-a cerut 
ca urmare a destabilizării talu-
zului, a suspiciunilor legate de 
calitatea materialelor folosite 
și a lucrărilor de excavaţii nea-
utorizate executate în afara li-
mitelor șantierului. Cel mai 
mare risc o reprezintă celula 
de depozitare. De exemplu, 
s-a găsit în lungul celulei de 
depozitare apă care băltea. 
Expertiza mai arată faptul că 
fundul de celulă care avea o 
cotă prestabilită prin proiect 
nu a fost atinsă, existând o di-
ferenţă de 2,5 metri care îi 
micșorează capacitatea de 
stocare. “Dacă acel sistem de 
drenare nu-și face treaba și 
vedem că nu își face treaba se 
pune în pericol întreaga zonă. 
Proiectul nu este respectat, nu 
putem da drumul la depozita-
re, există un risc”, spunea 
anul trecut Mariana Raţiu, 
manager de proiect.

șantierul stă abandonat de aproape un an
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Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

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

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Cu toate că proiectele eşu-

ate merg pe bandă rulan-

tă, mai marii judeţului 

consideră că una dintre 

priorităţile momentului 

este găsirea unui patron 

spiritual al judeţului. 

Şi l-au găsit deja! În şedin-

ţa de Consiliu Judeţean de joi, 

30 aprilie va fi  supus atenţiei 

consilierilor judeţeni un proiect 

de hotărâre privind declararea 

Sfi ntei Fecioare Maria drept pa-

tron spiritual al judeţului Cluj.

De ce are nevoie judeţul 
de un patron spiritual

Potrivit proiectului de hotă-

râre, Clujul are nevoie de un 

patron protector deoarece este 

printre puţinele judeţe care nu 

au aşa ceva, iar numirea unui 

patron spiritual va duce la „con-

solidarea sentimentului de u-

nitate al clujenilor”. Mai mult, 

„Clujul constituie unul dintre 

judeţele din România care be-

nefi ciază de o viaţă spirituală 

extrem de intensă şi bogată în 

manifestări, fi ind în acelaşi timp 

recunoscut drept unul dintre 

cele mai tolerante şi bine re-

prezentate judeţe din punctul 

de vedere al diversităţii religi-

oase şi al numărului de confe-

siuni, găzduind sediul a nu mai 

puţin de cinci episcopii ale di-

feritelor culte, un vicariat ro-

mano-catolic, mai multe sina-

gogi evreieşti etc”.

Avem cele mai multe 
biserici din ţară

Potrivit proiectului de ho-

tărâre, judeţul Cluj are cele 

mai multe biserici din ţară 

raportat la numărul de locu-

itori ceea ce a dus la dezvol-

tarea turismului religios. Ju-

deţul Cluj dispune, conform 

Institutului Naţional de Sta-

tistică, de peste 830 de lăca-

şuri de cult, aspect care, ra-

portat la numărul de locui-

tori, situează Clujul pe locul 

I la nivel naţional.

„De la an la an, turismul 

religios a câştigat la Cluj tot 

mai mult teren, devenind unul 

de sine stătător, cu benefi cii 

atât pentru agenţii economici, 

cât şi pentru pelerini, cu noi 

modalităţi de manifestare”, 

consideră reprezentanţii foru-

lui judeţean.

De ce a fost aleasă 
Fecioara Maria

În proiectul de hotărâre 

este precizat faptul că a fost 

aleasă Sfânta Fecioară Maria 

deoarece este o fi gură religi-

oasă recunoscută de toate 

cultele creştine clujene, care 

o prea-cinstesc. “Venerarea 

Sfi ntei Fecioare Maria în ju-

deţul Cluj este justifi cată şi 

prin numărul mare de aşeză-

minte de cult care au în de-

numirea lor numele Sfi ntei 

Născătoare sau care poartă 

Hramul Maicii Domnului, toa-

te cele cinci episcopii cluje-

ne”, scrie în document.

Le va spăla păcatele 
Fecioara Maria?
Județul Cluj nu are drumuri, nu are groapă de gunoi, nici terminal intermodal 
la Aeroport, dar conducerea Consiliului Județean îi pune tichie de mărgăritar.

Vakar Istvan nu se afl ă la prima idee de genul acesta. O altă inițiativă 
a sa a vizat acordarea titlului de  cetățeni de onoare ai județului Cluj fi icei 
Regelui Mihai Margareta și soțului ei, Radu Duda
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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.
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Regia Autonomă de 

Termofi care (RAT) 

Cluj-Napoca a introdus cele 

mai efi ciente tehnologii de 

producere a energiei.

O astfel de operaţiune a 

fost realizată prin gestionarea 

şi urmărirea tuturor capacită-

ţilor de producţie şi distribu-

ţie cu ajutorul sistemelor de 

automatizare integrate în an-

samblul instalaţiilor de pro-

ducere şi distribuţie a energi-

ei termice din oraş.

Echipamente de ultimă 
generaţie

Sistemul de automatizare 

integrat permite urmărirea şi 

intervenţia în timp real, de la 

dispeceratul central, a tuturor 

capacităţilor de producţie din 

centralele şi punctele termice.

Gestionarea şi întreţinerea 

echipamentelor de producere 

a energiei termice în condomi-

nii, spitale, scoli, grădiniţe, cen-

tre comerciale, implică un con-

sum de resurse – umane şi ma-

teriale – ale celor direct impli-

caţi în administrarea acestor 

imobile, precum este necesar 

un grad ridicat de profesiona-

lism în realizarea operaţiunilor 

de service şi întreţinere a echi-

pamentelor de producere a ener-

giei termice, echipamente cu 

regim special de funcţionare.

RAT desfăşoară activităţi 

de exploatare şi întreţinere a 

instalaţiilor termice şi de au-

tomatizare, iar echipele mo-

bile de specialişti afl ate pe te-

ren, asigură verifi carea tehni-

că a instalaţiilor de produce-

re a energiei termice şi sunt 

responsabile de incidentele a-

părute în funcţionarea unor 

astfel de echipamente.

Ce servicii oferă 
RAT Cluj?

Servicii de specialitate în do-

meniul supravegherii, operării, 

service-ului instalaţiilor de pro-

ducere a energiei termice, care 

poate consta în automatizarea 

şi supravegherea de la distan-

ţă 24 de ore din 24 de ore a 

echipementelor de producere 

a energiei termice, intervenţii 

şi service operativ, atât pentru 

întreţinerea curentă, cât şi pen-

tru situaţiile de avarie, servicii 

de operare a echipamentelor, 

consultanţă şi suport tehnic în 

obţinerea avizelor şi autoriza-

ţiilor de funcţionare, sunt prin-

tre câteva din serviciile pe ca-

re Regia Autonomă de Termo-

fi care Cluj le oferă.

RAT este operatorul licen-

ţiat al serviciului public de 

furnizare a energiei termice 

în Cluj-Napoca, oferind pre-

staţii de specialitate pentru 

circa 31.000 de locuinţe, be-

nefi ciari direcţi fi ind aproxi-

mativ 80.000 locuitori ai Clu-

jului. Regia oferă şi realizea-

ză şi servicii de gestionare, 

supraveghere, întreţinere şi 

service a echipamentelor de 

producere a energiei termice 

afl ate în exploatarea locuito-

rilor Clujului.

Energia termică, gestionată cu 
aparatură de ultimă generaţie

Contractul, fi nanţat din 

surse proprii, va avea o 

durată de doi ani de la 

data atribuirii, potrivit 

unui anunţ al companiei.

Furnizorul va fi  selectat prin 

licitaţie deschisă, preţul ofer-

tei având o pondere de 70%.

„Sunt douăzeci de troleibu-

ze articulate. Ele vor veni să 

îmbunătăţească şi să reducă 

gradul de poluare în primul 

rând, după care să îmbunătă-

ţească confortul călătorilor din 

Cluj. Troleibuzele vor avea toa-

te cele necesare la vremurile 

pe care le trăim: podea joasă, 

cameră de luat vederi, came-

ră exterioară, computer de 

bord, trapă pentru cărucior, 

sunt cu motoare care au fi abi-

litate ridicată în exploatare, 

aproape un milion de km, sunt 

de mare capacitate. Cerinţele 

sunt la nivelul cel mai ridicat 

ce se fabrică pe piaţa europea-

nă”, a declarat directorul CTP 

Cluj-Napoca, Liviu Neag.

Termenul limită pentru pri-

mirea ofertelor sau a cereri-

lor de participare a fost stabi-

lit pentru 16 iunie.

Troleibuzele vor avea un 

consum redus de energie, apro-

ximativ 40 la sută faţă de ve-

chile modele. De asemenea, 

vor fi  dotate şi cu sistem de 

numărare a călătorilor.

Primăria Cluj-Napoca a achi-

ziţionat recent 40 de autobuze 

noi. Cele 40 de autobuze mov 

sunt dotate cu validatoare noi 

de bilete. Preţul unui astfel de 

mijloc de transport în comun 

este de 276.000 euro.

„Oricine îşi cumpără un 

bilet acum poate să îl intro-

ducă în validatorul modern 

existent pe aceste autobuze. 

Nu mai este nevoie să mear-

gă pe sistemul tradiţional de 

perforare. Se introduce în va-

lidator, are aici informaţiile 

legate de data, ora şi numă-

rul autobuzului în care s-a 

urcat şi evident faptul că e o 

călătorie sau două”, spunea 

la inaugurarea din ianuarie 

primarul Emil Boc.

Autobuzele mov sunt do-

tate cu podea joasă, acces 

pentru persoanele cu dizabi-

lităţi, climatizare şi sistem de 

monitorizare video împotri-

va vandalizării.

Un autobuz are capacita-

tea de 43 de locuri pe scaune 

şi 100 în interiorul mijlocului 

de transport.

Încă 20 de troleibuze 
noi pe străzile din Cluj
Compania de Transport Public vrea să cumpere 20 de troleibuze noi, 
cu o valoare estimată la 12,6 milioane de euro.

Parcul auto al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca se înnoieşte
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

ANUNŢ DE PRESĂ

Începerea proiectului „Achizitie utilaje de productie“
de către AMBERGER WERKZEUGBAU CLUJ S.R.L.

Data: 28.04.2015
Localitatea: Cluj-Napoca

AMBERGER WERKZEUGBAU CLUJ S.R.L., cu sediul în B-dul Muncii, nr. 267, Municipiul 

Cluj-Napoca, judetul Cluj, derulează, începând cu data de 09.04.2015, proiectul „Achizitie 

utilaje de productie”, cofi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 

contractului de fi nanţare nr. 5imm /069 /5 din 09.04.2015 incheiat cu Ministerul Fondurilor 

Europene, Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creșterea 

Competivităţii Economice’’ (POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord -Vest 

in calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul este fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii 

Economice”, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ și ecoefi cient”, Domeniul 

Major de Intervenţie D1.1 „Investiţii productive și pregătirea pentru competiţia pe piaţă 

a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea și 

modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile și intangibile pentru întreprinderi”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.546.414,40 lei, din care asistenţa fi nanciară 

nerambursabilă este de 1.194.949,60 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj pe o 

durată de 6 luni.

Obiectivul proiectului este de a creste competitivitatea societatii AMBERGER 

WERKZEUGBAU CLUJ S.R.L., de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din 

leaderii pietei de piese ambutisate.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Tulici Maria Alina

Funcţie: Reprezentant legal

Tel. , Fax:, e-mail: 0749 168 111; 0364 885 272; MTULICI@ambergerwerkzeugbau.org

 

 
 

                                               

Fostul consilier preziden-

ţial, Sebastian Lăzăroiu 

(foto), consideră că o ali-

anţă a PNL cu UDMR 

spulberă speranţele româ-

nilor din diaspora referi-

toare la restabilirea drep-

tului la vot.

Într-un articol publicat în 

Revista 22, Lăzăroiu spune că 

după alegerile prezidenţiale 

din 2014, când românii din 

stăinătate au stat ore în şir la 

cozi pentru a-şi exercita drep-

tul la vot, politicienii „s-au în-

ghesuit să le promită că până 

la alegerile locale şi parlamen-

tare din 2016 vor avea votul 

electronic sau prin corespon-

denţă“, proiect care nu este 

susţinut de UDMR.

„UDMR s-a opus încă din 

2011 acestui proiect (votului 

electronic sau prin corespon-

denţă – n. r.), iniţiat pe atunci 

de Guvernul Boc. Şi se va opu-

ne în continuare, pentru că, 

dacă s-ar introduce votul prin 

corespondenţă, UDMR are şan-

se mici să mai treacă pragul 

de 5%. Să explic cu cifre de 

ce se întâmplă astfel. La ulti-

mele alegeri parlamentare, 

UDMR a fost votat de aproxi-

mativ 380.000 de etnici ma-

ghiari, ceea ce a reprezentat 

un scor de 5,15%. Din cei cam 

un milion de adulţi de etnie 

maghiară din România, doar 

o treime mai cred în baliver-

nele UDMR.

Dacă s-ar introduce votul 

prin corespondenţă, în loc de 

7,5 milioane de voturi valabil 

exprimate, câte au fost în 2012, 

vom avea probabil cel puţin 

9 milioane. Cum UDMR nu 

va putea păcăli mai mult de 

400.000 de maghiari, înseam-

nă că procentajul lor abia va 

depăşi 4% în 2016“, explică 

Lăzăroiu.

UDMR poartă discuţii atât 

cu PSD, cât şi cu PNL pentru 

introducerea unui prag alter-

nativ la alegerile parlamenta-

re. Astfel, Uniunea ar putea 

intra în Parlament chiar dacă 

nu trece pragul de 5% din vo-

turi la nivel naţional. Riscul 

pentru UDMR este cu atât mai 

mare cu cât se va introduce 

şi votul prin corespondenţă: 

un număr mai mare de voturi 

pentru partidele româneşti, 

provenit din diaspora, ar scă-

dea corespunzător ponderea 

voturilor maghiare din 

ţară,scrie stiripesurse.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.

Cum vinde PNL diaspora, 
pentru voturile UDMR

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

O mulţime de promisiuni 

au fost făcute de atunci, 

dar foarte puţine s-au 

concretizat.

Pentru clujeni, USL a în-

semnat „ani de pedeapsă“, 

cum au subliniat unii politi-

cieni afl aţi atunci în opoziţie. 

După alegerile locale şi par-

lamentare, Clujul s-a ales cu 

un preşedinte de Consiliu Ju-

deţean ajuns după gratii şi nu-

me grele din fostul USL Cluj 

implicate în scandaluri de co-

rupţie. Ultimul – cel mai proas-

păt şi foarte răsunător – este 

cel al senatorului PSD, Ale-

xandru Cordoş.

Ce promitea Ponta

În 2012 cabinetul condus 

de Victor Ponta venea cu un 

program de guvernare în ca-

re se vorbea din nou de scă-

dere de taxe şi impozite şi de 

reîntregirea salariilor din sec-

torul bugetar.

Cu un program de guver-

nare care promitea, printre al-

tele, locuri de muncă, revizu-

irea Constituţiei sau pensii şi 

salarii mai mari, relaţia din-

tre Ponta şi aliatul său de 

atunci, Crin Antonescu nu a 

rezistat nici măcar doi ani. 

Primul mare test politic, pe 

care l-a avut de trecut premi-

erul Victor Ponta, a fost rupe-

rea USL, scrie evz.ro.

La începutul anului 2014 

Crin Antonescu anunţa rupe-

rea Uniunii. Cu toate acestea, 

PSD rămânea la guvernare 

alături de PC, UNPR şi UDMR, 

cu o majoritate solidă în Par-

lament.

Cea mai mare înfrângere a 

lui Ponta a fost când a pier-

dut scaunul de Preşedinte al 

României. Totuşi, Ponta con-

tinuă să conducă Guvernul.

Constituţia 
şi regionalizarea, 
obiective ratate

Două dintre cele mai impor-

tante proiecte promise de Gu-

vernul Ponta au fost modifi ca-

rea Constituţiei şi regionaliza-

rea, care nici acum nu s-au con-

cretizat. Comisia parlamentară 

pentru revizuirea Constituţiei 

şi-a reluat de curând activitatea. 

Potrivit unor surse parlamenta-

re citate de evz.ro, modifi cările 

aduse ar putea fi  votate, în pri-

ma Cameră sesizată, în aceas-

tă sesiune parlamentară, iar pâ-

nă la fi nalul anului să fi e adop-

tată. În schimb, în ceea ce pri-

veşte regionalizarea, proiectul a 

fost abandonat cu totul.

0 lei pentru Cluj

USL şi ulterior Guvernul 

Ponta a însemnat, la Cluj, 3 

ani „de pedepsire“ a clujeni-

lor, arată unii parlamentari 

clujeni, afl aţi în opoziţie în 

anii de glorie ai USL.

„Clujenii nu au votat nici 

USL, nici pe Victor Ponta, aşa 

cum s-a văzut chiar recent, 

la alegerile prezidenţiale, aşa 

că pentru clujeni au fost 3 

ani de pedeapsă. Ce au mai 

însemnat aceşti ani? 0 lei pen-

tru Spitalul Regional de Ur-

genţă, 0 lei pentru continua-

rea autostrăzii, niciun kilo-

metru în plus, 0 lei pentru 

Sala Polivalentă de la Cluj, 0 

pentru Aeroportul din Cluj 

sau pentru depozitul ecolo-

gic, numai vorbe goale şi pro-

misiuni pentru clujeni. Mă-

car 10% dacă ar fi  făcut din 

ce au promis“, a spus sena-

torul PNL de Cluj, Alin Tişe.

Ceva mai reţinuţi în decla-

raţii sunt parlamentarii care 

au ajuns în Legislativ sub si-

gla USL, dar care s-au trezit, 

între timp, în noul PNL, ală-

turi de foştii pedelişti.

Deputatul PNL de Cluj, Ra-

du Zlati spune că atunci, la 

acel moment, semnarea mo-

ţiunii care a dus la căderea 

Guvernului Ungureanu a fost 

cea mai bună soluţie.

„Ultimii doi ani au însem-

nat pentru mine o mare dez-

amăgire, pentru că USL nu a 

făcut faţă provocărilor din a-

fară şi din interior. Dar ca şi 

construcţie politică, USL a fost 

un mare succes. La momen-

tul semnării moţiunii, aceea 

a fost cea mai bună soluţie“, 

a spus Radu Zlati.

Trei ani de la căderea Guvernului 
În urmă cu trei ani a fost votată moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ungureanu, a cărui cădere a condus l

În urmă cu 3 ani se instala Guvernul USL
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Ofi ciali din cadrul 

Inspecţiei Judiciare au 

declarat, ieri, că, în 

urma analizării afi rmaţi-

ilor făcute de fostul şef 

al statului şi de fostul 

ministru, s-a ajuns la 

concluzia că, în ultima 

perioadă, cei doi au 

făcut declaraţii ce au 

afectat independenţa 

magistraţilor şi presti-

giul actului de justiţie.

Rapoartele întocmite în ca-

zul lui Traian Băsescu şi al 

Elenei Udrea, însoţite de aces-

te concluzii, vor fi  prezenta-

te plenului Consiliului Supe-

rior al Magistraturii (CSM), 

instituţie care va decide, în a-

ceastă săptămână, dacă şi le 

va însuşi.

CSM a sesizat, în 7 aprilie, 

Inspecţia Judiciară cu privire 

la declaraţiile lui Traian Bă-

sescu, care spunea că nu îi 

sună pe Florian Coldea, Co-

druţa Kovesi şi Livia Stanciu 

„din silă“, pentru că „sunt ar-

tizanii acestui mod răvăşit de 

a face justiţie“.

Preşedintele CSM, Marius 

Tudose, a sesizat Inspecţia 

Judiciară în legătură cu afi r-

maţiile făcute de fostul şef al 

statului la postul de televizi-

une B1, dar şi cu privire la o 

postare a Elenei Udrea pe o 

pagină de socializare.

„Ca urmare a declaraţii-

lor lansate în spaţiul public 

de către domnul Traian Bă-

sescu în cadrul emisiunilor 

«Ultimul Cuvânt»- 31 martie 

2015 – şi „X-PRESS”- 6 apri-

lie 2015-, difuzate la postul 

de televiziune B1 TV, pre-

cum şi a mesajului postat pe 

contul de Facebook al doam-

nei Elena Gabriela Udrea în 

data de 2 aprilie 2015, pre-

şedintele Consiliului Superi-

or al Magistraturii a sesizat 

Inspecţia Judiciară în vede-

rea efectuării de verifi cări cu 

privire la apărarea indepen-

denţei sistemului judiciar, 

potrivit art. 30 alin. (1) din 

Legea nr. 317/2004 privind 

CSM, republicată cu modifi -

cările şi completările ulteri-

oare“, conform unui comu-

nicat de presă al CSM.

Fostul preşedinte Traian 

Băsescu declara, în 6 aprilie, 

la B1, că nu îi sună pe Flori-

an Coldea, Codruţa Kovesi şi 

Livia Stanciu „din silă“, pen-

tru că „sunt artizanii acestui 

mod răvăşit de a a face justi-

ţie, fără respect pentru cel ca-

re nu este condamnat“, adă-

ugând că „vor să mai rămâ-

nă cinci mandate“.

Afirmaţiile lui Traian Băsescu 
şi ale Elenei Udrea au afectat 
prestigiul actului de justiţie

Ungureanu
a instalarea Cabinetului USL.

Semnatarii care au ajuns 
după gratii

Ieri, cu ocazia împlinirii 

a 3 ani de la căderea Guver-

nului Ungureanu, premierul 

Victor Ponta i-a invitat pe 

toţi parlamentarii care au vo-

tat, în urmă cu trei ani, mo-

ţiunea de cenzură împotriva 

Guvernului Mihai Răzvan 

Ungureanu, a cărui cădere a 

condus la instalarea Cabine-

tului USL, să participe la Pa-

latul Parlamentului, la un 

eveniment dedicat acestui 

moment.

În anunţul evenimentului 

a fost anexat şi lista celor 235 

de parlamentari care au vo-

tat, în urmă cu 3 ani, moţiu-

nea de cenzură.

Printre aceştia fi gurează 

Viorel Hrebenciuc, afl at în 

arest la domiciliu în dosarul 

privind retrocedările ilegale 

de păduri, Miron Mitrea, con-

damnat defi nitiv la doi ani 

de închisoare cu executare 

pentru luare de mită, Cătă-

lin Voicu, condamnat la şap-

te ani de închisoare pentru 

luare de mită, Relu Fenechiu, 

condamnat la cinci ani de 

închisoare în dosarul „Trans-

formatorul“, scrie ziare.com.

În urmă cu trei 
ani au trişat 
şi au câştigat

Tot ieri, cu ocazia împlinirii 
a 3 ani de la căderea  
Guvernului Ungureanu, 
fostul premier Mihai 
Răzvan Ungureanu a pos-
tat pe pagina sa de 
Facebook un mesaj adre-
sat actualei puteri, pe care 
o acuză că în urmă cu trei 
ani a „trișat“ pentru a câș-
tiga, a negociat cu „lașii“ 
și i-a „cumpărat pe cei 
slabi“, după care s-a „în-
fruptat lacom“.

În ceea ce îl privește, 
Ungureanu susţine că a 
„riscat enorm“ și nu a fost 
dispus la compromisuri, o 
atitudine pe care și-o va 
păstra. „Continuu să am 
obsesia decenţei, a muncii 
îndârjite și tăcute, a cum-
pătării și a încrederii în vii-
tor“, afi rmă Ungureanu.

Fostul premier a trimis ac-
tuala guvernare în „notele 
de subsol“ ale istoriei, ca-
re urmează să fi e scrisă de 
„românii corecţi și cinstiţi, 
muncitori și optimiști“.

„Celor curioși și dornici să 
știe de mine le răspund 
astfel: n-am dispărut nică-
ieri. Am doar răbdare“, a 
avertizat Ungureanu.

Preşedintele Klaus 

Iohannis (foto) a anunţat 

ieri că liderii celor mai 

importante sindicate din 

România sunt invitaţi la 

Cotroceni pentru discuţii 

„pe teme actuale care 

privesc dialogul social”.

Anunţul preşedintelui vi-

ne după ce la Cotroceni au 

existat două consultări cu 

principalele partide politice, 

în urma cărora PSD, PNL, 

PC, UDMR au reuşit să ajun-

gă la un numitor comun în 

ceea ce priveşte proiectul de 

lege pentru alegerile locale, 

votul prin corespondenţă dar 

şi legea fi nanţării partidelor.

Practica preşedintelui Kla-

us Iohannis pare să ia am-

ploare, astfel încât de data 

aceasta sunt chemaţi la Co-

troceni preşedintele Blocu-

lui Naţional Sindical, preşe-

dintele Confederaţiei Sindi-

cale Meridian, preşedintele 

Confederaţiei Naţionale a 

Sindicatelor Libere din Ro-

mânie, dar şi preşedintele 

Confederaţiei Sindicatelor 

Democratice.

Iohannis convoacă noi consultări la Cotroceni



Suntem alături de Dl. Valentin Cuibus în aceste 
momente grele la trecerea în nefi inţă a mult 

iubitului tată.
Dumnezeu să-l odihnească în pace, să-i fi e 

ţărâna uşoară.
Întreaga noastră compasiune şi sincere 

condoleanţe familiei.

Colectivul Colegiului Tehnic Energetic

CONDOLEANŢE
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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. 
(4.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ P.F. vând casă solidă. cu 3 came-
re, bucătărie, baie, cămară de ali-
mente, antreu, supr. 78 mp, ușă, 
geamuri termopan, gresie, faianță, 
pod, pivniță, fi legorie, grădină îm-
prejmuită 1400 mp, cu pomi fructi-
fi eri, viță de vie, grădină zarzavat,  
de fl ori, front 18 m, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relații la 
tel. 0726-759145. (1.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând casă + grădină mare, 
Borșa-Cluj, 14 ari, preț avantajos. 
Inf. și relații suplimentare la tel. 
0784-334374 sau 0740-525123. 
(5.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Proprietar, vând teren pe str. 
RepubliciiCluj-Napoca, cu front la 
stradă, 380 mp sau 640 mp. Tel. 
0744-219124. (1.2)

¤ Vând teren în zona Popești, di-
ferite suprafeţe, cu utilităţi, pen-
tru construcţii case, vile, blocuri, 
depozite, vile. Relaţii la tel. 
0742-665208. (2.7)

¤ Vând teren în Borhanci, supr. 
1200 mp, cu utilităţi, apă, curent 
și C.U., certifi cat de urbanism. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0742-665208. (2.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (5.7)

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

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preț negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Proproetar, dau în chirie birou 
în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor,et. 2, 
fi nisat ultramodern pentr birou, 

centrală termică, termopan, gre-
sie, faianță, mobilier, termopan, 
ușă metalică. Tel. 0745-515415. 
(1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spațiu 
comercial, cu vitrină la stradă, 80 
mp, peste drum de P-ța Mărăști, 
între Farmacia Remedium și casa 
de schimb valutar. Tel. 0766-
297057. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spațiu 
comercial, cu vitrină la stradă, 25 
mp sau suprafețe mai mari, în 
curte, pe str. Baba Novac, între Ci-
nema Victoria și Prefectură. Tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau dau în chirie 
spațiu comercial în Cluj-Napoca, 
pe B-dul Eroilor, cu vitrină mari la 
stardă, 60-180-307 mp. Tel. 0766-
239803. (1.2)

¤ Dau în chirie spaţiu comercial în 
Mănăștur, peste drum MC 
Donald's, lângă trecerea de pie-
toni, cu vitrină la stradă, fosta far-
macie. Tel. 0745-515415. (1.2)

¤ 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. (4.7)

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. (5.20)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Maistru electrician autorizat, 
îmi ofer serviciile în instalații elec-
trice interioare, deranjamente, 
reparații, uz casnic. Inf. la tel. 
0742-303536. (5.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând ”Dacia 1300”, în stare bu-
nă de funcţionare, set motor Bar-
go, original, cu ITP valabil. Inf. la 
tel. 0746-297102. (7.7)

¤ 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 frigider „Arctic”, sus 
congelator, cu 180 cm înălțime, 
în stare perfectă de funcționare, 
preț 3000 RON, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 0364-
882575. (1.7)

¤ 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. (6.7)

CĂRȚI

¤ Vând enciclopedie medicală, 
colecție completă „Medicina Fa-
miliei”. Inf. suplimentare la tel. 
0364-882575. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând tichet RABLA unie persoa-
ne interesate să-și achiziționeze 
un autoturism nou, la prețul de 
2500 RON. Rog seriozitate. Inf. la 
tel. 0743-330440. (1.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul din lână, preț ne-
gociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând vin Feteasca Albă, demi-
sec, producție proprie. Inf. la tel. 
0722-515094. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând aparat german de produs 
bule de aer în cadă, ideal pentru 
hidroterapie și hidromasaj. Inf. la 
tel. 0723-064864. (1.5)

¤ 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.

MEDICALE

¤ P.F. vând aparat pentru terapie 
cu lumină și terapie light Thera-
phy, saltea magnetică ”Active 
Magnet”, pentru diferite tranate-
mente, preț negociabil. Inf. și 
relații suplimentare la tel. 0726-
759145. (1.7)

¤ Vând depărtător nou, pentru 
operașii chirurgicale pe abdo-
men, din zece piese de inox. Inf. 
la telefon 0723-064864. (3.7)

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu OUG 
195/2005 privind protecţia mediu-
lui, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și 
Ord.1798/2007 S.C. Quehenber-
ger ROU S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiec-
tivul ”Depozit produse chimice”, 
din localitatea Apahida, str. Con-
structorilor, nr. 29 Parc Nervia. 
Eventualele sugestii și reclamaţii se 
vor depune la sediul A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni între orele 09.00-16.30, 
marți-joi între orele 09.00-14.00, 
vineri 09.00-12.00. (1.1)

PIERDERI

¤ S.C. Technical Expert Consult 
S.R.L. cu sediul în loc.Cluj-Napo-
ca, str. Rășinari nr. 4, jud. Cluj, a-
vând C.U.I. RO30620144, declar 
pierdut certifi cat constatator nr. 
17129 din 18.03.2014 al sediului 
secundar din loc. Cluj-Napoca, B-
dul Eroilor nr. 44, ap. 7, jud. Cluj. 
Îl declar nul. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele TARĂU ANDA, eliberat de 
Univrsitatea UMF. Îl de clar nul. 
(1.1)

ANIMALE

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

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.

ANUNŢURI DE MEDIU

Kupa László, Kellermann Anita, Nagy-Imecs 
Péter şi soţia Nagy Imecs Zsuzsanna-Edith, în 
calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, confrom HG1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „PUZ construire 
2 locuinţe individuale, P+E, anexe, împrejumire, amenajări, 
racorduri şi branşamente, operaţiuni notariale“, comuna 
Chinteni, localitatea Chinteni, nr. 105, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud Cluj, în zilele 
de luni-vineri, între orele 9.00–14.00 din data 28.04.2015.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii 
și sugestii, până la data de 19.05.2015 la A.P.M. Cluj, 
calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B,cod 400609, tel. 
0264-410772, fax. 0264-412914, e-mail reglementari@
apmcluj.anpm.ro.

S.C. Clar Import Export S.R.L., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M. Cluj, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
„Construire ansamblu mixt rezidenţial, comerţ, servicii“, 
str. Rodnei nr. 42, Cluj-Napoca.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 
8:30-14:00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmcj.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până la data de 
02.05.2015.

S.C. IMM HYDRO EST S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire hală structură metalică: 
unitate de producţie şi depozitare, anexe tehnico-sociale 
şi administrative, împrejmuire, amenajări exterioare, 
racorduri şi branşamente utilităţi, totem publicitar, rezervor 
stingere incendiu, organizare de şantier“, propus a fi  
amplasat în localitatea Dej, str. Henri Coandă, nr. 9.

Informaţii privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Cluj, Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul S.C. IMM HYDRO 
S.R.L., com. Câţcău, nr. 353, jud. Cluj, în zilele de luni, 
între orele 9:00-16:00, marţi-joi, între orele 9:00-14:00 
și vineri între orele 9:00-12:00.

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



¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect! 
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare 
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Plusuri și minusuri (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:40 Prinţesa săbiilor 
(engl.-sua-can., 2000, s. avent., 
episodul 10) (reluare)
19:35 Vorbește corect! 
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Vorbește liber! (live)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei 
23:50 Gustul fructului oprit 
(sua, 2009, com. rom.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
Mireasă pentru fi ul meu
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 (live)
20:30 Iadul bucătarilor (2015, 
emis. con.) - Finala
23:00 Un show păcătos (live)

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 (ep. 18)
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 (sua, 
2009, s. poliţist, sezonul 1, ep. 8)

PRIMA TV

12:10 Codul magicienilor (diver-
tisment) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Secrete de Stil (mag. li-
fe-style, episodul 17) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 34) (reluare)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 37) (reluare)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 17)
18:00 Focus 
19:30 Codul magicienilor (div., 
sezonul 1, episodul 2)
20:30 Operaţiunea de salvare 
(sua, 1993, acţ. com.)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 38)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 62)
23:30 Click! 

KANAL D

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

LOOK TV

13:00 Un show cu gust (reluare)
15:00 Minunile Lui Tămaș (div.)
17:00 Casa Poporului (2013, 
talk show) (reluare)
18:00 Sport Confi dential
18:30 Celebrity (2012) (reluare)
19:30 Știri Look TV 
20:00 Liga Magazin (emis. mag.)
21:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s., episodul 21) 
22:00 Tonik Show (div.)
23:00 Cenzurat! (div.)

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 MEDIU

Comuna Florești anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Drum de legatură – varianta SUD“, propus a 
fi  amplasat în comuna Florești, în partea de sud a localităţii 
Florești, începând de la intersecţia cu str. Tăuţi și fi nalizând 
cu intersecţia de la str. Răzoare, judeţul Cluj.

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

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

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj și S.C. 
ECOLOR S.R.L., titular al proiectului EXTINDERE CLĂDIRE 
INDUSTRIALĂ anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a acordului de mediu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului 
al proiectului propus pot fi  consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor, nr. 
99 și la sediul S.C. ECOLOR S.R.L., loc. Jucu Herghelie, 
nr. 69A, com. Jucu, jud. Cluj luni: 8.30 – 18.30, marţi – 
joi: 8.30 – 16.30, vineri 8.30 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, S.C. 
TEC CO BETON&PAVAJE S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu 
pentru obiectivul „FABRICAREA PRODUSELOR DIN BETON 
PENTRU CONSTRUCŢII“, din localitatea Urișor , nr. 116/C, 
comuna Cășeiu, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, 
după următorul program: luni între orele 12:30 – 17:00, 
marţi și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vineri 
între orele 8:30 – 13:00.

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

Ca urmare a demararii lucrarilor de modernizare pe strazile 
Memorandumului si Horea, care fac parte din proiectul 
„Refacerea infrastructurii Orasului Comoara”, precum si 
a altor lucrari de reparatii executate asupra tramei stradale 
in mai multe cartiere ale municipiului, trafi cul general 
supraaglomerat produce ambuteiaje si blocaje in circulatie, 
mai ales in intervalele orare de varf. Astfel, Compania de 
Transport Public Cluj-Napoca a fost nevoita sa reloce cateva 
statii si intampina mari difi cultati in respectarea grafi celor 
de circulatie, din cauza majorarii timpului de parcurs pe 
majoritatea liniilor de transport.
Informandu-va pe aceasta cale ca perturbarile in trafi c si 
nerespectarea orarelor de circulatie se produc in aceasta perioada 
din cauze independente de Compania de Transport Public.

Ca urmare a demararii lucrarilor de modernizare a strazii 
Horea, care fac parte din proiectul „Refacerea infrastructurii 
Orasului Comoara”, incepand cu data de 28 aprilie 2015 
statia „Closca” de pe str. Horea pentru liniile de autobuz si 
troleibuz (sensul spre P-ta Garii) se muta dupa peronul de 
tramvai, in dreptul Bisericii Sf. Nicolae (str. Horea nr. 44-46).

Va multumim pentru intelegere.

INVITATIE DE PARTICIPARE

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE Cluj-Napoca, 

organizează la sediul său din Cluj-Napoca, str. Viilor nr. 

46-50, procedura licitaţiei publice deschisă, cu strigare, 

din data de 08.05.2015 prin care oferă spre închiriere 

doua spatii destinate desfasurarii de activitati de formare 

profesionala, respectiv birou, in incinta Spitalului Clinic 

de Recuperare Cluj-Napoca, cu o suprafaţă de 50 mp 

fi ecare, conform cerinţelor Caietului de sarcini.

Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se admit oferte alternative.

Durata contractului de închiriere este de mai- 31 

decembrie 2015.

Ofertele, însoţite de documentele de înscriere şi participare 

la procedură se vor depune la Spitalului Clinic de Recuperare 

Cluj – Napoca, până în data de 08.05.2015, ora 1000.

Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea ofertei 

se poate ridica de la sediul Spitalului Clinic de Recuperare 

Cluj – Napoca, contra sumei de 150 lei.

Garanţia de participare la procedură, în valoare de 

3.750 lei, se va constitui sub forma unei Scrisori de Garanţie 

Bancară, virament bancar sau se va achita la caseria spitalului.

Procedura de licitaţie se va desfăşura la sediul Spitalului 

Clinic de Recuperare Cluj – Napoca, în data de 08.05.2015, 

ora 1100, si pot participa persoane fi zice sau juridice, în 

condiţiile Documentaţiei de inchiriere.

Criteriul general aplicat pentru atribuirea contractului 

de achiziţie: “Pretul de inchiriere cel mai mare ofertat’’

Oferta se elaboreaza in limba romana.

Informaţii privind desfășurarea procedurii se pot obţine 

zilnic la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj – 

Napoca, telefon: 0264/207021-24, 0752-078210 sau la 

fax 0264/453131.
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CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SANEX S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Beiușului nr. 1, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, 
CIF RO199028, (în continuare “Societatea”)

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 25.05.2015, orele 15:00, în Cluj-Napoca, Strada Anatole France nr. 59, Judeţul 
Cluj (la Cabinet de avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi in Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 04.05.2015, stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror alte condiţii de validitate, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 26.05.2015, în același 
loc, la orele 15:00.

ORDINE DE ZI
1.  Aprobarea termenilor și condiţiilor în care Societatea extinde și modernizează linia de 

producţie plăci ceramice de pardoseală (gresie), conform Planului de Afaceri aprobat de 
Consiliul de Administraţie;

2.  Aprobarea termenilor și condiţiilor de fi nanţare a proiectului de investiţie de la punctul 
anterior, în valoare maximă de 12.250.000 euro, exclusiv TVA, din fonduri proprii sau prin 
mai multe împrumuturi bancare, inclusiv – dacă e cazul – restructurarea actualelor facilităţi 
de creditare în derulare, conform ofertelor/ proiectelor de contracte primite de la instituţiile 
fi nanţatoare sau în condiţii mai favorabile;

3.  Aprobarea constituirii de garanţii reale asupra bunurilor Societăţii în vederea garantării 
rambursării sumelor împrumutate, a accesoriilor și a comisioanelor, după caz, conform 
termenilor și condiţiilor fi nanţării aprobate;

4.  Mandatarea Consiliului de Administraţie să implementeze proiectul de investiţie și să obţină 
fi nanţarea acestuia confom hotărârii care va fi  adoptată, să negocieze cu societăţile bancare 
condiţiile de creditare și să semneze contractele de credit și de garanţie, precum și orice 
documente specifi ce astfel cum vor fi  negociate, necesare punerii în aplicare a hotărârii, 
având dreptul să își substituie persoanele pe care le consideră competente;

5.  Ratifi carea Deciziei nr. 11 din 24.03.2015 a Consiliului de administraţie al Societăţii având 
ca obiect achiziţionarea de către Societate a unui număr de opt echipamente de manipulare 
(motostivuitoare) la un preţ de achiziţie de 151.000 Euro, la care s-a adăugat cota de TVA, 
preţ care se achita de Societate integral printr-o Facilitate de Finanţare pentru Efi cienţă 
Energetică, benefi ciind de un stimulent fi nanciar nerambursabil din fonduri ale instituţiilor 
UE reprezentând 15% din suma cea mai mică dintre (i) valoarea creditului tras în baza 
contractului și (ii) costul total al investiţiei eligibile, fără TVA, în funcţie de rezultatul evaluării 
implementării proiectului, evaluare efectuată de către Consultantul de Verifi care și în 
condiţiile respectării tuturor obligaţiilor asumate prin contract, precum și ratifi carea tuturor 
contractelor de credit/ de garanţie semnate de Societate în baza acestei decizii cu societatea 
Raiffeisen Bank S.A., J40/44/1991, Cod Unic de Înregistrare 361820, conform Ofertei 
Indicative de Finanţare din data de 18.03.2015;

6.  Aprobarea delegării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor către Consiliul 
de administraţie, în condiţiile art. 114 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, a atribuţiilor 
privind mutarea sediului Societăţii, schimbarea obiectului de activitate (cu excepţia domeniului 
și a activităţii principale) și majorarea capitalului social, pentru o perioadă de 3 ani, începând 
cu data de 23 iunie 2015 și până la data 22 iunie 2018;

7.  Modifi carea dispoziţiilor art. 5 alin 5.3 din Capitolul I ”Denumirea, forma, sediul, durata și 
administrarea societăţii” al Actului Constitutiv ca urmare a numirii de către Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor a noilor membrii ai Consiliului de Administraţie, noul text fi ind:

“[…]
Capitolul I. Denumirea, forma, sediul, durata şi administrarea societăţii
[…]

Art. 5 Administrarea Societăţii
[…]
5.3 Membrii Consiliului de Administraţie sunt:

Numele şi prenumele/ Denumirea Locul şi data naşterii/
înfi inţării

Domiciliul/ 
Sediul

Cetăţenia/
Jurisdicţia

[numele și datele de identifi care urmează a fi  inserate 
în urma exprimării votului secret și luării hotărârii de 
numire de către AGOA]
(Preşedinte al Consiliului de Administraţie)

[se va completa] [se va 
completa]

[se va 
completa]

[numele și datele de identifi care urmează a fi  inserate 
în urma exprimării votului secret și luării hotărârii de 
numire de către AGOA]
(Administrator)

[se va completa] [se va 
completa]

[se va 
completa]

[numele și datele de identifi care urmează a fi  inserate 
în urma exprimării votului secret și luării hotărârii de 
numire de către AGOA]
(Administrator)

[se va completa] [se va 
completa]

[se va 
completa]

[…]“;
8.  Modifi carea art. 17 alin 17.3 din Capitolul V „Consiliul de Administraţie. Directorul General” 

din Actul constitutiv al Societăţii, ca urmare a aprobării delegării atribuţiilor de către 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor către Consiliul de administraţie al Societăţii, 
în condiţiile art. 114 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, noul conţinut fi ind:
„[...]

CAPITOLUL V Consiliul de administratie. Directorul General
[...]
Art. 17 Atribuţiile Consiliului de Administraţie
[…]
17.3 Consiliul de Administraţie are şi următoarele atribuţii delegate de A.G.E.A., pe o perioadă 

de 3 ani începând cu data de 23 iunie 2015 şi până la data de 22 iunie 2018, în condiţiile art. 
114 din Legea nr. 31/1990:

a)  decide cu privire la modifi carea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia domeniului 
şi activităţii principale a Societăţii;

b)   decide cu privire la majorarea capitalului social al Societăţii;
c)  decide cu privire la mutarea sediului Societăţii.
[…]“;

9.  Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și Actul 
Constitutiv, precum și să efectueze formalităţile necesare pentru a menţiona/ înregistra 
hotărârile la Registrul Comerţului și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror alte condiţii de validitate, Adunarea 

Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 26.05.2015, în același 
loc, la orele 15:00.

Începând cu data convocării toate materialele informative aferente ședinţei vor fi  puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii, între orele 10-15, de luni până vineri.

Relaţii suplimentare la telefon: (0372) 640800, offi ce@sanex.ro.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Martin Ernst HOFMANN

            
 

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SANEX S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Beiușului nr. 1, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, 
CIF RO199028, (în continuare “Societatea”)

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 25.05.2015, orele 14:00, în Cluj-Napoca, Strada Anatole France nr.59, 
Judeţul Cluj (la Cabinet de avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi in 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 04.05.2015, stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror alte condiţii de validitate, 
Adunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 26.05.2015, 
în același loc, la orele 14:00.

ORDINE DE ZI
1.  Prezentarea Raportului anual întocmit de Consiliul de Administraţie (Raportul 

administratorilor) pentru anul 2014 și a Raportului de audit statutar întocmit de 
auditorul statutar pentru anul 2014;

2.  Aprobarea Situaţiilor fi nanciare anuale aferente exerciţiului fi nanciar încheiat la data 
de 31.12.2014, întocmite conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modifi cările și 
completările ulterioare, și conform OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu directivele europene, cu modifi cările și completările ulterioare;

3.  Aprobarea gestiunii și activităţii administratorilor care și-au exercitat funcţia pe 
parcursul anului 2014 și a descărcării acestora de alte responsabilităţi și obligaţii 
pentru operaţiunile aferente anului 2014;

4.  Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societăţii pentru anul 2015;
5.  Stabilirea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru 

activitatea prestată în exerciţiul fi nanciar 2015;
6.  Aprobarea propunerii de distribuire a profi tului obţinut în exerciţiul fi nanciar încheiat 

la data de 31.12.2014, pentru Fondul de rezerve legale și pentru acoperirea parţială 
a pierderii contabile reportate din anii anteriori;

7.  Alegerea unui auditor statutar pentru exerciţiul fi nanciar 01.01.2015-31.12.2015 și 
mandatarea Consiliului de Administraţie să renegocieze condiţiile contractuale și să 
semneze documentele specifi ce negociate;

8.  Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie pentru un mandat de 3 (trei) ani cu 
efect de la data de 23 iunie 2015;

9.  Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate 
și să efectueze formalităţile necesare pentru a menţiona/ înregistra hotărârile la 
Registrul Comerţului și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror alte condiţii de validitate, 
Adunarea Generalã Ordinarã a Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 26.05.2015, 
în același loc, la orele 14:00.

Situaţiile fi nanciare anuale, Raportul anual al administratorilor, Raportul auditorului 
statutar, propunerea de distribuire a profi tului, precum și celelalte materiale informative 
aferente ședinţei se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii începând cu data 
publicării convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator, Situaţiile fi nanciare anuale, Raportul anual al administratorilor, 
Raportul auditorului statutar și propunerea de distribuire a profi tului se publică și pe 
pagina de internet www.sanex.ro, pentru liberul acces al acţionarilor. Relaþii suplimentare 
la numãrul de telefon: (0372) 640800, offi ce@sanex.ro.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și califi carea 
profesionalã ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se afl ã la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi  consultatã și completatã de aceștia. Acţionarii vor transmite 
propuneri de candidaturi conform prevederilor art.1171 alin. (2) din Legea nr.31/1990. 
În cererea acţionarilor vor fi  incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu 
și califi carea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Martin Ernst HOFMANN

PUBLICITATE

PUBLICITATE

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

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

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

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

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

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

PUBLICITATE

Abonează-te 
la

monitorul

0264.59.77.00
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CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al BT Securities S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, 
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/3156/1994, 
C.U.I. 6838953, web site: www.btsecurities.ro, în conformitate cu legea și actul constitutiv 
al societăţii, convoacă Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară ale Acţionarilor 
pentru data de 29.05.2015, ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la data de referinţă 08.05.2015.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:
1.  Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie privind rezultatele economico-fi nanciare 

ale BT Securities S.A. în anul 2014;
2.  Aprobarea raportului auditorului fi nanciar aferent exerciţiului fi nanciar 2014;
3.  Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale și a contului de profi t și pierdere pentru exerciţiul 

fi nanciar 2014;
4.  Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfășurată 

în exerciţiul fi nanciar 2014;
5.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiţii pentru 

exerciţiul fi nanciar 2015;
6.  Alegerea administratorilor societăţii ca urmare a existenţei de posturi vacanţe, pentru 

mandatul în curs (2014-2018); data limită pentru depunerea candidaturilor este 
08.05.2015; lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu 
și califi carea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator este 
pusă la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, putând fi  consultată de acţionari 
începând cu data de 11.05.2015;

7.  Fixarea remuneraţiei administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2015.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor:
1.  Aprobarea majorării capitalului societăţii prin aport în numerar cu suma de 10.134.279,05 

lei, prin emisiunea a 28.955.083 acţiuni noi cu o valoare nominală de 0,35 lei/acţiune.
2.  Modifi carea Statutului și a Contractului de societate, după cum urmează, și renumerotarea 

apoi a capitolelor și a articolelor:
•  Contopirea Statutului și a Contractului de societate într-un singur înscris, care va purta 

denumirea de “Act constitutiv”; prin urmare, actualul Statut va purta denumirea de 
“Act constitutiv” iar actualul Contract de societate va fi  abrogat;

•  Înlocuirea sintagmelor de “stătut” și “contract de societate” cu sintagma “act constitutiv”;
•  Eliminarea din sintagma “societate comercială” a termenului “comercială”; prin 

urmare, sintagma “societate comercială” va fi  înlocuită cu sintagma “societate”;
•  Reformularea art. 1 – “Denumirea”, după cum urmează:

  Societatea se numeşte „BT Securities“ Societate pe Acţiuni şi în prezentul act constitutiv 
ea va fi  numită „BT Securities“ sau „societatea”.

•  Modifi carea art. 2 – “Sediul societăţii”, după cum urmează:
  Sediul societăţii este în localitatea Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. 
Cluj, România.

  Societatea poate înfi inţa sucursale, fi liale, puncte de lucru, agenţii sau reprezentanţe 
în ţară sau în străinătate cu respectarea prevederilor legale.

•  Eliminarea art. 5 – “Sigla societăţii”.
•  Reformularea art. 6, alin. 2, pct. B, lit. g), după cum urmează:

  Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute 
la pct. A şi pct. B lit. a)-f) legate de activul suport al instrumentelor derivate precizate 
la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) şi j) din Legea nr. 297/2004, în cazul în care 
acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiţii şi conexe.

•  Modifi carea art. 7 ca efect al modifi cării capitalului social, în sensul modifi cării 
cuantumului capitalului social și al numărului de acţiuni în care este divizat, după 
concretizarea acestor cifre.

•  Reformularea art. 7, alin. 2, după cum urmează:
  Evidenţa acţiunilor şi structura acţionariatului este conform registrului acţionarilor 
organizat de societate.

•  Eliminarea art. 8 și art. 9;
•  Reformularea art. 12, după cum urmează:

  Capitalul social va putea fi  redus la nevoie sau reconstituit, urmare a unei decizii 
corespunzătoare a Adunării generale, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege.

•  Modifi carea art. 15, după cum urmează:
  Acţiunile societăţii sunt nominative dematerializate şi indivizibile faţă de societate, 
care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru o acţiune.
Fiecare acţiune dă dreptul la un vot în adunările generale.

•  Modifi carea art. 18, după cum urmează:
  Acţiunile vor fi  emise sub forma înscrierii în cont, iar acţionarilor li se vor remite, la 
cerere, certifi cate de acţionar.

•  Contopirea Capitolului V – “Drepturile și obligaţiile acţionarilor” cu Capitolul VI – 
“Drepturile acţionarilor” și Capitolul VII – “Obligaţiile acţionarilor”, într-un singur 
capitol denumit Capitolului V – “Drepturile și obligaţiile acţionarilor”.

•  Reformularea art. 20, după cum urmează:
  Acţionarii au faţă de societate drepturile şi obligaţiile ce decurg din prevederile prezentului 
act constitutiv, precum şi cele din legislaţia română în vigoare.

•  Eliminarea art. 22;
•  Reformularea art. 24, lit. c), după cum urmează:

  Dreptul de a participa la lichidarea societăţii şi de a primi o parte din activul net, după 
îndeplinirea formalităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la lichidarea 
societăţilor pe acţiuni;

•  Reformularea art. 25, după cum urmează:
  Subscriitorii sunt obligaţi la plata integrală a acţiunilor subscrise, în termenele prevăzute 
în actul constitutiv, în caz contrar fi ind decăzuţi din dreptul lor.

• Eliminarea art. 27;
•  Introducerea unui nou articol în cadrul Capitolului IX – “Adunarea Generală a 

Acţionarilor”, înainte de art. 33, după cum urmează:
 Conducerea societăţii este asigurată de Adunarea generală a acţionarilor, care este 
organul suprem şi decide asupra activităţii societăţii.

•  Reformularea art. 34, lit. c), după cum urmează:
  Să numească şi să fi xeze durata minimă a contractului de audit fi nanciar, precum şi 
să revoce auditorul fi nanciar;

•  Reformularea art. 34, lit. d), după cum urmează:
  Să fi xeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de 
administraţie;

• Eliminarea ultimei propoziţii de la art. 35, alin. 1;
• Eliminarea art. 47, alin. 6;
• Reformularea art. 49, alin. 1, după cum urmează:

  Un proces-verbal semnat de preşedinte sau de către acela care îi ţine locul şi de secretar, 
va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, 
acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la 
cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă.

•  Completarea art. 52 prin nominalizarea membrilor Consiliului de administraţie, în 

urma alegerii acestora, introducându-se un nou alineat, după cum urmează:
Administratorii sunt:

•  Introducerea a două noi articole în cadrul Capitolului X – “Consiliul de Administraţie”, 
înainte de art. 53, după cum urmează:
 După obţinerea tuturor autorizărilor/aprobărilor prealabile din partea autorităţilor, 
semnăturile membrilor Consiliului de Administraţie vor fi  depuse la Registrul Comerţului. 
Dacă acestă obligaţie nu se realizează, administratorul în cauză va fi  considerat decăzut 
din drepturi.
 Consiliul de Administraţie deliberează şi hotărăşte asupra problemelor de bază ale 
activităţii BT Securities, mai puţin cele rezervate Adunării generale a acţionarilor.

•  Mutarea art. 53 înaintea art. 56 și reformularea acestuia, după cum urmează:
 Consiliul de Administraţie este prezidat de un preşedinte sau, în absenţa acestuia de 
către oricare dintre ceilalţi administratori.

• Reformularea art. 54, după cum urmează:
 Administratorii au faţă de societate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în 
vigoare.

•  Introducerea unui nou articol în cadrul Capitolului X – “Consiliul de Administraţie”, 
înainte de art. 55, după cum urmează:
 Membrii Consiliului de Administraţie sunt răspunzători de realitatea vărsămintelor 
efectuate de acţionari, de plată dividendelor, de existenţa şi corectă evidenţă a registrelor 
cerute de lege, de îndeplinirea corectă a hotărârilor adunării generale ale acţionarilor, 
de respectarea actului constitutiv şi a îndatoririlor legale.

• Eliminarea art. 55, alin. 1, liniuţa 2;
• Reformularea art. 55, alin. 1, liniuţa 3, după cum urmează:

 Aprobă înfi inţarea şi, după caz, mutarea sau desfi inţarea de fi liale, sucursale, agenţii, 
puncte de lucru sau reprezentanţe ale societăţii;

• Reformularea art. 56, după cum urmează:
 Şedinţele Consiliului de Administraţie vor fi  convocate de Preşedintele Consiliului, la 
iniţiativa acestuia, sau de către oricare dintre ceilalţi administratori, la sediul societăţii, 
ori de câte ori acest lucru va fi  necesar.

• Modifi carea art. 57, după cum urmează:
 Consiliul de Administraţie se întruneşte ori de câte ori este necesar, cel puţin o dată la 
3 luni. La şedinţele Consiliului pot fi  convocaţi şi directorii, auditorii sau alţi angajaţi/
colaboratori ai societăţii, aceştia fi ind obligaţi să participe.

•  Introducerea unui nou articol în cadrul Capitolului X – “Consiliul de Administraţie”, 
înainte de art. 60, după cum urmează:
 Toate documentele provenind de la Consiliul de Administraţie (incluzând, fără a se limita 
la acestea, hotărâri, rezoluţii, decizii, aprobări etc.) vor purta semnătura Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie (de regulă) sau a oricăruia dintre ceilalţi administratori.

• Eliminarea art. 62;
• Introducerea unei noi liniuţe în cadrul art. 63, după cum urmează:

Revocare din funcţie de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
• Redenumirea Capitolului XI – “Auditul Intern” în “Auditorul Financiar”;
•  Eliminarea din cadrul art. 64 a nominalizării persoanei fi zice care reprezintă auditorul 

fi nanciar persoana juridică S.C. EUROAUDIT S.R.L.;
• Eliminarea art. 65;
• Reformularea art. 66, după cum urmează:

 Angajarea personalului societăţii se va face pe bază de contract, în funcţie de necesităţile 
concrete şi cu respectarea legislaţiei române în vigoare.

• Modifi carea art. 67, după cum urmează:
Executarea operaţiunilor societăţii este încredinţată unui număr de cel puţin doi Conducători.
 Aceştia pot fi  membri în Consiliul de Administraţie al societăţii, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de lege.

• Modifi carea și reformularea art. 68, după cum urmează:
Principalele atribuţii ale Conducătorilor sunt:
-  au îndatorirea de a pune în aplicare toate deciziile Consiliului de administraţie;
-  stabilesc statul de funcţii, nivelurile de salarizare şi premiere ale personalului societăţii, 

angajează şi concediază personalul societăţii şi stabilesc drepturile şi obligaţiile acestuia;
- stabilesc politica fi nanciară, comercială, de preţuri, onorarii şi tarife ale societăţii;
-  autorizează încheierea oricărui contract şi, în general orice angajament al societăţii 

care nu depăşeşte un anumit plafon valoric stabilit de Consiliul de Administraţie;
-  au dreptul să să reprezinte societatea faţă de terţi, să facă toate operaţiunile necesare 

pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, să exercite orice alte atribuţii 
şi să efectueze orice alte acte şi fapte în legătură cu bunul mers al afacerilor societăţii.

• Eliminarea art. 72, alin. 3;
• Modifi carea art. 74, alin. 1, după cum urmează:

 Profi tul anual al societăţii se stabileşte prin bilanţ anual aprobat de adunarea generală 
a acţionarilor.

• Introducerea unui nou alineat la art. 74, după alin. 1, după cum urmează:
 Pe baza deciziei adunării generale a acţionarilor, profi tul va putea fi  reinvestit de 
societate sau distribuit astfel:
-  acţionarilor societăţii drept dividende calculate în funcţie de participarea lor la capitalul 

social;
-  salariaţilor societăţii drept prime;
-  fondurilor speciale, dacă asemenea fonduri au fost aprobate de Adunarea Generală.
 În baza rezultatului activităţii ei, BT Securities constituie, conform reglementarilor legale 
în vigoare, următoarele fonduri:
-  rezerva legală;
-  fondul de dezvoltare;
-  alte fonduri admise de lege.

• Eliminarea art. 74, alin. 2;
• Modifi carea art. 76, alin. 1, liniuţa 5, după cum urmează:

 Reducerea numărului de acţionari sub minimul legal (reducerea sub 2 a numărului 
acţionarilor, dacă această situaţie durează mai mult de 6 luni);

• Eliminarea Capitolului XVI – “Soluţionarea litigiilor”;
• Eliminarea art. 91;
• Introducerea a doua alineate de încheiere, după cum urmează:

 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile Codului Civil, ale 
Legii privind societăţile comerciale şi alte reglementari legale aplicabile.
 Prezentul act constitutiv a fost actualizat la data de _______________ în urma 
__________ din data de ____________________.

Începând cu data convocării, documentele și informaţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinile de zi ale Adunărilor Generale Ordinara și Extraordinara ale Acţionarilor 
se pot consulta la sediul societăţii/pe pagina de internet sau obţine de la societate. 
Reprezentarea acţionarilor în adunările generale se poate face pe bază de procuri speciale, 
care pot fi  obţinute de la sediul societăţii începând cu data de 11.05.2015. Acestea se vor 
depune în original la sediul societăţii până la data de 25.05.2015.

În cazul în care la data de 29.05.2015 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a 
valida întrunirile, Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acţionarilor sunt convocate 
pentru data de 30.05.2015, în același loc, la aceleasi ore și având aceleași ordini de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Radu Claudiu Roşca
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Campion naţional 
la lupte
Craiova a găzduit la sfârșitul 
săptămânii trecute Finala 
Campionatului Naţional de juni-
ori Under 20 la lupte, unde 
Clubul Sportiv Universitatea Cluj 
a fost reprezentat de cinci spor-
tivi. Luptătorul Roman Dușcov a 
devenit campion naţional după 
ce a trecut în fi nala categoriei 
66 kg de Jakab Zsolt, de la 
Odorheiul Secuiesc. Dușcov va 
reprezenta România la Turneul 
Internaţional al României, pro-
gramat în perioada 8-10 mai, la 
București și la Campionatele 
Europene din luna iunie.

Cupa României 
rămâne la Baia Mare
HCM Baia Mare a câștigat pen-
tru al treilea an consecutiv Cupa 
României, după ce s-a impus cu 
18-17 în fi nala cu CSM București, 
golul victoriei fi ind marcat cu 
doar 9 secunde înainte de fi nalul 
meciului. Băimărencele și-au tre-
cut în palmares a treia Cupă a 
României consecutivă și au ajuns 
la șase trofee cucerite în ultimele 
trei sezoane. Locul al treilea la 
ediţia din acest an a competiţiei 
a fost ocupat de SCM Craiova, 
care a dispus în fi nala mică de 
CSU Neptun Constanţa cu 28-25.

Campioană 
naţională la volei
CS Volei Alba-Blaj a cucerit în pre-
mieră titlul de campioană naţio-
nală la volei feminin, luni, pe te-
ren propriu, după ce a învins-o pe 
CS Municipal Târgoviște cu scorul 
de 3-1 (24-26, 25-17, 25-16, 
25-21), în al treilea meci al fi nalei 
Diviziei A1. Formaţia din Blaj s-a 
impus cu scorul de 3-0 la general 
în fi nala programată după siste-
mul cel mai bun din cinci jocuri, 
după ce câștigase primele două 
partide, ambele la Târgoviște, cu 
3-0 și 3-2. Podiumul a fost com-
pletat de CSM București.

Pe scurt
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Ştefania Vătafu (foto), 21 

de ani, componentă a 

reprezentativei feminine 

de fotbal a României şi a 

clubului Olimpia UT 

Cluj-Napoca, a participat, 

în perioada 21-26 aprilie, 

la primul curs de licenţă 

UEFA B pentru antrenoare-

le din România.

La cursul organizat cu oca-

zia Turneului UEFA de Dez-

voltare dedicat reprezentati-

velor feminine Under 16 au 

participat 20 de foste sau ac-

tuale jucătoare de fotbal din 

România. Ele au luat parte la 

lecţii teoretice şi practice sub 

îndrumarea instructorului teh-

nic UEFA Monika Staab, fos-

tă jucătoare de fotbal în Ger-

mania, şi ex-antrenoare şi 

conducătoare a clubului din 

Frankfurt.

Reporter: Ştefania, cum ţi 
s-a părut experienţa de 
săptămâna trecută?
Ştefania Vătafu: A fost un curs 

foarte interesant, în care am 

descoperit lucruri noi şi în ca-

re am aprofundat multe dintre 

noţiunile cu care, în calitate de 

foste şi actuale jucătoare, ne-am 

întâlnit până acum în carieră.

De când ai realizat că ţi-ai 
dori să devii şi antrenoare 
de fotbal?
Ştiu că sunt tânără şi am cari-

era de jucătoare în faţă, dar an-

trenoratul m-a atras dintotdea-

una. Fiind şi mijlocaş central, 

am o viziune mai bună a jocu-

lui. La un moment dat, urmă-

rind jocurile Olimpiei II, fi e că 

stăteam în tribună sau pe ban-

că, aveam anumite comentarii 

despre joc. Domnul Albon s-a 

întors către mine într-una din 

situaţii şi mi-a zis să nu mă 

opresc, că văd foarte bine jo-

cul, iar indicaţiile sunt corecte. 

De atunci cred că mi-am dat 

seama că m-aş descurca bine 

ca antrenoare de fotbal şi că 

este ceva ce îmi place.

În toamnă, echipa de seni-
oare a României debutează 
în preliminariile EURO 
2017. Crezi că vom reuşi să 
obţinem prima califi care la 
un turneu fi nal?
Noi sperăm tot timpul, e clar 

că meciul cel mai difi cil va fi  

cel cu Franţa, dar, de-a lungul 

timpului, am reuşit să obţinem 

câteva rezultate pozitive chiar 

şi în faţa unor echipe clasate 

mai bine în ierarhia mondială. 

Avem un lot competitiv, tânăr, 

unit. Munca în echipă e o ca-

litate a noastră. Ne dorim cali-

fi carea şi vom lupta pentru ea!

Ștefania Vătafu: „Antrenoratul 
m-a atras dintotdeauna”

Chiar dacă în ultima zi 

din Raliul Argentinei au 

mai rămas de parcurs 

doar 32,6 km, Simone 

Tempestini şi Matteo 

Chiarcossi nu au avut o zi 

uşoară. Echipajul Napoca 

Rally Academy a rezolvat 

o problemă tehnică apă-

rută pe ultima probă şi 

şi-a trecut în cont o victo-

rie senzaţională într-unul 

dintre cele mai difi cile 

raliuri din lume.

Echipajul Napoca Rally 

Academy a început ziua de 

duminică cu un singur obiec-

tiv, acela de a ajunge la sosi-

re şi de a-şi păstra prima po-

ziţie în Production Cup din 

WRC 2.

Prima trecere pe speciala 

El Condor a decurs normal şi 

mai rămâneau de parcurs doar 

16,3 kilometri din Raliul Ar-

gentinei. Dar ce a fost greu 

nu se putea termina decât şi 

mai greu. „După cinci kilo-

metri parcurşi pe ultima pro-

bă a apărut o problemă la ca-

seta de direcţie. Mi-am adus 

aminte imediat de ghinionul 

din Mexic unde am pierdut 

victoria tot pe ultima probă”, 

a spus Simone Tempestini.

Probleme la direcţie

Simone şi Matteo s-au oprit 

pe probă şi au încercat să re-

zolve problema. După 7 mi-

nute, echipajul NRA a reuşit 

imposibilul şi a plecat mai de-

parte. În ciuda acestei întâr-

zieri, Simone Tempestini şi 

Matteo Chiarcossi au reuşit să 

termine pe prima poziţie în 

Production Cup din WRC 2, 

obţinând astfel a doua victo-

rie din mondialul de raliuri.

Au pierdut prima poziţie 
după verifi cări tehnice

După terminarea verifi că-

rilor tehnice, comisarii tehnici 

ai Raliului Argentinei au iden-

tifi cat unele diferenţe între fi -

şa de omologare a modelului 

Subaru Impreza şi componen-

tele maşinii cu care Simone 

Tempestini şi Matteo Chiar-

cossi au concurat în această 

etapă şi au retrogradat echi-

pajul Napoca Rally Academy 

cu 8 locuri.

„În fi şa tehnică de omolo-

gare, modelul Subaru Impre-

za are două ventilatoare, 

dreapta şi stânga, unul cu 9 

palete şi unul cu 11. Comisa-

rii tehnici ai raliului au con-

statat că ambele ventilatoare 

au 9 palete. Această compo-

nentă nu ne aduce niciun 

avantaj din punctul de vede-

re al performanţelor maşinii, 

dar această piesă nu era con-

form fi şei de omologare a ma-

şinii. Cel mai probabil a fost 

o greşeală de asamblare din 

partea mecanicilor noştri şi 

ne pare rău că performanţele 

făcute de Simone, Matteo şi 

întreaga echipă au fost afec-

tate de această greşeală”, a 

spus Marco Tempestini, lide-

rul Napoca Rally Academy.

Următoarea ţintă, 
Raliul Adriatico

Pentru Simone Tempestini 

urmează weekendul viitor par-

ticiparea în Raliul Adriatico, 

etapă din Campionatul Itali-

an de Raliuri, ca parte a pro-

gramului de pregătire pentru 

Raliul Aradului, etapa a doua 

din Campionatul Naţional fi -

ind programată în perioada 8 

– 9 mai.

Simone Tempestini, 
locul doi în Raliul Argentinei
În urma penalizării de la finalul turului, echipajul Simone Tempestini – Matteo Chiarcossi 
a fost clasat pe poziţia a doua din Production Cup în WRC 2.

Piloţii clujeni Simone Tempestini și Matteo Chiarcossi s-au clasat pe locul 8 după ultima probă şi pe locul 2 la Production Cup – WRC 2 în Raliul Argentinei


