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Clujeancă amendată pentru că a mers cu bicicleta 
pe trotuar şi nu pe pista pentru biciclete

Bookfest estival
Vineri–duminică, 3–5 iulie

Clădirea Casino

Maratonul resuscitării
Duminică, ora 10.00

Parcul Central
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Declarația săptămânii

„Dacă criza din Grecia 
continuă, situaţia 

ne va afecta pe toţi”

KLAUS IOHANNIS | 
președintele României

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Trei clujeni vor pleca până în Asia cu o Dacie
Tinerii programatori vor stră bate jumă tate de glob pă mâ ntesc la volanul unui Logan. Paginile 6-7

monitorul weekendde

PUBLICITATE

Petiția pentru autonomia 
„Ținutului Secuiesc” 
a fost desființată
Hotărârea Consiliului Local Miercurea Ciuc 
a fost anulată definitiv de Curtea de Apel 
Târgu Mureş. Paginile 4-5

Omul de afaceri Ioan Bene, 
reţinut la Bucureşti 
într-un dosar de evaziune
Ioan Bene a fost reţinut de procurori într-un 
dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul 
se ridică la suma de 3 milioane de euro. Pagina 3
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Au prelungit AGONIA !
Soluție „provizorie” pentru 7 LUNI:
rampă temporară lângă Pata Rât.
Nimeni nu 
se opune 
BOMBEI 
ECOLOGICE 
de teama 
unei EPIDEMII 

De azi, gunoaiele din județul Cluj vor fi depozitate pe o rampă nouă, 
temporară, aflată chiar lângă vechea rampă de la Pata Rât. Pagina 3

O clujeancă susţine că Poli-
ţia Rutieră a dat amenzi cicliş-
tilor surprinşi pe lângă pista de 
biciclete de lângă ştrandul Sun 
din Grigorescu.

„Aţi vrut piste de biciclete, 
lasă că vă dăm noi amenzi! Un 
echipaj de la Poliţia Rutieră s-a 
plantat azi pe Bulevardul 1 De-
cembrie, între Cora şi podul din 
Grigorescu (în dreptul ştrandu-
lui Sun) şi-a început să împar-
tă puncte de amendă tuturor ci-
cliştilor surprinşi pe lângă pis-
tă (una extrem de îngustă şi pe-

riculoasă, de altfel, dar asta es-
te deja o altă discuţie)”, a spus 
Elena Nicolae pe un site de so-
cializare.

Femeia susţine că a primit o 
amendă de 630 de lei. „De ce 
puncte de amendă şi nu amen-
dă simplă nu ştiu...poate când 
se fac 15 nu o să mai ai voie 
să urci la ghidon....Dar să pri-
meşti o amendă de 630 de lei 
pentru că ai vrut să mergi 50 
de metri pe un tortuar gol (si-
tuat pe partea opusă a benzii 
de biciclete), ca să nu fi i nevo-

it să treci de două ori strada 
(că tot aveai drum la Cora), mi 
se pare bătaie de joc. Mai ales 
în condiţiile în care pe proce-
sul ăla verbal există şi opţiu-
nea avertisment”, a declarat 
Elena Nicolae.

Clujeanca are impresia că nu 
se va schimba niciodată ţara în 
bine. „Trist, dar adevărat: la Cluj 
suntem prizonieri chiar şi atunci 
când pedalăm! Numai eu am 
impresia că nimic nu se va 
schimba niciodată în bine în ţa-
ra asta?”, a concluzionat Elena.
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Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Consiliul Judeţean Cluj, Centrul Judeţean pen-
tru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj (CJCPCT), împreună cu 
Primăria și Consiliul Local Poieni, invită iubi-
torii de folclor la cea de-a II-a ediţie a sărbă-
torii populare desfășurate sub genericul Ziua 
satului Morlaca, eveniment care va avea loc 
duminică, 5 iulie, în comuna Poieni. Cu acest 
prilej vor avea loc mai multe acţiuni și eveni-
mente educative, culturale și tradiţionale.

Deschiderea ofi cială va avea loc la ora 13.00, 
fi ind urmată de premierea ”Cupluri de aur”; 
Parada portului popular; premierea ”Cele 
mai autentice costume populare”; Șezătoarea 
din Morlaca – obicei popular, coordonatori 
Maria și Aurelia Boca.

După aceste momente festive și tradiţionale 
va avea loc un program folcloric, realizat cu 
sprijinul Centrului Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj, instituţie de cultură afl ată în 
subordinea Consiliului Judeţean Cluj, și susţi-
nut de Alexandra Florea, Ioana Budaie, 
Marian Dascăl, Nelu Morar și Ansamblul fol-
cloric ”Crăișorul” din Cluj-Napoca, instructor 
Adi Alexandru.

Programul va continua cu un Joc de Voie și 
prezentarea Bucătăriei tradiţionale – balmoș 
și ceaun vânătoresc, cu scopul de a reuni în 
jurul acestei sărbători fi i ai satului, prieteni 
din copilărie, oameni legaţi de locurile satului 
Morlaca.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

3 iulie

1886: Karl Benz dezvăluie ofi -
cial „Benz Patent 
Motorwagen”, privit ca pri-
mul automobil, un vehicul 
conceput pentru a fi  propul-
sat de un motor.

1898: Joschua Slocum devine 
primul navigator solitar care 
realizează înconjurul complet 
al Pământului.

1928: John Logie Baird en-
glez a enunțat, pentru prima 
dată, principiul televiziunii în 
culori.

4 iulie

1776: A fost adoptat docu-
mentul numit Declarație de 
independență a Statelor 
Unite ale Americii prin ratifi -
carea sa de către Congresul 
Continental, prima entitate 
conducătoare a noului stat 
creat.

1827: Sclavia este abolită în 
statul New York.

1950: Prima emisie a postu-

lui de radio Europa Liberă.

1960: A fost inaugurat noul 
steag american, în urma ad-
miterii statului Hawaii ca cel 
de-al 50-lea stat al SUA, în 
august 1959.

5 iulie

1687: Este publicată lucrarea 
lui Isaac Newton, 
Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica.

1946: La Paris au fost 
prezentați primii bikini.

1996: S-a născut Dolly, prima 
oaie clonată din lume (foto).

Ziua satului Morlaca
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Jazz in the Park
Perioada: 29 iunie – 5 iulie

Transilvania Drag Race 2015
Perioada: 4–5 iulie
Câmpia Turzii
Autostrada A3 Campia Turzii
Etapa națională (mașini din 
toată România+străinătate)
Drag race & tuning show & car 
audio & rc drift & demo drift

Expoziție Pictură: Traian 
Secară
Perioada: 1–11 iulie
Bastionul Croitorilor

Cheile Turzii Race 2015
Perioada: 3–5 iulie
Cheile Turzii
Cross Running Cheile Turzii este 
o competiție sportivă de alerga-
re montană ce face parte inte-
grală din evenimentul Cheile 
Turzii Race.

Bookfest estival
Perioada: 3–5 iulie
Clădirea Casino
Bookfest, cel mai important sa-
lon de carte din România, vine 
la Jazz in the Park cu o premieră 
națională: Bookfest Estival, pri-
mul proiect demarat în afara 
Bucureștiului și organizat în coo-
perare cu un brand puternic din-
tr-o zonă culturală complemen-
tară, cum este cea a jazz-ului.

Muzeul Păpușilor
Perioada: 24 iunie – 8 iulie
Teatrul de Păpuși „Puck”
Expoziţia cuprinde păpuşi, deco-
ruri şi afi şe din repertoriul actu-
al şi din arhiva Teatrului. Sunt 
expuse elemente din premierele 
stagiunii 2014/2015: Vasilache 
şi Marioara, Povestea 
Şeherezadei, Hänsel şi Gretel, 
Ajándék (Cadou), precum şi o 
serie de afi şe actuale şi din arhi-
va veche a celor două secţii ale 
Teatrului Puck.

Ținută, culoare, stil – Cămașa 
țărănească de altădată
Perioada: 24 iunie – 8 august
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
În cadrul portului femeiesc 
tradițional românesc, cămașa a 
constituit întotdeauna piesa 
principală: a păstrat dealungul 
unei perioade lungi elemente ar-
haice (elemente de croi, tehnici 
de decorare, ornamentică); a 
marcat apartanența comunitară 
printr-o unitate structurală și de-
corativă clară în cadrul diferitelor 
zone etnografi ce; a evidențiat în 
cel mai înalt grad (prin calitatea 
materialelor și a execuției) statu-
tul social-economic și personali-
tatea purtătoarei.

LEGENDE–Expoziţie de pictură 
de Albert Weber
Perioada: 30 iunie – 19 iulie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Lucrările ultimilor cinci ani, care 
fi gurează în expoziţia 
„Legende“, se caracterizează 
prin conjuncţia complexă dintre 
pop-art, neo-avangardă, realis-
mul sintetic şi referinţele abs-
tracte.

Expoziție: Sarmizegetusa 
Regia
Perioada: 15 mai – 12 septem-
brie
Muzeul de Istorie a 
Transilvaniei

Expoziție: Ultimii dinozauri 
din Transilvania
Perioada: 3 aprilie – 30 sep-
tembrie
Casa Universitarilor

SÂMBĂTĂ 

Marea Hămăceală@Jazz in 
the Park
Parcul Central

Alerg pentru Spitalul Copiilor
Ora 9:00
Parcul Central

Crosul Hoia
Ora 9.00
Pădurea Hoia

VeloChic 2015

Ora 13.00
Parcul Central

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
La Revând Market puteți să 
vindeți ce nu utilizați și să 
cumpărați ieftin ce vă trebuie.

Maratonul Resuscitării
Ora 10.00
Parcul Central
În cadrul evenimentului, medicii 
și paramedicii SMURD vor preda 
tehnici de prim ajutor în mod 
gratuit de dimineață până seara 
pentru o zi întreagă.
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Captură de droguri 
imensă. Beneficiar: 
o firmă din Cluj
Poliţiștii identifi cat și confi scat 
în portul Constanţa Sud-Agigea 
un transport de peste o tonă 
de precursori de droguri sinteti-
ce. Benefi ciar, o fi rmă din Cluj.
Substanţa chimică a fost desco-
perită la controlul efectuat de 
poliţiști de la Crimă Organizată 
din portul Constanţa, împreună 
cu vameșii, într-un container 
sosit cu vaporul din China.
Conform documentelor prezenta-
te în Vama Constanţa Sud 
Agigea, containerul trebuia să 
conţină 13 tone cu detergent, 
importat de o societate comerci-
ală din judeţul Cluj. Disimulaţi 
printre sacii cu detergent au fost 
descoperiţi alţi 40 de saci identici 
ca formă, conţinând, însă, pre-
cursorii de droguri, din care, po-
trivit specialiștilor, se pot fabrica 
pastile Ecstasy în valoare de 
aproape 50 milioane euro. 
Poliţiștii constănţeni presupun că 
substanţa descoperită în Portul 
din Constanţa urma, cel mai pro-
babil, să ajungă în laboratoarele 
clandestine de fabricare a drogu-
rilor sintetice ce funcţionează pe 
teritoriul olandez. "Conform spe-
cialiștilor de la Institutul Olandez 
de Cercetare, dintr-o tonă de pre-
cursori se obţin, după supunerea 
succesivă a substanţei unor pro-
cedee chimice, aproximativ 3,6 
milioane comprimate de Ecstasy, 
valoarea unei pastile vândută în 
România ajungând la 50-60 lei", 
a declarat șeful Serviciului de 
Combatere a Criminalităţii 
Organizate Porturi Maritime 
Constanţa, comisar șef Nicolae 
Bărbuceanu.

O femeie îşi făcea 
nevoile, iar un 
cioban a tâlhărit-o
O femeie în vârstă de 26 de ani 
a fost tâlhărită miercuri seara 
de către un cioban. 
Evenimentul a avut loc la intra-
rea în Dej, pe strada Vâlcele. 
Femeia a mers în spatele unei 
clădiri abandonate pentru a-și 
face nevoile fi ziologice, dar din 
tufi șurile de lângă calea ferată, 
un tânăr a atacat-o, a lovit-o vi-
olent și i-a furat poșeta în care 
avea bani și telefonul mobil, in-
formează Dejeanul.ro. După ce 
a scăpat din mâinile atacatoru-
lui, femeia a reușit să sune la 
112 de la un magazin din zonă. 
La faţa locului s-a deplasat un 
echipaj SMURD care a transpor-
tat-o la Spitalul Municipal Dej. 
Ea a suferit un traumatism cra-
nian și multiple leziuni în zona 
spatelui, dar și în zona genita-
lă. Totuși, femeia nu a dorit să 
rămână internată în spital, de-
plasându-se direct la secţia de 
poliţie. Poliţiștii au reușit să îl 
identifi ce pe autorul faptei, fi -
ind vorba de un cioban de 
aproximativ 20 de ani din 
Cășeiu, care își păștea oile în 
apropierea căii ferate de lângă 
parcul industrial.

Prinşi în scara unui 
bloc la furat de 
biciclete
Doi tineri au fost prinși în fl a-
grant delict, în timp ce furat o 
bicicletă, în valoare de circa 
1.600 de lei, dintr-un imobil, 
din Cluj-Napoca. La data de 30 
iunie, în jurul orei 22:50, poli-
ţiștii au prins în fl agrant, doi ti-
neri în timp ce furat o bicicletă 
din scara unui bloc, de pe stra-
da Dâmboviţei, din 
Cluj-Napoca. Cei în cauză au 
fost identifi caţi de poliţiști, sta-
bilind că este vorba despre doi 
tineri, de 15 și 18 ani, din 
Cluj-Napoca și Cara. Bicicleta, în 
valoare de circa 1.600 de lei, a 
fost recuperată de poliţiști. „În 
cauză se continuă cercetările 
sub aspectul săvârșirii infracţiu-
nii de furt califi cat, fapt prevă-
zută de Codul penal”, au decla-
rat reprezentanţii IPJ Cluj.

Pe scurt

Omul de afaceri Ioan Bene a 

fost reţinut miercuri seara, 

alături de alte cinci persoa-

ne, de procurorii din 

Bucureşti într-un dosar de 

evaziune fi scală în care pre-

judiciul se ridică la suma de 

trei milioane de euro.

Procurorii de la Parchetul 

de pe lângă Curtea de Apel Bu-

cureşti au reţinut şase persoa-

ne în acest caz de evaziune 

fi scală şi spălare de bani. În-

tre aceste persoane se numă-

ră şi omul de afaceri Ioan Be-

ne. Cei şase au fost audiaţi la 

Inspectoratul General de Poli-

ţie Bucureşti, unde au fost duşi 

miercuri dimineaţa, iar procu-

rorul va decide dacă va pro-

pune instanţei arestarea lor 

pentru 30 de zile. Surse judi-

ciare au precizat că faptele sunt 

foarte grave. Dintre acuzaţii, 

cele mai grave sunt cele de 

evaziune fi scală, care, potrivit 

noii legislaţii, se pedepseşte cu 

închisoare de la 9 la 15 ani, în 

funcţie de prejudiciu.

Surse judiciare precizează 

că acuzaţia de evaziune fi sca-

lă provine de la o achiziţie fi c-

tivă de terenuri, pentru a nu se 

plăti TVA pentru un mare pro-

iect imobiliar din Cluj.

Ioan Bene şi alţi doi reţinuţi 

pentru 24 de ore vor fi  duşi în 

faţa judecătorului cu propunere 

de arestare pentru 30 de zile.

Magistratul Alina Topan din 

cadrul secţiei penale a Tribuna-

lului Cluj a amânat joi dezbate-

rile din procesul de corupţie al 

fostului preşedinte al Consiliu-

lui Judeţean Horea Uioreanu din 

cauză că unul dintre inculpaţi, 

Ioan Bene, nu a fost prezent. 

Judecătoarea a fost informată 

de apărătorii prezenţi că Ioan 

Bene a fost reţinut în cursul zi-

lei de miercuri, fi ind audiat de 

procurori la Bucureşti, în legă-

tură cu suspiciuni de evaziune 

fi scală şi spălare de bani.

În dosarul de corupţie al lui 

Uioreanu, Ioan Bene, membru 

AGA în cadrul SC Construcţii 

Napoca SA, a fost trimis în ju-

decată, în arest preventiv, pen-

tru dare de mită în formă con-

tinuată (7 acte materiale), fals 

în înscrisuri sub semnătură pri-

vată în forma participaţiei im-

proprii ca instigator, în formă 

continuată (2 acte materiale) 

şi spălare de bani. Horea Uio-

reanu, Ioan Bene şi Vasile Po-

găcean au fost arestaţi preven-

tiv în 29 mai 2014, iar ulterior 

Tribunalul Cluj le-a prelungit 

arestul preventiv. În noiembrie 

2014 omul de afaceri Ioan Be-

ne a fost eliberat din Peniten-

ciarul Gherla după ce instanţa 

i-a admis cererea de a fi  plasat 

în arest la domiciliu. În martie 

2015, Bene, omul din spatele 

fi rmei Napocamin, a fost elibe-

rat sub control judiciar de că-

tre judecătorii clujeni.

Ioan Bene, reținut la Bucuresti intr-un dosar de evaziune

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Cu niciun răspuns favora-

bil din partea 

Ministerului Fondurilor 

Europene şi cu şapte zile 

înainte de expirarea ter-

menului până la care 

gunoaiele Clujului vor 

putea fi  duse la Alba 

Iulia, autorităţile vor eli-

bera un acord de mediu 

pentru o nouă rampă 

aparţinând Salprest care 

va permite în continuare 

depozitarea deşeurilor pe 

un termen de maxim 

şapte luni de zile.

Rampa, care se afl ă în ve-

cinătatea vechii rampe de gu-

noi de la Pata Rât, urmează 

să primească aviz de la me-

diu, potrivit prefectului Clu-

jului, Gheorghe Vuşcan, du-

pă ce termenul legal de con-

testaţii a expirat astăzi.

„În 3 iulie expiră acea pe-

rioadă legală de a posta anun-

ţul pe site pentru contestaţii 

în vederea autorizării celor 

patru hectare care sunt acolo 

şi unde putem depozita deşe-

urile menajere. Cei de la Sal-

prest Rampă au de făcut o in-

vestiţie în betonare şi ei sunt 

dispuşi s-o facă şi se va în-

tâmpla asta. Pentru cât timp? 

Pentru şapte luni. Dar dacă 

în acest timp autorităţile ia-

răşi vor sta, ne vom trezi că 

peste şapte luni vom ajunge 

în aceeaşi situaţie cerând pom-

pierii să vină să ne salveze de 

gunoaiele Clujului”a precizat 

Vuşcan.

Potrivit reprezentanţilor 

Gărzii de Mediu Cluj, este 

vorba de un teren de 4.000 

de metri pătraţi care urmea-

ză să primească aviz de me-

diu, iar timpul de depozita-

re al deşeurilor poate varia 

în funcţie de cantitatea care 

urmează să fi e depozitată 

acolo.

Pe de cealaltă parte, pre-

şedintele Consiliului Jude-

ţean Satu Mare, Adrian Ştef 

(PNL), prezent ieri la Cluj cu 

ocazia livrării mai multor au-

tospeciale de intervenţie că-

tre şase inspectorate judeţe-

ne pentru situaţii de urgenţă 

din regiunea Nord-Vest, a ex-

plicat scoaterea de pe ordi-

nea de zi a proiectului pri-

vind depozitarea deşeurilor 

judeţului Cluj în judeţul Sa-

tu Mare.

„Vă spun realitatea: a fost 

chiar stupid momentul în ca-

re mi s-a solicitat sprijin din 

partea PDL şi UDMR de aici 

de la Cluj. În prima şedinţă 

PDL şi UDMR au votat îm-

potriva acestui proiect şi eu 

cu PSD am susţinut proiec-

tul dar nu am avut voturile 

necesare. Eu o să încerc să 

promovez acest proiect de 

hotărâre şi în perioada ur-

mătoare. Voi avea o discuţie 

cu liderii de grup de la prin-

cipalele partide politice. Eu 

o să încerc să promovez acest 

proiect de hotărâre, am pro-

pus liderilor de grup PSD, 

UDMR să aibă o discuţie cu 

mine, să găsim o formulă să 

ne înţelegem şi poate nu ar 

fi  rău, eu am propus dom-

nului Boc, domnului Seple-

can să facă o deplasare să 

aibă o discuţie cu liderii de 

grup. Rampa de la Satu Ma-

re ar face faţă. La modul cum 

se depozitează deşeurilor am 

calculat că putem depozita 

cam încă trei ani de zile. Eu 

mi-aş dori să promovez acest 

proiect de hotărâre în luna 

iulie dar sunt foarte mulţi 

răuvoitori care îmi reproşea-

ză că transform Satu Mare 

în rampă de gunoi pentru 

Cluj”, a precizat Ştef.

Vicepreşedintele Consiliu-

lui Judeţean Cluj Vakar Is-

tvan a recunoscut la rândul 

său că demersurile pe care le 

fac Mihai Seplecan şi Emil 

Boc pe lângă Ministerul Fon-

durilor Europene sunt sorti-

te eşecului.

„În momentul de faţă, din 

păcate, încă avem o situaţie 

de blocaj. Ministerul Fondu-

rilor Europene nu ne permi-

te un alt contract pe terito-

riul CMID-ului, poate vom 

relua discuţiile cu Satu Ma-

re pentru a avea un balon de 

oxigen, dar şi acela este pe 

un termen foarte scurt. Con-

sider în continuare că acea 

soluţie pe care am găsit-o în 

timpul mandatului, de a im-

plementa acea platformă de 

depozitare temporară pe te-

ritoriul CMID, care oricum 

are acord de mediu şi are 

toate posibilităţile, era cea 

mai ieftină şi cea mai plau-

zibilă soluţie. Acum se duc 

deşeurile la Alba Iulia, o par-

te din deşeurile din vestul 

judeţului se duc la Aleşd, 

vom continua toate demer-

surile legale şi posibile. Mi-

nisterul Fondurilor Europe-

ne ne-a dat un înscris prin 

care ne avertiza că orice alt 

contract vine peste contrac-

tul existent în CMID poate 

împieta asupra proiectului, 

prin urmare, atât concesiu-

nea, cât şi cumpărarea în-

seamnă un alt contract. De 

aceea este Mihai Seplecan la 

Bucureşti ca să mai poată 

clarifi ca această temă”, a pre-

cizat Vakar.

ROCADA GUNOAIELOR.
De pe rampa Salprest
pe rampa temporară Salprest.
O rampă privată aparţinând Salprest va primi, cel mai probabil astăzi, aviz de la mediu 
pentru a permite depozitarea deşeurilor în următoarele şapte luni.

După ce au dus câteva zile gunoiul la Alba Iulia, mașinile vor duce din nou deșeurile la Pata Rât

Povestea Rampei 
și a banilor 
de sub muntele 
de gunoaie
Jurnalistul clujean Liviu 
Alexa (care și-a anunțat 
intenția de a candidat la 
Consiliul Local Cluj-Napoca) 
publică o poveste plină de 
culoare și de putoare des-
pre Pata Rât și toți cei care 
au trăit bine din sutele de 
mii de tone de gunoaie 
produse de clujeni.
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CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ 

că in perioada 06.07.2015 – 11.07.2015 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene 

Cluj“ SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sectoare:

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)

Covor asfaltic DJ 109C :Sântioana- Ţaga ,km 10+500 – 12+500

Covor asfaltic DJ 109D: Bonţ-Săcălaia-Sic, km 4+000-10+500

Lucrari de intretinere imbracaminti asfaltice( plombari)

-DJ 109: Borsa-Aschileu ,km 10+200 – 31+100

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.

bun venit pe lume !
24 iunie

Clinica Ginecologie 1
12.14 Bartoc Vlad Ioan
15.56 Sechei Alesia
Bebeluşul vedetă a fost Sechei 
Alesia (3,700 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
00.25 Kun Rebeca
01.05 Mureșan Dragoș Ioan
02.25 Pop Alexandru Ioan
12.50 Berinde Maria Elena
13.15 Conţiu Alexandra
13.30 Bucur Anissa
15.05 Andrășan Iulia Antonia
16.05 Peter Ana Maria
17.20 Sasta Sofi a
19.15 Ciupaș Tudor Andrei
21.55 Mărginean Luca Ioan
22.40 Ispas Maria Larisa
Bebeluşul vedetă a fost Mărginean 
Luca Ioan (4,000 kg, 58 cm)

Clinica Novogyn
18.40 Curcudel Ștefan Zian

19.20 Bote Alexandru Cristian
Bebeluşul vedetă a fost Curcudel 
Ştefan Zian (3,435 kg, 52 cm)

Clinica Gynia
08.44 Poenaru Bogdan
10.14 Jankó Anna
12.30 Hirian (Sighiartău) Maia
Bebeluşul vedetă a fost Poenaru 
Bogdan (3,300 kg, 52 cm)

25 iunie

Clinica Ginecologie 1
05.32 Precup Matei Cristian
07.45 Orban Kinga
11.19 Dînșorean Mihai
11.42 Petrice Daria Cezara
13.09 Cozma Tamas
14.30 Jugrestan Dominic
Bebeluşul vedetă a fost 
Dînşorean Mihai (4,000 kg, 57 
cm)

Clinica Stanca
00.00 Croitoru Sonia Isabela

07.05 Grozav Alexia Maria
07.20 Grozav Alexandra Ioana
09.10 Pop Casian Daniel
16.27 Mureșan Elena
Bebeluşul vedetă a fost Pop Casian 
Daniel (4,000 kg, 56 cm)

Clinica Novogyn
13.55 But Dan Antoniu (2,820 
kg, 51 cm)
13.57 But Octavian Ioan (2,920 
kg, 53 cm)

Clinica Gynia
05.33 Olteanu Alexandra
12.30 Fechete Nicoleta
Bebeluşul vedetă a fost Fechete 
Nicoleta (4,000 kg, 55 cm)

26 iunie

Clinica Ginecologie 1
03.10 Laslău Răzvan
05.20 Iliescu Larisa
12.17 Soporan Antonia Maria
Bebeluşul vedetă a fost Iliescu 

Larisa (4,700 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
09.00 Turoș Victor
09.20 Timiș Daria
09.55 Cozac Gabriela Maria
14.35 Turda Alesia Oana
18.10 Ciocoi Amelia Maria
21.25 Vermeșan Irina Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Vermeşan Irina Maria (4,000 
kg, 54 cm)

Clinica Gynia
02.15 Bota Hanna Lidia 3,500 
kg, 56 cm)

27 iunie

Clinica Ginecologie 1
01.57 Neaga Alexia Ilinca
17.00 Muntean David
Bebeluşul vedetă a fost 
Muntean David (3,500 kg, 55 
cm)

Clinica Stanca
01.25 Colcier Ianis
09.25 Petrina Alma
13.50 Moruţan Petru Ionuţ
19.40 Petrean Sara Andreea
20.40 Vereș Ana
Bebeluşul vedetă a fost Petrean 
Sara Andreea (3,900 kg, 57 cm)

Clinica Novogyn
09.35 Popa Victor (3,720 kg, 54 
cm)

Clinica Gynia
10.15 Cornea Cataleya Maria
15.25 Crăciun Tudor Matei
Bebeluşul vedetă a fost Cornea 
Cataleya Maria (3,300 kg, 55 
cm)

28 iunie

Clinica Ginecologie 1
00.06 Rus Natalia Maria
04.15 Nandra Antonia 

Emanuela
09.09 Cervinschi Vlad
15.45 Toma Irina Sofi a
23.00 Moldovan Luca Ciprian
Bebeluşul vedetă a fost 
Moldovan Luca Ciprian (3,950 
kg, 55 cm)

Clinica Stanca
02.25 Piodi Jessica
03.35 Covaciu Garofi ţa
08.55 Denes Amelys Daria
10.05 Iuga Andrei
12.40 Ciortea Yanis
16.00 Puica Petruţ
20.45 Mărcuș Vanesa Renata
23.35 Tintelecan Matei Mihai
Bebeluşul vedetă a fost 
Tintelecan Matei Mihai (3,550 
kg, 58 cm)

Clinica Novogyn
10.44 Toloman Luca Cristian 
(3,370 kg, 55 cm)

Mulţumim asistentelor Brigitta Teocan și Eli Baciu. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

Hotărârea Consiliului 

Local Miercurea Ciuc prin 

care s-a adoptat o petiţie 

în care se solicită crearea 

unei regiuni administrati-

ve autonome, denumită 

„ţinutul secuiesc”, a fost 

anulată defi nitiv de Curtea 

de Apel Târgu Mureş, care 

a respins recursul autori-

tăţii locale şi a menţinut 

sentinţa magistraţilor 

Tribunalului Harghita.

Hotărârea Consiliului Local 

Miercurea Ciuc a fost atacată în 

instanţa de contencios adminis-

trativ de prefectul judeţului, An-

drei Jean Adrian, pe motiv că 

aceasta încalcă Constituţia şi le-

gile ţării, acţiunea fi ind admisă 

de Tribunalul Harghita. În deci-

zia prin care au admis acţiunea 

în contencios administrativ a 

prefectului, magistraţii Tribuna-

lului Harghita au susţinut fap-

tul că hotărârea Consiliului Lo-

cal Miercurea Ciuc nu a fost 

emisă pe baza legii şi contravi-

ne Constituţiei României, întru-

cât revizuirea oricăror dispozi-

ţii constituţionale poate fi  iniţi-

ată de preşedintele României, 

la propunerea Guvernului, de 

cel puţin o pătrime din numă-

rul parlamentarilor, precum şi 

de cel puţin 500 de mii de ce-

tăţeni cu drept de vot.

Magistraţii Tribunalului Har-

ghita au mai arătat că propune-

rea privind statutul de autono-

mie a ţinutului secuiesc a fost 

avizată negativ de Consiliul Le-

gislativ, „întrucât viza crearea 
unei entităţi statale distinct, 
paralelă cu statul naţional u-
nitar român, ceea ce contravi-
ne Constituţiei”.

Sentinţa Tribunalului Harghi-

ta a fost atacată cu recurs al Cur-

tea de Apel Târgu Mureş, care 

a respins acţiunea Consiliului 

Local şi a anulat defi nitiv hotă-

rârea adoptată de acesta.

În decizia magistraţilor se 

arată, printre altele, că Consiliul 

Local Miercurea Ciuc „a ales să 
ignore aria de competenţă şi 
a adoptat un act care vizează 
demersuri şi solicitări concre-
te ce tind să stabilească regi-
mul teritorial-administrativ al 
populaţiei din 153 de locali-
tăţi, din care doar 68 se afl ă 

Înfiinţarea Ţinutului 
Decizia Curţii de Apel Târgu Mureş este definitivă. 

Secretarul general al 

NATO, Jens Stoltenberg, a 

vizitat Unitatea NATO de 

Integrare a Forţelor ame-

najată la Bucureşti, 

ministrul Apărării, Mircea 

Duşa, afi rmând, la cere-

monie, că în toamna aces-

tui an structura de 

comanda va fi  acreditată 

şi va putea funcţiona.

Ministrul Apărării, Mircea 

Duşa, a spus, la ceremonia de 

inaugurare a Centrului NATO, 

că pentru pregătirea acestei 

structuri NATO de comandă au 

fost parcurşi toţi paşii conve-

niţi cu Alianţa, iar centrul va fi  

acreditat şi va funcţiona în toam-

na acestui an, împreună cu 

structurile altor state aliate.

Potrivit lui Duşa, investi-

ţia pentru acest centru, care 

a fost amenajat în două luni, 

se ridică la 16 milioane de lei, 

iar în acestă structură vor lu-

cra 42 de militari, din care 27 

de posturi vor fi  ocupate de 

militari români, iar celelalte 

de cadre ale ţărilor aliate.

„În contextual geopolitic 

actual avem capacitatea de a 

acţiona în parteneriat cu ali-

aţii noştri”, a spus Duşa.

Pe timpul funcţionării pe 

teritoriul României, NFIU ROU 

benefi ciază de prevederile 

Acordului dintre statele părţi 

la Tratatul Atlanticului de Nord 

cu privire la statutul forţelor 

lor, semnat la Londra la 19 iu-

nie 1951, şi de prevederile Pro-

tocolului privind statutul co-

mandamentelor militare inter-

naţionale, înfi inţate în teme-

iul Tratatului Atlanticului de 

Nord, semnat la Paris la 28 

august 1952.

Unitatea de comandă a NATO, 
funcţională din toamnă

Tineri maghiari care fl utură drapelul Ţinutului Secuiesc
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Campania: „Pentru mediu, pentru sănătate!“

Despre apa pe care o bem...

APA este un bun al tuturor!
Directorul general al Companiei de Apă ARIEȘ, 

Cristian Matei vorbește despre motivele care trebuie 
să ne detemine să preţuim apa ca pe un bun al 
nostru, al tuturor: „Pentru că este folosită în multe 
scopuri – casnice, agricole sau industriale – apa este 
o resursă din ce în ce mai rară. De aceea este de 
datoria companiilor de apă să o gestioneze raţional 
şi să o păstreze pentru generaţiile viitoare. O altă 
preocupare a noastră este comunicarea permanentă 
şi transparentă cu clienţii.

Compania de apă ARIEŞ distribuie apă potabilă 
la 22.345 de clienţi.“

DESPRE APA PE CARE O BEM, TREBUIE SĂ 
ŞTIM CĂ:

În arealul de deservire al CAA, apa este captată 
atât din pânza freatică, cât și din apa de suprafaţă, 
din pârâul Hășdate.

•  Pentru Câmpia Turzii – Staţia Tratare
Apa captată din pârâul Hășdate, fi ind o apă de 

suprafaţă are nevoie de mai multe proceduri de 
curăţare și dezinfecţie. Pe langa procesul de 
decantare si fi ltrare se numără și procesul de clorinare. Clorul are rolul de a dezinfecta apa, de 
a distruge microorganismele ce se regăsesc în apa brută – apa captată de la sursă, astfel apa 
poate fi  consumată în siguranţă de populaţie, neexistând riscul îmbolnăvirilor prin contactarea 
unor viruși sau bacterii din apa potabilă.

Locuitorii din Câmpia Turzii și localităţile arondate sunt alimentaţi cu apă potabilă captată 
din pârâul Hășdate. Fiind o apă de suprafaţă, aceasta pentru a fi  bună de băut, are nevoie de 
mai multe etape de tratare. Aici intervine Staţia de tratare, modernizată în cadrul proiectului 
derulat de CAA pe fonduri de coeziune.

Cantitatea de clor necesară în apă se stabilește în funcţie de rezultatul analizelor de la laborator 
– temperatura și încărcătura organică din apă, fi ind factori ce infl uenţează cantitatea de clor ce 
trebuie adăugată.

• Pentru Turda – Sursele de apă Turda
Apa de adâncime necesită un singur procedeu de dezinfectare și anume clorinare. Acesta se face 

la sursa Mihai Viteazu, care benefi ciază în urma proiectului pe fonduri europene de staţie proprie 
de clorinare. Apa este extrasă din pânza freatică cu ajutorul pompelor, urmând a fi  clorinată în funcţie 
de cantitatea de apă și necesităţi și stocată în rezervoare, urmând a fi  pompată către benefi ciari.

Concentraţia clorului în apa destinată consumatorului este: între 0,1 – 0,5 ppm (mg/l).
Locuitorii din Turda și comunele/localităţile din jur – Mihai Viteazu, Cheia, Corneşti, Sânduleşti, 

Bogata şi Copăceni – consumă apă captată din subteran. Aceasta este extrasă de la peste 8 – 
13 metri adâncime. Fiind o apă curată, pentru potabilizare, nu este nevoie decât de o dezinfectare 
cu clor.

Cât consumăm pentru diferite activităţi?
 La spălarea vaselor la robinet se folosesc: 50 litri de apă
 Spălarea hainelor consumă: între 40 și 70 de litri
 La spălarea mâinilor și a dinţilor se folosesc: între 5 și 15 litri
 Un duș consumă: între 60 și 80 de litri

• Pentru o baie, se consumă: 150 – 200 litri
Cât risipim?
 Un robinet care picură, consumă 17 litri/zi
 O toaletă care curge, consumă aproximativ 40 litri/zi
 Un robinet neetanș sau o toaletă care pierde o picătură de apă/secundă, duc la o pierdere 

de apă de 0,5 mc/lună
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Secuiesc, desfiinţată

în Harghita, celelalte fi ind si-
tuate în judeţele Mureş şi Co-
vasna”. Referitor la nelegalita-

tea hotărârii Consilului Local 

Miercurea Ciuc, Curtea de Apel 

a avut în vedere şi respingerea 

de către Comisia Europeană a 

două cereri de înregistrare a 

unor iniţiative cetăţeneşti, al că-

rui obiect îl constituia înfi inţa-

rea de regiuni după criterii et-

nice.

„Referitor la nelegalitatea 

HCL Miercurea Ciuc, nr. 

127/2014, Curtea are în vede-

re respingerea, de către Comi-

sia Europeană, a două cereri 

de înregistrare a unor iniţiati-

ve cetăţeneşti, al căror obiect 

îl constituia înfi inţarea de regi-

uni după criterii etnice -prin 

Decizia C(2013) 4875 fi nal, din 

25 iulie 2013 fi ind respinsă ce-

rerea de înregistrare a iniţiati-

vei cetăţeneşti depuse de Con-

siliul Naţional Secuiesc cu ti-

tlul Politica de coeziune pen-

tru egalitatea regiunilor şi pen-

tru sustenabilitatea culturilor 

regionale, iar prin Decizia C 

(2013) 5969 fi nal din 13 sep-

tembrie 2013 a fost respinsă ce-

rerea de înregistrare a iniţiati-

vei cetăţeneşti depuse de Hans 

Heinrich Hansen şi Kelemen 

Hunor, cu titlul Minority Sa-

fe-Pack- un million de semnă-

turi pentru diversitate în Euro-

pa – precum şi, în acelaşi sens, 

respingerea de către Plenul Se-

natului, în şedinţa din 25 sep-

tembrie 2012, a propunerii le-

gislative privind Statutul de au-

tonomie a Ţinutului Secuiesc”, 

se precizează în motivarea Cur-

ţii de Apel Târgu Mureş, a că-

rei hotărâre este defi nitivă.

Prefectul judeţului Harghi-

ta, Adrian Jean Andrei, a de-

clarat că toate demersurile au-

torităţilor locale, care încalcă 

legile ţării şi Constituţia Româ-

niei, vor fi  atacate în instanţă 

şi consideră că în urma adop-

tării acestei hotărâri defi nitive 

de către Curtea de Apel Târgu 

Mureş există o practică judici-

ară şi orice demers prin acte 

administrative de acest gen, re-

spectiv hotărâri de consiliu lo-

cal, va fi  respins din start.

„Prin această decizie a Cur-

ţii de Apel ne afl ăm în faţa au-

torităţii de lucru judecat şi a 

practicii judiciare, motiv pen-

tru care orice demers prin ac-

te administrative, care va avea 

ca obiect această temă, va fi  

respins din start”, a declarat 

prefectul Harghitei.

Potrivit datelor puse la dis-

poziţie de Instituţia Prefectului, 

35 de autorităţi publice locale 

din Harghita au adoptat o ast-

fel de hotărâre, toate fi ind ata-

cate în contecios administrativ 

de prefectul Adrian Jean An-

drei. În 30 de cazuri, instanţa 

de fond a admis acţiunea pre-

fectului, iar în cinci cazuri pro-

cesele se afl ă pe rol. Cinci din-

tre sentinţele adoptate de in-

stanţa de fond au fost atacate 

cu recurs de consiliile locale.
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PROMOVARE

6 SPECIAL 

Campania include prețuri promoționale și pentru pavajul Rettango 
20x10x6cm, treptele Rettango, gardul Rivago și dalele Bradstone Tile.  
Pentru mai multe detalii, accesați www.semmelrock.ro. 

În grădina ta răsar idei noiPAVAJE  
DALE

GARDURI
ZIDURI DE GRĂDINĂ

TREPTE
BORDURI

DELIMITĂRI
JARDINIERE

Ofertă valabilă în perioada 15.04 - 30.06.2015

(TVA și transport 
inclus)

Rettango Smart 
pavaj combi 5 cm, 

dale 40x40x4 cm

43
RON/m2

Campania incluC i i

Super 
ofertă de 
primăvară 
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Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Trei tineri programatori 

din Cluj vor pleca în 

Mongolia în expediţia vie-

ţii lor cu o Dacie.

Spirit de aventurieri au avut 

şi când au vizitat Vietnamul 

pe motocilete în anul 2014. 

Planul este bătut în cuie, iar 

călătoria va începe în 18 iu-

lie. Au strâns banii necesari, 

şi-au făcut analizele medica-

le şi sunt gata de plecare.

Inspirat de călătoria unei 

cunoştinţe, Lorand Arvay şi-a 

propus să viziteze şi el Mon-

golia. A discutat la o bere cu 

prietenii lui despre planul pe 

care îl avea în cap, iar doi 

dintre ei, Liviu Trifoi şi Lu-

cian Cotuţiu, au îmbrăţişat 

ideea. „Am fost inspirat de 

un prieten pe vremea când 

locuiam la Berlin care a mers 

din Londra până în Mongo-

lia în 2009, iar după ce în 

ultimii doi ani am tot vizi-

tat Asia şi mi-a plăcut, am 

decis să vizităm şi Asia Cen-

trală. De vreo doi ani mă tot 

gandesc la această excursie 

şi la câte o bere le prezen-

tam ideea prietenilor mei şi 

de doi dintre ei s-a lipit aşa 

formandu-se echipa noastra: 

Masters Of Adventure”, a de-

clarat Lorand Arvay.

Cei trei estimează costuri-

le călătoriei la aproximativ 

12.000 de euro, incluzând vi-

zele, maşina şi benzina. Îna-

inte de plecare şi-au făcut mai 

multe analize pentru hepati-

tă, febră tifoidă şi tetanus.

Clujenilor le-a surâs ideea 

de a pleca în expediţie cu o 

Dacie pentru că „este o ma-

şină românească, e rezisten-

tă şi simplă prin design aşa 

că în caz că se întâmplă ceva 

va fi  uşor de reparat”, a spus 

clujeanul.

Deşi sunt conştienţi că se 

vor lovi de situaţii neprevă-

zute, ei pleacă în excursie 

optimişti şi cred că orice 

problemă va avea o rezol-

vare la faţa locului. „Nu ne 

facem prea mari griji pen-

tru nimic în această aven-

tură, suntem convinşi că o 

să găsim o soluţie la faţa lo-

cului, orice s-ar întâmpla, 

că vom da peste oameni cal-

zi şi primitori, iar chestiile 

neprevăzute fac parte din 

farmecul unei astfel de ex-

cursii. Niciuna din ţări nu 

aş putea zice că are poten-

ţial periculos, din contră, 

spre deosebire de ce crede 

lumea, eşti destul de în si-

guranţă cam peste tot unde 

mergi, rata criminalităţii fi-

ind sub control”, a spus Lo-

rand Arvay.

Când au auzit ce vor să 

facă părinţii le-au comuni-

cat la unison: „Sunteţi ne-

buni!”

Întrebat ce i-ar sfătui pe ti-

nerii care vor să călătorească 

ca ei, Lorand a răspuns: „Sfa-

tul nostru este să călătoreas-

că cât mai mult, indiferent da-

că este până în Mongolia sau 

până în Munţii Apuseni, să 

încerce să cunoască câţi mai 

mulţi oameni şi cât mai mul-

te culturi şi astfel vor putea 

să se cunoască pe ei înşişi 

mult mai bine. Iar în loc să 

îşi investească banii în lucruri 

materiale recomand investiţia 

în experienţe pentru că ele 

vor rămâne cu tine pentru tot 

restul vieţii”.

Cel mai palpitant loc pentru 

Lorand va fi  „Autostrada Pamir, 

unde vom traversa masivul Pa-

mir. Luci zicea de Lacul Baikal, 

iar pentru Liviu nu stiu exact, 

presupun că tot Pamirul Toţi trei 

iubim natura, deci oriunde pu-

tem iesi, ne place”, a spus tâ-

nărul programator.

Toti trei sunt pasionaţi de 

aventuri, călătorind prin ţări 

precum Vietnam, Peru, Bra-

zilia, Islanda, Maroc, în Viet-

nam chiar făcând turul ţării 

pe motociclete în 2014.

După ce se întorc din Mon-

golia, Lorand Arvay şi Liviu 

vor pleca două luni în Nepal. 

Cei doi au vizitat în trecut 

Vietnamul pe motociclete. „A 

fost o experienţă uimitoare. 

Am trecut de la munţi la pla-

je şi la junglă, oameni foar-

te calzi şi primitori. Luci a 

întâlnit un român căsătorit 

cu o vietnameză”, a spus Lo-

rand.

Cei trei urmează să plece 

în 18 iulie, pornind prin sud, 

traversând Turcia, Iran, ţările 

cu terminaţia „stan” în capăt 

până în Ulan Bataar, Mongo-

lia şi de acolo înapoi prin Si-

beria până la Sankt Petersburg 

şi coborând prin ţările balti-

ce pâna la Cluj. Vor traversa 

17 ţări timp de 67 de zile şi 

vor parcurge în jur de 26.000 

km. Pe parcursul traseului vor 

comunica cu familia şi prie-

tenii pe internet.

Cei trei se cunosc de mai 

mult de zece ani. Lorand Ar-

vay se cunoaşte cu Liviu Tri-

foi din clasa a 7-a de la vâr-

sta de 13 ani, iar pe Lucian 

Cotuţiu l-au cunoscut în tim-

pul studenţiei. Cei trei sunt 

toţi programatori, doi dintre 

ei fi ind absolveţii Facultăţii de 

Automatică şi Calculatoare. 

Liviu Trifoi a absolvit Facul-

tatea de Informatică la Uni-

versitatea Babeş-Bolyai.

Cei trei şi-au realizat şi o 

pagină ofi cială de facebook, 

Masters of Adventure, unde 

curioşii le pot urmări peripe-

ţiile din Asia

Pariul făcut de trei pr
O excursie până în As
26.000 de km, 17 ţăr
Trei tineri programatori vor străbate jumătate de glob pă

Alături de Dan Tudose, omul de la care au cumpărat mașina pentru excursie

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună
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rogramatori clujeni. 
sia cu o Dacie: 
ri, 67 de zile

ământesc la volanul unei Dacii.

Traseul pe care îl vor urma cei trei, aproximativ 26.000 de kilometri

Lorand Arvay și cele trei vize pentru Tadjikistan

Lorand Arvay

Lucian Cotuţiu

Liviu Trifoi 

Turiştii care vin la 

UNTOLD Festival în peri-

oada 30 iulie – 2 august 

au posibilitatea să desco-

pere trasee turistice impre-

sionante în Cluj şi în 

împrejurimi. UNTOLD 

Festival a încheiat un par-

teneriat cu o fi rmă pentru 

a oferi, pe lângă progra-

mul de festival extrem de 

bogat, trasee turistice şi o 

experienţă turistică inedi-

tă în oraşele Transilvaniei, 

sprijinind astfel dezvolta-

rea turismului în perioada 

festivalului.

Festivalierii au oportunita-

tea să descopere istoricul şi 

frumuseţea locurilor, legende-

le româneşti inedite şi savoa-

rea produselor tradiţionale, în 

cele patru trasee în Cluj-Na-

poca, Cheile Turzii şi Salina 

Turda, Alba Iulia, Sighişoara 

şi Viscri.

„Ne dorim să transformăm 

Clujul şi împrejurimile într-un 

reper important pe harta tu-

ristică naţională şi, totodată, 

unul din punctele de atracţie 

ale străinilor care încep să vi-

ziteze din ce în ce mai mult 

Transilvania. Credem că, atât 

prin intermediul UNTOLD Fes-

tival, dar şi al celorlalte ma-

nifestări culturale din oraş, lu-

mea are ocazia să cunoască 

o zonă cu adevărat deosebită 

a Transilvaniei. E motivul prin-

cipal pentru care Wens Travel 

a propus aceste experienţe u-

nice. Turiştii vor putea să des-

copere oraşul celor trei forti-

fi caţii şi cetatea Apulum, să 

cunoască istoria nespusă a 

Clujului, ori să se rătăcească 

pe străzile înguste ale vechii 

cetăţi medievale Sighişoara 

sau să ia parte la spectacolul 

vizual din vechea salină ro-

mană de la Turda. Într-un re-

zumat, le propunem să facă 

parte dintr-o poveste care im-

presionează şi fascinează în-

că de la primul său capitol”, 

a spus Mihaela Căluşer, ma-

nagerul general al Wens Tra-

vel.

Astfel, primul traseu invi-

tă turiştii interesaţi să ia la 

pas oraşul Cluj-Napoca unde 

pot descoperi în mai puţin de 

o zi cele mai importate obiec-

tive turistice locale: Gradina 

Botanică, Muzeele Clujului, 

centrul istoric, pieţele şi bise-

ricile monument ale oraşului. 

Mai mult, aceştia vor fi  pur-

taţi într-o călătorie culinară 

prin bogăţia produselor tradi-

ţionale româneşti.

Două din cele mai impor-

tante obiective turistice din 

judeţul Cluj îi aşteaptă pe stră-

ini la doar 35 de km de Cluj. 

Salina Turda a devenit în câţi-

va ani un punct de referinţă 

pe harta turistică a Clujului şi 

a ţării, fi ind cotată de CNN 

drept al doilea loc subteran 

din lume ca atractivitate şi 

plasată de mai multe publica-

ţii străine în topurile destina-

ţiilor de profi l. Salina Turda 

constituie astăzi un adevărat 

muzeu de istorie a mineritu-

lui în sare. Starea excelentă 

de conservare a lucrărilor mi-

niere şi a utilajelor utilizate 

la transportul sării, alături de 

grija cu care s-au efectuat lu-

crările de pregătire a salinei 

pentru a deveni obiectiv tu-

ristic, au făcut ca istoria şi le-

genda să se împletească ar-

monios aici.

De asemenea, trecerea prin 

Cheile Turzii va dezvălui tu-

riştilor o privelişte rar întâlni-

tă, peisajul stâncos şi cele pes-

te 1.000 de specii de plante şi 

animale sunt bijuteriile natu-

rii ce vor fascina străinii.

Un important reper din is-

toria Transilvaniei va fi  punc-

tul central al celui de-al trei-

lea traseu turistic: Alba-Iulia, 

cealaltă capitală, invită turiş-

tii într-o călătorie medievală 

prin cetatea Alba-Iulia. Fru-

museţea locului şi bunătatea 

oamenilor oferă turistului o 

experienţă de neuitat.

Sighişoara, cea mai fru-

moasă şi mai bine conserva-

tă cetate locuită din Europa, 

cu o arhitectură medievală 

autentică extrem de specta-

culoasă turiştii într-o plim-

bare prin oraşul natal al lui 

Vlad Ţepeş, principele român 

a cărui personalitate a con-

turat personajul istoric Dra-

cula. Călătoria continuă că-

tre Viscri, localitate inclusă 

în Patrimoniul Mondial 

UNESCO, unde atmosfera sa-

tului rustică, liniştea micii 

aşezări este completată de 

evenimentele tradiţionale 

specifi ce locului.

În perioada UNTOLD Fes-

tival, organizatorii estimea-

ză că unităţile de cazare din 

Cluj vor fi  integral epuizate 

şi pune la dispoziţia festiva-

lierilor opţiuni suplimentare 

de cazare în Campusul Haş-

deu şi Campusul Observator, 

precum şi în campingul ofi -

cial UNTOLD, unde mai pot 

fi  achiziţionate bilete până 

în 10 iulie 2015. Situată în 

cartierul Gheorgheni din 

Cluj-Napoca, în Livada Pa-

locsay, zona de camping va 

avea o suprafaţă totală de 

95.000 de metri pătraţi, fi -

ind disponibilă atât pentru 

amplasare de corturi, cât şi 

pentru rulote. Biletul de ac-

ces în camping, valabil pen-

tru cele 4 zile de festival es-

te de 49 de lei + taxe în re-

ţeaua Eventim.ro atât pen-

tru cazarea în cort, cât şi 

pentru rulotă

UNTOLD Festival 
susţine turismul 
în Transilvania
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Centrul Misionar de 

Tineret „Ioan Bunea” de 

la Sângeorz-Băi va fi  

inaugurat săptămâna vii-

toare. După trei ani de 

muncă şi investiţii consi-

derabile, lucrările au fost 

fi nalizate, astfel că tinerii 

din zonă, dar şi din alte 

judeţe, se vor putea bucu-

ra de un loc al lor. Aici 

vor fi  organizate tabere, 

activităţi diverse pentru 

tineri, sesiuni de comuni-

cări, conferinţe sau trai-

ning-uri.

Momentul inaugural va 

avea loc marţi, 7 iulie 2015, 

de la ora 17:00 în prezenţa 

ÎPS Părinte Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei care va ofi cia 

o slujbă de binecuvântare. La 

eveniment sunt aşteptaţi să 

participe şi ierarhii din Mitro-

polia Clujului, consilierii epar-

hiei, preoţi şi părinţii proto-

popi din Arhiepiscopie, pre-

cum şi reprezentanţii autori-

tăţilor locale şi centrale.

Potrivit coordonatorul cen-

trului, inspectorul pentru ti-

neret al judeţului Bistriţa-Nă-

săud, părintele Tudor Mudu-

re, tot de săptămâna viitoa-

re centrul de tineret de la Sân-

georz-Băi va găzdui şi prima 

tabără de tineret, la care vor 

participa copii şi tineri din 

judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsă-

ud. Ei, împreună tineri vo-

luntari vor susţine un mini-re-

cital de muzică uşoară, po-

pulară şi folk.

Tot cu ocazia inaugurării 

centrului va fi  deschisă şi bi-

blioteca „Sfântul Ioan Iacob”, 

fi lială a Bibliotecii judeţene 

„George Coşbuc”, care va func-

ţiona în cadrul centrului. Tot 

atunci va avea loc şi lansarea 

unui volum memorial dedicat 

Părintelui Ioan Bunea.

Centrul de tineret de la 

Sângeorz-Băi are o capacita-

te de 70 locuri de cazare şi a 

fost dotat cu o bibliotecă, sa-

lă multifuncţională, sală de 

mese şi cabinet medical. În 

plus, spaţiul de joacă şi re-

creere este unul atractiv, cu 

acces la terenuri de sport şi 

zone de relaxare.

„Scopul acestui centru es-

te de a oferi tinerilor şi copi-

ilor un climat corespunzător 

în vederea desfăşurării de ac-

tivităţi non-formale, care să 

permită o perpetuare a edu-

caţiei spirituale. Astfel, pro-

iectul presupune un act de dă-

ruire prin care Biserica «îi răs-

faţă cu bunătate pe tineri», 

conturându-le o viaţă mai bu-

nă, fi nalitatea fi ind aceea ca, 

la rândul lor, tinerii să dăru-

iască mai departe bunătate 

comunităţii în care se regă-

sesc”, a declarat părintele Tu-

dor Mudure, coordonatorul 

Centrului de la Sângeorz-Băi.

Inaugurarea Centrului Misionar 
de Tineret „Ioan Bunea” 
din Sângeorz Băi

Pr. Bogdan Ivanov

Redescoperirea iei tradiţi-

onale româneşti este fenome-

nul cultural cel mai spectacu-

los la care suntem martori şi 

pe care trebuie să ni-l asu-

măm cu discernământ, dar şi 

cu toate implicaţiile lui. Ima-

ginile tot mai abundente ca-

re prezintă ia românească, zi-

ua specială dedicată veşmânt, 

dar şi interesul tot mai mare 

al pieţelor străine faţă de sti-

listica populară, sunt semnul 

că asistăm la un fenomen de 

reinventare a tradiţiilor noas-

tre. Uitată în cărţile de istorie 

sau în lăzile de zestre ale bu-

nicilor, ia românească îşi tră-

ieşte azi un moment nesperat 

de glorie, dar care are încă 

umbrele lui.

Dacă până acum gustam 

cu toţii din cupa amară a dez-

amăgirii că suntem exponen-

ţii unei culturi minore, fără o 

prea mare relevanţă universa-

lă, ia românească ne face să 

ne gândim cu mândrie şi res-

pect la simplitatea, bunul gust 

şi discreţia cu care strămoşii 

noştri se înveşmântau la ma-

rile sărbători care le populau 

universul. Deşi moda zilelor 

noastre caută sistematic nu 

să-l îmbrace pe om, ci să îl 

dezbrace, ia este un manifest 

al simplităţii şi decenţei pe 

care îmbrăcămintea ţărăneas-

că îl aducea cu sine. Ia nu es-

te o haină, ci un veşmânt, ca-

re îmbrăca omul în aura sa-

cră a „hainei de nuntă”, de 

care ne vorbeşte Evanghelia, 

care te face demn de a te în-

făţişa curat şi smerit în faţa 

Domnului. De aceea, ia era 

purtată, dar mai ales păstra-

tă cu sfi nţenie în case şi trans-

misă din generaţii, ca un ne-

preţuit odor. Ia se înrudeşte 

cu veşmântul preoţesc şi poar-

tă în ea bogăţia artei bizanti-

ne rafi nată şi stilizată admi-

rabil de geniul popular. Actul 

îmbrăcării iei nu este doar re-

fl exul de a acoperi corpul, ci 

el prespune în primul rând 

umplerea sufl etului cu acea 

stare a bucuriei şi a dumini-

cii. De aceea îmbrăcarea nu 

se face cu ea, ci se face întru 

ea, fapt ce presupune nu doar 

asumarea unei mode, care es-

te extrem de perisabilă, ci a 

unui mod de a trăi şi a te bu-

cura.

Când vorbim de ia româ-

nească nu putem să nu ne 

gândim că în urma iei au ră-

mas ruinele lumii satului ro-

mânesc, distrusă sistematic 

de dictaturi şi nepăsare şi la 

care nimeni nu se mai gân-

deşte. Ia a devenit azi un obiect 

de vestimentaţie purtat cu 

multă îndrăzneală pe stradă, 

la întâlniri protocolare şi la 

televizor, dar a dispărut com-

plet de pe uliţele satului, din 

îmbrăcămintea oamenilor ca-

re merg duminica la biserică 

sau din ţinuta fetelor care merg 

la joc. Ar fi  un gest de respect 

dacă alături de ie am privi cu 

mai multă simpatie la lumea 

satului în care aceasta s-a năs-

cut sau dacă a fi  mai intere-

saţi să cunoaştem istoria ei. 

Dincolo de faptul că ia este 

produsul care, într-o măsură 

mai mică sau mai mare, ne 

face să fi m mândri de tradiţi-

ile noastre, pentru a fi  şi demni 

de ele trebuie ni le asumăm 

cu măsură, dar mai ales cu 

regret faţă de greşelile pe ca-

re le-am făcut faţă de ele. Da-

că ia este semnul vizibil al 

sărbătorii şi al stării de bucu-

rie, umbrele care încă mai stau 

în jurul ei sunt ale ignoranţei 

şi ruşinii pe care încă le mai 

simţim faţă de ceea ce sun-

tem noi în adâncul nostru.

Am înviat ia, dar vom şti 

oare să înviem şi lumea ei sau 

cel puţin să ne lăsăm atinşi 

de simplitatea şi bunul gust 

al celor ce au purtat-o secole 

de-a rândul? 

Ia românească şi ce ne mai lipseşte

Copiii clujeni care îşi 

doresc o vacanţă activă şi 

distractivă sunt aşteptaţi 

să participe în perioada 

6-10 iulie 2015 la Şcoala 

de vară „Copilărie 

Binecuvântată”, organiza-

tă pentru al treilea an 

consecutiv de Seminarul 

Teologic Ortodox din 

Cluj-Napoca, în parteneri-

at cu grădiniţa „Floare de 

Iris“ şi parohia „Buna 

Vestire“.

Activităţile educative şi 

recreative ce se adresează 

copiilor între 4 şi 14 ani, 

vor avea loc zilnic, de luni 

şi până vineri, de la ora 

16:00, la biserica parohiei 

„Buna Vestire” din cartie-

rul clujean Iris. Cei care 

aleg să participe la şcoala 

de vară se vor distra şi vor 

putea învăţa lucruri noi, 

alături de profesori de la 

Seminarul Teologic Ortodox 

şi educatoare de la grădini-

ţa Floare de Iris. Le sunt 

pregătite celor mici o serie 

de workshop-uri de muzi-

că, pictură, poveşti şi mo-

delaj. Totodată copiii se vor 

putea bucura de diferite jo-

curi în aer liber, să citeas-

că o carte, având acces la 

biblioteca bisericii şi să vi-

zioneze filme educative. De 

la ora 18:00, copiii partici-

pă şi la un program duhov-

nicesc cu rugăciuni şi dis-

cuţii pe teme religioase.

Potrivit părintelui Liviu 

Vidican Manci, anul trecut 

au participat peste 160 de 

copii, însă anul acesta nu-

mărul locurilor disponibile 

a fost redus la 100, pentru 

desfăşurarea activităţilor în 

condiţii cât mai bune. Cei 

care doresc să obţină mai 

multe informaţii sunt invi-

taţi să intre pe pagina de fa-

cebook, şcoala de vară „Co-

pilărie Binecuvântată” edi-

ţia a III-a.

Şcoala de vară 
„Copilărie Binecuvântată”, 
la a III-a ediţie

Copiii din parohia clu-

jeană Aşchileu Mare, 

protopopiatul Cluj I, 

învaţă în această săptă-

mână să picteze icoane 

pe sticlă. De asemenea, 

coordonaţi de învăţătoa-

rele Rodica Felecan şi 

Daniela Marcu, cos pe 

etamină motive populare 

de pe cămăşile tradiţio-

nale româneşti.

Activităţile au loc în ca-

drul şcolii de vară, derulată 

în colaborare cu părintele 

paroh Ciprian Meseşan. În 

data de 24 iunie 2015, de săr-

bătoarea Naşterii Sfântului 

Ioan Botezătorul, copiii au 

împletit cununi din fl ori de 

sânziene şi au afl at mai mul-

te despre tradiţiile populare, 

legate de această zi.

Potrivit părintelui paroh, 

icoanele realizate de copii au 

fost expuse luni, 29 iunie 

2015, în biserică spre vânza-

re, cu ocazia hramului loca-

şului de cult, „Sfi nţii Apos-

toli Petru şi Pavel”. Cu banii 

obţinuţi tinerii vor cumpăra 

alimente pe care le vor dona 

unor familii nevoiaşe din co-

munitate.

Mitropolitul Clujului, 

Înaltpreasfinţitul Părinte 

Andrei, a săvârşit luni, 

29 iunie 2015, de sărbă-

toarea Sfinţilor Apostoli 

Petru şi Pavel Taina 

Botezului pentru o tână-

ră ce locuieşte la 

Centrul de îngrijiri pen-

tru persoane vârstnice şi 

cu dizabilităţi din loca-

litatea bistriţeană 

Nuşeni. Slujba a avut 

loc la biserica Centrului 

şi alături de 

Înaltpresfintia sa a slujit 

un un sobor de preoţi şi 

diaconi.

Naşă de botez i-a fost una 

dintre infi rmierele instituţi-

ei care, împreună cu cea ca-

re s-a încreştinat, au fost îm-

brăcate în costume popula-

re. Nicoleta are 29 de ani şi 

suferă de un handicap vizu-

al grav, iar Taina Sfântului 

Botez i-a adus mângâiere su-

fl etească, a transmis cores-

pondentul radio Renaşterea, 

părintele Alin Pop.

În cuvântul de învăţătură, 

IPS Părinte Andrei a vorbit 

despre chemarea la sfi nţenie 

prin primirea Sfântului Botez, 

prin păstrarea dreptei credin-

ţe şi propovăduirea acesteia 

prin fapte, cuvânt şi prin po-

căinţă adevărată.

La fi nal, capelanul Centru-

lui, părintele Ioan Aurel Rus, 

i-a mulţumit ierarhului pen-

tru bunăvoinţa de a veni şi a 

încreştina o tânără ce locuieş-

te în acest centru.

Şcoală de vară, 
în parohia Aşchileu Mare

O tânără de 29 de ani, 
încreștinată 
de Mitropolitul Clujului
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PUBLICITATE

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Terminator Genisys 3D
Zilnic: 17:00, 20:00, 23:00

Întors pe dos 3D
Zilnic: 14:00

Cinema Victoria
Suntem cele mai tari
V: 22:00; S: 17:30; D, Mi; 22:30; 
L: 15:00; Ma: 20:30

One Direction: Povestea din 
culise
V: 20:00; S: 15:00, 16:15; D: 
19:00; L: 22:30; Ma: 19:15; Mi: 
15:00, 16:15; J: 22:30

Poveşti trăsnite
S.: 20:00; D: 15:00; Ma: 22:30

Familia Belier
V, J: 15:00; D, Ma: 17:15; L: 
20:00; Mi: 17:30

Spioana
V, L, J: 17:30; S: 22:30; D: 20:15; 
Ma: 15:00; Mi: 20:00

De ce eu?
J: 20:00

Goana după alune
V-D: 13:00

Dragostea costă
L: 13:00

Regăsirea
Ma: 13:00

Dragoste frântă
Mi: 13:00

Diavolul se îmbracă de la Prada
J: 13:00

Cinema City Polus
Inside Out 3D dubbed
V, L – J 13:10, 15:20, 17:30, 
18:50; S – D 11:00, 13:10, 15:20, 
17:30, 18:50

Ex machina 2D
V, L – J 15:30, 21:50; S – D 11:00, 
13:40, 21:50

Terminator: Genisys 3D
V, L – J 14:50, 17:20, 19:50, 
22:15; S – D 12:20, 14:50, 17:10, 
19:50, 22:15

Poltergeist 3D
V, L – J 22:40

Minionii 3D subtitled
S – D 19:20

Survivor 2D
V – J 21:10

Tomorrowland 2D
V – J 13:00, 18:00

Insidious:Chapter 3 2D
Jurassic World 3D

V, L – J 14:30, 17:00, 19:30, 
22:00; S – D 11:40, 14:30, 
17:00, 19:30, 22:00
Inside Out 3D subtitled

V – J 14:10, 16:30, 19:40
Coconut:The little dragon 3D 
dubbed

S – D 11:10
San Andreas 3D

V, L – J 16:20, 18:40, 21:00; S 
– D 18:40, 21:00
Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed

V, L – J 14:20; S – D 11:20
Ted 2 2D

V, L – J 13:10, 15:30, 17:50, 
20:10, 22:30; S – D 11:10, 
13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 
22:30
Mad Max: Fury Road 3D
V, L – J 13:00, 17:50; S – D 16:10

Minions 3D dubbed
S – D 11:50, 13:00, 15:10, 17:20

Entourage 2D
V, L – J 15:50, 20:20; S – D 15:50, 
21:20

Cinema City Iulius
Tomorrowland 2D
V – J 18:30

Coconut:The little dragon 3D 
dubbed
V, L – J 14:40; S – D 14:30

Insidious:Chapter 3 2D
V, L – J 16:40, 22:10; S – D 21:50

Jurassic World 3D
V, L – J 14:00, 16:30, 19:00, 
19:40, 21:30; S – D 11:30, 14:00, 
16:30, 19:00, 21:30

Inside Out 3D subtitled
V, L – J 13:10, 15:20, 17:30, 
20:20; S – D 11:00, 13:10, 15:20, 
17:30, 20:20

Inside Out 3D dubbed
V, L – J 13:50, 16:00, 18:10; S – D 
11:40, 13:50, 16:00, 18:10

Survivor 2D
V – J 16:40

San Andreas 3D
V – J 21:00

Minuscule 3D
S – D 12:30

Woman in gold 2D "
V – J 18:50

Superfast 2D
V – J 22:30

Terminator: Genisys 3D
V, L – J 13:20, 14:40, 15:50, 
17:20, 18:10, 19:50, 20:40, 
22:20; S – D 11:00, 12:10, 13:20, 
14:40, 15:50, 17:20, 18:10, 
19:50, 20:40, 22:20

Entourage 2D
V – J 21:10

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V, L – J 13:10; S – D 11:10, 13:10

Ted 2 2D
V – J 13:40, 14:50, 16:00, 17:10, 
18:20, 19:30, 20:50, 21:50

Minionii 3D subtitled
S – D 19:40

Pitch Perfect 2 2D
V, L – J 14:20

Ex machina 2D
V – J 18:40

Minions 3D dubbed
S – D 12:20, 14:20, 16:20

La famille Belier 2D
V – J 16:10, 21:20

Wild Tales 2D
V – J 13:30

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
S – D 11:20

Tinkerbell:The legend of never-
beast 2D dubbed
S – D 11:50

SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

În mai multe cartiere din Cluj-Napoca gunoaiele nu au fost ridicate de zile bune
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ PF cumpăr apartament cu o 
cameră sau două. Tel 
0758-513864 (5.5)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă veche cu suprf 
mică de teren sau spaţiu 
commercial în Cluj. Tel 
0740-876853 (1.2)

¤ Vând cabana la munte Valea 
Ierii, 72mp. Toate utilităţile. 
16500euro neg. 0724443744 
(2.2)

TERENURI

¤ Vând teren intravilan, 966mp, 
în Florești, str. Iazului. Are toate 
utilităţile (apă, gaz, curent) în 
apropiere. Tel 0742-080925 (4.5)

¤ Vând teren în Florești str Izlazu-
lui nr. 4, Sâ966 mp, are în apropi-
ere toate utilităţile (apă, gaz, cu-
rent), situat la 200m de str A. Ian-
cu. Tel 0742-080925 (5.5)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napo-
ca, str. Dealul Fânaţelor F.N., la 
100 m de autobuzul nr. 39, în 
supr. 6200 mp, cu 180 m front 
la toate utilităţile de pe teren, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând TEREN intravilan în oraşul 
Sibiu, cu suprafaţa de 918 mp, 
preţ negociabil. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0727-086183.

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

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare 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. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu 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 su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

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.

LOCURI DE MUNCĂ

BGS Divizia de Securitate 
angajeaza Agenti Securitate – 

mall-uri Cluj – salariu 
atractiv, bonusuri, gratuitati 
si reduceri medicale. Relatii 

L-V, orele 09-17, contact 
0753045999 (1.10)

¤ Angajam: zugravi, rigipsari, 
muncitori necalifi cati. Salariu 
atractiv. Telefon: 021.313.43.79 
(3.10)

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Tel 0748-945.449 (3.5)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer şi rog 
seriozitate. 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.

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

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

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

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

SERVICII

¤ 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.

¤ IEFTIN ȘI RAPID! Prelucrări fo-
tografi ce complete, alb-negru pe 
cale clasică, fără printer. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0754-925445. (7.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AFACERI

¤ Caut investitor pentru con-
strucţia unui cimitir în Mănăștur, 
str. Câmpului Sud-Vest. Deţin te-
ren de 7500 mp, cu posibilitate 
de extindere. Inf. suplimentare 
la tel. 0773-756130. (7.7)

AUTO MOTO

¤ Vând Ford Fusion 2005, taxă 
plătită nerecuperată, recent în-
matriculată, stare perfectă, unic 
proprietar, aer condiţionat, 
ABS, închidere centralizată, gea-
muri automatizate. Preţ 3350 
euro negociabil. Tel 
0742-632820 (4.5)

¤ Vând motoretă marca „Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, pornire la 
pedală și automatizată, sisteme 
de alarmă, antifurt, puţin rulată 
în ţară. Inf. suplimentare la te-
lefon 0723-064864. (8.11)

UZ CASNIC

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

DIVERSE

¤ Cumpăr discuri de vinil, plăci 
de pick-up cu muzică diversă. 
Ofer 30 lei/bucată. Tel 
0727-590355 (1.52*)

¤ Vând colecţie de actori alb-ne-
gru în stare bună. Aștept oferte 
serioase. Tel 0749-174082 (5.5)

¤ Vând roiuri de albine și vin Fe-
teasca albă, demisec. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0722-515094. (7.7)

¤ Pentru pescari muscari! Vând 
aparat nou pentru confecţionare 
muște cu placă. Inf. suplimentare 
la telefon 0723-064864. (8.11)

¤ Desfi inţez gospodărie. Sunaţi 
la tel. 0773-756130. (7.7)

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

DONAŢII

¤ DONEZ FÂN (iarbă din gradi-
nă) GATA COSIT. Tel. 0721-356 
827 sau 0364-143 746.

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari! Vând min-
ge de fortbal F.C. BARCELONA. 
Preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ URGENT! Vând trei pardesie 
de damă și trei bărbătești, dife-
rite mărimi, stare foarte bună, 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

ANIMALE

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

MATRIMONIALE

¤ Doresc să cunosc pentru relaţie 
serioasă, căsătorie, domn din zo-
dia capricorn, pești, berbec, din 
anii 1972, 1973, 1975, 1976, 
1982,1983, 1964, 1965, 1984 cu 
loc de întâlnire în Cluj-Napoca. 
Eu, din 1971, fără obligaţii, as-
pect fi zic plăcut, fără obligaţii, ro-
mantică. Aștept răspuns prin SMS 
la nr. tel. 0748-945449. (3.7)

URBANISM

¤ Bâlc Dorina cu domiciliul / se-
diul în str. Avram Iancu nr. 49A, 
Huedin, jud. CLUJ, RO, anunţă ini-
ţierea elaborării PLAN URBANIS-
TIC DE DETALIU pentru obiectivul 
„P.U.D. SI CONSTRUIRE CASĂ DE 
VACANŢĂ, ÎMPREJMUIRE, RACOR-
DURI SI BRANȘAMENTE UTILI-
TĂŢI, STAŢIE DE EPURARE, str. Fă-
getului nr. FN, mun. Cluj Napo-
ca, jud. CLUJ RO”. Documentaţia 
poate fi  consultată la sediul Pri-
măriei – Serviciul Urbanism – 
Camera 62. (1.1)

LICITAȚII

¤ DIRECTIA GENERALA REGIONA-
LA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-
NAPOCA prin ADMINISTRATIA JU-
DETEANA A FINANTELOR PUBLICE 
Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca , P-
ta. Avram Iancu nr. 19, vinde la li-
citatie publica, (a II-a) in data de 
16.07.2015, ora 10,00, bunurile 
imobile constand in: teren si casa 
in loc. Somesu Rece, proprietatea 
debitorilor SUCIU DANIEL CNP 
1701227205505 si SUCIU CRISTI-
NA CNP 2740126205502. Infor-
matii suplimentare pot fi  obtinute 
la sediul AJFP CLU, str. Avram Ian-
cu nr.19, telefon 0264596854 in-
terior 301, sau accesand pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.
ro-anunturi-vanzarea prin licitatie 
a bunurilor sechestrate. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi catul constatator 
pentru fi rma Tulogdi Erno PFA, nr 
ORC F12/175/2012 din data de 
07.02.2012, CUI 29619880. Il de-
clar nul. (1.1)

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ANUNŢ LICITAŢIE

CITR SPRL, Cluj – Napoca, Silver Business Center, Calea 
Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj, înmatriculată la Registrul 
Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0253/31.12.2006 
și în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A0095/31.12.2006, având CIF 
RO 21057514, în calitate de administrator judiciar al SC MAO 
IMOBILIARE SRL – în reorganizare, in judicial reorganisation, 
en redressement, cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Trifoiului, 
FN, jud. Cluj, înregistrată la Reg. Comerţului sub nr. 
J12/3389/2006, CUI 19096414, organizează licitaţie publică 
cu strigare, pentru valorifi carea:

„Ansamblu Rezidenţial Mao Life Residence“, situat în 
Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua, nr. 43A – 43B, jud. Cluj, compus 
din 15 apartamente, 8 locuri de parcare și bunurile mobile 
din patrimoniul debitoarei – preţ de pornire licitaţie 850.000 
euro plus TVA. Se va aplica cota TVA din momentul vânzării.

Licitaţia va avea loc în 08.07.2015, ora 14:00, la sediul 
CITR SPRL Cluj-Napoca. În cazul nevalorifi cării se vor organiza 
licitaţii noi în data de 15.07.2015, 22.07.2015 şi 29.07.2015 
la același preţ, locaţie și oră.

Caietul de sarcini pentru activul scos la licitaţie are preţul 
de 1.000 lei + TVA și poate fi  achiziţionat de la sediul 
lichidatorului judiciar în intervalul orar 9-17, în zilele lucrătoare.

Ofertanţii vor depune la sediul administratorului judiciar 
din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 6, jud. Cluj, 
în același interval orar 9-17, dar nu mai târziu de ora 14:00 
în ziua anterioară licitaţiei la care se înscriu (zile lucrătoare, 
fără sâmbăta, duminica și zilele libere legale), documentele 
întocmite conform caietului de sarcini și a legislaţiei în vigoare.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii la 
telefon 0737888997, 0726392520 și pe site-ul sales.citr.ro.

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societatii MODAL SA avand sediul 
social în Mun.Cluj-Napoca Bd. 1 Decembrie 1918, nr.7, jud.
Cluj inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/4511/2008, avand CUI RO 24736749, in temeiul art.111 
coroborat cu art.113 din Legea nr.31/1990 republicata si 
modifi cata,

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI 
EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR

In data de 12 august 2015, in incinta societatii Tricotaje 
Somesul SA din Mun.Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud.
Cluj, etaj I pentru toţi acţionarii săi inregistrati in Registrul 
Actionarilor la sfarsitul zilei de 27 iulie 2015 stabilita ca Data 
de Referinta.

In cazul neindeplinirii condiţiilor statutare, adunarile se 
vor tine in data de 13 august 2015, in același loc, la aceleasi 
ore și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generala ordinara se va tine la ora 10.00, cu 
urmatoarea ordine de zi:
1.  Numirea unui administrator unic si durata mandatului, 

avand in vedere faptul ca mandatul administratorului unic 
a expirat. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu si califi carea profesionala a 
persoanelor propuse pentru functia de administrator se 
afl a la dispozitia actionarilor, putand fi  consultata si 
completata de acestia.

2.  Discutarea si supunerea spre aprobare a fi xarii remuneratiei 
cuvenite Administratorului Unic pentru exercitiul fi nanciar 
2015, precum si a cuantumului maxim al remuneratiei 
suplimentare cuvenite Administratorului Unic pentru 
exercitiul fi nanciar 2015;

3.  Discutarea raportului de gestiune al administratorului unic 
si pronuntarea asupra gestiunii administratorului unic 
pentru intreaga sa activitate.

4.  Mandatarea Administratorului Unic in vederea redactarii 
actelor, sa semneze in numele si pe seama actionarilor 
societatii, hotararea AGOA adoptata și sa indeplineasca 
toate formalitatile privind inregistrarea/ridicarea hotararii 
AGOA la/de la ORC Cluj, publicarea hotararii in Monitorul 
Ofi cial al Romaniei, partea a IV-a si sa semneze actului 
constitutiv al societatii actualizat cu toate modifi carile, in 
conditiile art. 204 din Legea 31/1990.

Adunarea generala extraordinara se va tine in continuarea 
adunarii generale ordinare, cu urmatoarea ordine de zi:
1.  Discutarea si supunerea spre aprobare a dizolvarii voluntara 

a societatii, avand ca urmarea lichidarea si radierea societatii 
de la ONRC Cluj

2.  Aprobarea numirii unui lichidator;
3.  Discutarea si supunerea spre ratifi care a tuturor actelor 

intocmite de catre vechiul administrator unic in anul 2015 
si pana la data numirii unui administrator unic;
Documentele si informatiile privind problemele inscrise 

pe ordinea de zi pot fi  consultate in incinta societatii Tricotaje 
Somesul SA din Mun.Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud.
Cluj, etaj I

Procurile speciale pentru reprezentare in cadrul adunarilor 
generale vor fi  depuse in original, la sediul societatii Tricotaje 
Somesul SA din Mun.Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud.
Cluj, etaj I, cu cel putin 48 de ore inainte de data sedintei, la 
prima convocare, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot 
in adunare.

Informatii suplimentare: tel: 0264-597.534, int. 207 intre 
orele: 08.00-10.00.

Administrator Unic al societatii MODAL SA
Muresan Octavia Anamaria

ANUNŢ LICITAȚIE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, 
lichidator judiciar a SC CARTIMPEX SA -în faliment- 
Cluj-Napoca, str. Universităţii, nr. 1, ap. 5, CUI RO201543, 
J12/1381/1991, organizează licitaţie publică pentru 
valorifi carea unor bunuri mobile constând din mobilier și 
stocuri, preţ de strigare 515lei plus TVA.

Licitaţia va avea loc în 10.07.2015, ora 14:00, la sediul 
lichidatorului. În cazul neadjudecării se vor organiza licitaţii 
noi în data de 17.07.2015, 24.07.2015, 31.07.2015 în 
aceleași condiţii, locaţie și oră.

Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat la sediul 
lichidatorului.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare la tel. 0737 
888997.



Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC SPEED TRANSFER SRL angajeaza:

OPERATOR GHISEU

CANDIDATUL IDEAL:
> Cunostinte de contabilitate primara;
>  Cunostinte operare PC (Microsoft Offi ce, Internet, Email);
> Limba engleza –nivel mediu;
> Abilitati de comunicare, vanzare, negociere;
> Abilitati de lucru cu cifrele, calcule;
>  Orientare spre deservirea clientilor si orientare catre 

rezultate;
> Experienta in lucrul cu numerar constituie avantaj.

RESPONSABILITATI:
> Operatiuni transfer de bani;
> Operatiuni casa de schimb valutar;
>  Alte operatiuni sau tranzactii impuse prin procedurile 

societatii.

PREZENTATI – CV – LA EMAIL: 
RESURSEUMANE@SPEEDTRANSFER.RO

SAU
FAX: 0312281512

Tel: 0728728256 (pt. informatii prezentare CV)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga“ Cluj 
organizează concurs la sediul instituţiei din Cluj – 

Napoca, Calea Dorobanţilor nr.104, judeţul Cluj, în data 

de 18.08.2015, ora 10,00 proba scrisă și în data de 

24.08.2015, ora 10,00 interviul, pentru ocuparea unui 

post vacant de: BIBLIOTECAR

Condiţii de participare:

–  nivelul studiilor: studii medii (cu diplomă de 

bacalaureat);

–  vechimea în muncă necesară ocupării postului: 

minimum 6 ani și 6 luni.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul 

bibliotecii începând cu data de 6.07.2015 până la data 

de 17.07.2015 în intervalul orar 8,00 – 16,00.

Condiţiile de participare la concurs și bibliografi a 

stabilită se afi șează la sediul bibliotecii și pe www.bjc.ro

Persoana de contact: Mariana Rusu, e-mail mariana.
rusu@bjc.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul 

bibliotecii și la telefon 0264-430323.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ 
NAPOCA, avand ca domeniu de activitate salubritate și 
activităţi similare – anunta selectie de personal pentru:

1. CASIER – INCASATOR (de teren)

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

– Studii medii
– Cunostinte de operare PC – Microsoft;
– Persoana care da dovada de:

– bune abilitati de comunicare
– seriozitate, responsabilitate, initiativa, loialitate
– experienta minim 1 an.

Cererile se pot depune la adresa:
CLUJ NAPOCA, STR. Calea Baciului, nr. 81-83, intre orele 

8,30 – 16.00

Telefon: 0264 / 375101; rosalcluj@rosal.ro

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Pentru a veni in sprijinul calatorilor interesati sa se 
deplaseze la Centrul Agro Transilvania, Compania de Transport 
Public Cluj-Napoca anunta suplimentarea numarului de 
curse pe linia 8L (P-ta Marasti – Cal. Someseni – Agro 
Transilvania), pe perioada 06.07 – 30.10.2015. Linia va 
functiona in zilele lucratoare, dupa urmatorul program:

Plecari P-ta Marasti: 5,30 – 6,30 ... 9,30 – 10,30 – 11,30 
– 12,30 – 13,30 – 14,30 – 15,30 – 16,30 – 17,30 ... 21,30;

Plecari Agro: 6,05 – 7,00 ... 10,05 – 11,05 – 12,05 – 13,05 
– 14,05 – 15,05 – 16,05 – 17,05 – 18,05 ... 22,05.

Ca urmare a lipsei de interes din partea calatorilor, incepand 
cu data de 6 iulie 2015 linia 22 (P-ta Garii – str. I. Moldovan) 
va reveni la traseul de baza, cu capatul de linie pe str. I. 
Moldovan (Spit. de Boli Infectioase). Linia va functiona in 
zilele lucratoare dupa urmatorul program:

Plecari P-ta Garii: 6,00 – 7,00 – 8,00 –– 13,00 – 14,00;

Plecari str. I. Moldovan: 6,35 – 7,35 – 8,30 –– 13,35 – 
14,30. 

ANUNŢ DE VÂNZARE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 48, et.6, 
lichidator judiciar al S.C. REDOX LAB S.R.L. – în faliment, 
Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 38, J12/1344/2003, 
CUI 15458430, organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea următoarelor active:

•  Teren 943mp și constructie formata din doua corpuri 
de cladire alipite: corp A cu un regim de inaltime 
D+P+2E si corp B cu un regim de inaltime S+P+2E 
formata din spatii comerciale si spatii de birouri în 
suprafaţă aproximativă de 1080 mp, situată pe str. 
Maramureșului nr. 38, Cluj Napoca – preţ strigare 
338.250 EUR + TVA

•  Stocuri constând din aparatură medicală și consumabile 
sanitare – preţ total 81.291,24 EUR + TVA

•  Bunuri mobile mijloace fi xe constând din aparatură 
de birou, calculatoare, mobilier – preţ total 3.290 EUR 
+ TVA

Licitaţia va avea loc în 10.07.2015, ora 12:00, la fi liala 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 48, etaj 
6. Pentru activele neadjudecate licitaţia se repetă în 
17.07.2015, 24.07.2015, 31.07.2015 în aceleași condiţii. 
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu 
cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0737 888997 si pe 
www.citr.ro, cod anunt CIT2274.
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Veselovsky şi-a 
găsit echipă
Robert Veselovsky nu își va 
continua cariera în Liga 1. 
Portarul de 29 de ani s-a des-
părţit de Universitatea Cluj, du-
pă ce a renunţat la toţi banii pe 
care îi avea de primit, și s-a în-
ţeles cu cehii de la Mlada 
Boleslav. Slovacul a evoluat în 
53 de partide pentru „U” Cluj și 
a contribuit decisiv la califi carea 
echipei în fi nala Cupei 
României. Slovacul apărat do-
uă lovituri de departajare în se-
mifi nala cu CFR Cluj, dar nu a 
mai putut face nimic în ultimul 
act, acolo unde Steaua s-a im-
pus cu 3-0.

Micuţii de argint
Micii șahiști turdeni au obţinut 
rezultate excepţionale la 
Festivalul Internaţional de Șah, 
desfășurat la Cap Aurora, 
Constanţa. Șah Club Potaissa a 
participat cu șase copii, patru la 
grupa de vârstă 8 ani și doi co-
pii la grupa de 10 ani. Șahistul 
Revnic Radu a obţinut medalie 
de argint la băieţi 8 ani, cu 7 
puncte din 9 posibile iar Pap 
Blanca Maria a obţinut tot o 
medalie de argint la fete 8 ani, 
cu 6,5 puncte din 9 posibile.

Pe scurt

U-Banca Transilvania a terminat sezonul trecut pe locul 3, fi ind învinsă 
în semifi nale de vicecampioana BC Mureș Târgu Mureș

Locuinţa este bunul nos-

tru cel mai de preţ. Am 

muncit mult şi am făcut 

eforturi mari pentru a 

ne-o cumpăra. Acum 

important este să o prote-

jăm aşa cum se cuvine şi 

să ne asigurăm că, orice 

s-ar întâmpla, locuinţa 

noastră este în siguranţă. 

Frecventele ameninţări 

ale naturii, incendiile, 

exploziile, cutremurul, 

furturile sau nelipsitele 

accidente casnice, toate 

sunt riscuri care îţi pot 

ameninţa casa sau aparta-

mentul.

Astfel, o poliţă de asigura-

re a locuinţei are grijă depli-

nă de casa ta şi de bunurile 

din ea, iar tu te poţi bucura 

de o viaţă liniştită alături de 

cei dragi. Poliţa de asigurare 

facultativă a locuinţei care te 

protejează pe deplin este GA-

RANT AMPLUS de la OMNI-

ASIG Vienna Insurance Group.

GARANT AMPLUS de la 

OMNIASIG este o poliţă spe-

cial creată pentru a răspunde 

nevoilor tale de asigurare, ofe-

rindu-ţi posibilitatea de a-ţi a-

sigura locuinţa, alte construc-

ţii de pe lângă casă (magazii, 

garaje, piscină etc.), bunurile 

din locuinţă (mobilier, covoa-

re, electronice, obiecte casni-

ce, instrumente muzicale, 

unelte, etc), precum şi răs-

punderea civilă a ta, a mem-

brilor familiei tale sau a per-

soanelor care locuiesc împre-

ună cu tine, pentru eventua-

le prejudicii (vătămări corpo-

rale şi/sau pagube la bunuri) 

cauzate unor terţe persoane 

(vizitatori, trecători, vecini).

Asigurarea GARANT AM-

PLUS îţi oferă protecţie în faţa 

fenomenelor naturale (cutre-

mur, inundaţii, alunecări de te-

ren, furtună, vijelie, grindină, 

greutatea zăpezii s.a.), a riscu-

rilor mai frecvente precum in-

cendiile sau exploziile, sau în 

faţa altor riscuri cât se poate 

de reale precum vandalismul, 

furtul bunurilor prin efracţie/

tâlhărie sau inundarea de la a-

partamentele vecine.

În plus, în cadrul poliţei de 

asigurare, OMNIASIG îti ofe-

ră GRATUIT un serviciu ra-

pid de ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
LA DOMICILIU, pentru un 
număr nelimitat de eveni-
mente produse în perioada 

asigurată. Prin acest serviciu 

de ASISTENTĂ TEHNICĂ LA 

DOMICILIU ai la dispoziţia ta 

permanent instalatori, electri-

cieni, dulgheri, tâmplari, 

geamgii sau lăcătuşi care vor 

veni rapid să îţi rezolve pro-

blema. Astfel, dacă ţi s-a stri-

cat centrala termică, ţi s-a 

spart o ţeavă, ţi s-a blocat che-

ia în uşă sau ai uitat cheile î-

năuntru şi nu mai poţi intra 

în casă, tot ce trebuie să faci 

este să suni la call center-ul 

disponibil non-stop şi un spe-

cialist va sosi la tine acasă în 

maxim 3 ore, dacă stai în Bu-

curesti, sau în maxim 5 ore 

pentru alte localităţi, pentru 

a efectua reparaţiile de urgen-

ţă.

Alte benefi cii ale unei asi-

gurări facultative a locuinţei 

GARANT AMPLUS:

•  Posibilitatea de plată şi în 2 

sau 4 rate

•  15 zile perioadă de graţie 

pentru plata ratelor de pri-

mă (în perioada de graţie, 

poliţa de asigurare rămâne 

în vigoare, cu condiţia ca 

rata să fi e achitată în acest 

interval)

•  PLATA RAPIDĂ a daunelor 

mici (de maxim 1.500 lei). 

Astfel, pentru daunele pro-

duse ca urmare a riscurilor 

de apă de conductă şi refu-

lare, inundare (efectul apei), 

răspundere civilă (ca urma-

re a riscurilor menţionate 

anterior), OMNIASIG îţi plă-

teşte despăgubirea în ma-
xim 3 zile de la data în ca-

re s-a făcut avizarea de da-

ună la call center, fără con-

statare, fără alte acte şi hâr-

tii necesare, doar pe baza 
devizului telefonic.

GARANT AMPLUS este un 

produs care face parte din 

campania OMNIASIG ”Asigu-

rare cu Valoare”. Până la da-

ta de 5 august 2015, pentru 

toate poliţele vândute, OMNI-

ASIG va aloca fonduri ce vor 

susţine proiectele iniţiate de 

Ivan Patzaichin şi Asociaţia 
„Ivan Patzaichin – Mila 23” 
pentru dezvoltarea sustenabi-

lă a comunităţilor din Delta 

Dunării. Prin această campa-

nie, OMNIASIG Vienna Insu-

rance Group dă un plus de va-

loarea produselor sale, impli-

cându-i activ şi pe clienţii săi 

în susţinerea unor proiecte de 

interes naţional, aşa cum es-

te Delta Dunării.

www.omniasig.ro

Tu ai grijă de casa ta? Protejează-ţi locuinţa cu OMNIASIG

Pentru sezonul competiţio-

nal 2015-2016 al Ligii 

Naţională, Federaţia 

Română de Baschet a 

adoptat mai multe modifi -

cări. Astfel, se va imple-

menta un nou format la 

nivelul sezonului regulat, 

adică două faze ale compe-

tiţiei, în prima fază partici-

pând toate cele 12 echipe, 

în cadrul aceleiaşi grupe.

Din cauză că s-au înscris 12 

echipe (CSU Ploieşti nu s-a în-

scris până la termenul limită), 

numărul jocurilor este scăzut, 

unele echipe ajungând să dis-

pute doar 22 de meciuri pe du-

rata unui întreg sezon. Drept 

consecinţă, s-a luat decizia ca 

sistemul de joc să se modifi ce, 

o primă parte a sezonului re-

gulat se va disputa cu meciuri 

fi ecare cu fi ecare (11 meciuri 

tur, 11 retur); se vor formează 

două grupe conform clasamen-

tului, respectiv o grupă cu lo-

curile 1-6 şi una cu locurile 

7-12. În aceste grupe se păs-

trează numărul de puncte ob-

ţinute în prima parte a sezonu-

lui regulat; partidele se vor dis-

puta în cadrul grupelor în sis-

tem tur-retur (5+5 jocuri); pri-

mele două clasate în grupa 7-12 

se vor alătura primelor 6 şi vor 

forma grupa de play-off, în or-

dinea clasării. Se vor juca trei 

tururi în sistemul cel mai bun 

din cinci meciuri, iar după pri-

mul tur de play-off, echipele 

învinse nu vor mai juca; echi-

pele din 9-12 nu vor mai juca 

play-out, păstrând-şi locurile 

din clasamentul grupei; ultime-

le două echipe din clasament 

vor retrograda, iar în cazul în 

care în timpul campionatului 

se retrage o echipă, va retro-

grada una singură.

În sezonul 2015-2016 al 

LNBM se va activa şi regula unui 

jucător român afl at în perma-

nenţă pe teren, iar echipele vor 

putea înscrie pe foaia de joc ma-

xim şase baschetbalişti străini.

Perioada de transfer se va 

încheia la data de 30 septem-

brie, ulterior fi ind permise 

doar şase modifi cări până la 

data de 28 februarie.

În principiu, primele jocuri 

ale noului sezon vor fi  cele din 

cadrul primului tur al Cupei 

României, în 22 şi 26 septem-

brie 2015, urmând ca LNBM 

să debuteze în 3 octombrie.

Reamintim faptul că cele 12 

echipe înscrise în Cupa Româ-

niei şi Liga Naţională – sezo-

nul 2015/16 sunt: BC Timişoa-

ra, BC Mureş, Energia Târgu-Jiu, 

Steaua CSM Eximbank Bucu-

reşti, U BT Cluj-Napoca, BCM 

U Piteşti, CSM-U Oradea, Gaz 

Metan Mediaş, CSU Atlassib Si-

biu, SCM U Craiova, Phoenix 

Galaţi şi Dinamo Bucureşti.

Ce modificări aduce sezonul 2015-2016 
pentru baschetul din România
Tragerea la sorţi pentru sezonul 2015-2016 al LNBM 
şi Cupei României va avea loc vineri, 17 iulie.


