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Medicii clujeni, 
atrași de străinătate
Medici specialiști sau rezidenţi, 
studenţi la medicină și asistenţi 
medicali au participat sâmbătă 
la un târg de locuri de muncă 
la spitale și clinici din străinăta-
te, unde li se oferă salarii între 
2.200 și 4.500 de euro pe lu-
nă. Cele mai căutate speciali-
zări de către angajatorii străini 
sunt medicină de urgenţă, tera-
pie intensivă, radiologie, ima-
gistică și ginecologie, iar pe 
lângă salarii, care pornesc de la 
2.200 de euro pentru asistenţi 
medicali, companiile oferă și 
pachete de instalare, bilete de 
avion sau sprijin pentru cei care 
pleacă împreună cu familia.  
Tinerii veniţi să își caute un loc 
de muncă la spitale sau clinici 
din străinătate spun că își do-
resc să plece, pentru că salariile 
sunt mult mai mari decât în 
spitalele din România. 

Pe scurt

Cel puţin două personaje 

cheie din Consiliul 

Judeţean Cluj ştiau de 

numeroasele greşeli pe 

care un alt angajat le 

făcea în dosarul de atri-

buire a licenţelor pentru 

transportul judeţean, dar 

cu toate acestea au prefe-

rat să tacă. De ce? Nu-şi 

doreau să aibă probleme 

şi să-şi piardă sporurile.

În urmă cu fi x un an de zi-

le, Mariana Raţiu (foto stân-

ga) şi Simona Gaci (foto dreap-

ta) recunoşteau că sunt greşeli 

în legătură cu licitaţia pentru 

traseele din programul jude-

ţean de transport 2014-2019. 

Ele au fost interceptate de pro-

curorii DNA când discutau des-

pre inspectorul Octavian David 

(Autoritatea Judeţeană de 

Transport din subordinea Con-

siliului Judeţean Cluj), recu-

noscând că a comis grave gre-

şeli, greşeli despre care nu do-

reau să se afl e. “Momentul nu 

e bun, toţi sunt cu ochii pe 

noi, inclusiv DNA. Lumea nu 

munceşte, dar ar fi  bine să nu 

se afl e că ne pierdem banii pe 

proiecte”, afi rmau cele două.

Inclusiv inspectorul Octa-

vian David a recunoscut că a 

comis nenumărate erori, în 

sensul în care a introdus gre-

şit date în calculator, într-o de-

claraţie de martor în procesul 

în care sunt judecaţi Olezia şi 

Ştefan Cadar, patronii compa-

niei Fany, respectiv Daniela 

Dobrilă, fost director în cadrul 

Autorităţii Rutiere Române. 

Toate greşelile lui au ajutat fi r-

ma Alis Grup, condusă, prin-

tre alţii, şi de vicepreşedinte-

le PSD Cluj Alin Popovici.

ÎN CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ, GREŞELILE SUNT LA ORDINEA ZILEI:

Toată lumea știe, dar tace ! 
• „Cine n-aude, nu vede şi tace, trăieşte o sută de ani în pace!” 
Proverb sicilian
• INCREDIBIL! Aparatul de „specialitate” al Consiliului Judeţean Cluj 
tolerează greşelile pentru a nu-şi crea probleme şi pentru a nu pierde 
sporurile pe proiecte!

Convorbirea a avut loc în data de 31 martie 2014, ora 19.13

Simona Gaci: Bineînţeles, ca să fi e așa, cât mai apoteotic, ghici ci-
ne era pe traseul ăsta? Evident că Fany.
Mariana Raţiu: Ioi, nu pot să cred.
Simona Gaci: No acuma ce o să spună ARR-ul iarăși. Deci, dacă hârtia 
şi hârtiuţa asta se răsufl ă şi mai circulă, iar o să spună (...neinteligi-
bil...)
Mariana Raţiu: O să ne spună iar că voi l-aţi acoperit, că aţi făcut 
mânăreli.
Simona Gaci: Bine, efectele juridice nu-s de mari, deci nu (...nein-
telegibil...)
Mariana Raţiu: Nu, da’ îi vorba de principiu acum, în contextul ăsta cu 
DNA şi cu tot.
Simona Gaci: Exact, exact.
Mariana Raţiu: Când orice chestie, no îi normal, eu știu ce vrei să spui. 
Problema că în astfel de situaţii orice chestie devine un balon imens 
chiar dacă îi de săpun, știi? Deci numa’ asta nu vă mai lipsea acum, 
sincer. Da’ omu’ ăsta îi chiar inconștient, tu. Nu poate, eu ţi-am spus, 
cu cât acţionezi tu mai repede, chestia asta, te salvezi pe tine, înţe-
legi? Trebe înlocuit, deci nu mai ai...
Simona Gaci: Ok și cu cine să-l înlocuiești? Că orice vine va fi  o altă 
catastrofă, că ăia buni și pe care te poţi baza, ă îi folosești acolo 
unde sunt. Că ştii că şi acolo mai sunt trei, patru, cinci loaze care 
f.. buha. Da? Ca în fi ecare..., n-are rost să ne ascundem, ca în fi e-
care direcţie...
(...)
Mariana Raţiu: Bine, da ăsta nu-i normal, David ăsta, eu nu știu 
de ce te mai bazezi pe omul ăsta, no. Sincer.
Simona Gaci: Mariana, da’ îi groaznic (..neinteligibil..)
Mariana Raţiu: Îi groznic, eu știu și îi ca și (..neinteligibil...)
Simona Gaci: A treia oară.
Mariana Raţiu: Îi ca (..neinteligibil..) păstrând proporţiile. Deci îi explic 
frumos ce are de făcut și îmi face exact pe dos. De cinci ori o făcut pe 
dos. Deci n-ai ce, sunt oameni care nu pot și cu cât spe...și cu cât crezi, 
uite că numa’ probleme îţi faci (...neinteligibil..).
Simona Gaci: L-am sunat pe, l-am sunat pe Dan, l-am sunat pe David. 
Parcă l-am și văzut cum ridică din umeri, se uită la mine cu ochii ăia 
albaștri inocenţi. Da păi eu știam că îi, îi, nu l-am atribuit.
(...)
Mariana Raţiu: Da. Da și doamna Bogdan, ă din punctul meu de vede-
re, acuma eu ţi-o spun cu toată sinceritatea, ar fi  super, pentru că îi ul-
tratipicară. Deci aia verifi că de o sută de ori, deci mie foarte bine îmi fa-
ce ce-mi face, îţi spun clar. No, numa’ că ...nu, nu...
Simona Gaci: Nu te poţi lipsi acuma de ea.
Mariana Raţiu: Eu nu că nu mă pot lipsi de ea, da’ nu vrea ea să se 
întoarcă. Ea vrea să se mute și ea la mine. O vorbit cu domnul 
Oleleu. Chestia îi că dacă merge acolo îşi pierde sporul pe proiect, 
deci n-o să vrea. Îţi spun clar.
Simona Gaci: Acuma adevărul este 
că acest, pentru acest post, doi oa-
meni nu se justifi că sub nicio formă.
Mariana Raţiu: Îi clar, îi clar.
Simona Gaci: Deci sub nicio formă, 
sigură că acum, ca să se înlocuiască 
unul pe celălalt, ar trebui să, să fi e 
doi. No, da' opt ceasuri nu se justifi -
că absolut deloc.
Mariana Raţiu: N-au ce face doi oa-
meni, clar.

Stenograma interceptării dintre Rațiu și Gaci

Uioreanu, Oleleu și Lapusan, lobby 
pentru Alis Grup

”Datele în cauză relevă faptul că vicepreședintele CJ Cluj, 
Oleleu Ioan, împreună cu consilierul judeţean Lăpușan 
Remus, acţionează abuziv pentru susţinerea intereselor 
operatorului de transport persoane Alis Group (din care fac 
parte societăţile Tour Claus SRL, Feldibere Trans SRL, Auto 
Trust Corporation SRL) aparţinând oamenilor de afaceri Jișa 
Liviu, Șipoș Vasile Sorin și Lăpuște George Ioan în vederea 
avantajării grupului de fi rme în cadrul Programului de 
transport intrajudeţean 2014-2019, urmărind favorizarea 
acestor societăţi prin trafi c de infl uenţă, sens în care există 
date că le-au fost remise sume semnifi cative de bani. ”, se 
arată într-un document DNA Cluj, citat de clujust.ro.

CITEȘTE ÎNTREAGA DISCUȚIE AICI
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„Greu de parcat, 
Greu de amendat !”
Un angajat al Primăriei joacă rolul principal 

într-un nou fi lm: „Greu de parcat, Greu de 

amendat!” Paginile 4-5

ECONOMIE

S-a lansat primul vin 
local din judeţul Cluj
Podgoria are peste 50 de hectare şi se afl ă în 

apropierea cramei „La Salina”. Pagina 7

EVENIMENT

Noapte „electrică” 
Peste 6.000 de oameni și-au testat limite-

le în primul maraton muzical marca Elec-

tric City. Pagina 11
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AU TRECUT DEJA

de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act 

de demisia președintelui CJ Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?

monitorulcj.ro luni, 30 martie 2015

Funcţionarii publici din 

cadrul Primăriei Cluj-Napoca 

nu înţeleg sensul întrebărilor 

adresate de mass media sau 

se fac că nu le înţeleg, altfel 

nu ne explicăm răspunsul 

primit la o întrebare foarte 

simplă în legătură cu sumele 

primite de Fundaţia Armonia 

şi de SC Armonia Grup SRL 

în ultimii ani de la Primăria 

Cluj-Napoca.

Monitorul de Cluj a solicitat Bi-

roului Mass Media din cadrul Pri-

măriei Cluj-Napoca să-i comuni-

ce sumele primite „sub orice for-

mă” de Fundaţia Armonia şi de 

SC Armonia Grup SRL în decur-

sul ultimilor ani şi specifi cul ac-

tivităţilor care au stat la baza de-

ciziei prin care jurnalistul Ion No-

văcescu a primit de la Primărie 

un spaţiu în centrul Clujului, iar 

răspunsul primit este halucinant.

„Imobilul situat în municipiul 

Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decem-

brie 1989, nr. 4-6, în suprafaţă uti-

lă de 126,99 mp cu o structură for-

mată din 4 birouri, hol, casa scă-

rii, wc comun cu apartamentul nr. 

7, deţinut de Fundaţia Armonia în 

baza contractului de închiriere din 

20 octombrie 2003, cu termen de 

expirare 30 iunie 2015, având des-

tinaţia de activităţi non profi t, a 

fost atribuit în baza hotărârii de 

Consiliu Local din 25 septembrie 

2003. Cuantumul chiriei pentru 

acest spaţiu este de 63,49 lei/lună, 

calculată conform HCL 238/2009 

şi se modifi că lunar conform ratei 

infl aţiei. Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a efectuat plăţi către 

entităţile menţionate în perioada 

01.01.205 – 04.03. 2015”, se arată 

în răspunsul Primăriei.

Nu ne este încă clar despre ce 

an vorbesc domnii de la primă-

rie, anul 2005, 2015 sau anul 205?! 

Ne întrebăm cine se afl a la con-

ducerea Primăriei Cluj-Napoca în 

anul 205?

De asemenea, în sediul men-

ţionat mai sus, între 2007-2008, 

a funcţionat săptămânalul Cetă-

ţeanul Clujean, pe care jurnalis-

tul Ion Novăcescu l-a scos împre-

ună cu Decebal Cotoc, un alt 

„abonat” la banii publici.

Monitorul de Cluj a scris despre 

faptul că Fundaţia Armonia 

Cluj-Napoca, a jurnalistului Ion 

Novăcescu funcţionează într-un 

spaţiu central, închiriat de la Pri-

măria Cluj-Napoca încă de pe vre-

mea lui Funar. În perioada 

2002-2005, Novăcescu a organizat 

mai multe ediţii ale zilelor oraşu-

lui, împreună cu Decebal Cotoc, 

evenimentul fi ind susţinut fi nan-

ciar de autorităţile locale şi zilele 

Europei, atât la Cluj, cât şi în al-

te localităţi, cum ar fi  Bistriţa.

De atunci, activităţile cultura-

le ale fundaţiei au fost invizibi-

le. În 2015, fundaţia Armonia a 

solicitat fi nanţare de 180 000 de 

lei pentru susţinerea evenimen-

telor de pe parcursul anului, în-

să Primăria a decis să-i aloce doar 

120.000 lei ca să organizeze Be-

răria Culturală & Show Factory.

Ion Novăcescu a declarat pen-

tru Monitorul de Cluj că cel mai im-

portant proiect din ultima perioa-

dă al Fundaţiei Armonia este Be-

răria Culturală, ajunsă la ediţia a 

30-a. Proiectul Berăria Culturală se 

desfăşoară din anul 2013 şi este or-

ganizat frecvent, la un interval de 

aproximativ două-trei săptămâni, 

astfel că a ajuns rapid la ediţia a 

30-a. Trebuie menţionat faptul că 

deşi proiectul Berăria Culturală es-

te produs de Fundaţia Armonia şi 

Ion Novăcescu, evenimentele se 

desfăşoară în alte locaţii, iar spa-

ţiul închiriat de la Primărie nu se 

ştie dacă este folosit sau nu pen-

tru alte activităţi.

Activităţi profi tabile, 
într-un spaţiu non profi t

Gazeta de Cluj scria în 2013 

că în sediul de pe Bulevardul 21 

Decembrie 1989 a Fundaţiei Ar-

monia, Ion Novăcescu s-ar fi  apu-

cat să vândă haine furate, fapt 

povestit de un tânăr liberal care 

şi-a cumpărat un costum, primind 

şi o cravată cadou.

Jurnalistul Ion Novăcescu 
gravitează în jurul 
politicienilor de toate culorile

Deşi neagă categoric, relaţia 

jurnalistului Ion Novăcescu stă la 

baza surselor sale de venit. Spa-

ţiul din centrul Clujului l-a primit 

de la primarul PRM Gheorghe Fu-

nar, la alegerile pentru funcţia de 

primar al municipiului Cluj-Napo-

ca a fost alături de candidatul PSD 

Teodor Pop-Puşcaş şi a fost curtat 

de PPDD pentru a candida la Con-

siliul Judeţean Cluj.

Câți bani a stors Novăcescu 
de la Primărie ? Șttt ! Secret !
Primăria Cluj-Napoca ţine la secret banii alocaţi fundaţiei păstorită 
de jurnalistul Ion Novăcescu. Una întrebi, alta ţi se răspunde.

Ion Novăcescu a primit de la Primărie un spaţiu în centrul Clujului 
pentru Fundația Armonia, pe care o păstorește

Extras din solicitarea redacției Monitorul de Cluj către Primăria clujeană

Extras din răspunsul trimis de Primărie



PUBLICITATE

4 MONITORUL CARTIERELOR 
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Prin Decizia adoptata in data de 17.03.2015, Consiliul de 
Administratie al SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER 
VERES S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J 12/3956/1991, 
CUI:201322, cu sediul social in str.Ploiesti, nr.1, ap.3, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, (denumita in cele ce urmeaza 
“Societatea”), in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 
republicata, precum si cu prevederile actului constitutiv al 
societatii COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES S.A.

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita 
prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGA ordinara”) 
si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita 
prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGA 
extraordinara”) conform prevederilor legale si ale actului 
constitutiv, pentru data de 06.05.2015, ora 12:00 pentru 
AGA ordinara, respectiv ora 13:00 pentru AGA Extraordinara,la 
adresa: str. Lalelelor, nr. 11, ap. 46, 400049 Cluj-Napoca, 
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor 
gestionat de Registrul Miorita, la sfarsitul zilei de 05.05.2015 
, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor 
statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGA 
Ordinara si AGA Extraordinara, se va tine in data de 07.05.2015, 
orele 10:00 respectiv 11:00, in acelasi loc, pentru toti actionarii 
inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, 
dupa cum urmeaza:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea 
de zi urmatoarele puncte:

1.Alegerea unui administrator pe locul devenit vacant, 
survenit in urma decesului d-lui Veres Eugen, pentru perioada 
de pana la AdunareaGenerala Ordinara care va aproba 
bilantul societatii pentru exercitiul fi nanciar 2014 si bugetul 
societatii pentru exercitiul fi nanciar 2015, in vederea 
completarii numarului de 3 administratori.

2.Alegerea Presedintelui Interimar al Consiliului de 
Administratie.

3. Prezentarea Raportului Comisiei interne special instituite 
de Consiliul de Administratie.

4. Aprobarea mandatarii doamnei Olga Ionutiu pentru 
ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute 
de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, 
sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in 
numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, precum 
si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat, 
va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai 
sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe 
ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea modifi carii actului constitutiv al societatii 
dupa cum urmeaza:

Societatea isi va schimba sediul social din Cluj-Napoca, 
Str.Ploiesti nr1, ap.3, Cluj-Napoca,jud.Cluj , in str. Lalelelor, 
nr.11, ap. 48, 400049 Cluj-Napoca.

In consecinta Actul Constitutiv din 27.05.2014, Art.3.aliniatul 
1 din Actul Constitutiv se modifi ca in urmatoarea forma…… 
« sediul social al societatii se afl a in Strada Lalelelor, nr. 11, 
ap. 48, 400049 Cluj-Napoca, jud.Cluj»

Urmare a rezilierii contractelor de inchiriere, se radiaza 
urmatoarele Puncte de lucru ale societatii, dupa cum urmeaza:

- Cluj-Napoca, str. Pata Rat FN, judet Cluj, constand in 
atelier auto;

- Cluj-Napoca, Pata Rat FN, judet Cluj, constand in 
desfaasurarea activitti CAEN 3832, 4677,4941.

- Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN
Se infi inteaza un nou sediu secundar al societatii la adresa: str. 

Constantin Brancusi, nr. 18/P, 400458 Cluj-Napoca, judet Cluj.
In consecinta Actul Constitutiv din 27.05.2014, Art.3., 

Sedii Secundare se compleaza cu :
4. Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 18/p
Restul Actului Constitutiv al SC COMPANIA DE SALUBRITATE 

BRANTNER VERES SA din 27.05.2014, ramane nemodifi cat.
2. Aprobarea mandatarii doamnei Olga Ionutiu, pentru 

ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute 
de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, 
sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in 
numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, precum 
si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat, 
va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai 
sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data 
de 05 Mai 2015 (Data de referinta) vor putea participa si 
vota in cadrul “AGA ordinara si extraordinara”.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la “AGA ordinara 
si extraordinara”, este permis prin simpla proba a identitatii 
acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fi zice cu actul 
de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a 
actionarilor persoane fi zice reprezentante, cu procura speciala 
data persoanei fi zice care-i reprezinta si actul de identitate 
al reprezentantului.

Formularul de procura poate fi  obtinutla adresa : str. 
Lalelelor, nr. 11, ap. 46, 400049 Cluj-Napoca, incepand cu 
data de 25.04.2015.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale 
(unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru 
mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate 
sau a certifi catului de inregistrare si a certifi catului constatator 
eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis 
de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul 
este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni 
raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) 
al actionarului reprezentat, vor fi  depuse/transmise in original 
la adresa : str. Lalelelor, nr. 11, ap. 46, 400049 Cluj-Napoca 
sau transmise prin e-mail, la adresa ioan.zlati@brantner.
com, cu semnatura electronica extinsa si redactate fi e in 
limba romana, fi e in limba engleza, pana la data de 
05.05.2015, ora 17.00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau 

impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a Adunariilor Generale. 
Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii 
conforme cu originalul ale actelor de identifi care valabile ale 
initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/
carte de identitate) in cazul persoanelor fi zice si certifi catele 
de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document 
emis de catre o autoritate competenta din statul in care 
actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 
3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii 
generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali 
pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele 
care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o 
limba straina alta decat limba engleza vor fi  insotite de o 
traducere realizata de un traducator autorizat, in limba 
romana sau in limba engleza.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea 
de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe 
ordinea de zi a adunarii generale, vor fi  insotite de copiile 
actelor de identifi care ale initiatorilor si vor fi  depuse la 
adresa: str. Lalelelor, nr. 11, ap. 46, 400049 Cluj-Napoca, 
judet Cluj, pana cel tarziu la data de 13.04.2015, ora 17.00, 
in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule 
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA 
A ACTIONARILOR A SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER 
VERES SA” sau transmise si prin e-mail, la dresa ioan.zlati@
brantner.com, cu semnatura electronica incorporata conform 
Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi 
termen, mentionand la subiect “ PENTRU ADUNAREA 
GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A 
SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc 
propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea 
de zi a adunarii, este necesar existe o justifi care sau un proiect 
de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Data limita, pana la care se depun la adresa din str. 
Lalelelor, nr. 11, ap. 46, 400049 Cluj-Napoca, judet Cluj, 
candidaturile pentru ocuparea locului ramas vacant in consiliul 
de administratie este 05.05.2015, ora 17:00. Conditiile de 
eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii 
pentru functia de administrator al societatii sunt cele prevazute 
in legea nr. 31/1990 si Codul Fiscal, precum si celelalte 
prevederi normative aplicabile.

Lista cuprinzand informatii cu privire la identitatea, loca-
litatea de domiciliu si califi carea profesionala a persoanelor 
propuse pentru functia de administrator se afl a la dispozi-
tia actionarilor, putand fi  consultata si completata de aces-
tia in termenul de mai sus.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile lega-
le aplicabile.

Presedinte Interimar al Consiliului de Administratie,
David Zeininger
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„Greu de parcat, Greu 
Un angajat al Primăriei joacă rolul principal într-un nou film: „Greu de parcat, 

De mai multe săptămâni, 

locuitorii cartierului 

Gheorgheni au reclamat, 

în repetate rânduri, că un 

autoturism Dacia Duster 

cu număr de Bucureşti 

parchează lângă gardul 

bisericii „Înălţarea 

Domnului”, blocând acce-

sul la o parcare ce deser-

veşte două blocuri de 10 

etaje.

În ciuda tuturor reclamaţi-

ilor, cetăţenii au descoperit că 

utilizatorul acelei maşini es-

te greu de amendat. Mai mult, 

„raziile” Poliţiei Locale (care 

are în competenţă exclusivă 

aplicarea legii în parcări şi pe 

domeniul public) se lasă cel 

mai adesea cu o ploaie de 

amenzi pe parbrizele nevino-

vaţilor.

Nu mai departe de acest 

weekend, au păţit-o din nou.

Sâmbătă, 28 martie, pe la 

prânz, Poliţia Primăriei a trimis 

în zonă un echipaj, însoţit chiar 

de o maşină de ridicat autove-

hicule. Fie nu au găsit „adre-

sa”, fi e au recunoscut maşina, 

cert este că şi-au făcut de lu-

cru în spatele blocului de la Ră-

şinari 1, iar Dusterul a rămas 

la locul lui, relatează martorii.

„Sâmbătă seara, la ora 21, 

agentul Moldovan Alin de la 

Poliţia Locală, a venit şi a «îm-

părţit dreptatea»; cum a ştiut 

el mai bine. A amendat ma-

şinile parcate pe un trotuar, 

unde, mai ales la acea oră, nu 

încurcau pe nimeni, şi l-a igno-

rat pe cel care bloca parcarea. 

Nu e prima dată când se în-

tâmplă astfel”, a declarat pen-

tru Monitorul de Cluj un loca-

tar din zonă, care, din moti-

ve lesne de înţeles, nu a do-

rit să-şi dea numele şi nici să 

i se fotografi eze maşina. „Doar 

nu-s nebun, să se pună pe ca-

pul meu cu amenzile. Şi aşa 

am primit mai multe decât 

«Dânsul».”

„Ar trebui să i le trimitem 

să le plătească el. Lumea, pe 

bună dreptate reclamă bloca-

rea parcărilor, vin poliţiştii şi, 

ca să nu plece cu mâna goa-

lă, amendează pe cine apu-

că”, a spus un alt şofer din 

vecinătate.

De ce e atât de greu de apli-

cat legea? Pentru ca – potri-

vit declaraţiilor martorilor – 

proprietarul/utilizatorul Dus-

terului ar fi  consilierul jude-

ţean PNL Alexandru Coroian, 

inspector de specialitate la Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca şi coordonatorul regiilor 

autonome subordonate Con-

siliului Local. Iar asta îl face 

„greu de amendat”!

Ce le rămâne atunci de fă-

cut vecinilor? Poate doar se 

roage să nu aibă nevoie de in-

tervenţia ambulanţei sau a 

pompierilor, pentru că n-ar 

avea pe unde să treacă!

Autoturismul Dacia Duster îngreunează accesul șoferilor în parcare
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de amendat !”
Greu de amendat!”

Directorul editorial al cotidianului Monitorul de Cluj, Paul 
Niculescu, a găsit repede soluţia. „Pentru că știu cât este de 
greu să găsești un loc să-ţi parchezi mașina în Cluj-Napoca 
și cu atât mai difi cil să obţii un loc de parcare, ÎI CEDEZ 
DOMNULUI COROIAN LOCUL MEU DE PARCARE ÎN 
PARKINGUL BĂIȘOARA. Sunt de părere că un politician, con-
silier judeţean și angajat al Primăriei!!! trebuie să fi e un 
exemplu pentru cetăţeni, mai ales în ceea privește respec-
tarea regulilor mărunte, de convieţuire socială”, a spus 
Niculescu.

Donaţie pentru Coroian: 
un ABONAMENT DE PARCARE !

În timp ce mașinile parcate neregulamentar, dar care nu 
încurcau circulația, au fost amendate de Poliția Locală, 
Dusterul negru care bloca accesul în parcare a fost scutit 
de către organele de ordine
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Campania „Să sădeşti un 

pom şi să creşti un pui de 

om” a fost organizată de 

Clinica Novogyn din 

Cluj-Napoca.

Peste 100 de părinţi ai că-

ror copii s-au născut la Clini-

ca Novogyn din Cluj-Napoca 

au participat sâmbătă la cam-

pania „Să sădeşti un pom şi 

să creşti un pui de om”. Aceş-

tia au plantat puieţi pentru a 

marca naşterea copiilor lor.

Organizatorii spun că eve-

nimentul s-a derulat din do-

rinţa de a oferi tuturor copii-

lor şansa de a trăi într-un me-

diu sănătos. Reprezentanţii cli-

nicii speră ca această campa-

nie să aducă în sufl etul fi ecă-

rui copil grija şi responsabili-

tatea faţă de mediu şi natură.

„Campania se numeşte «Să 

sădeşti un pom şi să creşti un 

pui de om» şi a avut loc în par-

teneriat cu Ocolul Silvic Cluj 

care ne-au pus la dispoziţie 

zona de împădurire şi pomi-

şorii. Am plantat peste 100 de 

puieţi de gorun. Prin această 

acţiune am dorit să marcăm 

venirea pe lume a fi ecărui co-

pil, aşa cum fi ecare copil adu-

ce un plus de oxigen într-o fa-

milie aşa am dorit şi noi să 

aducem un plus de oxigen în 

pădurile noastre. Este vorba 

de copii născuţi la Clinica No-

vogyn de la 1 iunie anul tre-

cut, primul copil născut fi ind 

fi ul cunoscutului Cristian Gog, 

dar au venit peste 100 de pă-

rinţi ai căror copii s-au născut 

până la această dată la clinica 

noastră”, a declarat Flavia Ci-

plea, reprezentant al clinicii 

Novogyn Cluj-Napoca.

Alături de tinerii părinţi au 

participat la această activita-

te, care a avut loc în pădurea 

de la intrarea în satul Gheor-

ghieni, şi membrii ai clubului 

Rotaract.

Organizatorii promit că ast-

fel de activităţi vor mai avea 

loc şi în viitor.

Pomi plantaţi pentru copiii 
născuţi la Clinica Novogyn

Consiliul de Administraţie 

de la Liceul Gheorghe 

Şincai din Cluj Napoca a 

anulat toate sancţiunile 

dispuse în urmă cu două 

săptămâni în cazul a 68 

de elevi care au postat pe 

o pagină privată de 

Facebook poze cu profeso-

rii, catalogate drept ofen-

satoare.

Surse din cadrul Liceului 

Gheorghe Şincai au declarat 

că decizia Consiliului de Ad-

ministraţie, care s-a desfăşu-

rat vineri după amiaza, a fost 

de a anula toate sancţiunile 

dispuse împotriva elevilor în 

urmă cu două săptămâni, in-

clusiv în cazul elevilor exma-

triculaţi.

Consiliul de Administraţie 

al liceului a dispus anularea 

tuturor sancţiunilor dispuse 

de Consiliul Profesoral al Li-

ceului Gheorghe Şincai, inclu-

siv şi în cazul elevilor care nu 

au contestat sancţiunilor.

Ancheta de la Şincai 
a fost părtinitoare

Înainte de vacanţa inter-

semestrială din luna ianua-

rie 2015, trei elevi de la Lice-

ul Gheorghe Şincai au creat 

o pagină privată de Facebook 

„Memes Şincai”, la care au 

aderat în câteva zile peste 

800 de persoane, elevi şi foşti 

elevi. Pe această pagină au 

fost postate mai multe zeci 

de fotografi i cu profesorii li-

ceului peste care elevii au su-

prapus diferite mesaje, con-

siderate de profesori drept 

jignitoare.

Ulterior, conducerea liceu-

lui a numit o comisie de an-

chetă care a fost compusă din 

opt profesori şi niciun repre-

zentant al părinţilor.

Care au fost sancţiunile

„În urma audierii celor 62 

de elevi despre care s-a con-

stat că au săvârşit abateri şi 

a dezbaterilor pe marginea 

raportului de cercetare, Con-

siliul profesoral întrunit în 

data de 24 februarie a hotă-

rât: 61 de elevi au primit sanc-

ţiuni prevăzute în regulamen-

tul de organizare şi funcţio-

nare a unităţilor de învăţă-

mânt preuniversitar, de la 

mustrarea scrisă până la mu-

tarea disciplinară în altă uni-

tate de învăţământ. Sancţiu-

nile au fost însoţite de scă-

derea notei la purtare, în in-

tervalul cuprins între notele 

9 şi 4. Nu s-au aplicat sanc-

ţiunile maximale care con-

stau în exmatricularea elevi-

lor”, a precizat directorul li-

ceului Ioan Radu Todea.

Sancțiuni anulate 
la liceul „Șincai”
Consiliul de administrație al liceului a constatat că sancțiunile 
au fost date cu încălcarea reglementărilor și le-a anulat pe toate
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Aprecierea constantă, pe 

pieţele internaţionale, a 

monedei elveţiene faţă de 

cea unică, la fi nalul peri-

oadei raportul dintre ele 

fl uctuând între 1,043 şi 

1,051 franci, a provocat 

creşterea cursului de la 

4,1868 la 4,2280 lei, o 

medie mai ridicată fi ind 

atinsă în 11 februarie. 

Reamintim că maximul 

atins de francul elveţian a 

fost de 4,5817 lei, în 23 

ianuarie.

Perioada a debutat cu un 

curs al euro de 4,4330 lei, ur-

mat imediat de scăderea la 

un minim de 4,4045 lei, zi în 

care cotaţiile au scăzut, pen-

tru scurt timp sub pragul de 

4,40 lei.

Au urmat trei şedinţe con-

secutive de depreciere pen-

tru leu, la fi nalul perioadei 

cursul crescând la 4,4242 lei, 

într-o şedinţă în care deschi-

derea s-a realizat la 4,43 lei, 

peste cotaţia de la închide-

rea de joi. După atingerea 

unui maxim de 4,4320 lei, 

euro a scăzut la 4,42 lei iar 

ultimele tranzacţii s-au rea-

lizat la 4,4220 – 4,4250 lei.

În perioada următoare 

evoluţia leului va continua 

să fi e infl uenţată de politici-

le monetare din zona euro 

şi SUA. Apropierea momen-

tului în care Rezerva Fede-

rală americană va declanşa 

creşterea dobânzilor va pro-

voca înmulţirea ieşirilor de 

capital speculativ, implicit 

deprecierea leului.

Pe plan intern, cea mai 

importantă provocare este 

reprezentată de menţinerea 

la Palatul Victoria a echipei 

PSD. O eventuală schimba-

re va avea ca efect imediat 

deprecierea leului, dar fără 

ca aceasta să fie una de lun-

gă durată. În acest sens, se 

pare că votul de săptămâna 

trecută în favoarea senato-

rului Şova nu a fost recep-

ţionată pozitiv de piaţă, le-

ul nereuşind să preia evolu-

ţia pozitivă din regiune, ca-

re a permis forintului sau 

zlotului să se aprecieze con-

sistent faţă de euro, la va-

lori care se mai înregistrau 

în urmă cu circa un an şi 

jumătate.

Cursul dolarului a scăzut 

de la 4,0791, la începutul pe-

rioadei, la 4,0090 lei, în 24 

martie, minimul ultimelor cir-

ca patru săptămâni, pentru ca 

la fi nalul ei media să fi e sta-

bilită la 4,2280 lei.

Declaraţiile, de acum do-

uă săptămâni, ale ofi cialilor 

Fed, privind întârzierea, că-

tre fi nalul anului, a creşterii 

dobânzilor din SUA, care se 

afl ă de circa şase ani aproa-

pe de 0%, au produs apre-

cierea euro, care în 17 mar-

tie a coborât la 1,0458 do-

lari, minimul ultimilor mai 

bine de 12 ani.

Perechea euro/dolar a cres-

cut de la 1,0768 la 1,1052 do-

lari, iar la fi nalul perioadei 

tranzacţiile s-au realizat între 

1,0801 – 1,0943 dolari, cu pia-

ţa americană închizându-se 

la 1,0890 dolari.

În piaţa la termen de la 

Sibiu, euro s-a tranzacţio-

nat pe iunie între 1,0770 şi 

1,10 dolari iar uncia de aur 

cu scadenţa la finalul lunii 

viitoare la 1.186 – 1.192 do-

lari.

Analiza cuprinde perioada 

23 – 27 martie.  R. G.

Francul, la maximul 
ultimelor șapte săptămâni

PIAŢA VALUTARĂ

Dan GREAVU
redactia@monitorulcj.ro

Sâmbătă s-a deschis prima 

cramă cu vinuri autohtone 

din judeţul Cluj. Investiţia 

aparţine unor oameni de 

afaceri proveninţi din 

domenii care nu au nimic 

în comun cu oenologia. 

Cei doi asociaţi în această 

afacere, Simion-Adrian 

Mureşan, proprietar al 

Electrogrup şi Claudiu 

Sugar, care deţine partici-

paţii la compania Fimaro, 

au decis, iniţial, să cumpe-

re cinci hectare pentru a 

cultiva viţă de vie, datori-

tă împrejurărilor de 

moment, după care au 

început să planteze viţă de 

vie, în 2012, pe o suprafaţă 

de 50 de hectare.

Începutul a fost mai greu 

şi acum, la patru ani de când 

cei doi au început investiţia a 

fost lansat şi primul vin de 

Cluj, Issa, în apropierea Sali-

nei Turda.

„Nu ne-am gândit la o cra-

mă în zona salinei, ci ne-am 

gândit la o cramă în zona 

dealului Durgăului pentru că 

fi ind din zonă ştiam că are 

un potenţial viticol foarte ma-

re. Practic, investiţia noastră 

a început în 2011, în 2012 am 

plantat primele viţe, toamna 

trecută am avut primul rod 

iar acum avem primul vin. 

Podgoria va intra la maturi-

tate cam în 2019, iar în ceea 

ce priveşte producţia putem 

spune că din producţia anu-

lui trecut am îmbuteliat pes-

te 40.000 de sticle şi estimăm 

ca în 2019 să avem o produc-

ţie între 250.000 şi 300.000 

de sticle. Ţinta noastră este 

să intrăm în categoria vinu-

rilor premium şi vrem să fi e 

Clujul şi Turda un loc de un-

de să fi e recunoscut în întrea-

ga Românie, mai ales că în 

acest moment este singura 

podgorie din judeţ. Am vrut 

să fi e un vin mai apropiat de 

lumea nouă, să fi e proaspăt, 

fresh şi orientat înspre gus-

turile tinerilor”, a declarat Si-

mion-Adrian Mureşan, unul 

dintre asociaţii acestei afa-

ceri viticole.

La lansarea vinului „Issa”, 

care a avut loc, sâmbătă, la 

restaurantul „Sarea-n Buca-

te”, situat la câţiva metri de 

intrarea în Salina Turda-Dur-

gău, au fost prezenţi mai mul-

ţi specialişti în vinuri, some-

lieri care au prezentat şi cri-

ticat vinul proaspăt lansat pe 

piaţă.

„Crama La Salina este sin-

gura cramă din judeţul Cluj. 

Aceste vinuri nu putem să 

spunem că vin cu ceva în plus 

faţă de alte vinuri, vin doar 

ca să întregească patrimoniul 

vinurilor româneşti. Foarte in-

teresant este de remarcat că 

foarte aproape de aici avem 

intrarea în Salina Turda. Este 

uimitor dealul cu sare şi dea-

lul cu viţa de vie, bineînţeles 

solul este diferit dar naşte niş-

te vinuri atât de interesante: 

sauvignon blanc, chardonnay 

şi un rose care întregeşte ga-

ma. Să nu uităm, vorbim de 

prima recoltă, prima roadă a 

viei şi prima producţie de vi-

nuri. Deşi sunt la început de 

drum ele se remarcă prin pros-

peţime, au acel touchée de 

vin de calitate şi respiră asta 

prin toţi porii, de la prezen-

tare, de la etichetă, de la ha-

ina vinului până la conţinu-

tul din sticlă”, a declarat so-

melierul Sergiu Nedelea.

S-a lansat primul vin 
local din județul Cluj
Doi oameni de afaceri clujeni au intrat în afaceri cu vin în urma 
unei oportunități intuite pe moment; acum au deschis o cramă 
pentru singurul soi de vin de Cluj.

Vinul Issa a fost îmbuteliat în 40.000 de sticle în 2013
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Peste 300 sute de clujeni au 

ieşit, vineri seara, în stra-

dă, pentru a protesta faţă 

de decizia senatorilor de a 

nu încuviinţa arestarea pre-

ventivă a social-democratu-

lui Dan Şova.

Aceştia au adus cu ei pan-

carte inscripţionate cu mesaje 

precum: „jos Ponta, jos comu-

nismul”, „vă rugăm să ne scu-

zaţi, nu producem cât furaţi” 

sau „Moliceanu demisia”, me-

saje scandate pe traseul Piaţa 

Unirii – Bd-ul Eroilor – Bd-ul 

21 Decembrie – Piaţa Unirii.

Aceasta a fost una dintre lo-

zincile cel mai des scandate pe 

parcursul marşului din centrul 

oraşului, aluzie la păstrarea 

imunităţii senatorului PSD Dan 

Şova, alături de „Vrem integri-

tate, nu imunitate“.

„Am vrut să le transmitem 

parlamentarilor că nouă ne es-

te ruşine cu ei şi sperăm să a-

jungă şi ei la un moment dat 

să le fi e ruşine cu ei înşişi. Dan 

Şova a pus capacul... Vrem să 

se renunţe la imunitatea parla-

mentară de tot”, a declarat pen-

tru Monitorul de Cluj Dorin Ba-

ciu, în vârstă de 30 de ani.

Joi, 26 martie, senatorii au 

respins solicitarea privind reţi-

nerea şi arestarea preventivă a 

social-democratului Dan Şova, 

acuzat de săvârşirea a trei in-

fracţiuni în dosarul privind fap-

te de corupţie la companiile 

energetice Turceni şi Rovinari.

Vor „integritate, 
nu imunitate“

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Parlamentarii nu mai legi-

ferează, ci votează încuvi-

inţări pentru arestare. În 

cursul acestei săptămâni 

vom asista din nou, la două 

astfel de situaţii.

Direcţia Naţională Antico-

rupţie (DNA) a solicitat Parla-

mentului, la sfârşitul săptămâ-

nii trecute, un nou aviz de în-

cuviinţare a reţinerii şi arestă-

rii preventive în cazul deputa-

tului UDMR Marko Attila Ga-

bor, pentru săvârşirea a trei in-

fracţiuni de abuz în serviciu, 

cu consecinţe deosebit de gra-

ve, în dosarul despăgubirilor 

supraevaluate. Este pentru a do-

ua oară când DNA solicită reţi-

nerea şi arestarea preventivă a 

lui Marko Attila Gabor, deputa-

tul părăsind între timp terito-

riul României, fi ind, după ulti-

mele informaţii, în Ungaria.

Vâlcov, din nou 
la mâna colegilor

Pe numele lui Darius Vâlcov, 

DNA a mai emis o cerere de ares-

tare, care a ajuns deja la Senat şi 

urmează să intre în procedurile 

parlamentare. Procurorii spuneau, 

zilele trecute, că au identifi cat un 

seif al lui Vâlcov, pe care acesta 

îl ţinea în casa unui prieten, seif 

care conţinea bani, lingouri de 

aur şi tablouri valoroase.

A doua solicitare a DNA va 

ajunge în Comisia Juridică din 

Senat. Aici, Darius Vâlcov are 

dreptul de a veni pentru a-şi 

consulta dosarul.

De asemenea, la votul din 

plenul Senatului, Darius Vâl-

cov va putea să-şi susţină 

punctul de vedere. În plen, 

Vâlcov va scăpa de cătuşe, 

dar la ieşire le va primi din 

nou.

Alegeri anticipate ?

În contextul valului de ares-

tări, se discută din ce în ce mai 

mult despre alegeri anticipate, 

în aceste zile.

Le-au invocat PNL, pe de o 

parte şi societatea civilă repre-

zentată de voci importante, cum 

ar fi  Mircea Cărtărescu.

„Ne aşteptăm ca o bandă de 

infractori să-l dea pe mâna pro-

curorilor pe unul de-al lor? Nu 

se mai poate cu acest parla-

ment, e nevoie de alegeri anti-

cipate!”, scrie Mircea Cărtăres-

cu pe Facebook.

Şova, scăpat de colegi

Săptămâna trecută social de-

mocratul Dan Şova a fost scăpat 

de arestul preventiv de către co-

legii săi care au dat un vot ne-

constituţional. De altfel, votul din 

plenul Senatului a generat o se-

rie de reacţii atât în ţară, cât şi 

în afară, fi ind „urecheaţi” inclu-

siv de Comisia Europeană.

Rămâne astfel de văzut cum 

vor vota parlamentarii clujeni 

în cazul celor doi, după ce săp-

tămâna trecută Şova a primit o 

mână de ajutor şi de la senato-

rul clujean Laszlo Attila. Aces-

ta a fost singurul parlamentar 

clujean care a votat împotriva 

arestării preventive a lui Şova.

Încă o săptămână de foc în Parlament
Un nou test pentru PSD: cererea de reţinere şi arestare a deputatului fugar UDMR Marko Attila.

MIRCEA 
CĂRTĂRESCU | 
scriitor

„Ne aşteptăm ca o 
bandă de infractori 
să-l dea pe mâna 
procurorilor pe unul 
de-al lor? Nu se mai 
poate cu acest 
parlament, e nevoie 
de alegeri 
anticipate!“
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Cazul Dan Șova pare a fi  piatra de încercare a voinței politice de eradicare a corupției
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(1.5)

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere + de-
pendinţe, ultracentral, zona P-ţa 
M Viteazul, în supr. de 54 mp utili 
+ 2 beciuri de 12 mp și 14 mp, 
construcţie de cărămidă, călduroa-
să iarna și răcoroasă vara, gea-
muri termopan, renovat recent, 
centrală termică, contorizat indivi-
dual, ușă metalică la 
intrare,parchet, gresie, faianţă, ex-
cepţional pentru cabinete, birouri 
sau locuit. Aștept oferte la tel. 
0762-258062 (3.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
et. 1, în cart. Mărăști, str. Fabricii 
de Zahăr nr. 73. Fără agenţii. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0742-436354. (7.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ța 
14 iulie, Donath, E. Grigorescu, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ța 1848, Cluja-
na), suprafața utilă între 100-
150 mp, pod, garaj, teren sau 
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (1.5)

¤ Cumpăr casă veche cu 
suprafață mică de teren sau 
spațiu comercial. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (1.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianță, pod, pivniță, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relații 
la tel. 0726-759145. (1.5)

¤ Vând casă în comuna Câțcău, 
jud Cluj, 4 camere, șură cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, 
cotețe și anexe, curte, grădină, 
acces la toate utilitățile, cu sau 
fără 4 ha teren agricol. Inf. și 
relații suplimentare la tel. 0746-
297102. (1.5)

¤ Vând casă în zonă 
rezidențială, în cart. Borhanci, 
Aleea Violetelor nr. 1, teren în 
supr. de 607 mp, la parter, li-
ving, bucătărie, baie, WC, căma-
ră, terasă, la etaj 3 camere, bal-
con, terasă, hol, baie, WC. Inf. la 
tel. 0264-550331 sau 0725-
442163. (1.5)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 
3 dormitoare, supr. 72 mp, gră-

dină și teren, C.F. actualizat. Inf. 
suplimentare la tel. 0747-
700044. (1.5)

¤ Cumpăr casă veche, cu supra-
faţă mică de, sau spaţiu comerci-
al cu vad bun, cu vitrină la stra-
dă, până în 20-25 mp. Aștept 
oferte serioase la tel. 
0762-258062. (5.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

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

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

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

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

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

¤ Vând teren intavilan în Mărișel, 
supr. 12200 mp, front la drum 
principal 90 m, curent electric, a-
pă, carte funciară, preț 10 euro/
mp. Inf. și relații suplimentare la 
tel. 0744-653097. (1.5)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. 
Aștept oferte la  tel. 0740-
876853. (1.5)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la [oseaua eu-
ropean\ E60, situat la intrarea 
Turda-D\b\g\u, vis-à-vis de Că-
minul de vârstnici Sfânta Sava, 
teren compact, curent electric, 
carte funciară, pozi]ie [i loca]ie 
foarte bună pentru construc]ie 
de anvergură, pre] 17 euro/mp. 
Inf. la tel. 0744-653097. (1.5)

¤ Cump\r teren însupr. de 500 
mp pentru construc]ie vil\, sau 
de 1500 mp pentru construc]ie 
case `n[iruite, liber sau cu cas\ 
demolabil\, `n zona Grigorescu 
(P-]a 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arie[ului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-]a 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 0748-
111295. (1.5)

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SPAŢII

¤ Vând garaj de beton prefabri-
cate, în cart. Mărăști, lângă P-ţa 
Mărăști, supr. 19 mp, cu curent 
electric, contorizat separat, acte 
la zi, în perfectă stare de utilizare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0762-258062. Rog seriozitate 
maximă. Preţ negociabil. (5.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. ofer spre închiriere garaj 
din beton, situat în cart. Grigores-
cu în curtea blocului din str. Fân-
tânele nr. 5, vis-à-vis de Institutul 
de Chimie. Inf. la tel. 
0364-404101, 0771-382360 sau 
0753-102134. (5.7)

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

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curăţenie
angajăm

personal cu/fără 
experienţă în domeniu,

pentru curăţenie în 
centre comerciale din Cluj 

Iulius Mall.
Tel. 0728-999.187. (4.6)

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

¤ Angajăm personal curățenie 
pentru magazin. Salariu minim 
pe economie + bonuri de masă.
Pentru informații sunați la 021-
3110087. (1.10)

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Prelucrări fotografi ce alb/ne-
gru pe cale clasică (manual). Inf. 
la tel. 0756-953945. (2.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (6.7)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, ta-
rif accesibil. Fost maistru specia-
list la “Casa de Modă”. Inf. la tel. 
0364-882575. (6.7)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinței, 
în Cluj-Napoca Sunați la tel. 
0740-876853. (7.7)

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.
¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 50 cmc, în patru 
timpi, și pentru viteze, puțin ru-
lată în țară, și cască motociclist 
nouă, nr. 56. Inf. la telefon 
0723-064864. (4.5)

¤ Vând CART, 270 cmc, stare 
perfectă. Inf. și relații la tel. 
0740-876853. (4.5)

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

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și piese de schimb. Relaţii 
la tel. 0746-297102. (7.7)

¤ Cumpăr cauciuc auto, marca 
”Hankook”, indicativ 
866-205/60/15, nou, stare bu-
nă. Inf. suplimentare la tel. 
0744-653097. (7.7)

UZ CASNIC

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

ELECTRO

¤ Vând materiale electrice pentru 
instalații de forță, contactori între 
10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A, 
stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-
0,75/1500; 1,5/1000, de 380 V, 
manometru cu contact 0-600 
bari, preț aceptabil, sau la schimb 
cu materiale lemnos-cărămidă. 
Inf. tel. 0722-886013. (1.7)

¤ Vând Ph termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 0744-
479172 sau 0374-930918. (1.7)

¤ Vând două televizoare color 
”Teletech”, în stare bună de func-
ţionare. Inf. suplimentare la tel. 
0745-920199. (7.7)

¤ Vând televizor color marca 
”NEI”, în stare bună de funcţiona-
re, preţ 200 RON. Inf. suplimen-
tare la tel. 0753-079049. (7.7)

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

CĂRŢI

¤ Vând convenabil colecţia 
”Știinţă și Tehnică și ”Revista 
Tehnium”, din 1950 până la re-
tragerea de pe piaţă. Inf. supli-
mentare la tel. 0723-064864. 
(3.7)

DIVERSE

¤ Cumpăr loc de veci în Cimitirul 
Mănăștur nou, Cordos, cu acte în 

regulă, C.F. Aștept variante la tel. 
0722-886013. (1.7)

¤ Vând URGENT trei pardesie de 
damă și trei de bărbaţi, diferite 
culori și mărimi, stare bună, preţ 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53° și vin alb și roșu, preţ 30 
RON, 23 RON, respectiv 8 RON. 
Calitate superioară, la comandă. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 5 
ani, ghete negre din piele nr. 40, 
noi. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (2.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, preţ nego-
ciabil. Aţtept telefoane la 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând două pături de Mara-
mureș, noi, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând două covoare, covor 
”Delina”, cu dim. 3 x 2,5 m, car-
petă și covor lucrat manual din 
lână cu dim. 3 x 2,50 m, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton 
și 42 plopi pentru gard. Inf. la tel. 
0746-297102. (2.7)

¤ Vând 15 bucăţi de piese de ar-
tizanat din alamă, candele, servi-
ciu de ţuică, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (2.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (2.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, peste 120 l. Sunaţi la la tel. 
0740-876853. (2.7)

¤ Vând două baterii pentru ţigări 
electronice, VAMO V5 de capacita-
te mare cu vaporizatoare perfor-
mante și MVP de 2600 mAh și vol-
taj variabil, foarte performante, 
puţin folosite, se pot verifi ca și pro-
ba. Inf. la tel. 0762-258062. (3.7)

¤ Vând cablu din oţel zincat de Ø 
9 mm. Inf. la la tel. 
0746-297102. (7.7)

¤ Vând tanc lapte din inox, digi-
tal, 300/800 litri, monofazice, ief-
tin. Inf. la tel. 0747-700044. (7.7)

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

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

COLECȚIONARI

¤ Vând colecţie de obiecte deco-
rative din cupru, 12 bucăţi, cara-
fă, candelă, servici de cafea cu ta-
vă și cești, etc. Preţ bun. Inf. la 
tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (4.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe ca-
re se servesc și se pun paharele 
în locale. Tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (3.5)

¤ Cumpăr embleme auto, insig-
ne, insigne fanioane, decoraţii 
medalii vechi românești. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, peste 500 de mo-
dele (sport, faună, etc.), fără cip, 
preţ negociabil la cantitate. Tel. 
0755-920694. (3.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Vând colecţie de brichete, bri-
chete pe gaz și benzină, preţ ne-
gociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând sobe de teracotă antice, 
cu ornamente deosebite, de cu-
loare galbenă, maro și albă, și 
candelabre antice. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (3.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri cir-
culate în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, per-
sonaje, animale, sport, avioa-
ne, etc), preţ 0,30 RON/buc, 
negociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (3.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (3.5)

ANIMALE

¤ Vând ouă pentru incubat, găini 
de rasa Rhode Island Red, origina-
ră SUA, foarte frumoase, culoare 
cărămiziu închis, productivitate ma-
re, sănătoase (pot trimite poze pe 
facebook), ouă de raţe albe Pekin 
și gâște albe Toulouse, de 8-10 kg. 
Inf. la tel. 0762-258062. (3.7)

¤ Crescător de păsări de curte, 
vând ouă pentru consum zilnic 
sau pentru incubat, găini, raţe și 
gâște albe de carne, crescute cu 
cereale ecologice, nestresate, 
sunt proaspete și curate. Sunaţi 
la tel. 0762-258062. (3.7)

PIERDERI

¤ Transilvania Holzindustrie SRL-
D, CUI 28100905, J31/77/2011 
pierdut certifi cate constatatoare 
nr. 3756/25.02.2011 și nr. 
16121/14.09.2011, emise de 
ORC Sălaj. Le declar nule. (1.1)

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

TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Impact global (reluare)
13:00 Germana...la 1 (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Hai - Hui (mag. life-style)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
18:40 Capri (it., 2006, s. tv, se-
zonul 3, episodul 17) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (emis. info.)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Magazin UEFA Champi-
ons League 2014-2015

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.)
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.)
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Iadul bucătarilor (emis. con.)
23:00 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (s. dr.)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 La Măruţă (divertisment)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
18:00 Lecţii de viaţă (2015)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 CSI: New York (sua-can., 

2004, s. poliţist, sezonul 9, epi-
sodul 9)

PRIMA TV

14:00 Casa: construcţie și design 
(divertisment, episodul 13)
15:00 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 1, episodul 1)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sezonul 14, episodul 17)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, divertis-
ment, sezonul 10, episodul 3)
17:30 Râzi și câștigi (2014, 
mag. de div.)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, episodul 10)
20:30 Revendicarea (reality 
show, episodul 12)
21:30 Dosarele DNA (emis. in-
fo., episodul 17)
22:30 Trăsniţii (s. com.)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 45)
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 49)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:45 Teo Show (2013, div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz (2012, div.)

LOOK TV

13:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
14:00 Celebrity (2012) (reluare)
15:00 Un show cu gust (reluare)
17:00 Fotbal Look (emis. sport)
18:30 Documentar: Sport Confi -
dential
19:00 Duda saptămânii (live)
19:30 Știri Look TV
20:00 Minunile Lui Tămaș (di-
vertisment)
22:00 Tonik Show(AP) (2012, 
divertisment)
23:00 Cenzurat!(12) (2013, di-
vertisment)

spectacole

Nu vezi că stai în braţele mele, orbule?,
de Nichita Stănescu

Marţi, 31 martie, ora 19.00

Requiem, de Giuseppe Verdi
Joi, 2 aprilie, ora 18.30

Lucia di Lammermoor , de Gaetano Donizetti
Duminică, 5 aprilie, ora 18.30

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Teatrul Maghiar de Stat
#cântecdelebădă, după Cehov

Joi, 2 aprilie, ora 19.00

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI CĂLĂTOR !

Pentru o mai bună deservire a publicului călător din cart. 
Între Lacuri, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA 
anunţă suplimentarea numărului mijloacelor de transport 
în zilele lucrătoare pe linia 47 (P-ţa M. Viteazul – Str. 
Harghitei), începând cu data de 30 martie 2015.

De asemenea, din cauza condiţiilor difi cile de trafi c 
determinate de lucrările executate pe str. Oașului, începând 
cu data de 30 martie 2015 se modifi că orarul liniei 26 
(Grigorescu – B-dul Muncii), în intervalul 13:00 – 17:00.

Programele pot fi  consultate pe site-ul Companiei de 
Transport Public.

                                                                                                        

NOTIFICARE

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap. 1, jud. Cluj, CIF 26619141, 
Nr. Matricol 2A0444, în calitate de administrator judiciar

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi ca-
tă împotriva debitoarei DAMIDA HIGH LIFE S.R.L. prin În-
cheierea civilă nr. 809/2015 pronunţată la data de 
24.03.2015 de către Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul 
cu nr. 355/1285/2015. Termenul limită pentru înregistra-
rea eventualelor opoziţii la deschiderea procedurii: 10 zile 
de la primirea prezentei notifi cari. Termenul limită pentru 
depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii 
debitorului este 28.04.2015. Termenul limită pentru veri-
fi carea creanţelor, întocmirea, afi șarea și comunicarea ta-
belului preliminar al creanţelor este 13.05.2015. Data li-
mită pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţe-
le și drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul judici-
ar în tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în 
BPI a Tabelului Preliminar. Termenul pentru soluţionarea 
eventualelor opoziţii sau contestaţii și pentru defi nitivarea 
tabelului creanţelor este 02.06.2015. Prima adunare a cre-
ditorilor va avea loc la data 18.05.2015, ora 12:00, la se-
diul procesual ales al administratorului judiciar din Cluj-Na-
poca, str. Emil Racoviţă nr. 38, ap. 1, jud. Cluj, , ora 12:00.

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

incepand cu 28 martie 2015

PROGRAMUL ZILNIC:

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

VĂ PUNEM LA DISPOZIŢIE URMĂTOARELE AMBARCAŢIUNI:

• HIDROBICICLETE TIP LEBĂDĂ CU 2 LOCURI – 5 BUCĂŢI;

• HIDROBICICLETE TIP LEBĂDĂ CU 4 LOCURI – 10 BUCĂŢI;

• HIDROBICICLETE CU 3 LOCURI – 10 BUCĂŢI;

• BĂRCI CU VÂSLE – 10 BUCĂŢI.

https://www.facebook.com/radpcluj

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788
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O demonstrație de forţă 

pentru o seară, asta şi-a 

dorit şi a reuşit să fie 

Electric City – Youth 

Day. Evenimentul deru-

lat sâmbătă la Cluj, sub 

egida „Cluj -Capitală 

Europeană a 

Tineretului”, a reuşit să 

adune peste 6000 de 

oameni, mai mult decât 

s-a preconizat iniţial.

Prin intervenţiile arhitec-

turale şi prin zonele amena-

jate, organizatorii au reuşit să 

pună cu adevărat în valoare 

noua Sală Polivalentă, folo-

sindu-se de întregul potenţial 

al acestui spaţiu. Totul pen-

tru a oferi participanţilor o ex-

perienţă complexă, nu doar o 

serie de concerte.

„Clujul avea nevoie de un 

eveniment, indoor, mare ca-

re să dezmorţească oraşul du-

pă iarnă. Electric City este un 

proiect pe care îl pregăteam 

de 2 ani, iar faptul că anul 

acesta Cluj este Capitala Eu-

ropeană a Tineretului ne-a 

oferit contextul perfect să îl 

lansăm”, a explicat Teodor 

Negrea, directorul Boiler 

Events, organizatorul eveni-

mentului.

Făcut după chipul şi ase-

mănarea fratelui mai mare, 

Electric Castle, evenimentul 

Electric City a activat rapid 

comunitatea din jurul festi-

valului din întreaga ţară. În 

faţa scenelor amplasate în Sa-

la Polivalentă şi Cluj Arena 

s-au afl at tineri veniţi speci-

al la Cluj pentru a vedea ar-

tişti precum Chase&Status, 

Waldeck, Akua Naru sau 

David August.

„Tocmai această comuni-

tate este cea care ne-a con-

vins să sprijinim Electric City. 

Parteneriatul cu echipa EC 

pentru Cluj 2015 este un exem-

plu care ilustrează foarte bi-

ne modul în care Capitala Eu-

ropeană a Tineretului poate 

uni comunităţi care să active-

ze împreună. Suntem convinşi 

că Electric City va continua 

cu succes mulţi ani după 

2015”, a spus Diana Apan, di-

rector comunicare al progra-

mului Cluj 2015.

La Cluj, clujenii au priori-

tate. Electric City a fost des-

chis de Grimus, o alegere 

foarte bună pentru că trupa 

clujeană are un grup de fani 

foarte dedicaţi, ce au fost pre-

zenţi în faţa Main Stage încă 

de la ora 18:00. Urma a con-

fi rmat ca trupele româneşti 

stau foarte bine pe scenă ală-

turi de numele de succes in-

ternaţional care i-au urmat. 

Akua Naru, Waldeck, All Abo-

ut She au propus stiluri foar-

te diferite publicului din Sa-

la Polivalentă, însă la fel de 

bine primite fi ecare. Chase 

and Status a fost punctul cul-

minat pe scena principală, 

Kove şi Jon Kennedy reuşind, 

ulterior, să păstreze atmosfe-

ra la intensitate maximă pâ-

nă la ora 6 dimineaţa.

Activată din primul minut 

al evenimentului, scena Silent 

Disco, amenajată în sala de 

antrenament a Sălii Polivalen-

te a fost un real succes! Zo-

na a fost în permanenţă pli-

nă, foarte mulţi oameni des-

coperind acum unul dintre ce-

le mai de succes concepte ale 

Electric Castle.

Cluj Arena, prin scena am-

plasată în parcarea subtera-

nă, a dus numele „grele” din 

muzica electronică. O reve-

laţie pentru cei mai puţin fa-

miliarizaţi cu stilul germanul 

David August şi-a adunat fa-

nii, deloc puţini, pentru un 

super show. Kollektiv Turm-

strasse şi ABC au ţinut sce-

na deschisă până dimineaţă.

Electric City şi-a închis por-

ţile în această dimineaţă la 

ora 8.

Până când vor redeschide 

porţile castelului din Bonţida, 

organizatorii promit, însă, noi 

evenimente care să ţină pu-

blicul în ritm.

Noapte „electrică” 
la Sala Polivalentă
Peste șase mii de oameni și-au testat limitele în 
primul maraton muzical marca Electric City 

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Din nou pe teren
Sabău, Rotariu, Stelea, 
Doboș sau Ganea au îmbră-
cat din nou tricourile naţio-
nalei într-un eveniment cari-
tabil pentru salvarea vieţii 
medicului Florin Benea. 
Meciul caritabil desfășurat, 
vineri, în Sala Sporturilor 
din Cluj, unde „Generaţia de 
Aur” a fotbalului românesc a 
întâlnit fostele glorii ale 
Universităţii Cluj. După meci 
a avut loc și o licitaţie pen-
tru tricourile jucătorilor. 
Printre tricourile licitate a 
fost și un tricoul galben cu 
numărul 10 a lui Gică Hagi, 
care a fost câștigat de cole-
gii lui Florin Benea. Toţi ba-
nii încasaţi din încasări și din 
licitaţia de tricouri vor fi do-
naţi în conturile medicului 
Benea.

Căprioriu, medalie 
de bronz în Turcia
Sportiva Corina Căprioriu a 
cucerit, vineri, medalia de 
bronz la categoria 57 de ki-
lograme, la Grand Prix la ju-
do de la Samsun (Turcia). 
Corina Căprioriu, sportivă le-
gitimată la Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj, a câștigat 
grupa D a categoriei sale, 
după victorii în faţa unor ad-
versare din Belarus și 
Austria, dar în semifinale a 
fost învinsă de Viola 
Waechter (Germania), in-
trând în recalificări. În aceas-
tă fază, Căprioriu a învins-o 
pe Johanna Mueller 
(Germania), cucerind astfel 
medalia de bronz. La ace-
eași categorie, Loredana 
Ohâi a fost eliminată în pri-
mul tur al grupei D.

Pe scurt

PUBLICITATE
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Totuşi, TAS a păstrat 

penalizarea de 24 de 

puncte decisă de FRF pen-

tru clubul ardelean din 

cauza datoriilor către mai 

mulţi jucători.

„Astăzi (n.r. – vineri) clu-

bul nostru a obţinut un răs-

puns favorabil cu privire la 

suspendarea provizorie a mă-

surii de interdicţie a dreptu-

lui de a face transferuri şi/

sau de a legitima jucători. 

Privim astfel cu încredere spre 

o soluţionare favorabilă şi a 

dosarului de fond în cel mai 

scurt timp”, se arată într-un 

comunicat al CFR Cluj, pos-

tat, vineri, pe site-ul ofi cial 

al grupării.

Pe data de 4 februarie, Co-

misia de Disciplină a FRF a 

sancţionat CFR Cluj pentru 

neexecutarea hotărârilor Ca-

merei Naţionale pentru Solu-

ţionarea Litigiilor (CNSL), pen-

tru neachitarea datoriilor că-

tre cinci fotbalişti, cu interzi-

cerea dreptului de a transfe-

ra sau legitima jucători în ca-

litate de club cesionar şi scă-

derea a câte patru puncte pen-

tru fi ecare dosar, 24 de punc-

te în total. Cei cinci jucători 

sunt Daniel Stana, Laszlo Sep-

si, Claudiu Voiculeţ, Ioan Ho-

ra şi Vasile Maftei, cu menţi-

unea că ultimul a avut două 

dosare deschise la CNSL.

Comisia de Recurs a FRF 

a respins, la 20 februarie, me-

moriul grupării CFR Cluj, men-

ţinând sancţiunea cu 24 de 

puncte de penalizare dictată 

de Comisia de Disciplină.

La mijlocul lunii martie, TAS 

a respins cererea clubului CFR 

Cluj de suspendare a sancţiu-

nii cu depunctarea, dictată de 

Comisia de Disciplină a FRF, 

până la judecarea recursului de 

către instanţa de la Lausanne.

Ca urmare a penalizării, 

CFR Cluj, care ocupa locul 2 

în clasamentul Ligii I la fi na-

lul turului, cu 34 de puncte, 

a ajuns pe ultimul în clasa-

mentul Ligii I. Formaţia arde-

leană are acum 12 puncte, du-

pă 23 de etape.

Liber la transferuri 
în Gruia
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la 
Lausanne a ridicat provizoriu interdicţia de a 
legitima jucători în cazul grupării CFR Cluj.


