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UBB Cluj, în topul celor mai bune universități din lume
Universitatea Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca este singura institu-
ţie de învăţământ superior din Ro-
mânia situată pe un loc cuprins 
în intervalul 501-600, din grupul 
celor mai bune 800 de universi-
tăţi din întreaga lume.

Acest clasament este cuprins 
în topul The Times Higher Edu-
cation World University Ran-
kings 2015-2016, din care mai 
fac parte, pe poziţiile 601-800, 
universităţile „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi, Universitatea din 
Bucureşti şi Universitatea de 
Vest din Timişoara (în această 
ordine). Toate aceste patru in-

stituţii sunt membre ale Consor-
ţiului Universitaria.

Clasamentul The Times Higher 
Education World University Ran-
kings 2015-2016 utilizează în ana-
liză 13 criterii, cele mai importan-
te fi ind grupate în jurul a cinci in-
dicatori principali: calitatea pro-
cesului de predare (mediul de în-
văţare), cercetare (numărul şi pre-
stigiul publicaţiilor), citările (fac-
torul de impact), perspectiva in-
ternaţională (personal, studenţi şi 
cercetare), relaţia cu mediul de 
afaceri (transferul de cunoştinţe).

Dintre universităţile compre-
hensive de prestigiu din Europa 

Central-Orientală se mai situea-
ză, pe poziţia 501-600, Universi-
tatea din Varşovia, în timp ce U-
niversitatea Carolină din Praga 
(fondată la 1348) se afl ă între lo-
curile 401 şi 500. Universităţile 
din Cracovia (Jagielonă), Belgrad, 
Ljubljana, Bratislava (Comenius) 
se plasează în intervalul 601-800, 
iar universităţile din Croaţia şi 
Bulgaria lipsesc din acest clasa-
ment. Toate universităţile din Un-
garia sunt cuprinse în acelaşi in-
terval (501-800) ca şi universită-
ţile din România.

,,Cu toate că, uneori, apar cri-
tici la adresa acestor clasamente, 

ele sunt, însă, până la urmă, sin-
gurele care pot oferi o imagine a-
supra locului şi rolului universi-
tăţilor în lume. Clasarea Univer-
sităţii Babeş-Bolyai în topul mon-
dial al primelor 600 de universi-
tăţi, reprezintă un loc mai mult 
decât onorant, în acord cu efor-
turile pe care cadrele didactice şi 
studenţii le-au depus şi le depun 
în activitatea didactică, de studiu, 
respectiv cercetare. De asemenea, 
sunt convins că, în viitor, aceste 
eforturi vor duce la o clasare şi 
mai bună a universităţii noastre”, 
a declarat Ioan-Aurel Pop, recto-
rul UBB.

Premieră: Werther
Duminică, ora 18.30

Opera Naţională Română

TiMAF: Club des Belugas
Vineri, ora 22.00

Euphoria Music Hall
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Declarația săptămânii

„Toate zidurile se prăbuşesc, 
astăzi, mâine sau după 

100 de ani. Zidurile nu sunt 
o soluţie.”

PAPA FRANCISC, referitor la gardurile 
ridicate în calea migranților

Demonstraţie hipică 
la Cluj, pe Cetățuie

Problema gunoaielor 
reintră în actualitate

Vulturii din Călata vor prezenta tactici de vânătoare 
şi luptă, dar şi viaţa nomadă a hunilor şi a altor 
popoare din Est. Pagina 7

Ne mai despart câteva zile de termenul 
limită până la care municipiului Cluj-Napoca 
îşi transportă gunoaiele la Oradea. Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Muncitorii au terminat 
Calea Moților. ÎN VIS !

Salarii mai mari, medicamente mai scumpe
Veşti proaste odată cu intrarea în luna octombrie: sute de medicamente se scumpesc, mii de angajaţi vor intra în şomaj. 
Deocamdată, singurii care primesc veşti bune sunt medicii, care vor primi salarii mai mari.  Paginile 4-5

Primarul Emil Boc a reușit 
performanța de a se contrazice 
într-o singură propoziție. 
A anunțat cu surle și trâmbițe 
că strada Moților a fost finalizată, 
dar recomandă șoferilor să o evite, 
pentru că încă se lucrează. Pagina 3
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De la geamul 
biroului, 
primarul 
Clujului 

nu vede ce 
se întâmplă 
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ZzzzzzzzEMIL BOC | primar Cluj-Napoca

„De astăzi, pe toată 
strada Moților se va 
putea circula. (...) 
Încă sunt 
lucrări care 
restricţionează 
traficul”
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Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Vineri începe festivalul Toamna Muzicală 
Clujeană, ajuns în acest an la cea de-a 49-a 
ediție. Concertul de deschidere va fi  susținut 
de dirijorul Daniel Cohen, avându-l ca solist pe 
Michael Barenboim.
Înainte de concert, de la ora 18, va avea loc o 
dublă lansare de carte. Despre volumele ce 
vor fi  lansate (Daniel Barenboim – O viață în 
slujba muzicii și Klaus Lang – Celibidache și 
Furtwangler. Marele confl ict postbelic de la 
Filarmonica din Berlin), vor vorbi invitații prof.

univ.dr. Valentin Timaru (compozitor) și prof. 
univ. dr. Pavel Pușcaș.
Dupa concertul de deschidere, festivalul va 
continua cu serate camerale.
Prima ediţie a festivalului a avut loc în 1965. 
Cu o mică excepţie (doi ani de întrerupere), 
festivalul și-a păstrat ritmicitatea anuală de-a 
lungul întregii sale istorii, în 2014 ajungând la 
cea de 48-a ediţie, Toamna Muzicală Clujeană 
este cel mai longeviv festival de muzică clasică 
din România.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

2 octombrie

1409: A fost atestată cea mai 
veche pisanie românească, 
cea de la biserica din 
Streisângeorgiu (jud.
Hunedoara).

1853: S-a născut compozito-
rul Ciprian Porumbescu. (m. 
6 iun. 1883)

1938: A murit mareșalul 
Alexandru Averescu, preșe-
dinte al Ligii Poporului, prim- 
ministru, membru de onoare 
al Academiei Române (7 
iun.1923) (n. 9 mart. 1859)

1939: S-a născut solistul de 
muzică ușoară Dan Spătaru. 
(m.8 sept. 2004)

3 octombrie

1226: A murit Sf. Francisc din 
Assisi (numele laic Francesco 
Giovanni di Pietro 
Bernardone), întemeietorul 
Ordinului Fraţilor Minori, or-
din călugăresc cunoscut sub 
numele de Ordinul franciscan. 
Este comemorat pe 4 octom-

brie. (n. 26 sept. 1182)

1895: S-a născut poetul rus 
Serghei Aleksandrovici 
Esenin. (m. 28 dec. 1925)

1906: „SOS” a fost stabilit ca 
semnal internaţional pentru 
cei afl aţi în pericol în cadrul 
Conferinţei Radio de la 
Berlin; a intrat în vigoare în 
iulie 1908.

4 octombrie

1669: A murit pictorul și gra-
vorul olandez Rembrandt 
(Harmenszoon van Rijn), unul 
dintre cei mai mari pictori ai 
lumii. (n. 15 iul. 1606)

1934: S-a născut actorul 
Mircea Albulescu.

1940: A murit Petre Andrei, 
sociolog, fi losof și om politic, 
membru post-mortem al 
Academiei Române (31 ian. 
1991) (n.29 iun. 1891)

1970: A murit cântăreaţa 
americană Janis Joplin. (n. 
19 ian. 1943)

Concertul de deschidere a programului Toamna Muzicală Clujeană
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Ziua Internațională 
a Cafelei
29 sept. – 4 oct.
Iulius Mall
În acest an, Ziua Internaţională a 
Cafelei este marcată prin activităţi 
a căror vedetă este băutura nea-
gră, dar şi prin premii savuroase.

Festivalului Naţional 
de Folclor „Chemarea 
Munţilor”
3–4 oct.
Turda, Cartierul Oprișani

Formaţiile artistice din Judeţele 
Alba, Argeş, Botoşani, 
Constanţa, Cluj şi Sălaj, precum 
şi soliştii Oana Venţel; Cristina 
Chiper; Maria Lazea; Nicoleta 
Hădărean; Lorena Hideg; 
Milena Bandits; Maria Borcea; 
Florin Turdeanu; Ionuţ Suciu vor 
încânta publicul present în 
Parcul Teilor din Municipiul 
Turda.

Zilelor Filmului Maghiar/
Filmtettfeszt
30 sept. – 4 oct.
Nouă lungmetraje, peste 50 de 
scurtmetraje, șase documenta-
re, proiecții de fi lm pentru copii, 
precum și evenimente speciale 
vor avea loc în cadrul Zilelor 
Filmului Maghiar/Filmtettfeszt 
2015, festival afl at la ediția cu 
numărul 15.

Herbstfest – Festivalul 
de Toamnă al Economiei 
Germane
2–4 oct.
Bd. Eroilor

Colonada Vocea Tinerilor
2–4 oct.
Bd. Eroilor
Tinerii europeni, tinerii clujeni, 
sunt invitați să își exprime 
dorințele pentru o Europă des-
chisă către tineri scriind mesaje 
pe colonada Vocea Tinerilor.

Expoziţie retrospectivă 
Valovits László
25 sept. – 18 oct.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expoziția este gândită ca o se-
lecţie sugestivă cu caracter re-
trospectiv, reunește, într-un re-
gistru plastic variat, lucrări re-
prezentative pentru toate eta-
pele de creaţie, care reușesc să 
circumscrie imaginea personali-
tăţii artistice a lui Valovits 
László.

Ocolul Pământului în 80 
de șahuri
17 sept. – 16 oct.
Muzeul de Istorie a Transilvaniei

Expoziţie Aparatură 
medicală clujeană

Perioada: 29 aug. – 27 noi.
Muzeul Farmaciei
Expoziţia aduce în atenţia pu-
blicului aparatură medicală fo-
losită în spitalele clujene de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
până în a doua jumătate a se-
colului XX.

Expoziţie „Our Body: 
Universul Interior
Perioada: 17 iulie – 31 oct.
Iulius Mall
Clujenii pot descoperi, într-o 
manieră educativă unică, fasci-
nantul univers interior al corpu-
lui uman şi modul în care funcţi-
onează, cu ajutorul a peste 200 
de exponate – corpuri umane 
reale.

Expoziţie: Ultimii 
dinozauri din Transilvania
Perioada: 3 aprilie – 30 sept.
Casa Universitarilor

VINERI

TiMAF: Concert Club des 
Belugas
Ora 22.00
Euphoria Music Hall
Renumita trupa Club des Belugas 
revine la Cluj-Napoca cu un con-
cert de zile mari. După show-ul 
pe care l-au făcut la Untold 
Festival, Club des Belugas promit 
fanilor o seară de neuitat.

SÂMBĂTĂ

Spectacol itinerant de teatru 
senzorial
Ora 12.00
Muzeul Etnografi c al Transilvaniei
Liceul Special pentru Defi cienţi de 
Vedere din Cluj Napoca şi 
Fundaţia Cartea Călătoare vă in-
vită la un spectacol itinerant de 
teatru senzorial labirint oferit de 
un grup de elevi cu defi cienţe de 

vedere ai liceului, împreună cu 
voluntari ai Centrului de 
Resurse pentru Comunitate şi ai 
Laboratorului Citit În.

Demonstrație de dresaj 
canin
Ora 13.00
Piața Unirii

Meci baschet: U Banca 
Transilvania vs. CS Dinamo
Ora 19.00
Sala Polivalentă

Alternarena Vol. 1
Ora 21.00
Cluj Arena, parcarea subterană
Concerte Viţa de Vie, Luna 
Amară şi Pinholes.

DUMINICĂ

Premieră: Werther
Ora 18.30
Opera Naţională Română
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În 15 octombrie expiră 

termenul până la care 

Primăria Cluj-Napoca 

poate depozita gunoaiele 

la Oradea. Ce se va întâm-

pla cu deşeurile oraşului 

şi judeţului?

În 15 iulie, Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca încheia 

un parteneriat cu Primăria 

municipiului Oradea, în ve-

derea depozitării pentru trei 

luni a deşeurilor rezultate din 

gunoiul menajer şi stradal al 

municipiului Cluj-Napoca în 

depozitul ecologic gestionat 

de către Eco Bihor în munici-

piul Oradea. Parteneriatul se 

referea la depozitarea unei 

cantităţi totale de 9.000 de to-

ne de deşeuri produse la 

Cluj-Napoca pe lună. La acea 

vreme a crescut şi preţul gu-

noiului de la 7,05 lei la 8,38 

lei pe lună.

În tot acest timp, Primăria 

Cluj-Napoca a decis să con-

struiască un depozit de stoca-

re temporară având în vedere 

că faimosul Centru de Deşeuri 

este departe de a fi  fi nalizat. 

Depozitul de stocare tempora-

ră pe care Primăria împreună 

cu RADP l-au construit a pri-

mit aviz de mediu, iar prima-

rul Emil Boc spune că în acest 

loc vor fi  depozitate gunoaie-

le clujenilor în următorii doi 

ani. Doar gunoaiele produse 

în Cluj-Napoca.

“Este practic cel mai im-

portant proiect la care lucrez 

în momentul de faţă. Mai avem 

fi x 14 zile şi sper ca zilele şi 

nopţile de nesomn din aceas-

tă primăvară şi vară pentru 

ca noi să avem după 15 oc-

tombrie o soluţie să fi e încu-

nunate de succes. Mai avem 

lucruri de făcut. Am primit 

avizul de la mediu, lucrăm în 

fi ecare zi împreună cu RADP 

pentru a ne asigura că după 

15 octombrie vom avea o so-

luţie de durată şi un preţ mai 

scăzut pentru clujeni la ridi-

carea gunoaielor din munici-

piu. Suntem în lucru, avem 

garanţia că nu vom intra din 

nou în impas după data de 15 

octombrie şi că vom avea o 

soluţie pe minim doi ani de 

zile. Vestea bună pentru clu-

jeni este că vom scădea pre-

ţurile la gunoaie. La momen-

tul acesta lucrăm la calculul 

acestor preţuri şi vom anun-

ţa până în 15 octombrie des-

pre aceste soluţii”, a declarat 

Boc pentru un post de radio.

În 13 mai, rampa tempo-

rară de deşeuri a municipiu-

lui Cluj-Napoca de la Pata Rât 

a fost închisă din cauza de-

păşirii capacităţii de stocare, 

la trei luni după ce şi rampa 

propriu-zisă a fost închisă din 

acelaşi motiv.

Reprezentanţii CJ Cluj au 

anunţat în nenumărate rân-

duri că fi nalizarea lucrărilor 

la Centrul de Deşeuri va fi  31 

decembrie 2015, termen im-

posibil de respectat.

A început numărătoarea inversă. 
Oradea mai primește gunoaiele clujenilor doar câteva zile

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

declarat joi că lucrările de 

reabilitare la Calea Moţilor 

vor fi  fi nalizate până 

vineri prin turnarea celui 

de-al doilea strat de asfalt 

dar că, în continuare, cir-

culaţia rutieră va fi  restric-

ţionată pentru că „pe stra-

dă încă se lucrează”.

„În acest moment pe stra-

da Moţilor mai avem de tur-

nat, pe tronsonul de la Coşbuc 

până la Mărginaşă, al doilea 

strat de asfalt şi atunci prac-

tic pe tot tronsonul Moţilor 

avem două straturi de asfalt, 

fi ind vorba doar de a mai tra-

ge ultimul strat de asfalt la 

sfârșitul lucrării când sunt ter-

minate toate trotuarele, toate 

bordurile montate, toţi stâlpii 

de iluminat să fi e tăiaţi cei 

vechi şi montaţi cei noi. Cu 

alte cuvinte în luna noiembrie 

va avea loc turnarea ultimu-

lui strat de asfalt. Dar până 

atunci, evident se va putea 

circula. Practic, de astăzi pe 

toată strada Moţilor se va pu-

tea circula pe asfalt cu două 

straturi. Noi ne propusesem 

să ajungem în 15 octombrie 

cu tronsonul până la Mărgi-

naşă cu două straturi de as-

falt, am reuşit să terminăm în 

jurul datei de 1,2,3 octombrie. 

Râmân în continuare lucrări-

le la trotuare, la borduri, la 

schimbarea stâlpilor de ilumi-

nat, plantarea pomilor şi pa-

varea trotuarelor cu granit aşa 

cum este pe Memorandumu-

lui sau pe Avram Iancu. În 

continuare vor fi  lucrări pe 

strada Moţilor în vederea fi -

nalizării în întregime a stră-

zii”, a declarat Emil Boc pen-

tru un post de radio. 

Primarul Clujului a mai 

spus că şi pe celelalte străzi 

din municipiu, Avram Iancu 

şi Horea, încă se lucrează.

„Pe Avram Iancu se mai lu-

crează la fi nisajele de la Cimi-

tir şi de la câteva guri de canal, 

în rest, strada este circulabilă, 

nu sunt probleme. Şi pe Horea, 

strada este circulabilă, se lu-

crează doar la trotuare, terme-

nele de fi nalizare sunt într-ade-

văr sfârşitul anului. Noi am 

luat aceste termene intermedi-

are, încercând ca partea de ca-

rosabil să o dăm cât mai repe-

de în folosinţă cu putinţă pen-

tru a se putea desfăşura bine 

anul şcolar. Şi pe Moţilor am 

reuşit înainte de 15 octombrie 

să avem două straturi de asfalt. 

Este oarecum partea plină a pa-

harului. Partea goală a paharu-

lui este că sunt încă lucrări ca-

re restricţionează trafi cul. Este 

bine ca cei care ocolesc în con-

tinuare Moţilor să o facă fi e pe 

Frunzişului sau prin Grigores-

cu sau prin Parcul Mare sau 

Splaiul Independenţei, sunt so-

luţii alternative la strada Moţi-

lor pentru că lucrările vor con-

tinua”, a mai spus edilul.

Boc recunoaşte că unele 

termene în ceea ce priveşte 

reabilitarea străzilor nu au fost 

respectate.

„Toate aceste lucrări au fost 

pornite conform grafi cului re-

alizat împreună cu ceilalţi de-

ţinători de utilităţi. Electrica, 

E-ON Gaz, reţeaua de canali-

zare, apă, toate aceste regii nu 

ţin de Primărie. Cu toate aces-

te companii noi ne-am pus de 

acord şi am făcut un grafi c ast-

fel încât prima dată să intre cei 

cu cablurile în subteran, după 

aceea schimbarea conductei de 

gaz, conductei de apă, schim-

barea cablurilor de deasupra, 

Electrica şi mutarea lor în sub-

teran, după care vine Primăria 

şi lucrează cu trei straturi de 

asfalt, pavare şi aşa mai depar-

te. Din nefericire, lucrările aces-

tea durează, pentru că înlocu-

irea unei ţevi de gaz sau apă 

nu este o lucrare care se poa-

te face de pe o zi pe alta, plus 

că au mai apărut şi în şantier 

alte probleme legate de spar-

gerea altor conducte şi alte di-

fi cultăţi tehnice. Noi tot anul 

am avut aceste lucrări, unele 

termene au fost respectate, al-

tele nu. În al doilea rând, acum 

au venit banii europeni. Era 

foarte simplu pentru mine să 

nu utilizez banii europeni, să 

nu încep lucrările în centrul 

Clujul, să nu deranjez şi în anii 

următori trebuia din banii clu-

jenilor să acoperim aceste lu-

crări. Conductele de apă tot 

trebuiau schimbate, străzile tot 

trebuiau asfaltate că erau pe-

tice şi petice. Anul acesta o fa-

cem gratis pe bani europeni, 

de aceea nu am renunţat asu-

mându-mi acest risc de a fi  cri-

ticat, de a fi  înjurat de multă 

lume, dar încă o dată îmi cer 

scuze clujenilor pentru deranj, 

dar nu aveam alternativă”, a 

mai spus Boc.

Emil Boc: „Strada Moţilor e gata, 
dar ÎNCĂ SE LUCREAZĂ”

Ce postează clujenii pe Facebook

Barta Győző
Miercuri, ora 13.04

Dorel, la muncă......

Miercuri, ora 13.06

Va fi  gata standul de la primărie când s-a trezi Dorel.

Primarul Clujului a anunţat că de 
vineri pe Calea Moţilor „se va putea 
circula pe două straturi de asfalt”, 
dar totuşi „în zonă mai sunt lucrări 
care restricţionează traficul”.

Chiar vizavi de primărie, trei „Dorei” „se speteau” muncind la 
reabilitarea străzii: unul sprijinea bordurile, în timp ce alți doi 
sforăiau ziua în amiaza mare.

Un clujean i-a surprins și a postat imaginile pe Facebook
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ADVERTORIAL

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj
Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ 

că in perioada 05.10.2015 – 10.10.2015 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene 
Cluj“ SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sec-
toare:

 Reabilitare si modernizare DJ 103N:DN 1 (Șaula)-limita jud. Salaj, km 0+000 – 
2+800

Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 0+000 – 4+000

Reparaţie capitala străzi in localitatea Băiţa (municipiul Gherla)

Modernizare drum acces in zona turistica Răchiţele- Prislop – Ic Ponor :

–  DJ 108 C, km 61+830-78+400 si DJ 763, km 35+130 – 39+060

Lucrări de intretinere imbracaminti asfaltice( plombari)

– DJ 161 C : Iclod – Alunis, km 0+000 – 7+200

– DJ 161G: Chiris-Petea-Palatca-Vaida Camaras,km 4+280-19+440( pe sectoare)

Lucrari la Pod pe DJ 105 T peste Valea Topa Mica,km 21+532

Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c pentru disconfortul creat de 
execuţia acestor lucrări , cu menţiunea că pe aceste sectoare trafi cul nu este închis.

Partenerul companiei 

Farmec S.A. din 

Barcelona, Mercatrom 

Alimentacion SL, a inau-

gurat recent primul maga-

zin de brand Farmec din 

Spania, în Barcelona.

Situat pe strada Carrer Pro-

vença, o zonă foarte accesibi-

lă publicului, afl ată aproape 

de centrul metropolei, noul 

magazin îşi aşteaptă vizitato-

rii într-un spaţiu modern, in-

spirat de designul existent de-

ja în toate magazinele Farmec 

din ţară sau din străinătate.

„Ne bucurăm că putem fi  

mai aproape de consumatorii 

din Spania – localnici, turişti 

sau români stabiliţi în aceste 

locuri. În cadrul magazinului 

recent inaugurat, consumato-

rii se vor bucura de brandu-

rile recunoscute şi apreciate 

ale companiei Farmec şi vor 

primi recomandări profesio-

niste din partea personalului 

specializat”, a spus, la rândul 

său, Mircea Turdean, Direc-
torul General Farmec.

Vizitatorii noului maga-

zin din Barcelona pot găsi 

pe rafturi cele mai noi game 

produse la fabrica de la 

Cluj-Napoca, precum şi mărci 

tradiţionale, îndrăgite de con-

sumatori din toate colţurile 

lumii.

A fost inaugurat primul magazin de brand 
Farmec din Spania, în Barcelona

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca Emil Boc nu 

a vrut să comenteze 

declarațiile făcute zilele 

trecute de președintele 

Consiliului Județean 

Mihai Seplecan care spu-

nea că va candida la 

Primărie și va câștiga 

această cursă.

Întrebat de reporter, într-o 

emisiune la un post de radio, 

dacă va fi  o cursă internă în-

tre el și Seplecan pentru de-

semnarea candidatului, Emil 

Boc a spus: 

„De politică sunt sătul. Ce 

am de făcut o să fac la tim-

pul şi la momentul potrivit. 

Ce am anunţat până acuma 

cred că este sufi cient”, a spus 

Boc. 

Mihai Seplecan și-a depus 

intenția de a candida la Pri-

măria Cluj-Napoca încă din 

luna august. Zilele trecute, 

acesta declara:

„Eu voi fi  la anul prima-

rul Clujului. Nu voi mai con-

tinua la președinția Consi-

liului Județean. Nu sunt a-

legeri uninominale și e mai 

greu să ajung președintele 

CJ. Nu îmi era frică de 

niciun alt contra candidat 

dacă se făceau alegeri uni-

nominale. Trebuie să stai la 

votul colegilor, la votul altor 

colegi cu care să faci majo-

ritatea care te-ar ține apoi 

condiționat. Aș fi  candidat, 

dar în situația asta nu”, a 

declarat Seplecan.

„Încă nu știu cum voi face 

asta. Azi sunt în PNL și eu cu 

domnul Boc avem candidatu-

rile depuse. Sper că voi fi  pri-

marul Clujului din parteaPNL. 

Nu va fi  o soluție să candidez 

ca independent, dar cumva tot 

o să reușesc. Nu plec din PNL 

și nu am fost dat afară. Voi 

lupta constructiv și pozitiv cu 

domnul Boc și dacă voi fi  de-

semnat, voi fi  primar. Atât in-

tern cât și extern îl pot învin-

ge pe Emil Boc. Prin ce fac în 

CJ, prin faptul că aplic legea, 

prin faptul că toți vor să mă 

dea jos, cred că cetățenii apre-

ciază asta. Plus că Emil Boc a 

făcut multe greșeli și abia a 

câștigat în 2012, așa că nu cred 

că domnul Boc mai are vreo 

șansă”, a mai spus Seplecan.

Declarațiile lui Seplecan 

au venit în contextul în ca-

re în urmă cu câteva săptă-

mâni, Emil Boc anunța ofi -

cial că va candida pentru un 

nou mandat la Primăria Cluj-

Napoca. 

Anunțul a fost făcut la Po-

iana Brașov, la o întâlnire a 

aleșilor locali. 

De altfel, Boc se bucură de 

sprijinul liderilor PNL care 

l-au „aruncat” în această cur-

să, aceștia anunțând primii 

candidatura sa. 

„Din punct de vedere po-

litic, candidatura mea este în 

interiorul PNL. Trebuie, în pri-

mul rând, să vedem cum re-

zolvăm problemele clujeni-

lor”, le-a răspuns Emil Boc 

jurnaliştilor care l-au întrebat 

dacă va candida la alegerile 

locale din anul 2016.

Boc, despre candidatura la Primărie: 
„Ce am anunţat până acum, 
cred că este suficient”

Mai multe schimbări 

importante au loc înce-

pând cu 1 octombrie: 

românii vor plăti mai mult 

pentru sute de medicamen-

te destinate tratării bolilor 

cardiovasculare sau respi-

ratorii, în acelaşi timp per-

sonalul sanitar primeşte 

salarii mai mari cu 25%. 

De asemenea, creşte cuan-

tumul salariului lunar în 

funcţie de care se stabileş-

te bursa de rezidenţiat. 

Salariile cadrelor medicale 

cresc cu 25% începând de joi, 

majorare de care vor benefi -

cia peste 200.000 de angajaţi 

din sistemul sanitar, aceştia 

fi ind primii bugetari care pri-

mesc salarii mărite după ce 

au fost majorate indemniza-

ţiile unor demnitari, între ca-

re preşedintele şi premierul. 

Tot personalul medical va be-

nefi cia din 1 octombrie de ma-

jorarea salarială de 25%, în 

acest an banii fi ind asiguraţi 

din economiile de la CNAS, 

făcute după implementarea 

cardului de sănătate, a decla-

rat ministrul Sănătăţii, Nico-

lae Bănicioiu, precizând că s-

au făcut simulări la spitale.

Medicii şi funcţionarii 
publici primesc salarii 
mai mari

Ministrul Sănătăţii a preci-

zat că sunt asiguraţi banii pen-

tru majorările salariale în luni-

le octombrie, noiembrie şi de-

cembrie. Spitalele vor semna 

cu casele de asigurări de sănă-

tate, în luna octombrie, actele 

adiţionale privind sumele alo-

cate creşterilor salariale.

De joi, 1 octombrie, anga-

jaţii din sistemul sanitar vor 

avea salariile mărite cu 25%. 

La rândul lor, funcţionarii din 

administraţia publică locală 

ar putea benefi cia de măriri 

salariale cu până la 12%, în 

funcţie de decizia autorităţi-

lor locale.

Majorarea salariilor din sis-

temul sanitar a generat nemul-

ţumiri în rândul cadrelor didac-

tice, care au cerut creşteri de 

15% de la 1 noiembrie sau de 

20% de la 1 decembrie, ame-

ninţând cu proteste. Sindicaliş-

tii din educaţie au decis să amâ-

ne decizia privind declanşarea 

unor proteste până în 10 oc-

tombrie, când reprezentanţii 

Guvernului au promis că vor 

şti exact care este majorarea pe 

care o vor aplica salariilor din 

educaţie şi de la ce dată.

De majorările salariale vor 

benefi cia peste 200.000 de an-

gajaţi din sistemul sanitar, 

aceştia fi ind primii bugetari 

care primesc salarii mărite 

înainte ca noua Lege a sala-

rizării să intre în vigoare.

Medicamente mai scumpe

De la 1 octombrie, românii 

vor plăti mai mult pentru sute 

de medicamente destinate tra-

tării bolilor cardiovasculare sau 

respiratorii. Ca să mai îndul-

cească vestea, Guvernul se la-

udă că va compensa patru tra-

tamente de ultimă generaţie ca-

re vor ajunge la mii de bolnavi 

diagnosticaţi cu hepatită C sau 

cancer, scrie realitatea.net.

De luna aceasta, românii 

vor lăsa mai mulţi bani în far-

macii. Zeci de medicamente 

care conţin 17 substanţe ac-

tive nu vor mai fi  compensa-

te deloc, iar peste o sută de 

medicamente care sunt acum 

compensate 90 sau 50% vor 

fi  compensate doar 20%. În 

schimb, în jur de cinci mii de 

bolnavi din cei şase sute de 

mii de pacienţi diagnosticaţi 

cu hepatită C vor primi tera-

pia fără interferon, care duce 

la vindecare în 96 la sută din 

cazuri. Şi totuşi, doar patru 

medicamente sunt introduse 

Ce schimbări a adus 1 octombrie: 
medicamente mai scumpe, noi 
Personalul sanitar a primit începând de joi salarii cu 25% mai mari. Românii primesc şi veşti mai puţin bune odată cu intrarea în noua 

• Peste 200.000 de angajaţi din sistemul sanitar 

vor benefi cia de salarii mai mari cu 25%

• Medicii rezidenţi benefi ciază și după majorarea salarială 

de bursa de rezidenţiat

• Medicii rezidenţi vor fi  incluși în categoria tinerilor care 

pot benefi cia de închirierea unei locuinţe ANL

• Funcţionarii din administraţia publică locală ar putea be-

nefi cia de măriri salariale cu până la 12%

PLUSURI

• Încă nu s-a luat nicio decizie în ceea ce priveș-
te majorarea salariilor  în rândul cadrelor di-
dactice. Profesorii au cerut creșteri de 15% de la 1 no-
iembrie sau de 20% de la 1 decembrie

• Se scumpesc medicamentele destinate tratării bolilor 
cardiovasculare sau respiratorii

• Sute de medicamente care sunt acum compensate 90% 
vor fi  compensate doar 20%

• Peste 1500 de angajaţi de la Regia Autonomă pentru 
Activități Nucleare vor fi  daţi afară

MINUSURI

4 politica-administratie.monitorulcj.ro 
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TÂRGUL MEŞTEŞUGARILOR, MANUFACTURIERILOR
ŞI ARTIZANILOR POPULARI

FESTIVALUL NAŢIONAL DE FOLCLOR, 
„CHEMAREA MUNŢILOR”

ediţia a XI-a

3 – 4 octombrie 2015, începând cu ora 15.00
Locaţia: „PARCUL TEILOR“, str. Tineretului

Primăria Municipiului Turda organizează „TÂRGUL 
MEŞTEŞUGARILOR, MANUFACTURIERILOR ŞI ARTIZANILOR 
POPULARI“, în perioada 3 – 4 octombrie 2015, începând 
cu ora 15.00 (în fi ecare zi a intervalului menţionat), locaţia 
fi ind Parcul Teilor (str. Tineretului).

La eveniment participă producători locali, meșteșugari, 
manufacturieri, artizani populari din diverse domenii de 
activitate, ideea municipalităţii turdene fi ind aceea de a crea 
un cadru favorabil în vederea promovării meșteșugarilor din 
zonă, precum și pentru conservarea vechilor tradiţii locale.

În consecinţă, avem deosebita plăcere de a vă invita să 
participaţi la această manifestare, subliniind faptul că în 
perioada 3-4 octombrie 2015, începând cu ora 15.00, în 
Parcul Teilor, se desfășoară și Festivalul Naţional de Folclor, 
„Chemarea Munţilor“, ediţia a XI-a, organizat de Casa de 
Cultură Turda.

Vă așteptăm să ne bucurăm de frumuseţea tradiţiilor 
românești!

Primăria Municipiului Turda,
Primar,

TUDOR ŞTEFĂNIE

    
ROMÂNIA 
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Social democraţii clujeni 

îşi aleg vineri liderul, 

mai exact îl vor realege 

pe Remus Lăpuşan în 

funcţia de preşedinte al 

organizaţiei judeţene. 

Aceasta pentru că actua-

lul preşedinte al orga-

nizaţiei judeţene este sin-

gurul candidat cu şanse. 

În cursa pentru şefi a par-

tidului s-au mai înscris 

doi social democraţi 

Călin Forgaciu şi Sorin 

Buzan, două nume care 

nu sunt însă sonore în 

PSD Cluj. Tot vineri, 

pesediştii clujeni îşi vor 

alege şi vicepreşedinţii şi 

preşedintele executiv.

Astfel, PSD Cluj merge pe 

“reţeta” aplicată şi săptămâ-

na trecută la alegerile orga-

nizaţiei municipale când, prac-

tic, a fost reconfi rmată în func-

ţia de preşedinte Aurelia Cris-

tea, care deţinea această func-

ţie (interimar) încă de anul 

trecut.

Singurul eveniment de la 

Conferinţa fără emoţii a PSD 

Cluj va consta în participarea 

lui Liviu Dragnea, actualul 

preşedinte interimar al social 

democraţilor, care vine la Cluj 

să le ceară sprijinul colegilor 

săi la alegerile „regizate” de 

la mijlocul lunii octombrie. 

PSD Cluj a fost printre ulti-

mele organizaţii din ţară ca-

re şi-au anunţat susţinerea 

pentru Dragnea.

Dâncu, strategul 
lui Dragnea

Dragnea s-ar putea întâlni 

la acest eveniment şi cu re-

prezentanţi ai “Grupului de 

la Cluj”. Recent, acesta făcea 

o declaraţie care a pus pe jar 

pe toată lumea. "Există un om 

la Cluj cu care, dacă va vrea 

să ni se alăture, vom putea 

câştiga alegerile din 2016". 

Concluzia tuturor a fost atunci 

că ar fi  vorba despre Vasile 

Dâncu, care însă nu are vreo 

intenţie în acest sens.

De altfel, este cunoscut fap-

tul că Dragnea se consultă cu 

Vasile Dâncu. Acesta din ur-

mă spunea recent că preşedin-

tele interimar al PSD se con-

sultă cu el şi că nu este doar 

o coincidenţă faptul că poziţi-

ile lui Dragnea coincid cu ale 

sale. Liviu Dragnea spunea du-

pă ce a fost ales în funcţia de 

preşedinte interimar al PSD că 

vrea să atragă intelectuali de 

stânga în PSD şi să acorde o 

atenţie sporită tinerilor, sfat 

acordat de Dâncu.

Rus face un pas în spate

Rămâne de văzut dacă la 

Conferinţa Judeţeană a soci-

al democraţilor va participa 

fostul ministru Ioan Rus, alt 

membru al “Grupului de la 

Cluj”, care intenţionează să 

facă un pas în spate în par-

tid. “Domnul Rus m-a infor-

mat că se retrage din viaţa po-

litică, adică nu îşi mai doreş-

te funcţii şi rămâne simplu 

membru de partid. Va sta ală-

turi de PSD, nu va pleca din 

partid”, a spus liderul PSD 

Cluj, Remus Lăpuşan.

Ioan Rus a făcut de altfel 

un pas în spate intrând într-un 

con din umbră odată cu gafa 

care a dus la demisia sa de la 

Transporturi. În urmă cu câte-

va luni, Rus declara, la o emi-

siune TV, în contextul în care 

vorbea despre românii din stră-

inătate şi despre cât câştigă 

aceştia muncind în construc-

ţii, de exemplu, cu un salariu 

de 1.500 de euro, că ”de banii 

ăştia copiii se fac golani aca-

să, iar nevasta curvă”.

Ioan Rus a fost preşedinte 

al PSD Cluj, iar în 2013 a fost 

ales în funcţie de vicepreşe-

dinte al partidului pe Regiu-

nea Nord – Vest.

PSD Cluj îşi (re)alege liderul

salarii mai mari, 
şomeri

lună: o serie de medicamente devin mai scumpe, iar mii de angajaţi intră în şomaj.

pe lista de compensate, deşi 

la începutul verii, ofi ciali din 

Ministerul Sănătăţii se lăudau 

că 45 de tratamente inovatoa-

re vor ajunge la bolnavi.

Începând cu 1 octombrie , 

cele 17 DCI-uri: nu vor mai pu-

tea fi  prescrise de medici, nu 

vor mai putea fi  eliberate de 

furnizorii de medicamente, in-

diferent de data la care a fost 

completată de către medic pre-

scripţia medicală ce conţine cel 

puţin unul din cele 17 DCI-uri.

Şomaj la stat

Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă (A-

JOFM) Mehedinți a fost noti-

fi cată de către administrato-

rul special al Regiei Autono-

me pentru Activități Nuclea-

re (RAAN) asupra deciziei de 

disponibilizare colectivă a 

1.525 de angajați.

Potrivit sursei citate, aceștia 

urmează să intre în șomaj în-

cepând cu 1 octombrie 2015 

și tot din această dată să pri-

mească venituri de completa-

re, conform unui act norma-

tiv aprobat de Guvernul Ro-

mâniei.

Asistenţa telefonică 
la Fisc se modifi că

De la 1 octombrie, nu vei 

mai putea suna la Finanţele 

locale pentru informaţii. Fis-

cul va oferi asistenţă telefoni-

că doar la un număr unic na-

ţional.

Începând cu 1 octombrie, 

contribuabilii care vor să ob-

ţină informaţii fi scale şi în-

drumare în ceea ce priveşte 

taxele şi impozitele nu vor 

mai putea suna la numerele 

de telefon ale administraţii-

lor fi nanciare de care apar-

ţin, ci vor trebui să apeleze 

un număr unic la nivel na-

ţional.

De la 1 octombrie, românii vor plăti mai mult pentru sute de medicamente
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Spectacolul „Werther”, de 

Jules Massenet, deschide 

duminică, în mod ofi cial, 

stagiunea 2015 – 2016 a 

Operei Naţionale Române 

din Cluj.

Premiera-eveniment „Wert-

her” revine la aproape nouă 

decenii de la prima sa mon-

tare pe scena Operei clujene 

din anul 1928 şi reprezintă o 

iniţiativă cultural-artistică de 

mare însemnătate, proiectul 

fi ind o colaborare între insti-

tuţia lirică din Cluj şi o echi-

pă regizorală franceză, repu-

tată pentru punerea în scenă 

a „fenomenului wertherian”.

Caracterul deosebit al eve-

nimentului premierei este com-

pletat de două momente fes-

tive: reamplasarea Stemei Ro-

mâniei Unite pe frontispiciul 

sălii de spectacol a Operei Na-

ţionale Române din Cluj-Na-

poca, după o absenţă de 67 

ani şi onorarea mezzosopra-

nei Viorica Cortez la împlini-

rea a 50 de ani de la debutul 

său pe aceeaşi scenă.

În spiritul tradiţiei 
neconvenţionale

Premiera operei ”Werther” 

respectă tradiţia evenimente-

lor lirice mai puţin convenţi-

onale ale Operei Române din 

Cluj, evenimentul fi ind pus în 

scenă în interiorul teatrului 

liric şi totodată transmis live 

pe ecrane LED instalate în Pia-

ţa Unirii.

Spectacolul-premieră, pre-

gătit în doar câteva luni de 

muncă intensă pe scenă, în 

culise şi în ateliere, este crea-

ţia regizorului Nadine Duffaut 

şi a scenografului Louis Désiré, 

care au stabilit o strânsă rela-

ţie de colaborare cu dirijorul 

József Horváth, Vocal Coach 

Viorica Cortez, Asistentul de 

regie Tiberius Simu şi soliştii 

ambelor distribuţii ale specta-

colului: Călin Brătescu şi Hec-

tor Lopez (ambii interpreţi ai 

lui Werther), Iulia Merca, Cris-

tina Damian şi Maria Jinga 

(Charlotte), Cristian Hodrea, 

Horaţiu Ruşti (Albert), Petru 

Burcă, Şimonfi  Şandor, Florin 

Pop, Sergiu Colţan, Beniamin 

Pop, Florin Sâmpelean, Diana 

Ţugui, Lucia Bulucz, Oana T-

rîmbiţaş, Alexandru Potopea, 

Tatiana Oltean, Bogdan Nistor, 

Alexandra Hordoan, precum 

şi Corul de Copii Junior VIP, 

coordonat muzical de Anca 

Mona Mariaş.

Absolventă de muzicolo-

gie la Sorbonna, Nadine 

Duffaut a semnat regia a nu-

meroase spectacole aclamate 

în Franţa şi peste hotare, re-

pertoriul său incluzând crea-

ţiile lui G. Verdi, G Puccini, J. 

Massenet, G. Bizet, V. Bellini 

şi J. Offenbach.

Cum a prins viaţă Werther

Werther, poetul romantic 

prin excelenţă, a prins viaţă 

în romanul renumitului scri-

itor J. W. von Goethe, ”Sufe-

rinţele tânărului Werther”, ca-

re a devenit imediat după lan-

sarea din anul 1774 un feno-

men al epocii, popular în ca-

fenele, saloanele literare, în 

universităţi şi pe stradă. Com-

pozitorul Jules Massenet a 

pus povestea lui Werther pe 

note şi a prezentat-o în pre-

mieră mondială în 1892, la 

Teatrul Imperial Hofoper din 

Viena, fi ind apoi purtată pe 

marile scene mondiale, ajun-

gând să fi e jucată de 1.100 de 

ori doar la Opéra Comique din 

Paris.

Noua montare ”Werther” 

se bucură şi de implicarea 

distinsei mezzosoprane Vio-

rica Cortez, Vocal Coach al 

protagoniştilor spectacolului. 

Premiera coincide cu aniver-

sarea a 50 de ani de la debu-

tul său pe scena Operei Na-

ţionale Române din Cluj-Na-

poca cu opera „Samson şi Da-

lila”.

Biletele premierei sunt dis-

ponibile la Agenţia teatrală, 

precum şi online, pe www.
biletmaster.ro. 

„Werther” deschide 
stagiunea la Cluj
Opera istorică revine pe scenă, sub o regie franceză 
şi într-un cadru festiv.
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Organizatorii Festivalului 

Internaţional de Carte 

Transilvania care se des-

făşoară în perioada 6-11 

octombrie în Piaţa Unirii 

au pregătit o surpriză 

pentru iubitorii de carte. 

Weekend-ul acesta, mai 

exact sâmbătă, 3 octom-

brie, Clujul va fi  împânzit 

de cărţi.

 „Evenimentul este premer-

gător marşului lecturii care 

deschide cea de-a treia ediţie 

a festivalului. Vom da viaţă 

oraşului dăruind o carte: pes-

te 500 de pachete cu cărţi pe 

care le vom lăsa la «întâmpla-

re» prin tot Clujul, pe bănci, 

pe maşini, pe trotuar, pe bor-

duri ori pe unde apucăm”, 

promit organizatorii.

Afl at la cea de-a treia edi-

ţie, Festivalul Internaţional de 

Carte Transilvania este un eve-

niment de anvergură interna-

ţională care susţine cultura 

scrisă română şi universală. 

Centrul Clujului va găzdui, 

din nou, cele mai importante 

edituri din ţară şi de peste ho-

tare. Vor avea loc numeroase 

lansări de carte, recitaluri de 

poezie şi lecturi publice; în-

tâlniri cu peste 400 de scrii-

tori români şi străini; dezba-

teri, conferinţe, colocvii, con-

certe şi spectacole.

Festivalul Internaţional de 

Carte Transilvania începe marţi, 

6 octombrie. “La ora 12.00, îi 

invităm pe toţi iubitorii de car-

te în faţa Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” de unde, într-un 

marş al lecturii, vom porni îm-

preună spre Piaţa Unirii. Fie-

care participant este rugat să 

poarte cu sine una dintre căr-

ţile sale preferate”, au mai pre-

cizat organizatorii.

La ora 13.00, va avea loc 

deschiderea ofi cială a festiva-

lului, iar sâmbătă, 10 octom-

brie, va avea loc festivitatea de 

premiere. Invitaţii de onoare 

care şi-au confi rmat deja pre-

zenţa sunt Antonio Gamoneda 

(Spania), Paul Emond (Belgia), 

Jacques De Decker (Belgia), 

Dorin Tudoran (SUA), Franz 

Hodjak(Germania), György 

Dragomán(Ungaria), Florence 

Noiville (Franţa), Jean-Louis 

Courriol (Franţa), Florica Cio-

daru-Courriol (Franţa), Cătăli-

na Iliescu Gheorghiu (Spania), 

Mircea Măran (Serbia), D.R. 

Popescu (România), Augustin 

Buzura (România), Gabriela 

Adameşteanu, (România), Di-

nu Flămând (România), Mir-

cea Bochiş (România).

Cluj-Napoca se umple de cărţi
Clujul devine „capitala“ cărţii pentru o săptămână.

Marţi, 6 octombrie
20.00 Concert The Hourglass (symphonic/gothic metal)

Miercuri, 7 octombrie
15.00 – 18.00 Întâlnire cu Franz Hodjak și Dorin Tudoran
18.00 – 19.30 Întâlnire cu Lucian Boia
20.00 Concert de muzică tradiţională „Viu grai din Ţara 
Lăpușului și a Maramureșului”

Joi, 8 octombrie
14.00 Universitatea „Babeș-Bolyai” va decerna titlul de 
Doctor Honoris Causa scriitorului spaniol Antonio Gamoneda
15.30 – 16.00 Lansare de carte: Scrie-acum, scrie – antologie 
de poezie multilingvistică din Marele Ducat de Luxemburg
16.00 – 18.00 Eveniment: Belgia la Cluj
18.00 – 19.00 Spectacol de teatru – Paul Emond, 
Iubiri inaccesibile
19.00 – 20.30 Dialog: Máglya – cartea revoluţiei (române), 
András Visky în dialog cu György Dragomán 
20.00 Concert FUNKorporation 

Vineri, 9 octombrie 
11.00 – 13.30 Întâlnire-dezbatere. Singurătăţi în doi: 
Augustin Buzura și D.R. Popescu despre viaţă și literatură. 
20.00 Concert Partizan (rock alternativ). 

Sâmbătă, 10 octombrie
11.00 Lansare de carte: Atașamentul de Florence Noiville
12.00 – 13.00 Festivitatea de premiere
13.00 – 14.00 Antonio Gamoneda – lectură publică și sesi-
une de autografe
14.00 – 15.00 Concert Ansamblul Flauto Dolce (muzică ve-
che din România, cu instrumente de epocă).
20.30 – 21.00 Piesa de teatru: Categoria E. Autori: 
Dragomán-Litkai-Lombos-Szabó-Szálinger-Székely-Vinnai
21.00 Concert Ţapinarii (folk alternativ)

Duminică, 11 octombrie
12.00-13.00 Sărbătoarea cărţilor pentru copii, Teatrul de 
păpuși Puck prezintă: Hocus Pocus
13.00 Concert The Gang Band (rock and roll).

Programul festivalului

Vulturii din Călata/ 

Kalotaszegi Turul Nomád 

Hagyományorzo Egyesület 

organizează o demonstra-

ţie hipică care va avea loc 

duminică, 4 octombrie, 

ora 13 în Cluj-Napoca, 

zona Cetăţuia, spaţiul 

dintre hotelul Belvedere 

şi turnul paraşutiştilor. 

Călăreţii vor prezenta tac-

tici de vânătoare şi luptă, dar 

şi viaţa nomadă a hunilor şi a 

altor popoare din Est. La fi na-

lul spectacolului – în limita 

disponibilităţii – cei prezenţi 

vor avea posibilitatea de a că-

lări. La locaţie se poate ajun-

ge (coborând la staţia Trâmbi-

ţaşului) folosind autobuzul 38 

din Piaţa Mihai Viteazul.

Vulturii din Călata, cunos-

cuţi şi sub numele de Călăre-

ţii de la Stana sunt una dintre 

cele mai vechi trupe de recon-

stituire istorică din România, 

prezentând spectacole hipice 

în diverse localităţi din Tran-

silvania de peste un deceniu.

Vulturii din Călata s-a for-

mat pentru păstrarea şi pre-

zentarea tradiţiilor maghiare 

şi a poparelor nomade (sciţi, 

sarmaţi, huni, avari, pecenegi, 

cumani) din secolele IV-XIV.

Asociaţia prezintă stilul de 

luptă, modul de viaţă, portul, 

jocurile şi tradiţiile popoare-

lor nomade.

Toate prezentările sunt că-

lare, se folosesc cai din rasa 

autohtonă huţul.

Echipamentele, ţinuta, ar-

mele, harnaşamentul caiilor 

au la bază modele folosite şi 

în ziua de azi de către popoa-

rele nomade, sau reconstituiri 

ale descoperirilor arheologice 

ori după descrieri apărute în 

diferitele cronici, în mare mă-

sură fi ind executate de mem-

brii asociaţiei.

Cum vânau şi luptau hunii

Festivalul Internaţional de 

Muzică şi Artă 

Transilvania – TiMAF, 

care va aduce la Cluj o 

lună întreagă de eveni-

mente culturale, a început 

joi. Lansat sub sloganul 

„Let's get ARTivated”, fes-

tivalul îşi doreşte să 

aducă arta în toate forme-

le ei mai aproape de 

publicul clujean.

„TiMAF 2015 presupune în 

acest an evenimente care să 

implice mai multe categorii 

de public, de la cel matur, con-

sumator de evenimente cul-

turale, până la cel nespeciali-

zat. Evenimentele de anul 

acesta vor cuprinde mai mul-

te sfere ale artei: muzică, dans, 

literatură, teatru, publicitate, 

modă, precum şi interfeţe ale 

acestora”, se arată într-un co-

municat transmis joi.

Astfel, TiMAF 2015 înce-

pe cu două concerte „de zi-

le mari”, după cum promit 

organizatorii. Primul eveni-

ment este concertul tânăru-

lui DJ – Lost Frequencies. 

Afl at pentru a doua oară în 

Cluj-Napoca, tânărul artist 

este foarte entuziasmat de 

publicul clujean şi le-a pro-

mis fanilor un spectacol de 

neuitat. Concertul a avut loc 

ieri seară. Seria concertele 

continuă în cadrul TiMAF, 

iar clujenii sunt aşteptaţi să 

se bucure de muzica bună 

alături de Club des Belugas, 

vineri, în Euphoria Music 

Hall.

Principalele evenimente ale 

celei de a V-a ediţie TiMAF 

sunt: Lord of the Dance-Dan-

gerous Games, The Hallowe-

en Party-Dracula's Birthday, 

Spectacolul de teatru 'Coada' 

cu Tudor Chirilă, IMPROv-

SHOW, InterADdictive, Con-

cert Lost Frequencies, Con-

cert Club des Belugas, Simfo-

nia Filmelor – All Time Favo-

rites, Teatru de Cafenea – Jur-

nalul lui Adam şi al Evei cu 

Dana Rogoz, dar şi alte eve-

nimente dedicate diferitelor 

domenii artistice.

Festivalul TiMAF este unul 

dintre proiectele majore ale 

programului de interes naţio-

nal Cluj-Napoca 2015 Capita-

lă Europeană a Tineretului, 

fi ind un promotor al eveni-

mentelor culturale. Născut din 

dorinţa de a aduce manifes-

tări artistice în mijlocul oame-

nilor şi de a-i activa ca şi con-

sumatori de cultură, TiMAF 

promovează o multitudine de 

exprimări artistice. TiMAF aco-

peră astfel arte ale spectaco-

lului, arte plastice, arte deco-

rative, literatură, acţiuni artis-

tice interdisciplinare în cadrul 

unor evenimente de masă sau 

specializate, preponderente 

pentru un public larg, cu in-

tenţia de a-l familiariza cu va-

riate domenii ale artei.

A început TiMAF 2015. 
Ce noutăţi aduce această ediţie
Festivalul Internaţional de Muzică şi Artă Transilvania – TiMAF – aflat la cea de a V-a ediţie 
se desfăşoară în perioada 1 – 31 octombrie în Cluj–Napoca.

ORGANIZATORII 
FESTIVALULUI

„TiMAF 2015 
presupune în acest an 
evenimente care să 
implice mai multe 
categorii de public, de 
la cel matur, 
consumator de 
evenimente culturale, 
până la cel 
nespecializat. 
Evenimentele de anul 
acesta vor cuprinde 
mai multe sfere ale 
artei: muzică, dans, 
literatură, teatru, 
publicitate, modă, 
precum şi interfeţe 
ale acestora.“

DJ – Lost Frequencies a deschis ediția din acest an a TiMAF cu un concert într-un club din Cluj
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A 6-a ediţie a Colocviilor de 

la Nicula s-a desfăşurat 

sâmbătă, 26 septembrie 

2015, la Mănăstirea 

„Adormirea Maicii 

Domnului”, unde au fost 

prezentate numeroase 

lucrări prin care au fost 

evocate mari personalităţi 

ale culturii şi teologiei 

româneşti.

În deschiderea comunicări-

lor, Înaltpresfi nţitul Andrei a vor-

bit în special despre personali-

tatea poetului Ioan Alexandru, 

de la a cărui trecere la cele veş-

nice s-au împlinit anul acesta, 

pe 16 septembrie, 15 ani: „Este 

un lucru extraordinar că acum 

când părintele Ioan Moraru îm-

preună cu Asociaţia Astra de la 

Gherla organizează anuala în-

tâlnire de la Gherla, totul a în-

ceput cu pomenirea poetului 

Ioan Alexandru. El a vorbit ca 

nimeni altul şi când aborda acest 

subiect al vieţii de dincolo, al 

trecerii din viaţa aceasta în via-

ţa eternă, o făcea cu atâta na-

turaleţe! Iar noi avem această 

datorie spirituală ca la soroace 

rotunde să venim aici şi să-l po-

menim cu multă evlavie”. Pen-

tru odihna sufl etească a poetu-

lui Ioan Alexandru, Mitropoli-

tul Clujului a săvârşit în aceas-

tă dimineaţă un Parastas în ci-

mitirul Mănăstirii Nicula.

La comunicările care au 

avut loc în Sala Centrului de 

conferinţe şi studii patristice 

„Sfântul Ştefan cel Mare”, o 

serie de oameni de cultură ca-

re l-au cunoscut pe Ioan Ale-

xandru au vorbit despre per-

sonalitatea sa şi despre întâm-

plările petrecute alături de ma-

rele poet şi publicist.

„Intenţia e să păstrăm 
vie activitatea 
şi memoria lor”

Programul celei de-a 6-a edi-

ţii a Colocviilor de la Nicula a 

început în aceasta dimineaţă 

cu Sfânta Liturghie ofi ciată în 

Biserica Mănăstirii. Evenimen-

tul a fost organizat de Asocia-

ţia „Astra”, fi liala Gherla, al că-

rei preşedinte, părintele Ioan 

Moraru ne-a vorbit despre sco-

pul acestuia: „Ne străduim să 

comemorăm câteva personali-

tăţi care au legătură chiar foar-

te bine înrădăcinată cu Mănăs-

tirea Nicula întrucât odihnesc 

aici în poiana Maicii Domnu-

lui de la Nicula. Intenţia noas-

tră a fost să facem cunoscută 

opera lor să ni-i apropiem su-

fl eteşte şi să păstrăm vie acti-

vitatea şi memoria lor”.

Volumul „Imnele 
Transilvaniei”, lansat 
în cadrul Colocviilor 
de la Nicula

La ediţia a 6-a a Colocviilor 

de la Nicula au participat zeci 

de teologi, profesori şi oameni 

de cultură. Cu ocazia împlinirii 

a 15 ani de la trecerea în veşni-

cie a marelui poet Ioan Alexan-

dru, în cadrul Colocviilor de la 

Mănăstirea Nicula s-a lansat vo-

lumul comemorativ „Imnele 

Transilvaniei” . Pe baza cărţii a 

luat cuvântul şi directorul Bibli-

otecii „George Coşbuc” din Bis-

triţa, părintele Ioan Pintea.

Personalităţi ale culturii şi teologiei 
româneşti, evocate în cea de-a 6-a 
ediţie a Colocviilor de la Nicula

Pictorul Marko Ivan 

Rupnik de la Institutul de 

Arte Orientale, „Centro 

Aletti”, din Roma, a venit la 

Cluj pentru a pregăti ultima 

fază a lucrărilor de la bise-

rica ortodoxă „Schimbarea 

la Faţă” din municipiu.

El s-a întâlnit joi diminea-

ţa cu părintele Titus Moldo-

van şi Înaltpreasfi nţitul An-

drei, Arhiepiscopul şi Mitro-

politul Clujului, pentru a dis-

cuta despre lucrări, în vede-

rea fi nalizării lor, mai ales că 

se doreşte ca biserica să fi e 

sfi nţită anul viitor.

Tot joi dimineaţa, la biseri-

ca „Schimbarea la Faţă”, de pe 

Bulevardul Eroilor, s-au reunit 

toţi clericii din cele trei cercuri 

preoţeşti din Cluj. Cu acest pri-

lej, pictorul italian şi-a prezen-

tat viziunea în ceea ce priveş-

te mozaicul realizat în interio-

rul bisericii. Maestrul spune că 

acesta reprezintă o încercare 

de a recupera arta iconografi -

că a primului mileniu.

Unde există iubire, acolo 

este Dumnezeu.

În ceea ce priveşte munca 

pe care o realizează, Marko 

Rupnik a declarat că echipa 

lui începe munca, în fi ecare 

zi, cu Dumnezeu: „Când lu-

crăm începem fi ecare zi cu 

Sfânta Liturghie, pentru a fi  

o adevărată biserică, o bise-

rică euharistică. Iar dacă aceş-

ti pereţi sunt un portret, eu 

nu pot să-mi fac autoportre-

tul dacă nu ştiu cine sunt. De 

aceea trebuie să descopăr ci-

ne sunt, iar dacă în Sfânta E-

uharistie noi primim viaţa lui 

Dumnezeu, eu trebuie să văd 

această viaţă în timpul mun-

cii. Suntem din 14 naţiuni şi 

din trei tradiţii bisericeşti: or-

todocşi, greco-catolici şi ro-

mano-catolici. Pe mine mă in-

teresează dacă între noi exis-

tă iubire, pentru că unde exis-

tă iubire acolo este Dumne-

zeu. Pentru mine aceasta es-

te Biserica”.

Lucrările în tehnica moza-

ic, de la biserica „Schimbarea 

la Faţă” din Cluj-Napoca au 

început în 2006 şi se speră fi -

nalizarea lor până în 2016.

Pictorul italian Marko Rupnik: 
„Să începem în fiecare zi 
munca noastră cu Dumnezeu”

Studenţii Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca au început 

luni, 28 septembrie 2015, 

noul an academic în mod 

festiv. Tinerii, împreună 

cu profesorii lor, au parti-

cipat de la ora 08:00 la 

Sfânta Liturghie, ofi ciată 

în Capela din Campusului 

Universitar „Nicolae 

Ivan”, din cartierul 

Mărăşti.

La fi nalul slujbei s-a ofi ci-

at un Te Deum, cu participa-

rea Înaltpreasfi nţitului Părin-

te Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei. Ierarhul i-a îndemnat 

pe profesori şi studenţi să ai-

bă o viaţa duhovnicească alea-

să pentru a putea fi  pildă ce-

lorlalţi:

„În şcolile teologice fră-

mântarea de a-L cunoaşte pe 

Dumnezeu e principală, de a 

cunoaşte rolul întregii exis-

tenţe. Această cunoaştere n-o 

pot avea decât oamenii cu ini-

mă curată. Oricât de multe 

descoperiri ar face ştiinţa, e-

le sunt bune. Oricât de mult 

ar fi losofa fi losofi i, e intere-

sant, dar cunoaşterea perfec-

tă e cea la care aspiraţi voi. 

Şi atunci vă daţi seama cât de 

important e ca să fi  un om 

duhovnicesc, om cu viaţă cu-

rată, ca să-L poţi cunoaşte pe 

Dumnezeu. Să ai tu, înainte 

de toate, bucurie lăuntrică şi 

apoi s-o poţi comunica şi al-

tora. Străduiţi-vă să aveţi o 

viaţă spirituală aleasă, o ini-

mă curată, pentru că atunci 

o să-L cunoaşteţi pe Dumne-

zeu”, a afi rmat Mitropolitul 

Clujului.

La rândul său, părintele de-

can Vasile Stanciu, i-a rugat 

pe studenţi să apeleze la toa-

te mijloacele academice pen-

tru a fi  cât mai buni în ceea 

ce se pregătesc pentru viitor:

„Studenţii noştri au venit 

aici majoritatea pentru a de-

veni preoţi, profesori de reli-

gie, asistenţi sociali sau artişti, 

dar cel mai important lucru 

este că nu preoţia ne mântu-

ieşte, nici profesoratul în reli-

gie, nici chiar slujba pe care o 

facem ca asistenţi sociali sau 

pictând icoane. Dar, dacă ajun-

gem la desăvârşirea ştiinţei 

mântuirii sufl etului, cred că 

ne-am atins cu toţii scopul pen-

tru care am venit aici. Nu ne 

îndoim că studenţii noştri vor 

apela şi la fi lozofi e şi la ştiin-

ţele exacte, dar mai cu seamă, 

pentru a-L cunoaşte pe Dum-

nezeu, vor apela la instrumen-

tele noastre, academice”.

După slujba de Te-Deum, 

în Aula Magna a facultăţii, a 

avut loc prelegerea inaugura-

lă „Totalitarismul în memoria 

istorică şi spirituală. Conside-

raţii social-teologice”, susţi-

nută de conf. univ. dr. Radu 

Preda. Apoi studenţii s-au în-

tâlnit cu tutorii de an.

De la ora 12:00, în Aula 

Magna a Universităţii Ba-

beş-Bolyai, s-a desfăşurat 

deschiderea ofi cială a nou-

lui an universitar, eveniment 

la care a luat parte Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei, toţi 

decanii, profesorii şi studen-

ţii facultăţilor din cadrul U-

niversităţii „Babeş-Bolyai” 

dar şi personalităţi cultura-

le şi politice din ţară şi din 

străinătate. În acest an, ce-

remonia a marcat aniversa-

rea a 20 de ani de existenţă 

a Liniei de studii în limba 

germană din Universitatea 

„Babeş-Bolyai”.

Îndemnul IPS Andrei pentru studenţii teologi: 
„Străduiţi-vă să aveţi o viaţă spirituală aleasă”

Fundaţia „Mitropolitul 

Bartolomeu” anunţă des-

chiderea unui nou con-

curs naţional pentru cele 

34 de burse pe care le va 

acorda elevilor de liceu, 

studenţilor, masteranzilor 

şi doctoranzilor, în anul 

şcolar şi universitar 

2015-2016.

Bursele sunt repartizate du-

pă cum urmează:

•  18 burse pentru elevi de 

200 lei pe lună

•  12 burse pentru studenţi 

de 300 lei pe lună

•  3 burse pentru masteranzi 

de 300 lei pe lună

•  1 bursă pentru doctoranzi 

de 400 lei pe lună

Bursele pentru elevi, stu-

denţi şi masteranzi se acordă 

pe o perioadă de 9 luni, iar 

pentru doctoranzi de 12 luni, 

începând cu 1 noiembrie 2015. 

Masteranzii şi doctoranzii, ca-

re vor candida pentru burse-

le scoase la concurs vor tre-

bui să prezinte un proiect de 

cercetare pe o temă interdis-

ciplinară, din domeniile pro-

puse: teologia şi interpretarea 

ştiinţelor, teologia şi bioetica, 

teologia şi mediul înconjură-

tor, teologia şi artele, teologia 

şi lumea.

Calendarul şi etapele des-

făşurării concursului:

•  19 Octombrie 2015, terme-

nul limită pentru depune-

rea dosarelor, direct sau 

prin poştă, la sediul Fun-

daţiei (400117 Cluj-Napo-

ca; P-ţa Avram Iancu 18)

•  30 Octombrie 2015 afi -

şa rea rezultatelor

• 2 Noiembrie 2015 contes-

taţii şi afi şarea rezultatelor fi -

nale.

Condiţiile de participare, 

fi şa tip a aplicantului, precum 

şi actele necesare pentru în-

tocmirea dosarului se găsesc 

în Regulamentul de burse apro-

bat de Colegiul Director şi pu-

blicat pe situl Fundaţiei, la 

www.fundatiabartolomeu.ro. 

Fundaţia va încheia cu fi eca-

re bursier un contract în care 

vor fi  prevăzute drepturile şi 

obligaţiile ce revin ambelor 

părţi pe toată perioada deru-

lării bursei.

Fondul alocat pentru bur-

sele anului şcolar şi univer-

sitar 2015-2016 este de 77.700 

lei, iar până în prezent, Fun-

daţia „Mitropolitul Bartolo-

meu” a acordat 227 de bur-

se unor tineri din întreaga ţa-

ră, în valoare totală de 596.400 

lei.

Fundaţia „Mitropolitul 

Bartolomeu”, înfi inţată în 

anul 2008 de vrednicul de 

pomenire Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Bartolomeu Anania, 

reprezintă proiectul generos 

şi inspirat al unui om cu vi-

ziuni largi, care a ştiut să-şi 

convertească lipsurile tine-

reţii în şansă pentru tinerii 

merituoşi, dar lipsiţi de po-

sibilităţi materiale. Ea are ca 

scop principal acordarea de 

burse tinerilor merituoşi dar 

lipsiţi de posibilităţi, din re-

sursele proprii, pe care le ad-

ministrează potrivit dorinţei 

fondatorului ei.

34 de burse scoase la concurs 
de Fundaţia „Mitropolitul 
Bartolomeu”, pentru anul 
şcolar şi universitar 2015-2016
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Blinky Bill:Koala cel poznas
V-S, L-Mi: 14:00; D: 11:30, 14:00

Captain Sabertooth and the tre-
asure of Lama Rama
S: 11:30

Marţianul 3D
V-Mi: 17:00, 20:00

Afaceri murdare
V-Mi: 23:00

Cinema Victoria
Un etaj mai jos
L, Mi: 17:30; Ma, J: 20:00

Everest
Ma: 17:30; Mi: 22:30; J: 15:00

Internul
L, Mi: 20:00; Ma: 22:30; J: 17:30

Autoportretul unei fete cuminţi
L, J: 22:30; Mi: 15:00

Bătrânul de 100 de ani care a 
ieşit pe fereastră şi a dispărut
L: 15:00; Ma: 13:00

Blinky Bill:Koala cel poznas
V: 13:00; Ma: 15:00

Cinema City Polus
Martianul 3D
V, L – Ma 13:20, 16:10, 19:00, 
22:00; S – D 11:00, 13:20, 16:10, 
19:00, 22:00; Mi – J 13:20, 16:10, 
19:20, 22:10

The transporter refueled 2D
V – Ma 22:10; Mi – J 21:30

Minions 3D dubbed
V, L – J 13:20; S – D 11:20, 13:20

Sicario:Asasinul 2D
V – Ma 18:40, 21:20; Mi – J 
18:50, 21:40

The Walk 3D
S – D 21:10; Mi – J 21:20

The Intern 2D
V – J 15:15, 17:40, 20:10, 22:40

Pan 3D
Mi – J 19:00

Maya the bee 3D Dubbed
V, L – J 13:00, 14:50, 16:40; S – D 
11:10, 13:00, 14:50, 16:40

Barbie: Rock'n Royals 2D 
dubbed
S – D 11:10

American Ultra 2D
V – Ma 17:30, 19:30, 21:30; Mi – 
J 19:30

Blinky Bill the movie 2D dubbed
V, L – Ma 14:00, 16:00, 18:00; S – 
D 12:00, 14:00, 16:00, 18:00; Mi 
– J 13:00, 15:00, 17:00

Everest 3D
V, L – J 14:50, 17:20, 19:50, 
22:20; S – D 12:20, 14:50, 17:20, 
19:50, 22:20

Mune, le gardien de la lune 3D 

dubbed
V, L – J 13:50, 15:40; S – D 11:00, 
13:50, 15:40

Black mass 2D
V, L – J 14:20, 16:50, 19:20, 
21:50; S – D 11:50, 14:20, 16:50, 
19:20, 21:50

Vacation
V – Ma 20:00; Mi – J 17:30

Maze Runner:The scorch trails 
2D
V, L – J 13:00, 15:50, 18:30, 
21:10; S – D 13:00, 15:50, 18:30

Cinema City Iulius
Minions 3D dubbed
V, L – J 14:00; S – D 12:00, 14:00

The transporter refueled 2D
V – Ma 20:20, 22:20; Mi – J 21:20

Vacation
V, L – Ma 18:30, 20:40; S – D, Mi 
– J 18:40

Maze Runner:The scorch trails 
2D
V – Ma 16:00, 18:40, 21:20; Mi – 
J 16:00, 18:40

Sleeping with other people 2D
V – J 20:20, 22:30

Un etaj mai jos 2D
V, L – Ma 18:20; S – D, Mi – J 
16:20

American Ultra 2D
V, L – Ma 14:00, 20:10, 22:10; S – 
D 14:00, 20:40; Mi – J 14:00, 
20:40, 22:45

Blinky Bill the movie 2D dubbed
V, L – J 14:20, 16:20, 18:20; S – D 
12:10, 14:20, 16:20, 18:20

Everest 3D
V, L – J 14:20, 16:50, 19:20, 

21:50; S – D 11:40, 14:20, 16:50, 
19:20, 21:50

Black mass 2D
V, L – J 14:00, 16:40, 19:30, 
22:00; S – D 11:20, 14:00, 16:40, 
19:30, 22:00

Hitman:Agent 47 2D
V – J 14:30

Visions 2D
V – J 22:50

Mune, le gardien de la lune 3D 
dubbed
V, L – Ma 14:10, 16:10, 18:10; S – 
D 11:50, 14:10, 16:10, 18:30; Mi 
– J 14:10, 16:10, 18:30

Amy 2D
V – J 16:00

Martianul 3D
V, L – J 14:20, 17:10, 20:00, 
22:50; S – D 11:30, 14:20, 17:10, 
20:00, 22:50

Pan 3D
Mi – J 18:10, 20:20

The Walk 3D
S – D 18:00, 20:50; Mi – J 20:50

Barbie: Rock'n Royals 2D 
dubbed
S – D 11:00, 12:50

The Intern 2D
V, L – J 14:50, 17:20, 19:50, 
22:20; S – D 11:10, 14:50, 17:20, 
19:50, 22:20

Inside Out 3D dubbed
S – D 12:20

Maya the bee 3D Dubbed
V, L – Ma 14:20, 16:20; S – D 
12:20, 14:20; Mi – J 14:20

Sicario:Asasinul 2D
V – J 16:30, 19:00, 21:30

BERBEC
Săptămâna aceasta aveţi șansa să câștigaţi o sumă mare bani, 
probabil dintr-o moștenire.Vă sfătuim să amânaţi întâlnirile de afa-
ceri, pentru că sunteţi ușor instabil din punct de vedere emoţional. 
S-ar putea să aveţi difi cultăţi de concentrare.

TAUR
Aveţi ocazia să faceţi schimbări importante în viaţa dumneavoas-
tră, mai ales pe plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu per-
soane importante, relaţiile de prietenie și de parteneriat.

GEMENI
Parcurgeţi o perioadă favorabilă pe toate planurile. Aveţi șanse de 
reușită atât pe plan fi nanciar, cât și social.Relaţiile cu partenerul de 
viaţa sunt armonioase și vă bucuraţi de înţelegere în familie.

RAC
Luni, un fost coleg, cu care vă întâlniţi întâmplător, vă propune un nou 
loc de muncă. Vă sfătuim să nu vă gândiţi doar la câștiguri, ci și la obli-
gaţii. Consultaţi-vă cu partenerul de viaţă și nu luaţi decizii în grabă!

LEU
Intenţionaţi să terminaţi o lucrare începută mai demult în casă. O 
rudă apropiată vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul 
de vedere. Fiţi diplomat și evitaţi o ceartă! Spre fi nele săptămânii 
vă vizitează un prieten bun.

FECIOARĂ
Marţi aveţi ocazia să cumpăraţi o casă sau să faceţi un schimb de 
locuinţă. Întreaga familie este de acord cu iniţiativa dumneavoas-
tră, mai puţin o persoană în vârstă, care se opune vehement. 
Puteţi să vă ascultaţi intuiţia.

BALANŢĂ
S-ar putea să fi ţi puţin descurajat de câte probleme aveţi de rezol-
vat. Dacă reușiţi să vă mobilizaţi, puteţi face schimbări interesante 
în casă, pe care partenerul de viaţa le vă aprecia. Fiţi atent la chel-
tuieli! Nu este o săptămână bună pentru investiţii.

SCORPION
Aveţi succes în toate activităţile legate de cămin. S-ar putea să câștigaţi 
o importantă sumă de bani, dintr-o afacere. La mijlocul săptămânii 
puteţi să vă faceţi planuri de viitor împreună cu partenerul de viaţă.

SĂGETĂTOR
Aveţi reușite pe plan profesional, dar cu preţul unor ore de muncă 
suplimentare. Atenţie la un coleg de serviciu! Invidios pe succesul 
dumneavoastră, încearcă să vă atragă într-o ceartă. Partenerul de 
viaţă este nemulţumit de faptul că trebuie să lucraţi peste program.

CAPRICORN
S-ar putea să aveţi discuţii dure cu o femeie, din cauza unor pro-
bleme de natură fi nanciară. Se pare că persoana respectivă întâr-
zie să-și achite o datorie.

VĂRSĂTOR
Dacă plecaţi într-o călătorie, fi ţi prudent și nu vă grăbiţi! Există ris-
cul să fi ţi implicat într-un accident de circulaţie. Ar fi  bine să evitaţi 
întâlnirile de afaceri, pentru că nu dispuneţi de putere de convin-
gere și riscaţi să încheiaţi tranzacţii dezavantajoase.

PEŞTI
Vineri un grup de prieteni vă invită într-o excursie. Dacă acceptaţi in-
vitaţia, s-ar putea ca relaţiile parteneriale să se tensioneze și chiar să 
aveţi o discuţie aprinsă. Partenerul de viaţă este nemulţumit pentru 
că sunteţi nevoit să vă împrumutaţi, deși mai aveţi și alte datorii. 
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, 
mobilat, utilat, 

decomandat, et. 1 sau 
2, de preferat cart. 
Zorilor, Bună-Ziua, 

Gheorgheni, Grigorescu.
Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

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

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

Vând urgent în Florești, zona 
Terra, pe Dumitru Mocanu 

15B, duplex nou, fi nalizat la 
fi nele anului 2014, jos: living 
cu șemineu cu canapea de 3 
pers., canapea 2 pers. și 2 
fotolii, bucătărie utilată cu 
echipament modern, baie, 
garaj cu intrare/ieșire din 

living, 2 terase, sus: 3 
dormitoare, 2 băi, dressing, 
2 terase, pod: planșeu întins 

pe toată suprafaţa casei, 
înalt de 1,70 m, curte: 360 

mp, suprafaţa utilă: 120 mp.

Există posibilitatea și de 
schimb cu apartament 2 

camere în cart. Grigorescu și 
plata diferenţă.

Preţ negociabil 90.000 euro.

Tel. 0756-091.346

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând complex de 4 cabane în 
Băișoara, sat Frăsinet, 40 de lo-
curi de cazare. Inf. și detalii la te-
lefon 0724-443744. (2.3)

¤ Vând casă/cabană la Valea Ieri,i 
cu 2 camere, baie, bucătărie, te-
ren în supr. de 500mp, acte în re-
gulă, întabulare, preţ 8000 RON. 
Inf. la tel. 0723-424624. (2.3)

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (1.7)

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (1.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
la apa lacului, supr. 7800 mp, 
drum forestier, preţ 8 euro/mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (4.7)

¤ Vând două parcele arabile în 
Mera, supr. 4400 mp, la 2 RON/
mp, numai pentru producţie 
agricolă. Inf. şi relaţii suplimen-
tare la tel. 0724-757751. (6.7)
¤ Vând teren de construcţii, în su-
pr. de 612 mp în staţiunea Sova-
ta Băi, zona centrală, utilităţi în 
apropiere, are toate actele nece-
sare. Aștept telefoane la tel. 
0264-592139. (7.7)

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând pădure de stejar virgină, 
supr. 25 ha, în dealul Blajului, 
jud. Alba. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-592139. (7.7)

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0727-086183.
¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

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

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

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

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

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 

0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

SCHIMBURI

CASE

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în cartierul Zorilor, str. 
Pasteur, între Panemar și La Ca-
sa, cu vitrină la stradă, două in-
trări (faţă + spate). Tel. 
0745-515415. (1.2)

¤ P.F. dau dau în chirie spaţiu co-
mercial, trei intrări, cu vitrină ma-
re la stardă, pe B-dul Eroilor, pes-
te drum de Panemar, 307 mp, 
sau parţial 60-180-307 mp. Tel. 
0766-239803. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în centru, cu vitrină la 
stradă, 25 mp sau suprafeţe mai 
mari, în curte, pe str. Baba No-
vac, între Cinema Victoria și Pre-
fectură. Tel. 0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţii 
pentru birouri, în P-ţa Mihai Vitea-
zul, aproape de colţul cu Regele 
Ferdinand, la etaj terasă exterioa-
ră și curte interioară, în clădire se 
desfășoară doar activităţi comerci-
ale. Tel. 0766-297057. (1.2)

¤ Proprietar dau în chirie spaţiu 
comercial în Mănăștur, peste 
drum MC Donald's, aproape de 
trecerea de pietoni, cu vitrină la 
stradă, intrare separată faţă de 
locatari, 70 mp, contorizare sepa-
rată, fostă farmacie. Tel. 
0745-515415. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în Mărăști, peste drum 
depiaţă, 80 mp, cu vitrină la stra-
dă, două intrări, între Farmacia 
Remedium și casa de schimb va-
lutar. Tel. 0766-297057. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie birou 
ultrafi nisat, la etaj, B-dul Eroilor, 
aproape de P-ţa Unirii, 45 mp. 
Tel. 0745-515415. (1.2)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

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

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer şi ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

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

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: ho-
rea@orange-webagency.com.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând convector la coș. Inf. supli-
mentare la tel. 0749-041124. (7.9)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 

RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(7.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 0722-886013. 
(7.7)

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10. Aștept oferte 
la tel.0740-876853. (4.7)

PIESE AUTO

¤ Cumpăr cauciuc autoturism în 
stare bună sau nou, , marca 
”Hankook”, indicativ 
866-205/60/15. Oferte la tel. 
0744-653097. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând frigider „Arctic”, 140 l, în 
stare foarte bună de funcţionare. 
Preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0753-990712. (1.7)

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

¤ Vând mașină de cusut 
DURKOPP pentru piele Cod KI 
15-2 și SINGER pentru piele și 
materiale textile, Cod L331752. 
Inf. suplimentare la tel. 
0741-974569. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând bandă de alergare mag-
netică MGB, pliabilă, cu sistem de 
frânare magnetică, măsurarea 
pulsului, cu senzori de mână, 
computer cu 6 funcţii de scanare, 
timp, viteză, puls, kilometraj, con-
sum calorii, capacitate maximă 
100 kg, preţ 600 RON, negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(7.7)

DIVERSE

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (1.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fructe de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual, preţ negociabil. Aștept tele-
foane la 0264-591965. (1.7)

¤ Vând presă de balotat ieftină, 
preţ 1000 RON, plug 4 trupite cu 
340 euro, tanc lapte 600 l, iefti-
ne. Inf. suplimentare la tel. 
0723-424624. (2.7)

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la 
tel. 0741-547.721 sau 
0758-356.073.

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

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari! Vând min-
ge de fotbal, care a aparţinut Clu-
bului F.C. BARCELONA. Preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, calendare de buzu-
nar, fanioane străine, fotografi i, 
postere cu jucători de fotbal, ac-
te, cărţi în lb. română, italiană, 
tablouri, obiecte de decor. Tel. 
0755-920694. (6.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (6.7)

ANIMALE

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

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. LUNCA DEALULUI 
S.R.L. anunţă începerea demersu-
rilor în vederea obţinerii autoriza-

ţiei de mediu pentru obiectivul 
„GATER ŞI EXPLOATARE FORESTIE-
RĂ“, din localitatea Măguri-Răcă-
tău nr. 122A, UP III Izvoarele So-
meșului Rece partida 647, judeţul 
Cluj. Eventualele sugestii și recla-
maţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, în zilele de luni între orele 
9:00-16:30, marţi-joi între orele 
9.00-14.00 și vineri: 9:00-12:00. 
(1.1)

LICITAŢII

¤ ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE CLUJ având 
în vedere prevederile O.G.nr. 
14/2007, date în aplicare prin H.G. 
nr. 731/2007, privind reglementa-
rea modului și condiţiilor de valori-
fi care a bunurilor intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a sta-
tului, organizează la sediul instituţi-
ei situat în Cluj-Napoca, P-ţa Avram 
Iancu nr. 19 (etajul II, sala de șe-
dinţe), jud. Cluj: LICITAŢIE PUBLICĂ 
DESCHISĂ, în data de 15 octombrie 
2015, ora 10, privind vânzarea, ur-
mătoarelor bunuri imobile/mobile, 
respectiv: 1) apartament cu 3 ca-
mere și dependinţe cu suprafaţă 
utilă de 118,37 mp, situat în mun. 
Cluj-Napoca, str. Iuliu Haţeganu, 
nr. 6, etaj I, ap. 2, teren construcţie 
și utilităţi în cote indivize, zona cen-
trală, fi nisaj modern, înscris în CF 
nr. 523986-C1-U1Cluj-Napoca, nr. 
Topo -11033/II, preţ reevaluat de 
pornire a licitaţiei – 550.600 lei 
(TVA inclus), 2) autoutilitară marca 
Daewoo tip Lublin 055417, carose-
rie tip izotermă, an fabr. 2000, c.c. 
2417 cmc, comb. Diesel, nr. Inden-
tif. S.s. SUL055417Y0018420, ne-
înmatriculată în România, cu de-
fecte, uzată, preţ de pornire a lici-
taţiei– 6.100 lei (TVA inclus); 3) 
autoturism marca Peugeot tip 
307, an fabr. 2001, c.c. 1587 cmc, 
comb. Benzină, nr. Indentifi care 
VF33ANFUB82150632, cu defecte, 
uzat, preţ reevaluat de pornire a li-
citaţiei – 5.730 lei (TVA inclus); 4) 
autoturism marca Dacia, tip 1310 
berlină, an fabr. 1998, c.c. 1397 
cmc, comb. Benzina, nr. de înmatri-
culare CJ-07-XBJ, cu defecte, uzat, 
preţ reevaluat de pornire a licitaţie 
– 760 lei (TVA inclus). De aseme-
nea prezintă și oferă spre achiziţio-
nare prin vânzare directă următoa-
rele produse: 5.702 bucăţi pietre 
preţioase/rubine în greutate totală 
de 1.666,81 grame, la preţul de 36 
lei/gram, cu valoare totală de 
60.005,16 lei respectiv, 7 buc. ine-
le, pandantive diverse din argint de 
925 %o respectiv, aur -585%o, cu 
pietre sintetice colorate, în greutate 
de 64,88 gr. argint (preţ mediu de 
2,05-2,16 lei/gram) și 2,13 grame 
aur cu preţ de 107,60 lei/gram și 
valoare totală de 367,92 lei, pentru 
care achiziţionarea se face pe în-
treaga cantitate/pe cutii cu rubi-
ne/206-350 buc/sau loturi/tipuri 
de bijuterii prin persoane fi zice/ju-
ridice autorizate de A.N.P.C. Bucu-
rești; -18 jocuri electronice-slot ma-
chine diverse, uzate, funcţionale, 
prez. la vânzare pe unităţi specializ. 
/autorizate, cu preţuri cuprinse în-
tre 260 și 390 lei/buc. și valoare 
totală de 5.460 lei; -10.000 buc. 
cabluri/fi re electrice din cupru se-
mifabricate/fi se prelungitoare, a-
vând valoarea totală rămasă la 
vânzare de 12.500 lei ; -18 utilaje 
industriale de uz comercial din inox 
folosite, uzate, având valoarea to-
tală rămasă la vânzare de 9.935 lei 
; -un autoturism marca Renault, cu 
nr. de înm. HD-03-NHG, nefuncţio-
nal, uzat, cu defecte, prezentat la 
vânzare pentru piese de schimb cu 
ultim preţ de – 525 lei. Potenţialii 
ofertanţi pot viziona imobilul la lo-
caţia de mai sus iar bunurile mobi-
le la Biroul Vamal de Interior Cluj, 
respectiv la depozitul compartim. 
de valorifi care din cadrul A.J.F.P. 
Cluj. Depunerea documentaţiei (ce-
rerea de înscriere la licitaţie, copia 
actului de indentitate/CIF ptr. pers. 
juridice, certifi catele de atestare fi s-
cală, emise de organele fi scale și 
ale Primăriei de domiciliu și împu-

ternicirea/delegaţia de reprezenta-
re a ofertantului la licitaţie, dacă es-
te cazul), a avansului de înscriere la 
licitaţia din data de 15.10.2015, a 
ofertelor de achiziţie precum și a 
actelor doveditoare care să sisteze 
licitaţia unor bunuri, se realizează 
anterior acestei date respectiv, pâ-
nă în data de 14.10.2015 ora 
15,00 la compartimentul valorifi ca-
re bunuri din str. Pitești, nr. 7, etaj 
IV, cam. 2, Cluj-Napoca. Informaţii 
suplimentare, alte date/elemente 
de identifi care, rapoarte de exper-
tiză, poze/condiţii de participare la 
licitaţie, de achiziţionare a bunuri-
lor prezentate precum și a altor bu-
nuri diverse, pe care le deţinem și 
le oferim spre vânzare prin magazi-
nul propriu al instituţiei situat în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 
nr.1, în incinta S.C. "FLORA" (pro-
gram de funcţionare, zilnic între 
orele 9,00 – 15,00), pot fi  obţinu-
te, prin accesarea site-ului -www. 
Mfi nante. Ro- “valorifi care bunuri 
confi scate”, precum și la sediul in-
stituţiei – compartimentul valorifi -
care bunuri, sau la adresa de 
e-mail: Vasile. Trif. CJ @mfi nante.
ro. Garanţia/avansul de participare 
la licitaţie este de minim 10 % din 
valoarea de pornire a licitaţiei pen-
tru produsul dorit a fi  achiziţionat și 
se depune în contul D.G.R.F.P. 
Cluj-Napoca, nr. RO-
96TREZ2165005XXX006910, des-
chis la Trezoreria Cluj-Napoca, CIF- 
4426336 sau, în numerar la case-
ria instituţiei. În caz de neadjudeca-
re, avansul se restituie titularului în 
maxim 5 zile lucrătoare. Pasul de 
licitaţie se stabilește de către comi-
sia de licitaţie abilitată, înainte de 
începerea licitaţiei (în cotă procen-
tuală sau sumă absolută). Adjude-
carea poate fi  realizată cu plata in-
tegrală în maxim 5 (cinci) zile de la 
data licitaţiei. Câștigătorul licitaţiei 
pierde avansul depus în cazul nea-
chitării produsului adjudecat în ter-
menul prevăzut de lege și suportă 
cheltuielile aferente organizării u-
nei noi licitaţii, precum și a pierderi-
lor din diferenţe de preţ rezultate 
în urma organizării unei noi licita-
ţii. Bunurile neadjudecate, vor fi  
prezentate ulterior printr-un nou 
anunţ publicitar spre vânzare s-au 
transferate la valorifi care prin alte 
metode prevăzute de lege. (1.1)

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONA-
LĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CLUJ-NAPOCA prin ADMINISTRA-
ŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la licitaţie publică 
în data de 14.10.2015, ora 
10.00, bunul mobil constând în 
Autoutilitara VW TRANSPORTER 
2,5 TDI, an fabricaţie 2002, preţ 
11.170 lei, plus TVA, bun proprie-
tate a debitorului S.C. DESIGN 
URBAN S.R.L., CUI 17056863. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa 
Avram Iancu, nr.19, camera 11B, 
telefon 0264/596854, interior 
305, sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate. (1.1)

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALA 
A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NA-
POCA prin ADMINISTRAŢIA JUDE-
ŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa 
Avram Iancu nr. 19, vinde la licita-
ţie publică (licitaţia a III-a), în data 
de 15.10.2015, ora 10,00, bunuri-
le imobile constând în: teren, în 
loc. Chinteni, proprietatea debito-
rului DEIAC TEODOR DANIEL. Data 
limita de depunere a dosarelor es-
te dată de 14.10.2015. Pentru că 
este a III-a licitaţie preţul de pornire 
al licitaţiei este preţul de evaluare, 
diminuat cu 50%. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
AJFP CLUJ, P-ţa Avram Iancu nr. 19, 
telefon 0264596854 interior 301, 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro-anunturi-van-
zarea prin licitaţie a bunurilor se-
chestrate. (1.1)

ACORD DE MEDIU

S.C. CRAMA LA SALINA S.R.L. anunţă publicul intere-
sat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE 
FRUCTE PARTER, ÎMPREJMUIRE.“, propus a fi  amplasat în 
BĂDENI, Com. Moldovenești, F.N., Jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor nr. 99 și la sediul S.C. CRAMA LA SALINA S.R.L. în 
Turda, Str. Dealul Viilor, nr.10, în zilele de luni între orele 
9.00-16.00 și marţi – joi între orele 9.00-14.00, vineri – 
9.00-12.00, precum și la sediul titularului.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Monitorul de Cluj 
angajează reporteri

Când afl i ceva nou și interesant ești primul care le spune 
prietenilor? Înseamnă că ești exact persoana pe care o 
căutăm să fi e colegul nostru/colega noastră. Vezi ce îţi 
propunem ca să faci parte din echipa noastră!

Știi să vorbești și să scrii corect în limba română și îţi 
place să fi i la curent cu ce se întâmplă în jurul tău?

Știi să folosești un computer și la altceva decât să joci 
Solitaire sau Candy Crush?

Cunoști numele politicienilor care conduc judeţul și orașul 
și îi recunoști dacă te întâlnești cu ei într-un club? Ai curajul 
să le faci o poză?

Dacă ai răspuns DA la măcar două din cele trei întrebări 
de mai sus s-ar putea să fi i exact colegul/colega pe care 
îl/o căutăm. Scrie-ne un mail convingător pe adresa paul 
(at) monitorulcj.ro și ai șansa să fi i reporter la cel mai 
important cotidian de știri din judeţul Cluj.

Bineînţeles, nu pe gratis. Iată ce îţi oferim:
–  salariu motivant, cu carte de muncă și plătit în funcţie 

de performanţe. Premii și recompense pentru activitatea 
deosebită.

– telefon mobil.
– abonament de transport în comun.
–cursuri de perfecţionare în domenii jurnalistice de viitor.

Detalii poţi afl a la numărul de telefon 0371.177.371.

Viarom Construct SA Agenţia Cluj 

angajează 

muncitori califi caţi în domeniul 

CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI PODURI 
(asfaltatori, pavatori, betonişti, 

exec. lucrări edilitare)

Aşteptăm CV-urile dvs. la:

• numărul de fax: 021.242.06.90;

•email offi ce@viarom.ro sau 

• la adresa str. Avram Iancu nr. 32A, 
etaj 2, Cluj-Napoca

ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Iuliu Haţieganu“, cu sediul în municipiul 

Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr.8,

în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cată și 
completată de H.G. nr. 1027/2014,

organizează concurs pentru ocuparea a şapte posturi 
vacante de 

FOCHIST, studii medii, la Serviciul Tehnic.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii, str. Victor 
Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca și va consta în 3 probe:

– Probă scrisă: 02.11.2015, ora 10;
– Probă practică: 04.11.2015, ora 10;
– Probă de interviu: 06.11.2015, ora 10;

Cerinţe de participare:
– studii medii
– curs de specialitate; autorizare clasa C
– experienţa nu este necesară

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
16.10.2015, în intervalul orar 9-15, la sediul Universităţii, 
str.Victor Babeș, nr.8, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel: 
0264-597256, int. 2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.
umfcluj.ro .

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.P.I.A. – Centrul Judeţean Cluj
scoate la concurs funcţia publică de execuţie vacantă de

consilier asistent,

la Serviciul Măsuri Specifi ce, 
vechime necesară minimum 1 an.

Concursul se va desfășura în data de 03.11.2015 la 
sediul Centrului Judeţean Cluj, B-dul Muncii nr. 18, 
Cluj-Napoca. Dosarele de înscriere se depun la sediu până 
în data de 22.10.2015, ora 16.00. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0264/456454.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Comuna Iclod anunta concurs de recrutare pentru 
ocuparea urmatoarelor functii contractuale de executie, 
vacante:

–  1 post Conducător auto profesionist pentru microbuzul 
şcolar

–  1 post Agent de turism (inspector)
–  1 post Ghid turistic (referent)

Condiţii de participare la concurs:
Pentru postul de conducator auto profesionist pentru 

microbuzul școlar: să deţină permis de conducere categoria: 
B, D, atestat conducator auto profesionist, cazier judiciar, 
diplomă/certifi cat de studii;

Pentru postul de Agent de turism (inspector): absolvent 
studii superioare de specialitate cu diplomă de licenţă sau 
studii superioare cu diplomă de licenţă, absolvent al unui 
curs de specialitate in turism, cunostinţe de operare PC, 
cunostinţe limba străina de circulaţie internatională(engleză, 
franceză, germană) – nivel bază, sa posede permis de 
conducere categoria B(optional);

Pentru postul de Ghid turistic(referent): absolvent studii 
medii cu diplomă de bacalaureat, atestat ghid de turism 
eliberat de Ministerul Turismului in baza Certifi catului de 
califi care obţinut in urma absolvirii unui curs de califi care 
la Centrul Naţional de Invaţământ Turistic sau la alte instituţii 
autorizate din România, cunostinţe limbă straină de circulaţie 
internaţională (engleză, franceză, germană) – nivel bază, 
cunostinţe operare PC, permis conducere categoria B 
(opţional).

Dosarele candidaţilor se vor depune la sediul Primăriei 
comunei Iclod, localitatea Iclod nr. 440 A, comuna Iclod, 
Judeţul Cluj, până la data de 16.10.2015, ora 14:00.

Selectarea dosarelor se va face în data de 20.10.2015, 
ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Iclod.

Proba scrisă va avea loc în data de 26.10.2015 ora 10:00 
la sediul Primăriei comunei Iclod.

Interviul va avea loc în data de 26.10.2015 ora 14:30.
Relaţii suplimentare la sediul Primariei comunei Iclod, 

telefon nr. 0264-263074, persoana de contact Viorica Oprea.

ANUNŢ DE LICITAŢIE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 

6, lichidator judiciar a SC HACCP SOLUTION SRL (fosta 
SC Base Consulting SRL), sediul în loc. Răzoare, nr. 42, jud. 
Mureș, având CUI 7959007 și J26/378/2012, organizează 
licitaţie publică cu strigare, pentru valorifi carea următoarelor 
bunuri din patrimoniul societăţii:

Bunuri mobile constând din aparatură de birou, 
calculatoare, etc. Preţ de strigare 281 EURO fără TVA.

Preţurile nu includ TVA, se va aplica cota TVA din momentul 
vânzării.

Licitaţia va avea loc în 08.10.2015, ora 14:00, la sediul 
lichidatorului. În cazul neadjudecării se vor organiza licitaţii 
noi în data de 15.10.2015, 22.10.2015 şi 29.10.2015 în 
aceiași condiţii, locaţie și oră.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui 
depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfăsurării licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii 
la tel 0735.307631.

NOTIFICARE

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA 
PAŞCALĂU EMILIA

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cată 
împotriva debitoarei, S.C. GLISSANDO S.R.L., Cluj-Napoca, 
Calea Baciului nr.1, Jud. Cluj, nr. reg. J 12/1032/ 2000, 
C.U.I.: 13374619.

DOSAR Nr. 1137/1285/2015.
Termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere 

a creanţelor este la data de: 30.10.2015.
Termenul limita pentru verifi carea creantelor si publicare 

in BPI a tabelului preliminar al creantelor este la data de: 
10.11.2015.

Termenul pentru solutionarea contestatiilor si afi sarea 
tabelului defi nitiv al creanţelor: 26.11.2015.

Prima Adunare a Creditorilor este la data de: 17.11.2015, 
ora.14.00.

Cererile de înscriere a creanţelor vor fi  depuse la dosarul 
instanţei.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-708508, e-mail: 
emilia_pascalau@yahoo.com.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu al societăţii Geo Luna Impex S.R.L., (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite) prin încheierea civilă 
pronunţată în ședinţa din data de 23.09.2015, în dosarul nr. 
1194/1285/2015, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Geo Luna Impex S.R.L., (Sat Luna, 
Comuna Luna, str. Principală, nr. 807, jud. Cluj, 
J12/1908/1997, C.U.I. RO 9903614) că faţă de aceasta a 
fost deschisă procedura insolvenţei în formă simplifi cată 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1.  Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere 
a creanţelor este data de 09.11.2015.

2.  Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este data 
de 20.11.2015.

3.  Termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la 
creanţele și drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul 
judiciar în tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea 
tabelului preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă.

4.  Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor creditorilor 
la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile 
de la comunicarea notifi cării.

5.  Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru afi șarea tabelului defi nitiv al creanţelor este 
data de 16.12.2015.

Ședinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
27.11.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

Work Experience 
are plăcerea să recruteze

ŞOFERI DE TIR
pentru o companie britanică renumită.

Se caută şoferi profesionişti, cu categoria C+E, și nivel 
conversaţional al limbii engleze, pentru a conduce TIR-uri 
pe teritoriul Marii Britanii.

Se oferă salarizări începând de la 11 lire/oră/brut.

Pentru detalii vă rog să ne contactaţi telefonic la numerele: 
0721-189493, 0264-599530 sau prin e-mail pe adresa: 
cluj@workexperience.ro, persoana de contact Oana Pricop.
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Pustai, din nou 
în Liga 1
Tehnicianul Cristi Pustai a sem-

nat, joi după-amiază, un con-

tract cu formaţia FC Botoșani, 

pe care o va antrena până la 

sfârșitul acestui campionat. 

Pustai are ca obiectiv evitarea 

retrogradării grupării botoșă-

nene. În vârstă de 47 de ani, 

Cristi Pustai a mai antrenat Gaz 

Metan Mediaș, Pandurii Târgu 

Jiu și ASA Târgu Mureș. El îl va 

înlocui pe banca tehnică a FC 

Botoșani pe Leo Grozavu.

România în cădere
Naţionala României a coborât 

șase locuri faţă de luna trecută 

și ocupă poziţia a 13-a în clasa-

mentul Federaţiei 

Internaţionale de Fotbal (FIFA). 

România este echipa care a 

pierdut cele mai multe puncte 

faţă de luna trecută în clasa-

ment (134 puncte). În fruntea 

clasamentului se afl ă 

Argentina, urmată de campioa-

na mondială Germania, care a 

urcat un loc, devansând Belgia, 

„diavolii roșii” fi ind pe treapta 

a treia a podiumului.

Pe scurt

Consiliul Mondial al FIA a 

dat publicităţii calendarul 

Campionatului Mondial 

de Formula 1 din 2016, 

care va avea un umăr 

record de curse, 21, faţă 

de 19 anul acesta.

Principalele noutăţi sunt 

revenirea în program a Mare-

lui Premiu al Germaniei şi des-

făşurarea în premieră a unui 

Grand Prix la Baku.

Sezonul va începe ca de obi-

cei la Melbourne, la 20 martie 

2016, şi se va încheia la Abu 

Dhabi, la 27 noiembrie. Însă 

câteva Grand Prix-uri au date-

le schimbate. Astfel, cursa din 

Rusia se va desfăşura primăva-

ra, la 1 mai, faţă de 11 octom-

brie, în acest an, în timp ce Ma-

laysian Grand Prix a fost pro-

gramat toamna, la 2 octombrie, 

faţă de 29 martie. Bahrainul şi 

China au făcut "rocada" în ca-

lendar, iar Marele Premiu al 

Marii Britanii a fost amânat o 

săptămână, ceea ce înseamnă 

că se va suprapune cu fi nala 

masculină a turneului de la 

Wimbledon. De asemenea, cur-

sa din Azerbaidjan, una stra-

dală, se va suprapune cu cea 

de anduranţă de la Le Mans.

Surprinde diferenţa de nu-

mai o săptămână între MP al 

Canadei de la Montreal şi MP 

al Europei de la Baku. Marele 

Premiu al Germaniei revine în 

calendar după un an de pauză, 

cauzat de probleme fi nanciare.

Până în prezent, cele mai 

multe curse într-un an au fost 

20, în 2012.

Program încărcat 
pentru pasionaţii de Formula 1

Cei mai buni judokani şi 

judokane din România se 

vor lupta în acest week-

end în fi nala 

Campionatului Naţional de 

judo individual seniori.

Cei prezenţi în tribune vor 

putea vedea confruntări în ca-

drul categoriilor: -48 kg, -52 

kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 

kg, +78 kg, Open (feminin) 

şi -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 

kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg, 

Open (masculin).

Din partea Clubului Sportiv 

Universitatea Cluj, la fi nala Cam-

pionatului Naţional de judo vor 

fi  prezenţi aproximativ 20 de 

sportivi, având ca obiectiv obţi-

nerea a cât mai multor medalii.

Competiţia va fi  găzduită 

de Sala Sporturilor „Horia De-

mian”, iar intrarea spectato-

rilor este liberă.

Cluj-Napoca, gazda finalei 
Campionatului Naţional de judo

Calendarul Campionatului Mondial 
de Formula 1, ediția 2016 Programul evenimentului

CV Florin Ionuț Cordoș

Marele Premiu al Australiei – 20 martie
Marele Premiu al Bahrainului – 3 aprilie
Marele Premiu al Chinei – 17 aprilie
Marele Premiu al Rusiei – 1 mai
Marele Premiu al Spaniei – 15 mai
Marele Premiu al Principatului Monaco – 29 mai
Marele Premiu al Canadei – 12 iunie
Marele Premiu al Europei (Baku – Azerbaidjan) – 19 iunie
Marele Premiu al Austriei – 3 iulie
Marele Premiu al Marii Britanii – 10 iulie
Marele Premiu al Ungariei – 24 iulie
Marele Premiu al Germania (Hockenheim) – 31 iulie
Marele Premiu al Belgiei – 28 august
Marele Premiu al Italiei – 4 septembrie
Marele Premiu al statului Singapore – 18 septembrie
Marele Premiu al Malaysiei – 2 octombrie
Marele Premiu al Japoniei – 9 octombrie
Marele Premiu al SUA – 23 octombrie
Marele Premiu al Mexicului – 6 noiembrie
Marele Premiu al Braziliei – 13 noiembrie
Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi – 27 noiembrie

Vineri
- 16:00-18:00 Validarea documentelor la CS Universitatea 
Cluj (str. Cardinal Iuliu Hossu, nr 23)
- 16:00-18:00 Cântar de probă la Sala Sporturilor „Horia 
Demian”
- 18:00-19:00 Cântar ofi cial la Sala Sporturilor „Horia 
Demian”.
Categorii greutate: masculin: +100 kg, 100 kg, 90 kg, 81 
kg, 73 kg și la feminin: +78 kg, 78 kg, 70 kg, 63 kg, 57 
kg
- 19:15 Ședinţa tehnică și tragerea la sorţi la sediul CS 
Universitatea Cluj (str. Cardinal Iuliu Hossu, nr 23)

Sâmbătă
- 10:00 Startul campionatului (Sala Sporturilor „Horia 
Demian”).Categorii greutate: masculin: +100 kg, 100 kg, 
90 kg, 81 kg, 73 kg; feminin: +78 kg, 78 kg, 70 kg, 63 
kg, 57 kg
- 16:00-18:00 Cântar de probă la Sala Sporturilor „Horia 
Demian”
- 18:00-18:30 Cântar ofi cial la Sala Sporturilor „Horia 
Demian”
După festivitatea de premiere înscrierea și tragerea la 
sorţi la categoria Open la Sala Sporturilor „Horia 
Demian”. Categorii greutate: masculin: 60 kg, 66 kg, 
Open, feminin: 48 kg, 52 kg, Open.
Duminică
- 09:30 Startul campionatului (Sala Sporturilor „Horia 
Demian”). Categorii greutate: masculin: 60 kg, 66 kg, 
Open și feminin: 48 kg, 52 kg, Open.

Data şi locul naşterii: 26.04.1994, Bistriţa Năsăud
Înălţime/greutate: 1,82 m / 77 kg
Post: Fundaș central
Număr: 4
Internaţional: Under21
Activează la Universitatea Cluj din 2010
În prezent este student la Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară, anul III, domeniul: ingineria mediului

Săptămâna trecută, în 

„16”-imile Cupei României, 

„gașca nebună” de la 

Universitatea a detronat 

statisticile și a bifat cu brio 

acest capitol. O țară întrea-

gă și-a scos pălăria în fața 

„alb-negrilor”, făcând 

abstracție de rezultat, iar 

numele echipei clujene a 

fost, din nou, pe buzele 

tuturor. Unul dintre eroii 

acelei seri memorabile a 

fost Florin Cordoș.

Puștiul a început fotbalul la 

12 ani, în Sângeorz-Băi, un orășel 

din județul Bistrița Năsăud, iar 

patru ani mai târziu s-a numă-

rat printre jucătorii transferați 

la „U” de la Școala de Fotbal 

Ardealul Cluj, grup coordonat, 

la acea vreme, de profesorul Mi-

hai Georgescu, scrie site-ul uni-

versitateacluj.ro.

După un împrumut la 

Arieșul Turda, Florin a mai 

urcat o treaptă, ajungând la 

prima echipă a Universității. 

Puțini ar fi  crezut că îi va da 

serioase bătăi de cap atacan-

tului Gregory Tade, golghete-

rul Ligii I din sezonul trecut.

Mai mult, el duce mai de-

parte tradiția începută în 1919, 

fi ind student al Universității 

de Științe Agricole și Medici-

nă Veterinară (USAMV) din 

Cluj-Napoca.

„Mi-am petrecut timpul 

acolo, la Turda, muncind ca 

să ajung din nou în tricoul 

Universității. Meciul cu Stea-

ua a fost ca oricare altul pen-

tru mine, așa încerc să gân-

desc de fi ecare dată, să-mi 

dau tot ce pot la fi ecare par-

tidă. Tade este un jucător bun, 

chiar dacă nu a marcat în ul-

tima perioadă. Să nu uităm 

că a fost golgheterul Români-

ei. Am reușit să fac un joc 

bun și asta a fost povestea, 

păcat că nu ne-am califi cat. 

Oricum, învăț din fi ecare meci. 

Acum ne concentrăm pe ur-

mătorul, de la Mioveni. Tre-

buie să venim cu un rezultat 

bun de acolo”, spune Cordoș.

Florin Cordoș are un mo-

tiv în plus de mândrie. A pre-

luat tricoul cu numărul 4, cel 

în care s-a consacrat căpita-

nul de sufl et al peluzei cluje-

ne, Zsolt Szilágyi, actualul an-

trenor secund al echipei.

„Consider că «Sisi» este doar 

unic pentru această echipă și 

acest om merită tot respectul. 

Am jucat la debutul meu în li-

ga a III-a împreună cu el și m-

a învățat foarte multe lucruri. 

E un om deosebit. Toți jucăto-

rii echipei în respectă”, adau-

gă Cordoș, fan al „galacticilor” 

de la Real Madrid și al fundașului 

central Raphael Varane, com-

ponent al aceleiași echipe.

În altă ordine de idei, deși 

echipa Universitatea Cluj a strâns 

doar trei puncte în cinci etape, 

Florin Cordoș consideră că „U” 

Cluj are în față un viitor strălu-

cit în actuala formulă.

„Consider că viitorul echi-

pei va fi  mai frumos decât 

poate să-și închipuie lumea! 

Am mare încredere în colec-

tivul de aici. E nevoie de răb-

dare și totul va veni de la si-

ne”, a încheiat fotbalistul.

Florin Cordoş, „U” Cluj: „Viitorul 
echipei va fi mai frumos”
V-aţi întrebat vreodată câţi dintre tinerii fotbalişti români au şansa să facă meciul vieţii 
împotriva campioanei Steaua în faţa unui stadion arhiplin?
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