
JOI | 27 IUNIE 2019 | anul XXII, nr. 115 (5540) | 12 pagini | 1,50 lei

ACTUALITATE

Polițiștii de la „locală”
s-au făcut de râs
Un agent de la Poliția primăriei a amendat 
o femeie fără mașină și fără permis pen-
tru că ar fi  parcat pe trotuar.  Pagina 2

ADMINISTRAȚIE

Cât de bogat este
primarul Emil Boc?
Edilul nu a făcut în ultimul an achiziții 
imobiliare, dar salariul și conturile 
i-au crescut.  Pagina 4

IT&C

Apple Pay a ajuns
în sfârșit în România
Utilizatorii de iPhone vor putea efectua 
plăți electronice prin Banca Transilvania 
și Orange Money.  Pagina 9

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

Activiștii de la SOS Parcul Est semnalează o problemă gravă: zeci de rațe de la Lacul 1 
din Gheorgheni au fost găsite moarte în ultimele două săptămâni.  Pagina 5

POLITICĂ

Eckstein-Kovács, înfrângere în cursa 
pentru funcția de Avocat al Poporului

EDUCAȚIE

UBB a pierdut lupta pentru 
înființarea Universităţilor Europene

Parlamentul a votat, miercuri, 
numirea Renatei Weber ca Avo-
cat al Poporului. Propunerea a-
cesteia pentru funcţie a fost fă-
cută de ALDE.

Astfel, clujeanul Eckstein-
Kovács Péter, susținut de Opoziție 
(PNL, USR și UDMR), respectiv 
Cătălin Voinea-Mic, susținut de 
PMP, au ratat șansa de a ocupa 
funcția deținută până în prezent 
de Victor Ciorbea.

„Mă onorează nominalizarea 
pentru Avocatul Poporului și mă 
bucură încrederea pe care mi-au 
arătat-o, încă o dată, deja foștii co-
legi din ALDE, pentru că am de-

misionat din partid odată ce am 
acceptat această nouă misiune”, 
a scris fosta europarlamentară We-
ber, pe Facebook.

Mandatul lui Victor Ciorbea ex-
pirase deja în data de 6 mai 2019. 
Fostul premier și-ar fi  dorit un nou 
mandat, însă mai multe formațiuni 
politice din opoziție și-au anunțat 
ulterior susținerea pentru Eckste-
in-Kovács. Cu toate că PNL, USR 
și UDMR și-au dat mână pentru 
numirea clujeanului în funcție, 
premierul Viorica Dăncilă a decla-
rat că postul de Avocat al Popo-
rului va reveni candidatului pro-
pus de ALDE.

Universitatea „Babeş-Bolyai” 
a pierdut lupta cu Şcoala Naţi-
onală de Studii Politice şi Ad-
ministrative (SNSPA), Univer-
sitatea din Bucureşti şi Univer-
sitatea de Construcţii în con-
cursul pentru crearea, în con-
sorţii internaţionale, a prime-
lor 17 universităţi de tip pilot 
europene.

Astfel, UBB a ratat aproxi-
mativ 5 milioane de euro, su-
ma oferită de Comisia Euro-
peană pentru operaţionaliza-
rea universităţii europene pe 
care consorţiul trebuie să o 
formeze. Pe lângă Universita-

tea „Babeş-Bolyai” şi cele trei 
câştigătoare, alte şapte uni-
versităţi din întreaga ţară au 
participat la acest concurs.

UBB a participat la compe-
tiţie, fiind parte a unui con-
sorţiu format din Universita-
tea din Lille (Franţa), Univer-
sitatea din Malmö (Suedia), 
Universitatea Mykolas Rome-
ris din Vilnius (Lituania), U-
niversitatea din Minho (Por-
tugalia), Universitatea Roma 
Tre (Italia), respectiv Univer-
sitatea din Wrocław (Polo-
nia), însă nu se află printre 
câştigători.
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Pietonul lovit mortal pe strada Câmpul Pâinii 
era așteptat acasă de un „îngeraș” de câteva luni

Mor rațele de pe lacul 
din Parcul de Est

Zeci de rațe moarte plutesc pe apa lacului
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Panică pe Republicii: 
o maşină a ars ca o torţă

Un incediu a avut loc, în noaptea de 
marţi spre miercuri, pe strada Republicii 
din municipiul Cluj-Napoca. Potrivit ISU 
Cluj, două autospeciale pentru stingerea 
incendiilor au intervenit în cursul nopţii 
de marţi spre miercuri pentru a opri flăcă-
rile ce au cuprins un autoturism parcat pe 
strada Republicii, din municipiul 
Cluj-Napoca. Solicitarea pentru interven-
ţia pompierilor a venit în jurul orei 00:30, 
incendiul fiind stins în circa o jumătate de 
oră. Din fericire, nu au fost persoane ră-
nite ca urmare a acestui incident, însă au-
toturismul a fost distrus de flăcări în pro-
porţie de peste 80%. Din cercetările preli-
minare, cea mai probabilă cauză a incen-
diului a fost o defecţiune electrică la com-
partimentul motor al autoturismului.

Un bărbat s-a enervat în 
trafic şi a lovit un alt şofer
Un bărbat s-a enervat în trafic, s-a certat 
cu un alt șofer și l-a lovit prin geamul 
deschis alt portierei. Poliţiștii clujeni au 
identificat un bărbat în vârstă de 33 de 
ani, din Câţcău, bănuit de comiterea in-
fracţiunii de lovire sau alte violenţe. 
„Conform probatoriului administrat, la 
data de 24 iunie, în jurul orei 14:30, du-
pă o șicană în trafic, i-ar fi aplicat mai 
multe lovituri conducătorului unui autotu-
rism prin geamul deschis al portierei. În 
cauză se continuă cercetările sub aspectul 
săvârșirii infracţiunii de lovire sau alte vi-
olenţe, faptă prevăzută de Codul penal”, 
transmit reprezentanţii IPJ Cluj.

Un bărbat a fost reţinut 
după ce a furat colete în 
valoare de 8.000 de euro
Poliţiștii au percheziţionat casa unui tânăr 
de 23 de ani, bănuit că a furat mai multe 
pachete dintr-o remorcă. Casa tânărului 
de 23 de ani din Câmpia Turzii a fost per-
cheziţionată fiindcă era bănuit că ar fi fu-
rat mai multe pachete dintr-o remorcă 
parcată pe strada Gheorghe Bariţiu din 
Câmpia Turzii, în noaptea dintre 17 și 18 
iunie.Prejudiciul cauzat a fost aproximat 
la 8.000 de euro. „În urma percheziţiei 
domiciliare, au fost descoperite mai mul-
te bunuri și valori ce fac obiectul cauzei, 

prejudiciul fiind recuperat în proporţie de 
circa 30%. În baza probatoriului adminis-
trat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de 
ore de către poliţiști. În cursul zilei de azi, 
acesta va fi prezentat magistraţilor pentru 
dispunerea altor măsuri preventive”, au 
transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

Atenţie şoferi! Sens unic 
pe o stradă din Mărăşti
Autorităţile locale au anunţat că strada 
Lacul Roșu va fi, începând de azi, stradă 
cu sens unic. Primăria municipiului 
Cluj-Napoca anunţă instituirea sensului u-
nic de circulaţie pe str. Lacul Roșu și aleile 
adiacente acesteia. Cu această ocazie vor 
fi luate în evidenţă locuri de parcare pe 
partea carosabilă. Măsura a fost imple-
mentată ca urmare a hotărârii Comisiei 
Municipale de Sistematizare a Circulaţiei. 
„Rugăm locuitorii din zonă să circule cu 
prudenţă și să respecte noile reglemen-
tări de circulaţie”, au transmis reprezen-
tanţii Primăriei. Primăria municipiului 
Cluj-Napoca anunţă instituirea sensului u-
nic de circulaţie pe str. Lacul Roșu și aleile 
adiacente acesteia. Cu această ocazie vor 
fi luate în evidenţă locuri de parcare pe 
partea carosabilă. Măsura a fost imple-
mentată ca urmare a hotărârii Comisiei 
Municipale de Sistematizare a Circulaţiei. 
„Rugăm locuitorii din zonă să circule cu 
prudenţă și să respecte noile reglemen-
tări de circulaţie”, au transmis reprezen-
tanţii Primăriei.

Pe scurt

Agenţii din cadrul Poliţiei 
Locale a Municipiului 
Cluj-Napoca au amendat 
o clujeancă pentru o con-
travenţie inventată.

Potrivit procesului verbal 
încheiat de agentul consta-
tator Rotaru Bodea Ioan, 
identifi cat cu legitimaţia de 
serviciu numărul 2084, Ve-
ronica Feier a fost sancţio-
nată cu suma de 100 de lei 
pentru că şi-ar fi  parcat au-
toturismul pe trotuar, pe stra-
da Dorobanţilor, încurcând 
astfel circulaţia pietonală.

Actul constatator a fost 
completat cu numeroase gre-
şeli. Astfel, în procesul ver-
bal, seria de buletin a contra-
venientului are patru cifre 
(3775), în loc de 6 cifre. Po-
trivit declaraţiei soţului, doam-
na Feier nu deţine maşină pe 
numele său şi nu are nici mă-
car permis de conducere, iar 
poliţistul de la locală nu se 
afl ă a prima abatere.

„Procesul acesta verbal a 
fost făcut pe numele soţiei 
mele. Numărul ăsta de ma-
şină nu ne-a aparţinut nici-
odată. Numărul ăsta pe ca-
re îl scrie aici – CJ 22 MGI. 
Scrie în procesul verbal că 
a fost oprit pe trotuar la nu-
mărul 44 Dorobanţilor. Noi 
stăm la 78. De unde au scos 
ei numărul ăsta? Că am în-
trebat-o pe nevastă: «Tu ai 
maşină pe ascuns şi nu ştiu 
eu?» Ieri dimineaţă au venit 
la 7 şi au trezit-o pe fii-
că-mea, când a venit de la 
serviciu după 24 ore de lu-
cru. Atât au bătut în uşă, 

până au trezit-o. Procesul 
verbal este întocmit acum o 
lună. Fapta zice că e petre-
cută în 23 ianuarie 2019, la 
ora 13.30. Nu ştiu de unde 
au scos că e maşina noas-
tră. Asta e deja fals în acte. 
Nici nu e completat cum 
scrie Legea. I-au trecut aici 
4 cifre la buletin. Aici scrie 
că e întocmit în 24 mai 2019 
şi ieri dimineaţă la 7 şi.., au 
bătut la uşă ca nebunii. 
Agentul constatator e unul 
Rotaru Bodea Ioan. A mai 
făcut o gafă tot ăsta. Nu e 
corectă treaba. Când am 
mai greşit, când am pus ma-
şina pe trotuar că nu am 
avut unde parca... aia am 
plătit-o. Maşina mea e din 
'90, dar nici nu ştiu al cui 
e numărul ăsta din amen-
dă”, a declarat soţul feme-
ii amendate.

Potrivit agentului Rotar, în 
data de 23 ianuarie 2019, la 
ora 13:30, pe strada Doroban-
ţilor, la numărul 44, Veronica 
Feier a săvârşit următoarele:

„La data şi ora efectuării 
controlului am constatat că 
autoturismul cu numărul de 
înmatriculare CJ-22-MGI, era 
parcat neregulamentar pe tro-
turarul de la adresa mai sus 
menţionată stânjenind circu-
laţia pietonală din zonă. Fap-
ta săvârşită constituie contra-
venţie prevăzută de art ... din 
... sancţionată ... Contraveni-
entul va achita în termen de 

15 zile de la data primirii pre-
zentei, suma de 100 lei. Pro-
cesul verbal de constatare a 
contravenţiei a fost întocmit 
în lipsă la sediul Poliţiei Lo-
cale”, se arată în document.

Contactaţi telefonic, re-
prezentanţii Primăriei au afi r-
mat că, în acest caz, persoa-
na sancţionată poate face 
contestaţie la procesul ver-
bal. Cu alte cuvinte, pentru 
o greşeală a unui agent de 
poliţie locală, clujenii sunt 
puşi pe drumuri să piardă 
vremea pe la ghişee, pentru 
a-şi susţine cauza.

Polițiștii de la locală 
s-au făcut de râs!
Au amendat o clujeancă fără carnet și fără mașină pentru că a parcat pe trotuar

Actul constatator a fost completat cu numeroase greşeli

SOȚUL FEMEII AMENDATE 
„Agentul constatator e unul Rotaru Bodea 
Ioan. A mai făcut o gafă tot ăsta. Nu e corectă 
treaba. Când am mai greşit, când am pus 
maşina pe trotuar că nu am avut unde parca... 
aia am plătit-o. Maşina mea e din'90, dar nici 
nu ştiu al cui e numărul ăsta din amendă.“
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Unul dintre avocaţii 
medicului Adela Golea 
a depus apel împotriva 
sentinţei Judecătoriei 
Cluj-Napoca, prin care 
fosta şefă UPU Cluj 
a fost condamnată la 1 
an şi 9 luni închisoare 
cu suspendare.

„E normal să o atacăm 
(n.red. sentinţa). Nu e doar 
o hotărâre netemeinică şi ne-
legală, ci profund nedreap-
tă. Doamna Golea este în du-
bii dacă mai doreşte să con-
tinue procesul cu apel. Din 
păcate, şi-a pierdut încrede-
rea în justiţie. Datoria noas-
tră ca avocaţi este să o aju-
tăm. Oricum, poate decide 
să retragă apelul”, a decla-
rat Milu Timoce, unul din-
tre cei doi avocaţi ai Adelei 
Golea, potrivit clujust.ro.

Referitor la acea noapte 
fatidică de la care i s-au tras 
acuzaţiile şefei UPU, Timoce 
a precizat: „Din punctul meu 
de vedere, a acţionat corect. 
Şi mai mult, dispoziţia ei a 
fost pe text de lege. Nu cred 
că e normal ca o altă institu-
ţie să îţi spună cum să îţi or-
ganizezi activitatea în secţie, 
cu atât mai mult cu cât dis-
ctutăm de UPU.”

Condamnată pentru 
că a dat prioritate 
cazurilor grave

Fosta şefă a Unităţii de Pri-
miri Urgenţe (UPU), Adela Go-
lea a fost acuzată de abuz în 
serviciu pentru că le-ar fi  ce-
rut angajaţilor să se ocupe în 
primul rând de pacienţii afl aţi 
într-o stare gravă şi abia apoi 
de şoferii băuţi aduşi la spi-
tal de poliţişti pentru a le fi  
recoltate probee biologie.

Golea a dispus să nu se re-
colteze probe biologice de la 
şoferii băuţi care nu fuseseră 
implicaţi în accidente. Între 
timp, situaţia s-a rezolvat, iar 

acum, la UPU se recoltează 
probe, conform Legii, doar de 
la şoferii implicaţi în acciden-
te. Şoferii băuţi care nu au 
produs accident sunt duşi la 
Clinica Medicala 3 şi la IML, 
între orele 08:00-14:00.

În cazul Adelei Golea, ur-
mează ca judecătorul fondu-
lui să motiveze sentinţa, de 
unde se vor vedea clar teme-
iurile pentru care a dispus 
condamnarea. Într-un stat de 
drept, instanţa de apel va con-
trola sentinţa şi nu opinia pu-
blică sau medicii care au fă-
cut scrisoare pentru a o spri-
jini pe Golea.

Doctorul Adela Golea a atacat 
cu apel sentinţa Judecătoriei Cluj
Fosta șefă a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean a fost condamnată  
după ce a cerut să  se dea prioritate cazurilor grave ş i nu ş oferilor bă uţ i

Vestea că un tânăr de 
doar 33 de ani a fost acci-
dentat mortal de o maşi-
nă pe o trecere de pietoni 
din Cluj-Napoca a şocat 
o ţară întreagă.

Tânărul lovit mortal pe tre-
cerea de pietoni de pe strada 
Câmpul Pâinii se numeşte Va-
sile Dubovici. Bărbatul de 33 
ani s-a născut în Sighet, jude-
ţul Maramureş, dar de câţiva 
ani s-a stabilit în Floreşti. „Du-
bo”, aşa cum era alintat de 
cei mai buni prieteni, era că-
sătorit de doi ani, iar de câ-
teva luni era tatăl unui băie-
ţel. Era capul unei familii fe-
ricite al cărei poveşti, din pă-
cate, s-a sfârşit cumplit, într-o 
după-amiază de marţi, 25 iu-
nie, pe o trecere de pietoni de 
pe malul Someşului.

Două echipaje de pompi-
eri şi un echipaj de terapie 
intensivă SMURD s-au de-
plasat de urgenţă la locul ac-
cidentului pentru a acorda 
asistenţă medicală bărbatu-
lui care a fost lovit de un 
SUV. Au fost începute ime-
diat manevrele de resuscita-
re pentru persoana acciden-
tată grav în acest accident, 
transmiteau reprezentanţii I-
SU Cluj, la doar câteva mi-
nute după producerea teri-
biliului accident.

Moartea tânărului, adusă 
de un Jaguar scump

În scurt timp, cei de la IPJ 
Cluj au precizat că vinovat 
se face un bărbat în vârstă 
de 49 de ani, din Cluj Napo-
ca, care, la ieşirea din par-
carea unui imobil, ar fi  efec-
tuat un viraj la stânga, pes-
te marcajul continuu, nea-
cordând astfel prioritate de 
trecere tânărului. Acesta se 
afl a în traversarea regula-
mentară a străzii. Lângă el, 
o altă persoană, scăpată prin 
miracol de bolidul care tre-
cuse la doar câţiva milime-
tri peste „Dubo”, aşa cum se 
observă în imaginile şocan-
te surprinse de o cameră de 
supraveghere din zonă.

Vasile a fost extras de sub 
autoturism de către echipaje-
le de pompieri, care au folosit 
pernele de înaltă presiune pen-
tru a ridica maşina de la sol. 
Manevrele de resuscitare efec-
tuate timp de aproape o oră 
de echipajele SMURD şi pom-
pieri nu au readus semnalele 
vitale, acesta fi ind declarat de-
cedat. De cealaltă parte, repre-
zentanţii IPJ Cluj au precizat 
că şoferul autoturismului mar-
ca Jaguar a fost testat cu apa-
ratul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. Neatenţia şoferului şi 
lipsa de reacţie a pietonului au 
condus însă la un incident tra-
gic, în urma căruia, din păca-
te, o familie a fost sfâşiată. 
Dumnezeul să-l ierte!

Pietonul lovit mortal era aşteptat 
acasă de un copil de doar câteva luni

Angajamentul a fost asu-
mat în calitate de mem-
bru al ACI Europe, asocie-
rea celor mai reprezenta-
tive aeroporturi europene, 
care a anunţat o rezoluţie 
prin care aeroporturile 
se angajează ofi cial în 
a atinge emisii de carbon 
zero până în anul 2050, 
cel târziu. 

Angajamentul colectiv, con-
trasemnat astăzi de 194 de ae-
roporturi şi de 40 de opera-
tori de aeroport din 24 de ţă-
ri, marchează o schimbare 
semnifi cativă în ambiţiile de 
protejare a mediului ale in-
dustriei aeroportuare.

„Aeroportul Cluj, a semnat 
cu mândrie această rezoluţie 
care subliniază angajamentul 
fără echivoc în domeniul re-
ducerii emisiilor de carbon. În 
ultimii ani am făcut eforturi 
semnifi cative în gestionarea 
problemelor de mediu. Efor-
turile Aeroportului de a redu-
ce aceste emisii de carbon au 
fost începute în 2017, prin in-
ventarierea anuală a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, însă 
considerăm că a venit momen-

tul să intensifi căm eforturile 
noastre în această direcţie”, a 
declarat David Ciceo, directo-
rul general al Aeroportului.

„Am luat la cunoştinţă ra-
portul recent al IPCC şi schim-
barea percepţiei publice asu-
pra transportului aerian. Oa-
menii cer mai multă implica-
re din partea guvernelor, din 
partea mediului de afaceri, în 

domeniul liberei circulaţii, lu-
cruri pe care le susţinem cu 
toţii. NetZero2050 nu este o 
promisiune pe care să o luăm 
cu uşurinţă şi suntem încre-
zători că, prin cercetare şi in-
vestiţii, schimburi de cunoş-
tinţe şi parteneriate, vom pu-
tea identifi ca cele mai bune 
soluţii pentru reducerea emi-
siilor de carbon din cadrul 

operaţiunilor aeroportuare”, 
a mai punctat Ciceo.

Aeroportul Cluj, 
în rândul marilor 
aeroporturi europene

Michael Kerkloh, preşedin-
tele ACI Europe şi CEO al Ae-
roportului din München a pre-
cizat că aeroporturile europe-
ne au condus acţiuni climati-

ce cu reduceri anuale ale emi-
siilor de carbon, anunţate în 
fi ecare an din ultimul deceniu. 
43 dintre acestea au devenit 
de fapt neutre din punctul de 
vedere al emisiilor de carbon, 
susţinute de industria globală 
în ceea ce priveşte standardul 
internaţional de Acreditare Emi-
sii de Carbon a Aeroporturilor. 
Cu toate acestea, angajamen-

tul semnat miercuri aduce o 
nouă perspectivă – „fără com-
promisuri”. În mod esenţial, 
prin angajamentul său NetZe-
ro2050, industria aeroporturi-
lor se aliniază la Acordul de la 
Paris şi la ambiţiile marii ma-
jorităţi a ţărilor UE.

„Raportul special al IPCC 
din octombrie anul trecut es-
te neechivoc cu privire la ne-
cesitatea de a atinge emisiile 
zero zero până la mijlocul se-
colului. Avem nevoie de im-
plicarea tuturor sectoarelor 
societăţii pentru atingerea a-
cestui scop fi nal. Prin urma-
re, este încurajator să vedem 
industria aeroportuară propu-
nându-şi în mod voluntar 
obiective importante şi aştep-
tăm cu nerăbdare să colabo-
răm cu acest sector vital”, Pa-
tricia Espinosa, secretar exe-
cutiv al CCONUSC.

Termenul limită stabilit 
pentru anul 2050 este corelat 
cu cele mai recente rapoarte 
ale IPCC şi cu strategia de re-
ducere a emisiilor de carbon 
stabilită de către Comisia Eu-
ropeană şi adoptată de către 
Consiliul Uniunii Europene.

Aeroportul Cluj se angajează să reducă 
la zero emisiile de CO2 până în anul 2050
În cadrul celui de-al 29-lea Congres anual al ACI Europe din Cipru – reuniunea anuală a directorilor de aeroporturi 
din Europa – Aeroportul Cluj a semnat un angajament istoric de a reduce emisiile sale de carbon până în anul 2050

Angajamentul colectiv, contrasemnat astăzi de 194 de aeroporturi şi de 40 de operatori de aeroport din 24 de ţări, marchează o schimbare 
semnifi cativă în ambiţiile de protejare a mediului ale industriei aeroportuare
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Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc nu 
a achiziţionat alte bunuri 
în ultimul an. În schimb, 
salariile şi depozitul ban-
car i-au crescut.

Potrivit declaraţiei de ave-
re 2019, Emil Boc are 9 tere-
nuri în Răchiţele (cotă parte), 
majoritatea fâneaţă, dobândi-
te prin moştenire. Deţine do-
uă apartamente în Cluj-Napo-
ca, unul împreună cu soţia 
(cumpărat în 1995), iar altul 
pe numele fi icei mai mari, Ce-

zara Boc (cumpărat în 2015) 
şi cotă parte dintr-o casă şi 
cabană din lemn în Răchiţe-
le, moştenite în 2013.

Emil Boc nu şi-a schimbat 
maşina de ani buni, condu-
când un autoturism Peugeot 
achiziţionat în 2007. Primarul 
are cinci depozite bancare şi 
cinci carduri, în valoare tota-
lă de aproape 235.000 lei, 
3.000 euro şi 6.000 de dolari. 
Se mai adaugă o poliţă de a-
sigurare, în valoare de aproa-
pe 42.000 lei, încasată la îm-

plinirea vârstei de 18 ani a fi i-
cei Patricia Boc şi depusă în 
depozit bancar. În 2018, edi-
lul a încasat un salariu de 
150.240 lei, adică 12.250 de 
lei pe lună de la Primăria mu-
nicipiului Cluj-Napoca. De la 
Universitatea Babeş-Bolyai a 
primit suma de 57.695 lei/an.

Soţia sa, Oana Boc, a înca-
sat, tot de la Universitatea 
„Babeş-Bolyai”, unde este pro-
fesoară în cadrul Departamen-
tului de Limba Româna şi 
Lingvistică generală al Facul-

taţii de Litere, un salariu de 
64.393 lei/an. De asemenea, 
în declaraţia de avere este no-
tată şi bursa de 1.800 lei/3 
luni, primită de fi ica Patricia 
Boc, studentă la Universitatea 
de Medicină şi Farmacie Iuliu 
Haţieganu Cluj.

A mai primit 2.220 euro, 
de la UBB (transport şi sub-
zistenţă), în cadrul programu-
lui Erasmus + şi 1.200 de eu-
ro şi 3.000 de dolari (trans-
port şi cazare), de la Council 
of European Municipalities 

and Regions (CEMR), pentru 
Global Climate Action Sum-
mit San Francisco şi 2.800 de 

dolari (transport şi onorariu), 
de la WTA, pentru WTA Mayor 
Forum.

Cât de bogat este primarul clujului, Emil Boc?

Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Statistică Cluj, nu-
mărul salariaţilor din judeţul Cluj, la sfârșitul lunii apri-
lie 2019 a fost de 258.670 persoane, cu 5.839 persoa-
ne mai mult decât în luna aprilie 2018. Câștigul salarial 
mediu nominal brut realizat în luna aprilie 2019 a fost 
de 5.535 lei și cel net de 3.414 lei. Astfel, câștigul sala-
rial mediu net din luna aprilie 2019 a fost cu 14,8% mai 
mare faţă de aceeași lună din anul 2018, Clujul situân-
du-se pe locul II, după București.

Salariile în județul Cluj au crescut 
cu aproape 15%.

Universitatea 
„Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca (UBB) 
va derula, în perioada 
2019-2022, proiecte 
în valoare de peste 22 
de milioane de lei pentru 
formarea doctoranzilor şi a 
post-doctoranzilor în con-
formitate cu cerinţele reale 
ale pieţei muncii şi ale 
mediului socio-economic.

Proiectele sunt fi nanţate din 
fonduri structurale şi vor avea 
două etape. În primele şase 
luni, doctoranzii şi post-doc-
toranzii vor fi  integraţi în pro-
grame de pregătire aplicativă 
susţinute de specialişti cu ex-
perienţă practică, urmând ca 
următoarele şase luni să fi e 
dedicate internship-urilor efec-
tuate în companiile de profi l, 
astfel încât, la fi nalizarea pro-
gramului, participanţii să aibă 
deprinderile necesare integră-
rii pe piaţa muncii.

„Trebuie să fi m realişti. Ni-
ciodată o universitate, indiferent 
de unde este ea, nu va putea 
pregăti specialişti 100% adap-
taţi fi şei postului pe care se vor 
angaja. Acest lucru este impo-
sibil, însă trebuie, pe de altă par-
te, să fi m conştienţi că avem 
obligaţia de a ne apropia cât mai 
mult de acest obiectiv prin co-
laborarea activă cu mediul so-
cio-economic, prin internship-uri 
în companii, prin dezvoltarea 
abilităţilor practice de transfer 
al cunoaşterii către societate”, 
a afi rmat prorectorul UBB pen-

tru cercetare, competitivitate-ex-
celenţă şi publicaţii ştiinţifi ce, 
prof. univ. dr. Daniel David.

La activităţile de formare 
şi internship vor participa 210 
doctoranzi care vor primi o 
bursă lunară în valoare de 
1.500 de lei şi 120 de cerce-
tători înscrişi la studiile 
post-doctorale, aceştia urmând 
să primească burse lunare în 
valoare de 2.500 de lei.

România, în pericol să nu 
mai genereze cunoaştere

Programele de pregătire 
se vor desfăşura pe trei di-
recţii principale, vizând dez-
voltarea abilităţilor antre-
prenoriale şi de inovare, dez-
voltarea competenţelor 
transversale (precum comu-
nicarea interculturală) şi 
consilierea în carieră şi dez-
voltare personală.

„Prin proiectele câştigate 
avem asigurată fi nanţarea până 
în anul 2022, dar angajamentul 
nostru e să implementăm şi în 
viitor acest tip de activităţi, chiar 
cu fi nanţare internă, din fondu-
rile Universităţii Babeş-Bolyai, 
întrucât e extrem de important 
să implementăm şi cea de-a tre-
ia misiune a universităţii, ace-
ea privind inovarea şi transfe-
rul de cunoştinţe către societa-

te, componentă fără de care o 
instituţie de învăţământ rămâ-
ne în planul pur teoretic, ruptă 
de comunitate”, a subliniat Da-
niel David.

Prorectorul UBB a precizat 
că susţinerea transferului de 
cunoştinţe şi a infrastructurii 
de cercetare ar trebui să fi e o 
prioritate a strategiei privind 
învăţământul superior din Ro-
mânia, mai ales în condiţiile 
rezultatelor celui mai recent 
clasament internaţional QS, în 
care se regăsesc doar două u-
niversităţi din România, Uni-
versitatea „Babeş-Bolyai” şi U-
niversitatea din Bucureşti.

„QS Ranking ne arată că sun-
tem în faţa pericolului de a ie-
şi din sfera celor care au capa-
citatea de a genera cunoaştere. 
Ceea ce nu cred că se înţelege 
la nivel central este că o ţară ca-
re nu are cel puţin 4-5 univer-
sităţi de tip world-class riscă să 
ajungă o colonie tehnologică, 
adică să importe şi să aplice re-
zultatele cercetării altora”, a adă-
ugat prorectorul UBB pentru cer-
cetare, competitivitate-excelen-
ţă şi publicaţii ştiinţifi ce, subli-
niind că susţinerea diferenţiată 
a universităţilor, precum şi o se-
rie de modifi cări în ceea ce pri-
veşte politica de personal ar fi  
primii paşi care ar putea duce 
la evitarea acestui pericol.

David cere modifi carea Le-
gii educaţiei naţionale

„Eu i-aş cere ministrului Edu-
caţiei un fond special de susţi-
nere a nivelului de excelenţă, 

a universităţilor care se ridică 
la acest nivel, precum şi modi-
fi carea Legii educaţiei naţiona-
le în sensul în care aceasta să 
prevadă fi nanţarea de bază pen-
tru infrastructura de cercetare, 
schimbarea politicii de angaja-
re, în aşa fel încât să putem 
aduce oameni buni, chiar şi din 
străinătate, evident, controlat, 
cu comisii internaţionale dacă 
e nevoie, coordonarea princi-
piilor de fi nanţare cu criteriile 
ARACIS, astfel încât să nu mai 
ajungem la supraîncărcarea oa-
menilor care lucrează în uni-
versităţi. E foarte greu să ceri 
cercetare şi inovare unui coleg 
deja supraîncărcat didactic în 
condiţiile în care fi nanţarea de 
bază nu ne permite să adec-
văm numărul de profesori la 
numărul de studenţi”, a înche-
iat prorectorul UBB.

Cel mai recent clasament in-
ternaţional QS dat publicităţii în 
urmă cu câteva zile include doar 
două universităţi româneşti, 
acestea fi ind situate în interva-
lul 801-1.000, în condiţiile în ca-
re la nivel mondial există peste 
26.000 de universităţi.

În sistemul QS, UBB este sin-
gura universitate din România 
care în 2019 a obţinut statutul 
de universitate internaţională 
de excelenţă în predare/cerce-
tare (QS****), iar în clasamen-
tul QS pe arii geografi ce EECA 
(Emerging Europe and Central 
Asia), UBB este prima din Ro-
mânia (pe poziţia 34 din 301 de 
universităţi din această zonă).

UBB solicită revoluţionarea principiilor 
de finanţare a cercetării şi inovării
Proiecte de 22 de mil. lei pentru adaptarea la piaţa muncii

Favorit să predea ştafeta de la Ioan-Aurel Pop, prorectorul UBB Daniel David se gândeşte deja la schimbări 
majore în învăţământul universitar

www.monitorulcj.ro
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Gault & Millau a lansat 
ediţia 2019 a ghidului 
de restaurante pentru 
România. 22 de restaurante 
din Cluj-Napoca au fost 
selectate în această ediţie, 
Clujul devenind astfel cel 
de-al doilea oraş gastrono-
mic al ţării, după Bucureşti.

Din cele patru restaurante 
din România care au primit un 
scor de 15 puncte şi trei bone-
te, două sunt din Cluj-Napoca: 
Baracca şi Fragment. De aseme-
nea, patru premii Gault & Millau 
România au fost acordate în 
2019 bucătarilor şi restaurante-
lor din Cluj: Andrei Chelaru, 
Fragment (15 puncte, 3 bone-
te) – „Marii Bucătari de Mâi-
ne”, Roland Suciu, Baracca (15 
puncte, 3 bonete) – „Marii Bu-
cătari de Mâine”, Baracca – 
„Echipa de servicii a anului”, 
respectiv Roland Szegedi, Cabi-
net de Vin & Cocotte (13 punc-
te, 2 bonete) – „Bucătarul regi-
onal al anului Transilvania”.

În total, 183 restaurante şi 
92 localuri POP au fost selecta-
te în ediţia 2019 a ghidului, din 
cele mai importante 15 oraşe – 
154 de localuri fi ind noutăţi fa-
ţă de ediţia din 2018. Restauran-
tele din România s-au ales cu 

108 bonete, iar clasamentul ast-
fel rezultat le aduce recunoaş-
tere în gastronomia internaţio-
nală. Evaluările restaurantelor 
din ghidul de restaurante Gault 
& Millau România ediţia 2019 
au fost realizate de o echipă de 
17 evaluatori dintre care 15 lo-
cali (cetăţeni români şi expaţi) 
şi doi internaţionali.

„Investiţia în Gault & Millau 
este de fapt investiţia într-o 
platformă globală care poate 
exprima clar şi convingător po-
tenţialul gastronomic local, cu 
un impact semnifi cativ în Ho-
ReCa, turismul şi agricultura 
din România. Sper ca recunoaş-
terea oferită de echipele noas-
tre locale şi internaţionale de 
evaluatori să genereze un ni-
vel mai mare de încredere pen-
tru cei care îndrăznesc să facă 
lucrurile cu autenticitate şi asu-
mare, cu toate riscurile şi ob-
stacolele inerente. Sper, de a-
semenea, ca modul în care va 
evolua gastronomia din Româ-
nia, să fi e o chemare puterni-
că pentru românii care de ani 
buni creează gust şi experien-
ţe culinare deosebite în alte 
părţi ale lumii”, a declarat Ale-
xandru Almăjeanu, fondator 
Gault & Millau România.

De astăzi încolo, persoa-
nele interesate să-şi mon-
teze panouri fotovoltaice 
nu mai sunt nevoite 
să piardă timp pentru 
obţinerea autorizaţiei 
de construire.

Începând de joi, 27 iunie 
2019, persoanele interesate 
să-şi monteze panouri foto-
voltaice nu mai sunt nevoite 
să cheltuie bani şi să piardă 
timp pentru obţinerea autori-
zaţiei de construire. Prin mo-
difi carea Legii nr. 50/1991 pri-
vind autorizarea lucrărilor de 
construcţii, s-a eliminat obli-
gativitatea deţinerii unei ast-
fel de autorizaţii pentru pro-
sumatori, adică persoanele ca-
re deţin instalaţii de produce-
re a energiei electrice.

Astfel, potrivit noilor pre-
vederi legale, montarea pano-
urilor fotovoltaice pentru pro-

ducerea de energie electrică 
şi/sau panouri solare pentru 
încălzirea apei este permisă 
fără ca proprietarul clădirii să 
obţină autorizaţia de constru-
ire, însă primăriile trebuie 
anunţate referitor la modifi -
cările aduse locuinţei, înain-
tea începerii lucrărilor.

Modifi carea actului nor-
mativ a fost iniţiată de Ad-
ministraţia Fondului pentru 
Mediu pentru a debloca Pro-
gramul privind instalarea sis-
temelor de panouri fotovol-
taice pentru producerea de 
energie electrică, în vederea 
acoperirii necesarului de con-
sum şi livrării surplusului în 
reţeaua naţională şi Progra-
mul privind instalarea de sis-
teme fotovoltaice pentru gos-
podăriile izolate neracorda-
te la reţeaua de distribuţie a 
energiei electrice.

Cluj-Napoca, al doilea oraş 
gastronomic al ţării în 2019

„Avem şi noi românii 
lipsurile noastre. Nu sun-
tem perfecţi. Purtăm încă 
povara celor 50 de ani 
de comunism care ne-a 
secerat sclipirile de geniu 
precum spicele unei holde, 
ne-a subjugat dominaţiei 
non-valorilor, confi scân-
du-ne toate agoniselile, 
ne-a obligat să ajungem 
să furăm doar ca 
să supravieţuim.”

Calvarul acestui anotimp 
diabolic ne-a traumatizat, ne-a 
viciat, ne-a schilodit gândirea 
şi speranţele, însă nu ne-a pu-
tut smulge sufl etele. Oamenii 
au rezistat cu dârzenie, cu tru-
purile sângerânde însă cu pri-
virea aţintită spre Crucea răs-
tignirii. „Las, că-l scot eu pe 
Hristos din tine!”, urla descre-
ierat ofi ţerul politic în timp ce 
zdrobea fără cruţare, în întu-
nericul închisorilor comunis-
te, trupurile strălucitoare a mii 
şi mii de mucenici.

Sufl ete smulse din trupuri 
am întâlnit însă aici, în Chi-
na. Este un tărâm unde ma-
joritatea oamenilor par că tră-
iesc într-o reverie taciturnă, 
anesteziaţi, exact ca şi cum 
sufl etele le-ar fi  fost smulse 
din trupuri şi, rămaşi vădu-

viţi, continuă să îşi poarte cor-
purile vlăguite şi să pretindă 
că dihotomia este încă intac-
tă. Abia atunci când ajungi să 
trăieşti în această realitate, să 
contemplezi această întinde-
re imensă de sufl ete mutila-
te, de „braţe slute, care să lup-
te nu mai vor”... poţi aprecia 
cu adevărat vitejie poporului 
român, care nu a permis să i 
se întâmple aşa ceva.

Am încredinţarea însă că bu-
nul Dumnezeu se va îngriji şi 
de ei. Au şi ei sfi nţii lor, pentru 
că, până să ajungă aici, au avut 
parte de chinuri pe care doar o 
fi ară le-ar fi  putut concepe. As-
tăzi însă vreau să uit de tot în-
tunericul ce mă înconjoară, şi 
din această inimă mică să aduc 
slavă mare ţării mele dragi.

Ţara mea de dor, ştiu că vei 
fi  primit multe gânduri bune şi 
urări de bine. Din toate colţuri-
le lumii şi din inimile a multor 
piepturi, inimi de plugari cu sân-
gele fi erbinte sau de prinţi cu 
sângele albastru. Primeşte, ro-
gu-te, şi urarea mea! Trimisă cu 
sfi ală, e umilă şi săracă, precum 
un fi r de busuioc uitat cu anii 
prin unghere.

De peste 5 ani de zile, într-o 
închisoare din Shanghai, în ini-
ma raiului comunist, îmi car 

crucea pe care Domnul mi-a în-
găduit-o la 33 de ani, oferin-
du-mi să gust şi eu în nevred-
nicia mea o linguriţă din sufe-
rinţa Lui. Poate aduce a para-
dox, însă suferinţa pe care ne-o 
îngăduie bunul Dumnezeu are 
întotdeauna un scop terapeutic. 
Ştie că ne doare, precum îl doa-
re pe un copilaş injecţia cu pe-
nicilină, însă putem fi  încredin-
ţaţi că Dumnezeu nu ne iroseş-
te durerea niciodată. Daţi-mi vo-
ie să repet, cu voce tare, aceas-
tă certitudine: Dumnezeu nu îţi 
va irosi durerea niciodată.

„Ucide lenea!”

În cazul meu, am observat 
că suferinţa te ajută să te vezi 
exact aşa cum eşti, îţi descope-
ră slăbiciunile şi îţi arată cât ai 
fost de prost. Te smereşte. Îţi des-
chide ochii sufl etului şi ca un 
prieten de nădejde, te învaţă. 
Se spune că unii oameni înva-
ţă din greşelile altora. Aceştia 
sunt consideraţi înţelepţi. Alţii 
sunt de părere că adevărata cu-
noaştere nu poate izvorî decât 
din proprie experienţă. Aceştia 
ajung în fi nal să sufere peste 
măsură, fără să fi  fost nevoie. 
Eu fac parte din a doua cate-
gorie. Pe voi, vă implor iubiţii 
mei, să faceţi parte din prima!

Atunci când eşti în dubiu 
şi nu ştii încotro s-o apuci, în-
toarce-ţi întotdeauna privirea 
spre Cartea Sfântă. Cuvintele 
ei sunt vii. Iar odată ce vei fi  
pornit pe-un drum, odată ce-ţi 
vei fi  ales o cale, să ştii şi să 
te aştepţi la multe încercări. 
Oamenii îţi vor testa determi-
narea, îţi vor întinde curse... 
sperând însă în secret, în su-
fl etul lor, că vei fi  îndeajuns 
de puternic să nu cazi ci să 
treci cu brio peste piedicile lor.

Vezi tu, oamenii – noi toţi – 
avem mereu nevoie de un erou, 
iar acel erou eşti tu atunci când 
nu te laşi tras în jos. De va fi  
nevoie, cu dinţii să tragi! Ucide 
lenea! Singura măsură care îi 
diferenţiază pe cei înţelepţi de 
ceilalţi este că ei aleg să facă lu-
crurile pe care celorlalţi nu le 
place şi nu vor să le facă, cu 
toate că acestea, cel mai proba-
bil, nici lor nu le plac.

Fii mereu conştient de fap-
tul că lenea (entropia) şi nu ura 
este arhi-duşmanul iubirii. Iar 
iubirea este cea mai puternică 
forţă din Univers, ea şi doar ea 
te face stăpânul oricărei situa-
ţii. Atunci când te ghidezi du-
pă legea iubirii, nu ai cum să 
pierzi. Fii încredinţat pe deplin, 
iubirea întotdeauna lasă urme!

„Suflete smulse din trupuri am întâlnit însă aici, în China”
Marius este închis pentru 8 ani în temnițele Chinei comuniste. Monitorul de Cluj  vă prezintă, 
în serial, frământările, gândurile și sfaturile lui pentru milioanele de români

Veste excelentă pentru 
clujenii care îşi produc 
singuri energia electrică

Activiştii de la SOS 
Parcul Est semnalează 
o problemă gravă: zeci 
de raţe de la Lacul 1 
din Gheorgheni au fost 
găsite moarte în ultimele 
două săptămâni.

Problema a fost ridicată de 
un clujean care, de circa do-
uă săptămâni, observă tot mai 
multe păsări moarte pe Lacul 
1 Gheorgheni. La rândul lor, 
cei de la SOS Parcul Est cer 
mobilizarea autorităţilor loca-
le pentru a salva bietele vie-
tăţi. Cei de la DSV Cluj spun 
că nu ştiau de existenţa pro-
blemei, promiţând că vor tri-
mite echipaje la faţa locului.

„Vă scriu pentru că, înce-
pând de două săptămâni, a-
par tot mai multe raţe moar-
te pe Lacul 1 Gheorgheni. Am 
sunat estimativ acum 10 zile 
la Poliţia Locală Cluj-Napoca, 
dar deocamdată nu s-a întâm-
plat nimic. Vecinii şi angaja-
ţii RADP doar strâng raţele 
moarte (până acum cred că 
sunt mai mult de 30 de exem-
plare). Cred că este o proble-
mă foarte importantă! Am ve-
cini care stau lângă lac de mai 
bine de 50 de ani, dar o ase-
menea problemă n-au văzut”, 
a declarat Ciprian Pop.

Zeci de raţe găsite moarte 
la Lacul Gheorgheni
Autoritățiile locale au intrat în alertă după sesizările clujenilor

Imagini triste din Gheorgheni: zeci de păsări moarte, clujenii din zonă spun că n-au văzut niciodată așa ceva
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Peste 170.000 de turişti 
au vizitat Clujul anul tre-
cut, potrivit datelor 
Direcţiei Judeţene 
de Statistică. Vorbim 
de o creştere cu 35% 
faţă de 2016.

„În perioada 1.04 – 
30.04.2019 unităţile de tu-
rism în funcţiune cu minim 
10 locuri-pat, au oferit tu-
riştilor 4553 camere cu 9394 
locuri. În perioada 1.01 – 
30.04.2019 au fost cazaţi 
173479 turişti, din care 
29976 turişti străini (repre-
zentând 17,3% din totalul 
turiştilor). Comparativ cu 
aceeaşi perioadă din 2018, 
numărul turiştilor străini a 
scăzut cu 8,9%”, transmite 

Direcţia Judeţeană de Sta-
tistică Cluj.

Potrivit unui comuncat de 
presă al instituţiei, cei mai mul-
ţi turişti străini provin din: Ita-
lia (4200), Germania (4156), Un-
garia (3877), Regatul Unit (2374), 
Franţa (1737), SUA (1291).

„Indicele de utilizare ne-
tă a locurilor de cazare în 
luna aprilie 2019 a fost de 
34,9%, cu 3,2 puncte pro-
centuale mai mare faţă de 
luna aprilie 2018”, mai trans-
mite Direcţia Judeţeană de 
Statistică.

Record de turiș ti la Cluj-Napoca,
î n primele patru luni din 2019

În doar câteva zile cluje-
nii sunt aşteptaţi la bazin 
să sărbăttorească 10 ediţii 
de Swimathon, înotul, 
comunitatea şi proiectele 
frumoase care fac oraşul 
să devină unul mai bun. 
13 proiecte, un record 
comunitar, zeci de înotă-
tori şi donaţii şi o mână 
bună de ambasadori.

Swimathon a oferit de-a 
lungul celor zece ediţii un 
cadru unde pasionaţii de î-
not, ong-urile cu proiecte fai-
ne şi clujenii să se întâlneas-
că şi să îşi lase amprenta în 
oraş şi în viitorul acesteia. 
Prin acest eveniment plecat 
din Cluj-Napoca şi a ajuns 
în mai multe colţuri ale ţă-
rii, Fundaţia Comuniatară 
Cluj creează un spaţiu unde 
comunitatea se întâlneşte, 
interacţionează şi se impli-
că în strângerea fondurilor 
pentru proiectele pe care le 
consideră relevante.

„Intră pe platforma noas-
tră, swimathon.fundatiaco-
munitaracluj.ro şi donează 
pentru unul dintre proiecte-
le înscrise. Garantăm că îţi 
va fi  greu să alegi! Ne ve-
dem pe 29 iunie începând 

cu ora 9, la Complexul de 
Nataţie „Universitas” al U-
niversităţii Babeş-Bolyai să 
dăm startul la bazine de bi-
ne! Intrarea este liberă, deci 
adună gaşca şi hai să faci 
galerie echipelor. Dacă vii 
poţi ajuta unul dintre pro-
iecte să câştige un premiu 
special pentru cei mai mul-
ţi susţinători din tribună! Fă 
din sâmbăta ta mai mult de-
cât o zi simplă”, au trans-
mis organizatorii.

Un loc pentru 
comunitate

Swimathon, proiectul ca-
re a plecat din Cluj-Napoca 
şi a ajuns în mai multe col-
ţuri ale ţării, este un eveni-
ment marca Fundaţiei Co-
munitare Cluj.

„Aici, comunitatea se în-
tâlneşte, interacţionează şi se 
implică în strângerea fondu-
rilor pentru proiectele pe ca-
re le consideră relevante. Or-
ganizaţiile înscriu proiecte 
din comunitatea locală, îno-
tătorii aleg pentru ce fac va-
luri în bazin, ambasadorii 
susţin de pe uscat una din 
cauzele înscrise şi conving 
comunitatea să se implice, 

iar susţinătorii donează”, 
transmit organizatorii.

13 proiecte caritabile

Anul acesta, Swimathon 
aduce în atenţia publicului 13 
proiecte din comunitatea clu-
jeană: Centrul de Zi Something 
New, Înotăm şi Ne Jucăm 
„ALL-IncluZiv”!, Tabăra pen-
tru copii şi adolescenţi cu bo-
li oncologice sau autoimune, 
Bucătăria Comunitară „O ma-
să caldă”, Învaţă să înoţi, Re-
ACTIV 65+, Fondul Ştiinţes-
cu, Şanse egale prin educaţie 
o lună de ajutor, Jocul sportiv 
şi jocul cromatic, România la 
campionatul mondial de para-
climbing, Nu mi-e frică!, Fond 
de Start, EGO team â “Înotăm 
pentru Swimathon” x 2. Pen-
tru a afl a poveştile proiectelor 
intră pe platforma noastră, swi-
mathon.fundatiacomunitara-
cluj.ro, unde poţi fi  la curent 
cu tot ce se întâmplă.

Poţi susţine proiectul ca-
re ţi-a cucerit inima devenind 
înotător, ambasador sau do-
nator. Fie că faci valuri în a-
pă sau pe uscat, poţi susţine 
unul dintre cele 13 proiecte 
intrând pe site şi alegând mo-
dalitatea de implicare.

Sâmbătă la Swimathon! 
13 proiecte de caritate la cea de-a zecea ediție

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul
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Dacă udaţi grădinile, alţii vor rămâne fără apă !

Odată cu apropierea sezonului călduros, experienţa Companiei de Apă SOMEȘ arată că 
o parte, uneori importantă, a apei potabile din reţeaua publică de distribuţie, este folosi-
tă pentru udarea grădinilor, serelor, livezilor, curţilor etc. ceea ce poate ocaziona lipsa de 
debit sau chiar lipsa totală a apei pentru satisfacerea nevoilor umane și gospodărești mi-
nime, pentru consumul uman al celor afl aţi la capetele de reţea, privându-i astfel de un 
drept vital.

Reamintim tuturor utilizatorilor deserviţi de Compania de Apă Someș S.A. că legislaţia 
în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin reţelele publice în alte sco-
puri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste prevederi sunt cuprinse 
și în contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat de CASSA cu fi ecare client.

Potrivit prevederilor art.229, din Ordinul nr.88/2007 al ANRSC (Autoritatea Naţională 
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală), “Utilizatorul este 
obligat: b) să asigure folosirea efi cientă și raţională a apei preluate din reţeaua de alimen-
tare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau 
puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze 
apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor(…)”.

În consecinţă, Compania de Apă SOMEȘ S.A. reia apelul adresat pe parcursul anilor uti-
lizatorilor din întreaga arie deservită în judeţele Cluj și Sălaj, în particular către cei din zo-
na rurală, de a utiliza apa potabilă din reţea strict pentru satisfacerea consumului perso-
nal, igienei și necesităţilor gospodărești normale și de a nu afecta disponibilitatea apei 
pentru alţi concetăţeni, prin utilizarea ei în scopuri de grădinarit și agricultură.

Dept. Comunicare & Clienți

PUBLICITATE

Abonează-te la
monitorul
0264.59.77.00

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

La Casa de Cultură 
a Studenţilor din Cluj 
a fost inaugurată bibliote-
ca „Ion Agârbiceanu”, 
accesibilă oricărui clu-
jean care doreşte să 
citească şi să se relaxeze.

Biblioteca „Ion Agârbi-
ceanu” a fost inaugurată 
marţi, alături de un spaţiu 
de lectură inedit în cadrul 
Casei de Cultură a Studen-
ţilor din Cluj-Napoca.

O regândire 
a unui spaţiu anost

Biblioteca are în momen-
tul de faţă peste 500 de volu-
me, dar pe viitor acestea vor 
fi  mai multe. Majoritatea căr-
ţilor au fost donate de către 
Editura Şcoala Ardeleană.

„Este prima bibliotecă in-
augurată într-o casă de cultu-
ră a studenţilor. În momentul 
de faţă avem aproximativ 520 
de volume, dar tindem să ajun-
gem la 2.000 de volume până 
la fi nalul anului. Este o idee 
la care lucrez împreună cu Ce-

naclul Literar Vox Napocensis 
de aproape doi ani. Am încer-
cat o regândire, o redefi nire, o 
reorganizare a spaţiului cultu-
ral din holul mare al instituţi-
ei şi a spaţiului adiacent, să-l 
predăm lecturii, tocmai de a-
ceea ideea acestei biblioteci şi 
a mobilierului care să creeze 
un cadru plăcut pentru cei ca-
re vin şi se pot delecta înain-
te de spectacole sau chiar în 
timpul liber pot veni la Casa 
de Cultură a Studenţilor să ci-

tească o carte”, a spus Flavius 
Milăşan, directorul CCS.

Cinste scriitorului 
„Ion Agârbiceanu”

Biblioteca a primit nume-
le lui „Ion Agârbiceanu”, scri-
itor, ziarist şi prozator clujean 
şi a fost amenajată cu ajuto-
rul membrilor Cenaclului Li-
terar „Vox Napocensis”, care 
funcţionează în cadrul CSS.

„Avem nevoie de cât mai 
multe biblioteci, pentru că bi-

blioteca este un spaţiu de în-
tâlnire al persoanelor, de co-
municare a ideilor. Este nevo-
ie de o nouă viziune asupra 
spaţiului public clujean pen-
tru că cele mai frumoase în-
tâlniri din lumea culturală şi 
socială românească de-a lun-
gul istoriei au avut loc în bi-
blioteci. Aşa s-au întâlnit Ma-
iorescu cu Mihai Eminescu, 
aşa s-a întâlnit Ion Creangă cu 
Mihai Eminescu. I s-a făcut o 
dreptate lui Ion Agârbiceanu 

pentru că a fost propus pen-
tru bibliotecile clujene. Prima 
dată a fost propus pentru Bi-
blioteca Centrală Universitară, 
dar a ajuns să fi e Lucian Bla-
ga, apoi pentru cea judeţeană, 
care este acum Octavian Go-
ga. Poate ca, în poveste, a tre-
ia oară este cu şansă pentru 
Ion Agârbiceanu, un scriitor şi 
un academician care a fost cam 
uitat de spaţiul clujean”, a ex-
plicat Victor Constantin Măru-
ţoiu, coordonator cenaclului.

„Hârtia continuă să fi e 
un suport foarte cool”

Prezent la inaugurare, 
scriitorul şi criticul literat 
Victor Cubleşan, a declarat 
că această idee este una mo-
dernă şi binevenită în spa-
ţiul cultural clujean.

„Este o idee bună pentru că 
biblioteca nu este un concept 
demodat, cum poate ar spune 
unii şi alţi, motivând că în epo-
ca digitală s-a terminat cu car-
tea şi ne îndreptăm spre ebook 
şi stocare în alte formate. Nu! 
Hârtia continuă să fi e un su-
port foarte cool, din punctul 
meu de vedere, foarte temeinic 

şi foarte familiar. Este foarte 
plăcut să ţii o carte în mână, 
să mai poţi răsfoi. Această ini-
ţiativă a Casei de Cultură a Stu-
denţilor cred că propune în 
acest spaţiu oarecum noncon-
formist, în lobby-ul instituţiei, 
o blibliotecă deschisă, unde cei 
care îi trec pragul pot să se 
oprească şi să citească. Au ac-
ces până la urmă la artă, la cul-
tură, la informaţie. Este un con-
cept pe care l-am mai văzut şi 
în Vest şi care cred că va prin-
de şi la noi”, a spus Cubleşan.

Clujenii au acces gratuit la 
noua bibliotecă, zilnic, între 
orele 7.00-22.00, însă cărţile 
se pot citi doar acolo, nu pot 
fi  împrumutate.

Pe lângă holul mare la 
Casei de Cultură a Studen-
ţilor din Cluj, un spaţiu adi-
acent a fost şi el amenajat 
pentru cititori, folosind mo-
bilă veche restaurată.

Inaugurarea bibliotecii a 
fost completată de vernisajul 
unei noi expoziţii a Clubului 
de Pictură al CCS, „Armonia 
primăverii”, iar lucrările vor 
rămâne expuse până la sfâr-
şitul lunii viitoare.

Premieră la Cluj. Biblioteca „Ion Agârbiceanu” 
la Casa de Cultură a Studențiilor
Prima bibliotecă inaugurată într-o instituţie de acest fel în Cluj-Napoca 
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Administratorul Unic al societăţii TRISOM PAVLOV S.A. 
cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.18, jud. 
Cluj, înmatriculată la ONRCT Cluj sub nr. J12/4541/2004, a-
vând CUI 17041188, capital social subscris vărsat 113.895,7 
RON, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind 
societăţile și cu prevederile actul constitutiv, dispune

CONVOCAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru da-
ta de 08 August 2019 la sediul societăţii, pentru toţi acţiona-
rii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut la sediul socie-
tăţii la sfârşitul zilei de 15 iulie 2019 stabilită ca Data de Re-
ferinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se vor 
ţine în data de 09 August 2019, în același loc, la aceeași oră 
și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară se va ţine la ora 10.45, 
cu următoarea ordine de zi:

1.Radierea punctului de lucru al societăţii de la următoa-
rea adresă: jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hos-
su, nr.47-49. 

2.Schimbarea sediul social al societăţii de la adresa situa-
tă în Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.18, la noua 
adresa Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca str. Cardinal Iuliu Hossu, 
nr.47-49. 

3.Modifi carea actului constitutiv al societăţii Trisom Pavlov 
SA după cum urmează: articolul 3 din contractul de societate 
și articolul 3 alin.1 din Statutul societăţii vor avea următorul 
conţinut: “Sediul societăţii este în România, jud. Cluj, Mun. 
Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.47-49.” și înlătura-
rea articolul articolul 3 alin.2 din Statutul societăţii, deoarece 
societatea nu va mai avea punct de lucru.

4.Mandatarea Administratorului Unic în vederea redactă-
rii actelor, să semneze în numele și pe seama acţionarilor so-
cietăţii, hotărârea A.G.E.A. adoptată;

5.Aprobarea numirii unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea hotărârilor AGEA ridicarea 
menţiunilor de/la ORCT Cluj de asemenea și publicarea hotă-
rârii în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise pe 
ordinea de zi pot fi  consultate în incinta societăţii Tricotaje So-
mesul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. Cluj, 
etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul adunărilor 
generale vor fi  depuse în original, la sediul societăţii Tricota-
je Somesul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. 
Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore înainte de data ședinţei, la 
prima convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în 
adunare.

Informaţii suplimentare: ţel: 0740-212 457 

Societatea TRISOM PAVLOV S.A.
Administrator unic

Grapa-Leanca Sorina

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii TRISOM ZORILOR S.A., 
cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca B-dul. Muncii, nr.18, jud. 
Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/4539/2004, având CUI RO 17041200, capital social sub-
scris integral vărsat 101.425,9 RON, în conformitate cu pre-
vederile Legii nr.31/1990 privind societăţile și cu prevederile 
actul constitutiv, dispune

CONVOCAREA

Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţiona-
rilor pentru data de 08 August 2019 la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionari-
lor ţinut la sediul societăţii la sfârşitul zilei de 15 Iulie 2019 
stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se 
vor ţine în data de 09 August 2019, în același loc, la ace-
eași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală extraordinară se va ţine la ora 11.15, 
cu următoarea ordine de zi:

1.Schimbarea sediul social al societăţii de la adresa: 
Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.18, la noua 
adresa Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca str. Cardinal Iuliu Hos-
su, nr.47-49.

2.Modifi carea actului constitutiv al societăţii Trisom Zo-
rilor SA după cum urmează: articolul 3 din contractul de 
societate și articolul 3 alin.1 din Statutul societăţii vor avea 
următorul conţinut: “Sediul societăţii este în România, jud. 
Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.47-49.”

3.Mandatarea Administratorului Unic în vederea redac-
tării actelor, să semneze în numele și pe seama acţionari-
lor societăţii, hotărârea A.G.E.A. adoptată;

4.Aprobarea numirii unei persoane să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea hotărârilor AGEA 
ridicarea menţiunilor de/la ORCT Cluj de asemenea și pu-
blicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al României, par-
tea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscri-
se pe ordinea de zi pot fi  consultate în incinta societăţii Tri-
cotaje Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul adună-
rilor generale vor fi  depuse în original, la sediul societăţii 
Tricotaje Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Mun-
cii nr.18, jud. Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore înainte de 
data ședinţei, la prima convocare, sub sancţiunea pierde-
rii dreptului de vot în adunare.

Informaţii suplimentare: tel. 0740- 212 457.

Administrator unic al societăţii TRISOM ZORILOR S.A.
Grapa-Leanca Sorina

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al POTIS CAPITAL S.A., cu 
sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, jud. Cluj, a-
vând CIF RO 26195097, număr de ordine la Ofi ciul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj J12/2119/2009, 
capital social 103.000 RON, în conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990 cu modifi că-
rile la zi și ale Actului constitutiv al societăţii 

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la se-
diul social, în data de 08.08.2019, ora 10:30, pentru toți 
acționarii înregistraţi la data de referință 30.07.2019 în 
Registrul Acţionarilor Societăţii (ţinut de Depozitarul Cen-
tral S.A.), care au dreptul de a participa și de a vota în ca-
drul adunării generale. În caz de neîndeplinire a condiţii-
lor de cvorum la prima convocare, adunarea generală va 
avea loc la data de 09.08.2019, la aceeași oră, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor:

1.Aprobarea schimbării sediului social al societăţii de la 
adresa: Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr. 18, la 
noua adresă: Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Cardinal Iu-
liu Hossu, nr. 47-49. 

2.Aprobarea modifi cării Actului constitutiv al societăţii 
POTIS CAPITAL S.A. după cum urmează: articolul 3 din Con-
tractul de societate și articolul 3 alin. 1 din Statutul socie-
tăţii vor avea următorul conţinut: “Sediul societăţii este în 
România, jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu 
Hossu, nr. 47-49.”

3.Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
4.Stabilirea datei de 28.08.2019 ca dată de înregistra-

re, care servește la identifi carea acţionarilor asupra cărora 
se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate și a datei de 
27.08.2019 ca ex date.

5.Împuternicirea Președintelui Consiliului de Adminis-
traţie pentru ca, personal, în numele și pentru toţi acţiona-
rii societăţii, să semneze hotărârea AGEA ce se va adopta 
și Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate for-
malităţile privind înregistrarea acestora la Ofi ciul Registru-
lui Comerţului Cluj și privind publicarea hotărârii în Moni-
torul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial 
al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să 
prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își 
pot exercita aceste drepturi numai în scris, documente-
le fiind transmise prin servicii de curierat la sediul socie-
tăţii sau prin mijloace electronice având atașată semnă-
tura electronică extinsă, la adresa de e-mail, officepotis-
capital@gmail.com.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii între-
bări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târ-
ziu până la data de 05.08.2019.

Documentele referitoare la problemele incluse pe or-
dinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin cores-
pondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotă-
râri pot fi consultate și procurate de la sediul societăţii 
în timpul zilelor lucrătoare, între orele 09:00 – 13:00, 
sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secţiunea Informări – 
Raportări Obligatorii - Adunări Generale, începând cu 
data de 05.07.2019. 

Acţionarii se vor putea prezenta personal la aduna-
rea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor 
putea vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calita-
tea în condiţiile și cu documentele prevăzute de Dispu-
nerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în con-
formitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezenta-
rea acţionarilor se poate face și prin alte persoane de-
cât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau ge-
nerale. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și 
prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mij-
loace electronice putându-se face la adresa de e-mail of-
ficepotiscapital@gmail.com, având atașată semnătura 
electronică extinsă.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei per-
soane pentru reprezentare în adunarea generală și conţi-
ne instrucţiuni specifi ce de vot din partea acţionarului ca-
re o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pen-
tru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând repre-
zentantului său a vota în toate aspectele afl ate în dezba-
terea adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai 
multor societăţi identifi cate în împuternicire, în mod in-
dividual sau printr-o formulare generică referitoare la o 
anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveș-
te acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fi e 
acordată de către acţionar, în calitate de client, unui in-
termediar defi nit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Le-
gea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în 
original, la sediul societăţii sau prin mijloace electronice 
având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa 
de e_mail: offi cepotiscapital@gmail.com, până la data 
de 05.08.2019. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă completate și semnate de acţionar se vor 
depune la sediul societăţii personal sau prin poștă reco-
mandat cu confi rmare de primire pe care să fi e trecută 
adresa expeditorului. 

Preşedinte C.A.,
OCTAVIA ANAMARIA BUHOŞ

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. 
angajează:

• TÂNĂR INSTALATOR în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte 

și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator 
gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte 

și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator 
gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de 
conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru 
Instalator, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 
invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 30.06.2019, la adresa de e-mail: 
ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea 
Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează 
datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 
2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter 
personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă 
acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare 
cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://seacomplet.ro/
index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii TRISOM RECORD S.A., având sediul social În Mun. Cluj-
Napoca B-dul. Muncii, nr.18, jud. Cluj, înmatriculată la ONRCT Cluj sub nr. J12/4542/2004, a-
vând CUI 17041218, capital social subscris integral vărsat 100.341 RON, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile și cu prevederile actul constitutiv, dispune:

CONVOCAREA

Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 08 August 
2019 la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut 
la sediul societăţii la sfârşitul zilei de 15 Iulie 2019 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se vor ţine în dată de 09 August 
2019, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară se va ţine la ora 10.15, cu următoarea ordine de zi:

1.Schimbarea sediul social al societăţii de la adresa: Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Mun-
cii, nr.18, la nouă adresa Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.47-49.

2.Modifi carea actului constitutiv al societăţii Trisom Record SA după cum urmează: ar-
ticolul 3 din contractul de societate și articolul 3 alin.1 din Statutul societăţii vor avea ur-
mătorul conţinut: “Sediul societăţii este în România, jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Car-
dinal Iuliu Hossu, nr.47-49.”

3.Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii Administratorului Unic în vederea re-
dactării actelor, să semneze în numele și pe seama acţionarilor societăţii, hotărârea A.G.E.A. adop-
tată și să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea/ridicarea hotărârii AGEA la/de la 
ORCT Cluj, publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi con-
sultate în incinta societăţii Tricotaje Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul adunărilor generale vor fi  depuse în 
original, la sediul societăţii Tricotaje Somesul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, 
jud. Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore înainte de data ședinţei, la prima convocare, sub 
sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

Informaţii suplimentare: tel. 0740-212 457, între orele: 08.00-10.00.

Administrator unic al societăţii TRISOM RECORD S.A.
Buhoş Octavia Anamaria

Banca Transilvania, lide-
rul pieţei bancare din 
România, le aduce clien-
ţilor Apple Pay, prin 
care plăţile devin sim-
ple, rapide şi sigure.

Cu Apple Pay pe iPhone, 
Apple Watch, iPad sau Mac, 
clienţii pot efectua plăţi ra-
pid şi comod în magazine, 
prin aplicaţiisau prin inter-
net. Siguranţa şi confiden-
ţialitatea stau la baza Apple 
Pay: la utilizarea cardului 
de debit sau credit cu Apple 
Pay, numărul cardului nu 
este stocat pe dispozitiv sau 
pe serverele Apple. Este alo-
cat un Device Account Num-
ber, criptat şi stocat în sigu-

ranţă în device, iar fiecare 
tranzacţie este autorizată cu 
un cod unic de securitate.

„Plăţile mobile sunt şi 
mai uşoare acum pentru 
clienţii noştri, când extin-
dem posibilităţile de a plă-
ti contactless cu cardurile 
BT Visa şi Mastercard in-
clusiv pentru cei care pre-
feră să folosească la cum-
părături iPhone-ul sau 
Apple Watch. Este o veste 
excelentă pentru clienţii BT 
care iubesc Apple”, a de-
clarat Ömer Tetik, CEO, Ban-
ca Transilvania.

Apple Pay este uşor de 
instalat, iar clienţii BT vor 
continua să primească toa-

te beneficiile pe care le au 
în prezent prin folosirea car-
durilor de debit şi de credit. 
Cu iPhone şi Apple Watch, 
clienţii pot plăti cu Apple 
Pay în magazine, restauran-
te, taxiuri, la automate şi în 
multe alte locuri. La cum-
părăturile online cu Apple 
Pay, prin aplicaţii sau pe Sa-
fari, nu mai este necesar să 
fie adăugate manual datele 
cardului pentru plată sau in-
formaţiile de livrare şi fac-
turare. Fiecare cumpărătu-
ră prin Apple Pay este au-
tentificată cu o simplă pri-
vire sau atingere, prin Face 
ID sau Touch ID, sau cu pa-
rola dispozitivului.

Apple Pay 
la Banca Transilvania
Un mod sigur, rapid şi uşor de a face plăți

Clienţii Vodafone se pot 
bucura de benefi ciile 5G 
în Bucureşti, Cluj-Napoca 
şi Mamaia. Noile abona-
mente 5G oferă clienţilor 
trafi c de date nelimitat.

Vodafone România extin-
de astfel acoperirea 5G în 
Cluj-Napoca şi Mamaia şi lan-
sează primele abonamente 5G 
din ţară. Această premieră na-
ţională vine la o lună după 
activarea primelor staţii radio 
5G în reţeaua mobilă Super-
net 5G ce permit românilor să 
aibă acces la specifi caţiile ex-
traordinare ale acestei tehno-
logii de ultima generaţie. Red 
Infi nity 17 şi Red Infi nity 25 
sunt primele abonamente 5G 
ce oferă trafi c de date nelimi-
tat în reţeaua Supernet 5G, 
prima reţea 5G din România.

„Suntem foarte mândri să 
fi m printre puţinii operatori de 
la nivel global şi primul din Ro-
mânia care au lansat servicii şi 
oferta comercială 5G. Acest lu-
cru vorbeşte despre angajamen-
tul nostru de a ne consolida 
poziţia de lideri în inovaţie, nu 
doar la nivel local, dar şi la ni-
vel global asigurându-ne că uti-
lizatorii din România au opor-

tunitatea de a experimenta teh-
nologii de top. Ne menţinem 
angajamentul de a ne continua 
misiunea şi investiţiile pe ter-
men lung în tehnologii de ulti-
ma generaţie pentru a susţine 
şi a dezvolta societatea digita-
lă românească în era vitezei”, 
a declarat Mostafa El Beltagy, 
Director Customer Business U-
nit, Vodafone România.

Vodafone, primul operator care 
lansează abonamente 5G în România

Începând de miercuri, 
şi Orange Money le oferă 
clienţilor săi serviciul 
Apple Pay. Cu Apple Pay, 
uşor de confi gurat pe 
iPhone, Apple Watch, 
iPad sau Mac, clienţii pot 
face cumpărături uşor 
şi rapid în magazine, 
în aplicaţii şi pe site-urile 
web. Utilizatorii au acces 
la ofertele speciale 
Orange Money în urma 
obţinerii cardurilor 
de debit.

„Apple Pay este un servi-
ciu aşteptat încă de la înce-
put de către utilizatorii Oran-
ge Money, motiv pentru ca-

re ne bucurăm să le oferim 
acestora opţiunea de a-şi fo-
losi dispozitivele Apple pen-
tru a efectua plăţi. Mai mult, 
am pregătit oferte dedicate 
pentru clienţii care îşi pre-
lungesc abonamentul sau îşi 
deschid un abonament nou 
de voce mobilă la Orange 
România”, a declarat Şerban 
Negrescu, Head of Product 
Management in cadrul Oran-
ge Money.

Orange Money este o alter-
nativă digitală la serviciile 
bancare tradiționale, sigură și 
ușor de utilizat. Abonaţii Oran-
ge România pot deschide un 
cont online, direct din aplicația 

mobilă și pot efectua plăți mo-
bile NFC utilizând smartpho-
ne-uri sau smartwatch-uri.

De asemenea, clienții 
Orange Money au opțiunea 
de efectua plăți utilizând car-
dul de debit Visa virtual sau 
fi zic, pot achita facturi la 
peste 70 de companii de 
utilități, face transfer de bani 
instantaneu prin intermediul 
numărului de telefon sau că-
tre/din orice IBAN din Ro-
mânia, pot opta pentru reîn-
cărcarea cartelelor Orange 
Prepay sau alimentarea con-
tului prin intermediul unui 
alt card bancar salvat în 
aplicație, toate gratuit.

Aplicația Apple Pay, 
disponibilă clienţilor Orange Money
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.
¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

TERENURI

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

SERVICII

¤ Clujean serios, caut de lucru 
cu ziua. Ofer seriozitate. Relaţii 
la telefon 0749-974302. (6.7)
¤ Execut acoperișuri din orice tip 
de tablă, ţiglă metalică, ţiglă me-
talică, tablă zincată, jgheaburi, 
burlane, parazăpezi și toate tipu-
rile de reparaţii: dulgherie, man-
sarde, pavaje, izolaţii termice, izo-
laţii carton, amenajări interioare 
și exterioare. Tel. 0732-349989, 
0744-884842. (16.20)
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.
¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-

tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele libe-
re), experienţă în domeniu. Cer și 
ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-50131

CERERI

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

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

AUTO-MOTO
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.
¤ Vând ușă metalică de la o tera-
să închisă, geamuri din lemn și 
din sticlă pe cornier. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (7.7)
¤ Vând uși interioare din lemn 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRA-

TUIT

cu geam din sticlă. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (7.7)

DIVERSE

¤ Asigur loc de depozitare pă-
mânt din evacuări, la 24 km de 
Cluj-Napoca, preț 70 RON/tonă. 
Informații suplimentare la tel. 
0758-051260. (1.7)
¤ Vând pătuţ copii, cu 2 sertare. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)
¤ Vând ţigle. Pentru detalii și 
informaţii suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)
¤ Vând geamuri, uși de la casă. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (5.7)
¤ Vând găini oătoare sub un an, 
rasa LOHMANN, preţ 15 lei re-
spectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.
¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

DONAŢII

¤ Donez televizor SAMSUNG, cu-
loare neagră, diagonala 52 cm, 
stare foarte bună de funcţionare, 
telecomanda blocată, se poate 
repara. Sunaţi la tel. 
0744-653097. (3.7)
¤ Donez două recamiere. Sunaţi 
la tel. 0745-300323 sau 
0264.4124005. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, 44 ani, îmi caut jumă-
tatea. Poţi avea copil, poţi să fi  și 
de la ţară. Îmi place să gospodă-
resc și sunt iubitor de casă. Dacă 
esti interesată, mă poţi contacta 
la nr. de tel. 0749-974302. (6.7)

LICITAȚII

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ța. Romană, 
nr. 15B, vinde la a III-a licitație pu-

blică, în data de 18.07.2019, ora 
11.00, bunurile mobile constând 
în: Mobilier sală festivități (100 
scaune + 10 mese), Vitrină fricori-
fi că băuturi răcoritoare simplă, Vi-
trină fricorifi că băuturi răcoritoare 
dublă, Lăzi frigorifi ce înghețată (2 
bucăţi), Ansamblu commercial 
bar. Bunuri proprietate a debitoru-
lui SC ADI & DAVID FOOD SRL. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, str. 
P-ța. Romană, nr. 15B, camera 8, 
telefon 0264.314941, interior 125 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri - 
vânzarea prin licitație a bunurilor 
sechestrate.
¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ța. Romană, nr. 15B, 
vinde la a III-a licitație publică, în da-
ta de 18.07.2019, ora 12.00, bunu-
rile mobile constând în: Autoutilita-
ră N1, Furgon, Iveco, serie șasiu 
ZCFC358100D270774, an fabricaţie 
2005, sarcina maximă 3500 kg. Bu-
nuri proprietate a debitorului SC 
TRANSPORTO MERCI SRL. Informații 
suplimentare pot fi  obținute la se-
diul SFM Turda, str. P-ța. Romană, 
nr. 15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 sau ac-
cesând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - anunțuri - vânzarea 
prin licitație a bunurilor sechestrate.
¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ța. Romană, nr. 15B, 
vinde la a IV -a licitație publică, în 
data de 18.07.2019, ora 10.00, bu-
nurile mobile constând în: Aparat 
sudură MIG 221 P. Bunuri proprie-
tate a debitorului SC FDM METALI-
CO SRL. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la sediul SFM Turda, 
str. P-ța. Romană, nr. 15B, camera 
8, telefon 0264.314941, interior 
125 sau accesând pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ SARIF INDUSTRY S.R.L., C.U.I. 
39228986, J12/1541/2018, 
pierdut certifi cate constatatoare. 
Se declară nule.

SecondTex angajează
vânzătoare

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

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE MEDIU
S.C. Elegant Residence S.R.L. titular al proiectului 

Construire 2 imobile de locuinţe colective cu regim de înăl-
ţime P+3E, amenajări exterioare, împrejmuire teren, ra-
corduri şi branşamente la utilităţi, conform PUZ aprobat 
prin HCL nr. 50 din 21.03.2019, Floreşti, str. Cetăţii, nr. 
331C-331D, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra lu-
ării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în ca-
drul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul Construire 2 imobile de locuinţe colective 
cu regim de înălţime P+3E, amenajări exterioare, împrej-
muire teren, racorduri şi branşamente la utilităţi, conform 
PUZ aprobat prin HCL nr. 50 din 21.03.2019, Floreşti, str. 
Cetăţii, nr. 331C-331D, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 9-14, precum și la ur-
mătoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj 
http://apmcj.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU
ERDELYI Andreea Georgiana și ERDELYI Szilard 

Miklos în calitate de titular anunţă publicul interesat asu-
pra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru ELABORARE 
PUZ – conform legii nr.350/2001 cu modifi cările şi comple-
tările ulterioare, din municipiul Cluj-Napoca str. Borhanciu-
lui, F.nr., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Tektum Arhitectura&Artă în zilele de luni-vineri între ore-
le 9-14, din data 27.06.2019.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii până la data de 15.07.2019 la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99, bl.9B, cod 400609, tel.0264410722, 
fax 0264412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

ANUNȚ LICITAȚIE
Licitaţie publică deschisă cu strigare

Regia Autonomă a Domeniului Public, cu sediul în Cluj-Na-
poca, Calea Someșeni nr.2, telefon 0264552666, fax 
0264444576, organizează licitaţie publică cu strigare în da-
ta de 02.07.2019, ora 10:00, pentru valorifi carea urmă-
toarelor animale:

Cal murg, 10-13 ani, preţ pornire licitaţie 300 lei
Animalul poate fi  văzut în perioada 27.06.2019 – 

02.07.2019, între orele 8:00-12:00, la adăpostul de ani-
male al R.A.D.P. situat în Cluj-Napoca, pe str. Bobâlnei, 
nr.65.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul RADP 
Cluj-Napoca, Calea Someșeni nr.2, tel. 0264552666 .

Datele de desfășurare a următoarelor licitaţii în caz de 
neadjudecare vor fi  09.07.2019 și 16.07.2019.

AVIZ DE MEDIU
Eparhia Reformată din Ardeal în calitate de be-

nefi ciar, reprezentat de Jablanoczki Andrea, anunţă publi-
cul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, con-
form H.G.nr.1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru "Elaborare P.U.Z. pentru construire creşă", 
în municipiul Câmpia Turzii, str. Petru Rareș, nr.5, jud. Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultată la sediul 
Tektum Arhitectura&Arta cu sediul în Municipiul Cluj-Na-
poca, str. C.I. Hossu, nr.13, jud. Cluj în zilele Luni-vineri, în-
tre orele 9-16:00, din data 27.06.2019.

Publicul Interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 15.07.2019 la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 
0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.ro.

ANUNȚ URBANISM
Iovanas Horaţiu în calitate de titular anunţă iniţie-

rea aprobării PUZ-ului: ELABORARE PUZ – INTRODUCERE 
TEREN îN INTRAVILAN CU DESTINAŢIA ZONA UNITĂŢI DE 
PRODUCŢIE – SUBZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE elaborat pen-
tru amplasamentul în comuna Gilău, terenuri cu nr. CF. 
53821, 52977.

Publicul este invitat să transmită observații asupra pro-
iectului. Consultarea proiectului se face în perioada 
27.06.2019-21.07.2019 la Primaria comunei Gilau, Servi-
ciul Urbanism, la adresa: str. Principala nr. 723, luni pana 
vineri intre orele: 9.00-13.00.

ACORD DE MEDIU
S.C LIDL I.RM. S.C.S. anunță publicul interesat asu-

pra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Construire supermarket LIDL, amenajări 
accese şi locuri de parcare în incintă, amplasare panouri 
publicitare şi totem, racorduri la utilităţi şi branşamente, 
împrejmuire, propus a fi  realizat în municipiul Gherla, str. 
Hășdății, nr. 1, județul Cluj. 

Informațiile privind proiectul propus poate fi  consulta-
te la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din mu-
nicipiul Cluj-Napoca, strada Calea Dorobanților, nr. 99 și la 
sediul titularului, în zilele de luni -  joi între orele 09:00 – 
14:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj, strada Calea Dorobanților, 
nr. 99, județul Cluj.
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ANUNŢ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar 
al SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru 
vanzare bunuri mobile, în data de 02.07.2019, in Cluj 
Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. Documentația 
de înscriere va putea fi  depusă până la ora 13:00, în ziua 
anterioară licitației. În caz de neadjudecare, licitațile se vor 
repeta în datele de, 09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019 
și 30.07.2019 în aceleași condţii.Informații suplimentare 
se pot obține la tel: 0264/432.603.

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL
în calitate de lichidator judiciar al

PORTAL INDUSTRIAL SRL – în faliment, 
in bankruptcy, en faillite

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A ACTIVELOR:

Bunuri mobile (cabină modulară pază, Suzuki Grand 
Vitara, Camion Dac, etc.) individual. Lista completă cu 
bunurile mobile și preţurile acestora poate fi  solicitată 
lichidatorului judiciar.

Licitaţia va fi  organizată la sediul lichidatorului judiciar 
din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Jud. Hunedoara, în data 
de 17.07.2019, ora 13:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului 
judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării 
licitaţiei, în vederea depunerii garanţiei de participare la 
licitaţie de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum și 
pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 
24.07.2019, 31.07.2019, 07.08.2019, 14.08.2019 şi 
04.09.2019 în aceleaşi condiţii

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase 
la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 
de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Tel: 0354.405.232
Fax: 0254.713.311
Mobil: 0726.785.348
Email: offi ce@expertinsolventa.ro

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii TRISOM INVEST S.A. 
Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud. Cluj, înmatriculată 
la ONRCT Cluj sub nr. J12/4538/2004, având CUI 17041226, 
capital social subscris integral vărsat 104.478,8 RON, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind 
societăţile și cu prevederile actul constitutiv, dispune:

CONVOCAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru 
dată de 08 August 2019 la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut la 
sediul societăţii la sfârşitul zilei de 15 iulie 2019 stabilită 
ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se 
vor ţine în dată de 09 August 2019, în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală extraordinară se va ţine la ora 09.45, 
cu următoarea ordine de zi:

1.Schimbarea sediul social al societăţii de la adresa: Jud. 
Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.18, la nouă adresa Jud. 
Cluj, Mun. Cluj-Napoca str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.47-49. 

2.Modifi carea actului constitutiv al societăţii Trisom Invest 
S.A. după cum urmează: articolul 3 din contractul de societate 
și articolul 3 alin.1 din Statutul societăţii vor avea următorul 
conţinut: “Sediul societăţii este în România, jud. Cluj, Mun. 
Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.47-49.”

3.Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii 
Administratorului Unic în vederea redactării actelor, să 
semneze în numele și pe seama acţionarilor societăţii, 
hotărârea A.G.E.A. adoptată și să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea/ridicarea hotărârii AGEA 
la/de la ORCT Cluj, publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial 
al României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate în incinta societăţii Tricotaje 
Someșul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. 
Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul adunărilor 
generale vor fi  depuse în original, la sediul societăţii Tricotaje 
Someșul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. 
Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore înainte de data ședinţei, 
la prima convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de 
vot în adunare.

Informaţii suplimentare tel. 0740-212 457.

Administrator Unic al societăţii
TRISOM INVEST S.A.

Buhoş Octavia Anamaria

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii TRISOM BUFTEA S.A. 
cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.18, jud. 
Cluj, înmatriculată la ONRCT Cluj sub nr. J12/4540/2004 având 
CUI 17041196, capital social 99.669,20 RON, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile și cu prevederile 
actul constitutiv, dispune:

CONVOCAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru dat 
de 08 August 2019 la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut la sediul societăţii 
la sfârşitul zilei de 15 iulie 2019 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se 
vor ţine în dată de 09 August 2019, în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară se va ţine la ora 09.00, 
cu următoarea ordine de zi:

1.Schimbarea sediul social al societăţii de la adresa: Jud. 
Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.18, la nouă adresa Jud. 
Cluj, Mun. Cluj-Napoca str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.47-49. 

2.Modifi carea actului constitutiv al societăţi Trisom Buftea 
SA după cum urmează: articolul 3 din contractul de societate 
și articolul 3 alin.1 din Statutul societăţii vor avea următorul 
conţinut: “Sediul societăţii este în România, jud. Cluj, Mun. 
Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr.47-49.”

3.Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii 
Administratorului Unic în vederea redactării actelor, să semneze 
în numele și pe seama acţionarilor societăţii, hotărârea A.G.E.A. 
adoptată și să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea/
ridicarea hotărârii AGEA la/de la ORCT Cluj, publicarea hotărârii 
în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate în incinta societăţii Tricotaje 
Someșul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. 
Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul adunărilor 
generale vor fi  depuse în original, la sediul societăţii Tricotaje 
Somesul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. 
Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore înainte de data ședinţei, 
la prima convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot 
în adunare.

Informaţii suplimentare: tel. 0740 212 457

Societatea TRISOM BUFTEA S.A.
Prin Administrator Unic

Buhoş Octavia Anamaria
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Manea şi Puşcaş 
în echipa ideală 
la EURO

România a reușit să se califi ce 
în semifi nalele Campionatului 
European de Tineret din Italia, 
iar Cristi Manea și George 
Pușcaș au fost aleși în echipa 
ideală a fazei grupelor întocmi-
tă de site-ul whoscored.com, 
unul dintre cele mai bune din 
lume când vine vorba de anali-
ze statistice ale fotbaliștilor.
Cristi Manea, fundașul care a 
evoluat în ultimele două sezoa-
ne la CFR Cluj, a fost ales în 
fl ancul drept al defensivei după 
cele trei partide în care s-a achi-
tat excelent de sarcini. Manea 
a strâns o medie de 7,5 pentru 
cele trei meciuri și este titular 
într-o echipă în care se remarcă 
fotbaliști de la Real Madrid, RB 
Leipzig, AS Roma.
George Pușcaș, autorul a 2 go-
luri la acest turneu fi nal, și-a 
câștigat locul în linia ofensivă 
după cele trei meciuri în care a 
marcat, a scos o lovitură de 11 
metri și a ţinut excelent de min-
ge în fazele de contraatac până 
când a avut susţinere din par-
tea colegilor. Atacantul care a 
evoluat în ultimul sezon la 
Palermo a primit o notă medie 
de 7,35 pentru faza grupelor.
Echipa ideală a grupelor EURO 
2019:
Iversen (Danemarca) – Manea 
(România), Bielik (Polonia), 
Upamecano (Franţa), Maehle 
(Danemarca) – Chiesa (Italia), 
Ceballos (Spania), Pellegrini 
(Italia), Richter (Germania) – 
Pușcaș (România), 
Waldschmidt (Germania)

Un nou aur 
la Jocurile Europene 
de la Minsk
Victor Mihalachi și Cătălin 
Chirilă au cucerit medalia de 
aur în proba de canoe dublu 
1000 de metri, la Jocurile 
Europene de la Minsk. Pe locul 
al doilea s-a clasat echipajul 
Ucrainei, iar pe locul 3 cel al 
Rusiei. Aceasta este a doua 
medalie de aur pentru delega-
ţia României după ce câștigată, 
luni, de sportiva Laura Coman, 
la tir, în proba de 10 m pușcă 
aer comprimat, și a opta în to-
tal. România a mai obţinut me-
dalia de bronz în proba de 
grup, la gimnastică aerobică, la 
Jocurile Europene de la Minsk.
Tot la gimnastică aerobică, luni, 
Andreea Bogati și Dacian Barna 
au obţinut medalia de argint 
(perechi mixte).
Celelalte medalii tricolore au 
venit de la Ovidiu Ionescu și 
Bernadette Szocs (argint, dublu 
mixt, tenis de masă), 
Anda-Mihaela Vâlvoi (bronz la 
sambo, +64 kg), Daniela 
Poroineanu (bronz la sambo, 
-56 kg) și Alina-Petronela 
Păunescu (bronz la Sambo, 
+80 kg).

Pe scurt
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Noile preţuri intră în vigoare de la 1 Iulie

Compania de Apă Someș S.A. anunţă că noile preţuri/tarife pentru care s-a comunicat 
intenţia de ajustare în cursul lunii Iunie, vor intra în vigoare de la 1 Iulie 2019. Nivelul no-
ilor preţuri/tarife este după cum urmează:

Preţ apă potabilă :   3,46 lei/mc inclusiv TVA (9%)
Tarif canalizare-epurare : 3,65 lei/mc inclusiv TVA (9%)
Noile preţuri/tarife au fost avizate de catre Autoritatea Naţională de Reglementare pen-

tru Serviciile Comunitare de Utilitaţi Publice (Decizia nr.112/28.05.2019) si aprobate de 
către Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografi c So-
meș-Tisa, care acţionează în numele și pentru autorităţile publice judeţene și locale din 
aria deservită de Compania de Apă Someș în judeţele Cluj, Sălaj și Mureș, prin Hotărârea 
nr. 11 din data de 25.06.2019.

Raţiunea necesitaţii de ajustare a preţurilor/tarifelor rezidă în infl uenţa primită în cos-
turile de producţie, urmare a punerii în funcţiune a unor instalaţii și utilaje pentru îmbu-
nătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, a creșterilor 
progresive a preţului energiei, combustibililor, celorlalte materii și materiale utilizate în 
procesele de captare, tratare, transport, pompare și distribuţie apă potabilă, respectiv în 
procesele de preluare, transport, pompare și mai ales epurare a apelor uzate menajere, 
industriale și pluviale. Aceste infl uenţe în costuri s-au manifestat în condiţiile în care nu-
marul mediu de personal a ramas relativ constant, dar complexitatea activităţii și aria de 
operare din cele două judeţe au crescut semnifi cativ.

De asemenea, ajustarea preturilor/tarifelor este o conditionalitate a programului de in-
vestitii POIM Cluj-Salaj derulat in prezent, pentru care Compania de Apa Somes a atras pes-
te 355 de Milioane Euro de la UE.

Noile preţuri/tarife se vor aplica în întreaga arie regională deservită din judeţele Cluj, 
Sălaj și Mureș.

Dept. Comunicare & Clienți
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Noul antrenor al 
Universităţii Cluj a anun-
ţat că echipa va suferi o 
serie de modifi cări în 
următoarea perioadă, iar 
primul jucător care nu va 
mai continua cu trupa 
antrenată de Dulca este 
Cosmin Dur-Bozoancă. 
Portarul care a primit 
titlul de cel mai bun tânăr 
jucător al Universităţii 
Cluj în ultimul sezon a 
plecat în cantonament cu 
Petrolul Ploieşti. Tânărul 
goalkeeper a evoluat în 
ultima stagiune de campi-
onat sub formă de împru-
mut la Universitatea Cluj 
de la FC Viitorul.

Bozoancă a fost unul din-
tre cei mai buni jucători ai U-
niversităţii şi a salvat echipa 
clujeană în multe momente 
critice ale sezonului prece-
dent, motiv pentru care a ră-
mas în inimile multor fani. 
Portarul de 21 de ani a apărat 
poarta Universităţii Cluj în 36 
de partide în ultimul sezon şi 
a terminat fără gol primit în 
20 dintre jocuri.

Goalkeeper-ul ar urma să 
fi e înlocuit la Universitatea 
Cluj de Alexandru Buzbuchi, 
un alt portar care aparţine 
de FC Viitorul. De altfel, în 
ultima perioadă cele două 

echipe au colaborat excelent 
când a venit vorba de îm-
prumutat jucători.

Kofi  Twumasi, Tiberiu Că-
puşă, Dur-Bozoancă şi Doru 
Dumitrescu au fost jucătorii 
împrumutaţi de Viitorul la U-
niversitatea Cluj în ultimul 
sezon, în timp ce Cristi Ga-
vra a ajuns liber de contract 
la formaţia clujeană în vara 
precedentă după mai mulţi 
ani petrecuţi la echipa lui 
Gheorghe Hagi.

„Vor fi  multe schimbări. Şi 
la nivelul băncii tehnice şi la 

nivelul lotului de jucători. În-
cercăm să aducem fotbalişti 
care au evoluat la cel mai î-
nalt nivel, şi aici mă refer la 
Liga 1, chiar şi în străinătate. 
Vreau să aducem şi un prepa-
rator fi zic foarte bun.”, a de-
clarat Cristi Dulca în cadrul 
unui interviu.

Universitatea Cluj a avut 
în sezonul 2018-2019 un sin-
gur stranier pe ghanezul Kofi  
Twumasi, jucător împrumu-
tat de la FC Viitorul.

Cristi Dulca a vorbit şi des-
pre situaţia lui Ioan-Ovidiu 

Sabău, cel care are şanse mi-
ci să mai continue şi din se-
zonul viitor la Universitatea 
Cluj după ratarea obiectului 
din stagiunea precedentă.

„El este un simbol al Uni-
versităţii. În 2016 când a reve-
nit lângă echipă, clubul era 
într-o situaţie foarte grea. S-a 
plecat de zero. Nu era nici-o 
grupă de juniori, acum Uni-
versitatea este între primele 
patru din ţară, la nivel de ju-
niori. Este decizia lui dacă va 
continua, sau nu la Universi-
tatea, dar pentru ce a făcut tre-

buie respectat.”, a declarat no-
ul antrenor al clujenilor.

Cristi Dulca va avea o mi-
siune extrem de dificilă pen-
tru întocmirea unui lot, în 
condiţiile în care Universi-
tatea Cluj s-a bazat în ulti-
mul sezon pe mai mulţi ve-
terani. Jucători precum Do-
rin Goga, Gabriel Giurgiu, 
Octavian Abdrudan sau 
George Florescu au trecut 
de prima tinereţe şi au ară-
tat în multe momente ale 
sezonului precedent că vâr-
stă nu iartă pe nimeni.

Dulca atacă promovarea cu jucători 
străini! Dur-Bozoancă, primul plecat.
Cristi Dulca, noul antrenor al Universităţii Cluj, a anunţat că va avea în probe 
mai mulţi jucători din străinătate în cantonamentul de vară

Noul antrenor al Universității Cluj a anunțat că echipa va suferi o serie de modifi cări în următoarea perioadă
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