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Când vom putea 
cumpăra bilete CTP 
de la automate
Primul automat pentru cumpărarea de bi-
lete va funcţiona din data de 9 septem-
brie. Pagina 4

POLITICĂ

Emil Boc, iritat de 
întrebările referitoare 
la candidatură
Emil Boc nu vrea să vorbească de candi-
datura la Primăria Cluj, când “nervii clu-
jenilor sunt întinşi la maxim” Pagina 2

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

Imigranţii trebuie primiţi cu bunătate, pentru că nu au plecat de bine din ţările 
lor, iar europenii nu trebuie să uite că civilizaţia pe care au moştenit-o 
s-a întemeiat pe temelie creştină, atrage atenția ÎPS Andrei.   Pagina 7

Nimeni nu pleacă de bine din țara lui: 
Și românii își părăsesc țara din cauza sărăciei.
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Fostul președinte Traian Băsescu, 
inculpat pentru amenințare

ACTUALITATE

Veste proastă pentru şoferii români 
care încalcă legea în UE

Fostul preşedinte al Româ-
niei Traian Băsescu a mers ieri 
în faţa magistraţilor Parchetu-
lui General pentru a fi  audiat 
în dosarul senatoarei PSD Ga-
briela Vrânceanu Firea. Băses-
cu urma să fi e audiat pentru 
şantaj, însă procurorii i-au 
schimbat încadrarea juridică în 
„ameninţare”. Acesta poate pri-
mi până la 1 an de închisoare. 
Băsescu este acum, potrivit de-
ciziei magistraţilor, inculpat în 
dosarul Gabrielei Firea.

Traian Băsescu a ieşit de la 
Parchetul instanţei supreme du-
pă aproximativ 35 de minute. 
„Nu mai e şantaj, e ameninţa-
re. Se pedepseşte cu amendă 
sau închisoare de la trei luni la 
un an, vedem. Înseamnă că, u-
şor, uşor justiţia se apropie de 
adevăr”, a afi rmat Băsescu.

Surse judiciare au precizat că, 
date fi ind probele de la dosar în 

acest moment, procurorii au de-
cis schimbarea încadrării.

Traian Băsescu a ajuns la 
Parchetul Înaltei Curţi de Ca-
saţie şi Justiţie în jurul orei 
11.00, iar la intrarea în sediul 
instituţiei a spus că nu are 
emoţii. „Nu am emoţii, pentru 
că ai emoţii când încalci le-
gea”, a afi rmat Băsescu.

Scandalul dintre cei doi a 
început anul trecut, atunci 
când Gabriela Firea a spus că 
fi rma care i-a vândut cele 300 
de hectare Ioanei Băsescu ar 
fi  fost inactivă la momentul 
tranzacţiei.

Firea a făcut plângere la Par-
chet, pe motiv că se simte ame-
ninţată, după ce Traian Băsescu 
a reacţionat şi i-a transmis sena-
toarei PSD „să se uite pe tarla-
ua soţului primar. Poate nu-l mai 
găseşte acasă. În parohia lui se 
întâmplă lucruri rele”.

România va furniza informa-
ţii statelor UE cu privire la auto-
vehiculele sau proprietarii aces-
tora care au încălcat normele de 
circulaţie şi au afectat siguranţa 
rutieră într-un stat membru sau 
stat participant la acest acord, 
în vederea sancţionării vinova-
ţilor, a decis, ieri, Guvernul.

Proiectul de lege prevede 
modifi carea şi completarea Le-
gii 5/2014 privind unele mă-
suri pentru facilitatea schim-
bului transfrontalier de infor-
maţii referitoare la încălcările 
normelor de circulaţie care 
afectează siguranţa rutieră şi 
pentru facilitatea executării 
sancţiunilor aplicate acestor în-
călcări. Actul normativ trans-
pune în legislaţia naţională Di-
rectiva Europeană revizuită în 
acest domeniu.

Conform proiectului de lege, 
prin excepţie de la regula potri-

vit căreia în toate situaţiile se de-
clanşează procedura de informa-
re, după obţinerea datelor nece-
sare, autorităţile române nu de-
clanşează procedurile de infor-
mare a autorităţilor omoloage 
din statele membre UE şi Spa-
ţiului Economic European cu pri-
vire la încălcări ale normelor de 
circulaţie în următoarele situa-
ţii: când în urma uneia sau mai 
multor informări anterioare 
adresate aceleiaşi persoane, nu 
a fost primit răspuns şi în situ-
aţia în care datele furnizate de 
sistemul de evidenţă sunt incom-
plete şi nu au permis, la o soli-
citare anterioară, contactarea 
proprietarului sau a utilizatoru-
lui vehiculului.

În aceste situaţii, datele obţi-
nute cu privire la proprietarii sau 
deţinătorii vehiculelor cu care 
au fost săvârşite încălcările se 
şterg.
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Cum „s-au servit” Finanţele din conturile unui clujean
Un profesor din Cluj-Napoca s-a trezit cu conturile goale după ce Finanţele s-au „servit” 
cu bani pentru o datorie care fusese deja achitată cu câteva zile înainte. Pagina 3

Și românii fug de greutăți
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Telefoane utile
Poliţia 112
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Salvarea 112
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Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
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Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
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0264-582.777
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Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Despre candidatura pri-

marului Emil Boc pentru 

un nou mandat la alegeri-

le locale de anul viitor se 

discută în spaţiul public 

de câteva luni.

Emil Boc şi-a depus inten-

ţia de candida la localele de 

anul viitor din partea PNL, în-

să nu este exclusă o candida-

tură din partea PMP odată cu 

revenirea lui Traian Băsescu 

în politică, susţin în acelaşi 

timp, unele voci. Singurul ca-

re refuză să facă însă decla-

raţii pe marginea acestui su-

biect este chiar Emil Boc.

În conferinţa de presă de 

ieri, Boc a fost întrebat din 

nou dacă va candida, însă pri-

marul a spus că va discuta cu 

altă ocazie. “Credeţi că de can-

didatură am chef acum să vor-

besc când am nervii clujeni-

lor întinşi la maxim cu trans-

portul şi cu lucrările din oraş? 

Discutăm cu altă ocazie. Ră-

mâne cum am stabilit”, a spus 

Boc.

La insistenţele jurnalistu-

lui care a fost curios să afl e 

totuşi „cum am stabilit”, Boc 

a spus că în mod sigur clu-

jenii nu vor să audă de can-

didaturi când sunt atâtea pro-

bleme în oraş. “Deci, vă rog 

să mă credeţi, în acest mo-

ment când clujenii au pro-

blemele pe care le au, eu cu 

Primăria am problemele pe 

care le avem legat de trafi c, 

gunoaie, lucrările pe fonduri 

europene, de transport, cu 

nervii clujenilor întinşi la 

maxim pentru ceea ce în-

seamnă lucrările din oraş, 

cred că numai de candida-

turi nu-i arde clujeanului să 

audă. Repet, cred că nu e ca-

zul să discutăm de candida-

turi când avem atâtea pro-

bleme pe cap”, a declarat 

primarul.

Liderii PNL Cluj au sub-

liniat în ultima perioadă de 

mai multe ori faptul că Emil 

Boc şi-a depus intenţia de a 

candida din partea PNL. 

“Emil Boc a respectat terme-

nele procedurale privind de-

punerea candidaturii pentru 

un nou mandat din partea 

PNL şi aici subliniez din par-

tea PNL. Sunt absolut con-

vins că noul PNL, principa-

lul partid de opoziţie şi par-

tidul care se va afl a la gu-

vernare în viitorul apropiat, 

are capacitatea şi înţelepciu-

nea politică necesară de a 

genera de la Cluj şi până la 

Constanţa, precum şi de la 

Bucureşti la Iaşi nu doar can-

didaţi, ci primari care să ges-

tioneze efi cient aceste comu-

nităţi în interesul cetăţeanu-

lui, cum se întâmplă azi la 

Cluj”, declara recent copre-

şedintele PNL Cluj, Daniel 

Buda.

La rândul său, copreşedin-

tele PNL Vasile Blaga, între-

bat zilele trecute despre situ-

aţia candidaturilor înscrise 

pentru Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a declarat că Emil 

Boc şi-a înscris candidatura 

şi a mai spus că este convins 

că va câştiga Primăria.

"Domnul Emil Boc şi-a 

transmis în scris, olografă, 

candidatura, la Bucureşti. Es-

te menţionată între cele 10 din 

11. Sunt convins că va câşti-

ga Primăria", a spus atunci 

Blaga.

Boc, iritat de întrebările 
referitoare la candidatură
Emil Boc spune că „rămâne cum s-a stabilit” în ceea ce privește candidatura sa la Primărie.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Porprietarii clădirilor şi 

terenurilor neîngrijite vor 

fi  nevoiţi să plătească un 

impozit imobiliar mărit 

cu 500% la solicitarea 

Consiliilor Locale înce-

pând cu 1 ianuarie 2016. 

Amendamentul a fost 

aprobat miercuri în 

Comisia pentru 

Buget-fi nanţe a Camerei 

Deputaţilor cu 19 voturi 

pentru şi două împotrivă.

Primarul Clujului, Emil 

Boc, a spus că susţine mă-

sura pentru că „numai pe a-

ceastă cale avem o şansă să 

îi putem constrânge pe cei 

care au clădiri nefaţadizate, 

au clădiri care pun în peri-

col sănătatea publică să in-

tervină şi să iasă din pasivi-

tatea pe care o au în momen-

tul de faţă”.

Emil Boc recunoaşte că în 

momentul de faţă autorităţi-

le nu pot face prea mult pen-

tru că amenzile sunt mici şi 

nu reprezintă o ameninţare 

pentru proprietari. „Susţin 

propunerea formulată de că-

tre Asociaţia Municipiilor din 

România de către domnul Bo-

lojan, în calitate de prim-vi-

cepreşedinte al acestei asoci-

aţii, de a mări de cinci ori 

impozitele pentru cei care 

nu-şi întreţin clădirile sau te-

renurile. Numai pe această 

cale de a mări impozitele 

avem o şansă să îi putem con-

strânge pe cei care au clădiri 

nefaţadizate, au clădiri care 

pun în pericol sănătatea pu-

blică să intervină şi să iasă 

din pasivitatea pe care o au 

în momentul de faţă. Acum 

amenzile sunt modice, nu 

prezintă o ameninţare pen-

tru ei, nu poţi să-i amendezi 

numai o singură dată, iar de 

acolo încolo nu ai ce să le 

faci”, a precizat edilul.

Emil Boc susţine că o pro-

blemă des întâlnită de repre-

zentanţii Primăriei când merg 

pe teren să împartă amenzi 

este dată de faptul că îi gă-

sesc foarte greu pe proprie-

tari pentru că imobilele sunt 

date în chirie. „Cu o parte 

din clădiri care sunt într-o 

stare gravă facem noi lucra-

rea pe cheltuiala lor, dar nu 

poţi la infi nit să susţii din bu-

getul public aceste lucrări. 

Din nefericire noi discutăm 

cel mai mult cu chiriaşii pen-

tru că imobilele din centru în 

proporţie de 80-90% sunt în-

chiriate, iar proprietarii sunt 

plecaţi şi în consecinţă pe 

chiriaşi nu-i interesează de 

situaţia acestor imobile”, a 

spus Boc.

Mai mulţi deputaţi au sus-

ţinut că trebuie precizat ce în-

seamnă clădiri şi terenuri ne-

îngrijite, pentru că primarii ar 

putea să aplice discriminato-

riu această prevedere.

Criteriile de încadrare a 

clădirilor în categoria clădi-

rilor şi terenurilor neîngriji-

te, precum şi procedura de a-

plicare se adoptă prin hota-

rarea Consiliului local. Clă-

dirile şi terenurile încadrate 

la această categorie se stabi-

lesc conform nomenclaturii 

stradale.

Proprietarii clădirilor şi terenurilor neîngrijite, 
arşi la buzunar de autorităţi
Aproape 1.000 de clădiri din centrul oraşului trebuie reparate până în anul 2018.

Despre candidatura lui Emil Boc la alegerile de anul viitor se discută în spaţiul public de câteva luni
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Accident rutier pe 
Moţilor, provocat 
de un tânăr beat
Un tânăr a fost reţinut pentru 
24 de ore, după ce a provocat 
un accident rutier grav. Tânărul 
era beat.
Pe 1 septembrie a fost dispusă re-
ţinerea unui tânăr de 21 ani din 
Hunedoara, pentru săvârșirea in-
fracţiunii de conducerea unui ve-
hicul sub infl uenţa alcoolului.
În data de 31 august, pe fon-
dul consumului de alcool, tână-
rul de 21 ani a provocat un ac-
cident rutier soldat cu rănirea 
sa ușoară și avarierea a două 
autovehicule, pe Calea Moţilor 
din Cluj-Napoca.
Astfel, în jurul orei 04:00, în 
timp ce se deplasa pe Calea 
Moţilor înspre zona centrală a 
municipiului, conducătorul au-
to, pe fondul consumului de al-
cool și al neadaptării vitezei în 
curbă, a pierdut controlul direc-
ţiei de deplasare intrând în coli-
ziune cu un autoturism parcat.
„În urma probatoriului adminis-
trat, faţă de cel în cauză a fost 
dispusă continuarea urmăririi 
penale pentru săvârșirea infracţi-
unii de conducerea unui vehicul 
sub infl uenţa alcoolului, fi ind lu-
ată măsura reţinerii acestuia 
pentru 24 ore. Cercetările conti-
nuă în cauză pentru documenta-
rea întregii activităţi infracţiona-
le, sub coordonarea unităţii de 
parchet competente”, au decla-
rat reprezentanţii IPJ Cluj.

Străzi închise 
în centrul Clujului
Primăria Cluj-Napoca a anunţat 
instituirea unor restricţii de cir-
culaţie pentru desfășurarea în 
bune condiţii a evenimentului 
„Întâlnirea Tinerilor Ortodocși 
din Europa”. Astfel, în Piaţa 
Unirii – latura de vest – se va 
închide circulaţia rutieră înce-
pând de miercuri, 2 septem-
brie, ora 23:00 până în data 
de 7 septembrie, ora 06:00.
De asemenea, va fi  închis pla-
toul Sălii Sporturilor „Horea 
Demian”, începând din data 
de 3 septembrie, ora 23.00 
până în data de 7 septembrie, 
ora 12.00.

După caniculă, 
vin ploile
Clujul este a fost zilele trecute 
sub cod galben de caniculă, în-
să meteorologii anunţă că de 
la sfârșitul săptămânii vor înce-
pe și ploile, iar temperaturile 
vor scădea ușor. Joi, vremea se 
va menţine călduroasă, fi ind 
anunţate maxime termice de 
până la 32 grade Celsius. 
Vineri vremea se răcește ușor, 
iar meteorologii anunţă averse 
de ploaie și furtuni. Sâmbătă și 
duminică, temperaturile conti-
nuă să scadă, ajungând la ma-
xime termice de 24 grade 
Celsius, iar precipitaţiile nu vor 
lipsi nici ele.

„Un etaj mai jos”, 
va rula şi la Cluj
Pelicula „Un etaj mai jos”, în re-
gia lui Radu Muntean, va fi  pro-
iectat în selecţia ofi cială a celui 
mai important festival de fi lm 
din Marea Britanie – BFI London 
Film Festival, organizat de 
British Film Institute. Filmul va 
rula și la Cluj din 18 septembrie.
Cea de-a 58-a ediţie a eveni-
mentului va avea loc între 7 și 
18 octombrie și reunește cele 
mai bune producţii lansate în 
lume în ultimul an.
Filmul spune povestea lui 
Pătrașcu, care, după ce are ghi-
nionul de a fi  unicul martor la o 
altercaţie domestică ce se sfâr-
șește cu o crimă, trebuie să în-
frunte doi "vecini" foarte apro-
piaţi: unul este ucigașul, celălalt 
este propria sa conștiinţă.
„Un etaj mai jos” va rula în ci-
nematografele din România în-
cepând din 18 septembrie și va 
putea fi  văzut și la Cluj-Napoca.

Pe scurt

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Regia Autonomă a 

Domeniului Public 

(RADP) Cluj-Napoca va 

realiza o rampă tempora-

ră de gunoi în Someşeni, 

lângă Pata Rât, cu bani de 

la Primărie.

În şedinţa de Consiliu Lo-

cal de astăzi, va fi  discutat 

proiectul de hotărâre privind 

alocarea a 4,6 milioane lei 

pentru RADP Cluj care va ame-

naja o rampă temporară de 

gunoi lângă Pata Rât. Prima-

rul Emil Boc a declarat ieri că 

rampa va putea funcţiona 9-10 

luni, cu posibilitate de prelun-

gire până la un an. ”Avem o 

soluţie la problema gunoaie-

lor din municipiu. O soluţie 

la Cluj cu o regie, RADP, a 

Primăriei şi cu costuri mai mi-

ci pentru cetăţeni, raportat la 

ceea ce plătesc în momentul 

de faţă. Este o soluţie care 

pentru început este pentru 9 

– 10 luni, cu o extensie în pe-

rioada următoare pentru cel 

puţin un an de zile. Lucrăm 

la această soluţie încă din lu-

na iunie, când am văzut că 

Consiliul Judeţean nu face ce-

ea ce a stabilit în luna februa-

rie, având pe de altă parte şi 

iminenţa închiderii rampei de 

la Pata Rât. În aceste condi-

ţii, noi am pornit pe un drum 

propriu pentru municipiu. Cu 

efortul tuturor colegilor din 

Primărie, cu sprijinul Agenţi-

ei Judeţene de Mediu, care 

ne-a consiliat, pot spune că 

avem o soluţie după 15 oc-

tombrie, când nu vor mai pu-

tea fi  transportate la Oradea 

gunoaiele. Asta înseamnă că 

vom avea o rampă de stoca-

re temporară. Necazul este că 

totul va fi  temporar, până când 

se termină centrul de deşeuri. 

Potrivit legii, aceste deşeuri, 

care se stochează temporar, 

trebuie duse la noul depozit 

atunci când el se fi nalizează. 

Va trebui să păstrăm în acest 

preţ o cotă de resurse fi nan-

ciare, pentru transportul de-

şeurilor din rampa tempora-

ră în noul depozit care se va 

construi de către Consiliul Ju-

deţean. Important este că acum 

intrăm în Consiliul Local cu 

o hotărâre pentru rampă şi 

cumpărarea de utilaje astfel 

încât pe 15 octombrie să fi m 

pregătiţi să nu mai intrăm 

într-o altă criză a gunoaielor”, 

a declarat Boc.

Astfel, Boc a găsit o solu-

ţie pentru Cluj-Napoca, deta-

şându-se de Consiliul Jude-

ţean Cluj care trebuie să con-

struiască un centru de deşe-

uri pentru tot judeţul. Recent, 

Mihai Seplecan, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj a 

declarat că a găsit un investi-

tor care să facă o rampă tem-

porară la Turda.

Cluj-Napoca va avea propria rampă de gunoi pentru un an

Un profesor din 

Cluj-Napoca s-a trezit cu 

conturile goale după ce 

Finanţele s-au „servit” cu 

bani pentru o datorie care 

fusese deja achitată cu 

bani cash cu câteva zile 

înainte.

El susţine că a afl at total în-

tâmplător că i s-a pus poprire 

pe contul de salariu pentru o 

datorie de câteva sute de lei şi 

că în ciuda faptului că şi-a 

achitat obligaţiile fi scale, din 

contul său au dispărut bani la 

cererea funcţionarilor de la Fi-

nanţe Cluj. În momentul când 

a cerut socoteală pentru cele 

întâmplate, el susţine că anga-

jaţii Finanţelor Publice au che-

mat paza să-l scoată afară din 

instituţie.

Profesorul V.N. susţine că 

între anii 2011-2013 a lucrat 

pe un proiect derulat din fon-

duri europene şi că avea obli-

gaţia să plătească din cei 16% 

impozit pe salariu o parte de 

6%, lucru despre care a uitat. 

El susţine că, deşi nu a pri-

mit în decursul acestor ani ni-

cio adresă de la ANAF care 

să-l înştiinţeze că are de achi-

tat vreo sumă, a afl at în vara 

acestui an că i s-a pus popri-

re pe contul de salariu în da-

ta de 18 august.

„Am uitat că trebuie să 

plătesc cei 6%, iar în tot acest 

timp nu am primit nicio adre-

să de la ANAF. Am afl at în-

tâmplător că mi s-a blocat o 

anumită sumă în contul de 

salariu. Imediat am cerut ex-

plicaţii de la bancă şi am fost 

informat că s-a făcut o popri-

re la cererea ANAF şi să merg 

la ei pentru detalii, de unde 

mi s-a explicat că este vorba 

de o regularizare de impozit. 

În aceeaşi zi, am cerut să-mi 

facă foaie de vărsământ şi am 

plătit la trezorerie suma in-

vocată. Apoi am prezentat 

dovada plăţii, după procedu-

ră, la camera 15, unde mi s-a 

spus să revin luni să ridic de-

cizia de ridicare a popririi 

pentru a o duce la bancă, de-

cizie cu care mi s-ar fi  deblo-

cat conturile”, susţine V.N.

El spune că şi-a plătit da-

toria în data de 27 august şi 

i s-a comunicat să revină pe 

31 august după decizie.

„Am revenit marţi la Fi-

nanţe, la camera 15 şi am 

cerut dovada de ridicare a 

popririi. După ce a scotocit 

prin hârţii, fără succes, o 

funcţionară depăşită eveni-

mente şi fără cel mai ele-

mentar respect, mi-a trans-

mis să «ies afară din încă-

pere» şi să revin peste 15 

minute. Am acceptat aceas-

tă atitudine de nesimţire şi 

limbajul doar pentru că era 

o femeie în vârstă, apoi am 

revenit şi mi-a dat decizia 

potrivit căreia în 27 august 

făcusem plata cuvenită. Ar 

fi putut atunci să spună că 

din neglijenţă sau pentru că 

a uitat, au solicitat şi băn-

cii aceeaşi plată, pe care au 

şi executat-o cu o zi înain-

te, fapt pe care l-am aflat 

doar după deplasarea la se-

diul băncii cu pricina. Abia 

atunci m-am prins că în acel 

interval de 10 minute cât am 

ieşit afară, funcţionara a 

scris decizia, care însă nu 

mai putea produce niciun 

efect, plata fiind făcută de 

două ori. Când am cerut ex-

plicaţii şi pentru că încerca 

să mă mintă în faţă, în loc 

să-şi ceară scuze, funcţiona-

ra respectivă a chemat paza. 

Este inadmisibil şi ţi se um-

ble în cont fără să fi i deloc 

informat, este nepermis să 

se facă poprire fără dovada 

unei minime înştiinţări, es-

te inadmisibil să plăteşti de 

două ori aceeaşi datorie. 

Şi-apoi să vină un funcţio-

nar semi-îndobitocit să vor-

bească ca şi cu vita din cur-

te. Tot sistemul este defect, 

iar servitorii lui ar trebui să 

înveţe minte din asemenea 

«mici» întâmplări pe banii şi 

nervii contribuabilului”, mai 

susţine profesorul.

Reprezentanţii Finanţelor 

Publice Cluj recunosc că s-au 

mai confruntat cu astfel de si-

tuaţii şi dau vina pe progra-

mul informatic.

„Dacă omul crede că a fost 

nedreptăţit să facă o reclama-

ţie. Dacă se simte nedreptăţit 

sau simte că s-a făcut un abuz 

de către unul dintre funcţio-

narii noştri să vină să facă o 

plângere şi se vor lua măsuri. 

Nimeni nu are voie să-şi bată 

joc de cineva. Din cauza cir-

cuitului interbancar care func-

ţionează prost chiar se pot în-

tâmpla astfel de cazuri şi s-au 

mai întâmplat. Persoana în ca-

uză îşi va recupera banii”, au 

precizat reprezentanţii Finan-

ţelor Publice Cluj.

Cum te lasă Finanţele 
cu conturile goale
Un clujean s-a trezit fără bani după ce Agenția Națională de Administrare Fiscală
 s-a „servit” din conturile lui pentru datorii deja achitate.

V.N. | profesor clujean

„Când am cerut explicaţii şi pentru că încerca să 
mă mintă în faţă, în loc să-şi ceară scuze, 
funcţionara respectivă a chemat paza. Este 
inadmisibil şi ţi se umble în cont fără să fi i deloc 
informat, este nepermis să se facă poprire fără 
dovada unei minime înştiinţări.“

Reprezentanţii Finanţelor Publice Cluj recunosc că s-au mai confruntat cu astfel de situaţii şi dau vina pe programul informatic
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Comunicat:
Precizări la articolul „O familie din Turda cu şase 

copii riscă să ajungă pe drumuri“

Raportat la articolul apărut în publicaţia Ziarul 21 edi-
ţia 31 august – 06 septembrie 2015, intitulat “O familie 
din Turda cu șase copii riscă să ajungă pe drumuri” înţele-
gem să aducem următoarele precizări:

Imobilul construcţie din care urmează să fi e făcute eva-
cuările nu este proprietatea publică sau privată a Munici-
piului Turda fi ind în proprietatea Administraţiei Naţionale 
“Apele Române“.

De asemenea, construcţiile la care se face referire în ar-
ticol sunt în administrarea Sistemului de Gospodărire al 
Apelor Alba.

Pentru rezolvarea problemei locative a familiilor autori-
tatea executivă va emite acte administrative pentru acor-
darea de locuinţe cu respectarea ordinii de priorităţi și în 
funcţie de disponibilităţile locative ale Municipiului Turda.

Asigurăm persoanele cu nevoi speciale de faptul că au-
torităţile locale acordă o atenţie specială acestor situaţii în-
să rezolvarea lor depinde în mare măsură de posibilităţile 
fondului locativ.

ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI TURDA
RADU CRIȘAN

 
            ROMÂNIA 

                                                
         
        
         
     - primaria@primariaturda.ro, www.primariaturda.ro 

Cercul Militar (Radioclubul) Cluj-Napoca,
înscrie pentru seria: septembrie – decembrie 2015

Cursanţi în specialităţile

  Cameraman
  Artă Fotografi că
  Acustician – Disk Jockey
  Organizator de protocol și evenimente
  Depanator aparatură audio – video.

Înscrierile se fac prin programare la telefon 0725 – 521 945,
În zilele de luni – vineri, orele 10 – 18, până la data de 
14.09.2015.
Locuri limitate.
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Aglomeraţia şi restricţiile 

de circulaţie din centru, 

din zona Moţilor nu se 

încheie foarte curând. 

Totuşi, pe două străzi din 

centru, lucrările se înche-

ie în întregime, pe partea 

carosabilă, în 15 septem-

brie.

Primarul Emil Boc a anun-

ţat, miercuri, că lucrările de 

pe Horea şi Avram Iancu vor 

fi  gata în 15 septembrie, ur-

mând ca pe o parte din Mo-

ţilor să se mai lucreze până 

în 15 octombrie. “Pe începu-

tul şcolii, vom avea circulaţia 

rutieră asigurată pe Horea şi 

Avram Iancu pentru că aşa 

am promis. Pe strada Moţilor, 

aproximativ două treimi din 

stradă va fi  gata. Aceasta în-

seamnă că până la intersecţia 

cu Coşbuc, practic lucrările 

vor fi  gata la nivel de asfalt şi 

va rămâne tronsonul de la 

Coşbuc până la Mărginaşă ca-

re va fi  gata până în 15 oc-

tombrie. Acesta este grafi cul 

de lucru potrivit lucrărilor 

anunţate”, a afi rmat Boc.

Potrivit primarului, se va 

circula mai uşor pe Moţilor. 

„Se va reduce oarecum par-

tea de aşteptare pentru trans-

port în comun întrucât nu va 

mai fi  un tronson atât de larg 

în lucru aşa cum este acum, 

până la începerea şcolii. Aces-

ta este obiectivul pe care îl 

avem”, a precizat Boc.

Pe Moţilor, lucrează toate 

regiile, nu doar fi rmele care se 

ocupă de modernizarea stră-

zii. „Vreau încă o dată să îi rog 

pe clujeni să înţeleagă că aco-

lo nu lucrează doar Primăria, 

ci cel puţin cinci regii, de la 

RATUC care îşi îngroapă ca-

blurile electrice în subteran la 

celelalte regii care îşi îngroa-

pă restul cablurilor, la Apă ca-

re îşi schimbă conductele, la 

Gaz şi la iluminatul public ca-

re, la fel, este coborât în sub-

teran şi Electrica, cu schimba-

rea stâlpilor. În procedurile de 

lucru sunt unele întârzieri, dar 

per ansamblu suntem în gra-

fi c cu ceea ce am promis pen-

tru această toamnă”, a mai 

spus primarul.

Boc le-a recomandat cluje-

nilor câteva rute ocolitoare 

pentru a nu intra în blocajul 

de pe Moţilor. “Facem un apel, 

în continuare, la toţi cei care 

traversează zona centrală să 

facă o preselecţie încă de la 

Prefectură pentru a avea do-

uă alternative la ceea ce în-

seamnă Moţilor. Pe de o par-

te, Cuza Vodă-Piaţa Mihai Vi-

teazu-Daci şi după aceea pe 

Dragalina înainte spre Grigo-

rescu şi Mănăştur sau stânga 

de la Prefectură – Calea Tur-

zii – Observator – Frunzişu-

lui şi Mănăştur. Dacă au in-

trat de la Sora spre Moţilor e 

clar că nu mai au altă alter-

nativă”, a precizat primarul.

Doar o parte din lucrările de pe Moţilor 
vor fi gata în 15 septembrie

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Primul automat de bilete 

care va intra în funcţiune 

va fi  în staţia Someşul de 

pe bulevardul 21 

Decembrie. Sistemul vechi 

şi cel nou vor merge în 

paralel timp de un an.

Sistemul de ticketing care 

presupune modernizarea sta-

ţiilor de autobuz, dotarea 

acestora cu automate pentru 

bilete şi montarea de valida-

toare în mijloacele de trans-

port în comun a ajuns la fi -

nal. Etapa de recepţie a fost 

parcursă şi urmează punerea 

în aplicare a sistemului. Pri-

mul automat pentru cumpă-

rarea de bilete va funcţiona 

din data de 9 septembrie, ur-

mând ca restul să fi e funcţi-

onale pe parcurs. “Am înche-

iat recepţionarea utilajelor, a-

paratelor, dotărilor din siste-

mul de ticketing şi în momen-

tul de faţă intrăm în etapa de 

punere în aplicare a sistemu-

lui. Aceasta înseamnă că au 

fost recepţionate cele 61 de 

automate care sunt pregătite 

pentru a fi  date în folosinţă 

şi de asemenea, cele 87 de 

staţii la transportul în comun 

care au fost deja moderniza-

te şi pentru intrarea în func-

ţiune a sistemului de ticket-

ing se va proceda după cum 

urmează: în luna septembrie, 

cele 61 de automate vor fi  da-

te în folosinţă treptat. Primul 

automat va funcţiona în sta-

ţia Someşul de pe bulevardul 

21 Decembrie, începând cu 

data de 9 septembrie, iar în 

zilele următoare se vor pune 

în funcţiune şi restul auto-

matelor, circa două-trei pe zi 

astfel încât pe parcursul lu-

nilor septembrie şi octombrie 

toate automatele pentru vân-

zarea biletelor vor fi  în func-

ţiune. Aceasta înseamnă că 

oamenii îşi vor putea cum-

păra bilete direct de la auto-

mate şi nu la fel cum proce-

dează acum, de la chioşcuri”, 

a explicat, miercuri, prima-

rul Emil Boc.

Dacă biletele pot fi  cum-

părate de luna aceasta, car-

durile nenominale vor fi  pu-

se în vânzare începând cu lu-

na octombrie, urmând ca din 

noiembrie să fi e înlocuite şi 

abonamentele nominale cu 

carduri. “Din luna octombrie, 

începe şi vânzarea cardurilor 

nenominale, de la automate. 

Aceasta înseamnă că o per-

soană poate să îşi cumpere 

un card nenominal pe care să 

încarce o sumă de bani cu ca-

re să circule o oră, două ore, 

o zi şi să folosească sistemul 

de card în tot oraşul pentru a 

circula cu autobuzul, trolei-

buzul sau tramvaiul. Din no-

iembrie se vor deschide toa-

te centrele de vânzare pentru 

carduri nominale şi care vor 

înlocui actualele legitimaţii de 

călătorie din carton. Aceste 

centre vor fi  în număr de şap-

te şi vor fi  deschise pe par-

curs”, a spus Boc.

Aproximativ un an va exis-

ta în paralel actualul sistem 

pentru ca lumea să se obiş-

nuiască.

„Aparatele sunt monitori-

zate şi supravegheate video 

şi sperăm să nu avem proble-

me cu vandalizarea aşa cum 

am avut cu un aparat până în 

momentul de faţă”, a adău-

gat Boc.

Valoarea totală a proiectu-

lui este de 26 milioane lei, cu 

TVA, a început în 2012 şi a 

fost amânat de mai multe ori. 

Când vom putea cumpăra 
bilete CTP de la automate
Proiectul sistemului de ticketing pentru transportul în comun 
din Cluj-Napoca a costat 26 milioane lei, cu TVA.

Sistemul de ticketing a fost fi nalizat și vom avea atât bilete cât și carduri
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GENPACT sărbătoreşte un 

deceniu de succes în 

România printr-o serie de 

evenimente speciale dedi-

cate celor care contribuie 

zi de zi la dezvoltarea 

companiei: cei peste 2.500 

de angajaţi Genpact.

Maratonul evenimentelor 

care marchează ocazia a de-

butat cu petrecerea aniversa-

ră din Bucureşti, continuând 

pe 28 august cu cea de la Cluj, 

construită pe baza conceptu-

lui „10 ani pe mare”.

GENPACT, cel mai mare 

dezvoltator de talente din in-

dustria de outsourcing şi unul 

dintre cei mai apreciaţi an-

gajatori din România, a pre-

gătit o seară cu tematică ma-

rinărească pentru întregul 

echipaj, cu scopul de a le re-

aminti angajaţilor că succe-

sul este o destinaţie la care 

ajungi alături de coechipieri 

şi de care te bucuri tot ală-

turi de ei.

Invitaţii, costumaţi în ton 

cu tema evenimentului, au 

fost aşteptaţi cu un decor bi-

ne pus la punct, menit să îi 

introducă în atmosfera petre-

cerii, dar şi cu eşarfe cu lo-

go-ul aniversar şi alte surpri-

ze marinăreşti.

Echipajul Genpact a săr-

bătorit cum se cuvine momen-

tul aniversar, printre pescă-

ruşi, colace de salvare, felina-

re, ancore, faruri şi scoici. Una 

dintre marile surprize ale se-

rii a fost spectacolul live ofe-

rit de trupa Royal Avenue, ca-

re a reuşit să asigure buna dis-

poziţie întreaga noapte.

Aniversarea celor 10 ani de 

succes se derulează pe par-

cursul a cinci luni şi cuprin-

de petrecerile de vară ale com-

paniei (Bucureşti, respectiv 

Cluj), un eveniment impor-

tant de CSR în septembrie, 

lansarea unei platforme inter-

ne pentru angajaţi în septem-

brie-octombrie, un cocktail 

aniversar în octombrie şi pe-

trecerea de Crăciun care în-

cheie şirul evenimentelor.

Despre Genpact

Genpact este cel mai mare 

furnizor internaţional de ser-

vicii din România, pentru cli-

enţi globali.

Compania oferă sprijin cli-

enţilor săi, pentru ca aceştia 

să devină mai competitivi, 

prin intermediul soluţiilor in-

teligente şi inovative, adapta-

te nevoilor acestora. Genpact 

promite să genereze impact a-

tât prin optimizarea costuri-

lor, cât şi prin limitarea riscu-

rilor.

La nivel global, Genpact 
numără peste 68.000 de an-
gajaţi şi are un istoric pe pia-
ţă de mai mult de 18 ani.

În Europa, suntem pre-
zenţi în 5 ţări, având 12 cen-
tre operaţionale şi un număr 
de peste 4.000 angajaţi, fur-
nizând servicii pentru mai 
mult de 50 de clienţi, în 20 
de limbi diferite.

2015 reprezintă al zecelea 
an de succes al Genpact pe 
piaţa locală.

10 ani de cariere, nu joburi

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Sesiunea parlamentară a 

început, astfel că deputa-

ţii s-au întors şi ei la 

muncă. Dacă senatorii au 

legiferat mai mult tacit în 

ultima sesiune parlamen-

tară, deputaţii au fost 

nevoiţi să preia din pro-

iectele pasate de colegii 

lor din camera superioară 

a legislativului.

Sesiunea trecută parlamen-

tarii au fost însă foarte preo-

cupaţi să promoveze proiec-

te pentru ei. Dintre acestea vă 

reamintim proiectul privind 

pensiile speciale sau cel pri-

vind arestul preventiv şi înlă-

turarea cătuşelor. Rămâne ast-

fel de văzut ce vor face depu-

taţii clujeni în această sesiu-

ne şi câte dintre proiectele 

acestora vor avea un impact 

asupra alegătorilor clujeni.

Ce proiecte au deputaţii 
care răspund la telefon

Unii deputaţi clujeni nu se 

sinchisesc să răspundă la te-

lefon atunci când sunt contac-

taţi de reporteri, dar nici nu se 

sfi esc să vorbească consistent 

pe bani publici. Este vorba des-

pre aceiaşi deputaţi care nu 

pot fi  niciodată contactaţi: Au-

relia Cristea – PSD, Steluţa Că-

tăniciu- ALDE, Mate Andras- 

UDMR şi Adrian Gurzău-PMP. 

Nici deputatul Ioan Moldovan 

– ALDE- nu ne-a răspuns so-

licitării, deşi iniţial a spus că 

va reveni prin telefon.

Deputaţii clujeni care au 

răspuns solicitării noastre pro-

mit proiecte care vizează do-

meniul sănătăţii, educaţiei sau 

economic.

Elena Uioreanu (PNL) spu-

ne că va susţine o lege pri-

vind impunerea limitei de 

vârstă pentru şofat şi care vi-

zează şi o testare pentru cei 

care depăşesc 65 de ani. De 

asemenea, ea are în vedere 

o lege privind acordarea aju-

toarelor de stat în funcţie de 

nivelul de educaţie. Concret, 

explică Uioreanu, cei care nu 

au educaţie sau refuză edu-

caţia să fi e obligaţi să facă 

muncă în folosul comunită-

ţii, “inclusiv alocaţiile să fi e 

condiţionate de acest aspect, 

mai exact de nivelul educa-

ţional al părinţilor”. De ase-

menea, deputatul mai are în 

vedere o lege a mamelor, mai 

exact modifi cări concrete pre-

cum felul în care protejăm 

mama la divorţ, de exemplu 

şi nu numai.

Deputatul PSD Corel Itu 

spune că va susţine priorită-

ţile guvernului, Codul fi scal, 

o nouă lege a achiziţiilor pu-

blice, precum şi o nouă lege 

a salarizării care să vină mai 

ales ca sprijin pentru educa-

ţie, cultură şi sport.

Radu Zlati (PNL) va susţi-

ne o iniţiativă pentru imple-

mentarea pachetului de legi pri-

vind IMM-urile, va promova 

modifi carea Legii educaţiei na-

ţionale şi Legea bugetului.

Adrian Oros (PNL) are în 

vedere două proiecte care mo-

difi că legea profesiei medical- 

veterinare, mai exact care pri-

veşte modalitatea prin care cir-

culă medicamentele veterina-

re, pentru că acum oricine poa-

te cumpăra medicamente pen-

tru animale, deşi acest lucru ar 

trebui limitat. Oros mai are în 

vedere un proiect care vizează 

repararea daunelor cadrelor mi-

litare care au fost îndepărtate 

abuziv pe motive politice, pre-

cum şi o lege care vizează di-

minuarea risipei alimentare.

De asemenea, deputatul ca-

re face parte acum din noua 

formaţiune politică ALDE, Mir-

cea Irimie, are în vedere pro-

iecte care vizează domeniile 

sănătăţii, educaţiei, agricultu-

ră, el fi ind de altfel promotor 

al unui proiect care îi vizează 

pe fermieri.

Irimie are în vedere totoda-

tă să continue cele aproxima-

tiv 70 de proiecte începute.

Cel mai controversat 
proiect, al pensiilor 
speciale

Unul dintre cele mai con-

troversate proiecte din sesiu-

nea parlamentară care a tre-

cut a fost cel privind pensiile 

speciale. Deputaţii PNL s-au 

“ciocnit” la acest proiect, unul 

singur semnând această iniţi-

ativă, mai exact Radu Zlati.

Ceilalţi au fost acuzaţi de 

făţărnicie de către colegii lor 

din alte partide.

Proiectul a fost semnat şi 

de deputaţii PSD Aurelia Cris-

tea şi Cornel Itu, precum şi 

deputatul PMP Adrian Gur-

zău. Pe lista semnatarilor a-

pare, de asemenea şi deputa-

tul UDMR Mate Andras.

Ce promisiuni le mai 
fac deputaţii clujenilor
Dacă zilele trecute vă prezentam care sunt proiectele 
pe care le vor promova senatorii clujeni în această 
sesiune parlamentară, astăzi vă arătăm ce promisiuni 
fac deputaţii clujeni.

Cornel Itu, deputat PSD

Mircea Irimie, deputat ALDE

Elena Uioreanu, deputat PNL
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Fostul cinematograf Dacia 

se va numi Cinema 

Mănăştur. Lucrările vor fi  

gata în 1 ianuarie 2016. În 

cele trei săli vor fi  proiec-

tate fi lme, vor putea fi  

organizate expoziţii, con-

ferinţe, cluburi pentru 

pensionari şi activităţi 

pentru tineri şi copii.

Primarul Emil Boc a anun-

ţat, ieri că lucrările de moder-

nizare a fostului cinematograf 

Dacia vor fi  încheiate în 1 ia-

nuarie 2016. Noul nume al 

acestuia va fi  Cinema Mănăş-

tur. “Acest cinematograf, du-

pă Revoluţie, s-a transformat 

într-o groapă de gunoi, mul-

tă vreme nu a fost folosit şi 

era o zonă predispusă la in-

fecţii. Astăzi este în lucru, iar 

până la 1 ianuarie, lucrările 

vor fi  gata din toate punctele 

de vedere. Asta înseamnă ame-

najări interioare, fi nisaje, zu-

grăveli, pavare şi achiziţiona-

re de mobilier specifi c cine-

matografelor”, a declarat Boc.

Potrivit primarului, lucra-

rea este în valoare de 2,8 mi-

lioane lei, cu TVA şi presupu-

ne următoarele: în primul rând 

reabilitarea integrală a sălii de 

cinema care va permite pro-

iecţii 3D fără niciun fel de pro-

bleme, cu toate facilităţile afe-

rente. “De asemenea, sala mi-

că va putea avea o dimensi-

une multifuncţională de la 

conferinţe, expoziţii, centru 

cultural pentru tineret sau clu-

buri pentru pensionari sau ac-

tivităţi pentru copii. La etaj 

va fi  o sală multifuncţională, 

în funcţie de specifi cul zonei”, 

a precizat Boc.

Această reabilitare a fost 

consecinţă a proiectului de 

bugetare participativă. „Prac-

tic, cetăţenii din Mănăştur au 

decis ce să se întâmple aici. 

Ei au optat pentru un centru 

cinematografi c şi cultural al 

Mănăşturului, unde să avem 

pe de o parte proiecţii de fi l-

me, dar şi activităţi culturale, 

artistice pentru tineri şi pen-

tru vârstnici”, a mai spus Boc.

Primăria va administra ci-

nematograful Dacia.

Până în prezent, 70% din 

lucrări au fost executate. Mai 

trebuie realizate: montare a-

paratură de specialitate pen-

tru sala de expoziţie, teatru, 

cinematograf şi sala de con-

ferinţe, fi nisaje interioare.

Dotarea cu mobilier va fi  

realizată de fi rma SC Eurodi-

dactica SRL, valoarea contrac-

tului fi ind de 359.578,92 lei 

cu TVA, iar aparatura specifi -

că cinematografului va fi  fă-

cută de SC Stage Expert SRL, 

valoarea contractului fi ind de 

1.573.414,92 lei cu TVA.

Evaluarea situaţiei existen-

te a clădirii a evidenţiat nece-

sitatea realizării unor lucrări 

de reabilitare exterioare şi in-

terioare. La nivelul parterului 

unde se găsesc cele două săli 

de cinema, proiectul prevede 

o soluţie fl exibilă, de amena-

jare a sălii mari de cinemato-

graf astfel încât aceasta să poa-

tă servi şi ca sală de spectaco-

le şi teatru. Scena va fi  extin-

să, iar spatele scenei a fost pre-

văzut cu spaţii destinate acto-

rilor, respectiv cabine cu ves-

tiare şi grupuri sanitare.

Sala mică – afl ată într-o 

stare de degradare majoră da-

torită incendiului – se trans-

formă într-o sală cu pardosea-

lă plată, fără gradene, de ase-

menea pentru a se acorda fl e-

xibilitate mare în alegerea 

funcţiunilor. Astfel, în sala mi-

că vor putea avea loc o mul-

titudine de evenimente din 

cele mai variate, de la confe-

rinţe şi întruniri până la con-

cursuri şi serate de dans.

Holul principal va fi  desti-

nat expoziţiilor de artă şi eve-

nimentelor sociale.

Etajul va fi  reorganizat in-

tegral, fi ind prevăzută o com-

partimentare semifl exibilă cu 

pereţi uşori.

Cinematograful Dacia 
se redeschide anul viitor
După ce ani la rând a fost un focar de infecţie, fostul 
cinematograf Dacia este acum în plin proces de modernizare.

Primarul Emil Boc a vizitat ieri șantierul fostului cinema Dacia
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Răspuns: ...........................................................................................

Nume/Prenume: ...............................................................................

Adresă/Tel.: ......................................................................................

vârstă: ................... profesie: ...........................................................

Taloanele se depun până în data de 15 septembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica 
publicitate. Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect 
la întrebare și vor fi anunțați în data de 17 septembrie.

Taloanele se depun până în data dse depun p

Mitropolitul Clujului, ÎPS 

Andrei Andreicuţ, consi-

deră că imigranţii din 

Africa sau Asia, care se 

îndreaptă spre statele 

europene, „trebuie primiţi 

cu bunătate”, pentru că 

nu au plecat de bine din 

ţările lor, ci în urma tero-

rii instalate şi a sărăciei.

Întrebat ieri într-o confe-

rinţă de presă la Cluj-Napoca 

dacă actuala criză a imigran-

ţilor care provin din state is-

lamice ar putea constitui un 

pericol pentru creştinismul 

din statele europene, ÎPS An-

drei Andreicuţ a spus că eu-

ropenii nu trebuie să uite că 

civilizaţia pe care au moşte-

nit-o s-a întemeiat pe temelie 

creştină.

„Aceste valuri de imigranţi 

care pleacă de acolo nu plea-

că de bine, ci pleacă de rău. 

Adică această teroare ce s-a 

instalat în zonă îi determină 

până la urmă să-şi părăseas-

că casa şi ţara. Oamenii aceş-

tia trebuie primiţi cu bună-

tate, şi cine ar trebui să-i pri-

mească cu bunătate? Tinerii 

să-i primească cu bunătate 

pentru că cei mai mulţi sunt 

de vârsta lor. Am văzut prin 

mijloacele media că cei ce 

pleacă şi îşi iau lumea în cap, 

majoritatea sunt oameni ti-

neri. Eu nu sunt un sociolog 

al religiilor, toată misiunea 

mea s-a desfăşurat aici în 

Români şi nu-mi dau seama 

bine ce se întâmplă acolo”, 

a declarat mitropolitul Clu-

jului.

ÎPS Andrei Andreicuţ con-

sideră că „francezii şi engle-

zii şi alţii din alte state civili-

zate ar trebui să ţină mai mult 

la spiritualitatea lor”.

„Un lucru este clar. Şi fran-

cezii şi englezii şi alte state 

civilizate ar trebui să ţină mai 

mult la spiritualitatea lor. Pri-

vind de aici de departe avem 

impresia că uneori nu au pre-

ocupări spirituale foarte, foar-

te profunde pentru că ei, ca 

şi noi, sunt creştini, şi nu tre-

buie să uite niciodată că civi-

lizaţia pe care au moştenit-o 

s-a întemeiat pe temelie creş-

tină. Eu cred că nu ţin sufi ci-

ent de mult la spiritualitatea 

lor. Asta  nu înseamnă că nu 

trebuie să fi e buni şi să îi pri-

mească pe imigranţii care vin 

datorită faptului că e sărăcie 

la ei în Asia sau în Africa. Şi 

românii noştri care pleacă din 

motivul acesta pleacă, că sunt 

săraci şi nu au un loc de mun-

că în România. Cred că nu ar 

trebui să se schimbe confi gu-

raţia spirituală a Europei. Într-

o lume în care sunt aşa de 

multe probleme, aşa de mul-

te convulsii, într-o lume în ca-

re e prezent şi terorismul e 

nevoie de tineri cuminţi care 

efectiv în această lume să adu-

că echilibrul şi o notă de op-

timism”, a mai spus mitropo-

litul Clujului.

Potrivit acestuia, foarte 

mulţi dintre imigranţi sunt 

creştini, iar în Siria sau Irak 

au fost multe biserici dărâma-

te, „creştinii fi ind primii ex-

puşi la toate atrocităţile”.

Înaltpreasfinţitului Părin-

te Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei a afirmat, miercuri, 

în avanpremiera întâlnirii ti-

nerilor ortodocşi din Euro-

pa care se va desfăşura la 

Cluj-Napoca, că „trebuie să 

respectăm şi credinţa mino-

rităţilor” şi că „musulmanii 

din Bucureşti au şi ei drep-

tul să se închine”, adăugând 

că „moscheea să fie pe mă-

sura numărului lor (n.red. 

musulmanilor) care nu este 

aşa de mare, o clădire nor-

mală în care oamenii să se 

poată ruga”.

ÎPS Andrei a precizat că 

România este o ţară creştină 

şi că discuţia privind constru-

irea moscheii din Bucureşti 

nu trebuie hiperbolizată.

„Tinerii, oamenii care  se 

împotrivesc, nu cred că este 

un fenomen general. Sigură 

că România este o ţară creş-

tină, dorim să rămânem o ţa-

ră creştină, dar creştinii sunt 

oameni buni. Şi atunci trebu-

ie să respectăm şi credinţa 

minorităţilor, a altor oameni 

pe care Dumnezeu i-a îngă-

duit să locuiască cu noi în 

România, au şi ei tradiţia lor, 

au şi ei religia lor care trebu-

ie s-o respectăm. Adică eu 

cred că acest lucru nu trebu-

ie hiperbolizat şi dat o im-

portanţă pe care, la urma ur-

mei, nu o are. Musulmanii 

din Bucureşti care sunt ori 

de obârşie din Dobrogea ori 

veniţi cu afaceri din toată lu-

mea au şi ei dreptul să se în-

chine. Sigur că moscheea să 

fi e pe măsura numărului lor 

care nu este aşa de mare. 

Cred că nu trebuie o clădire 

care să ne strivească prin 

imensitatea ei, o clădire nor-

mală în care oamenii să se 

poată ruga. Trebuie să fi m 

buni”, a declarat ÎPS Andrei.

Peste 6.000 de tineri din 17 

țări ale lumii sunt așteptați 

weekendul acesta la Cluj-Na-

poca, unde vor participa la 

„Întâlnirea tinerilor ortodocși 

din Europa”. La eveniment es-

te așteptat să participe și Pa-

triarhul Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, PF Daniel, precum și 

secretarul de stat pentru Cul-

te, Victor Opaschi.

„Întâlnirea tinerilor orto-

docși din Europa” va începe 

vineri, 4 septembrie, princi-

palul eveniment fi ind deschi-

derea ofi cială care va avea 

loc în Piața Avram Iancu, în 

fața Catedralei Mitropolitane, 

în prezența PF Patriarh Da-

niel. Deschiderea va fi  urma-

tă de un concert Holograf, de 

la ora 20.30, în Piața Unirii. 

Pe parcursul următoarelor zi-

le, tinerii vor participa la dez-

bateri și la activități turisti-

ce, dar și la ateliere de creație. 

„Întâlnirea tinerilor ortodocși” 

se va încheia luni, 7 septem-

brie. Manifestarea este spri-

jinită de Consiliul Județean 

Cluj, Primăria Cluj-Napoca și 

de Guvern.

ÎPS Andrei, despre migranţi: 
Şi românii pleacă din cauza sărăciei
Mitropolitul Clujului a vorbit despre actuala criză a migranţilor care provin din state islamice şi despre 
pericolul pe care aceştia l-ar putea constitui pentru creştinismul din statele europene.

ÎPS Andrei Andreicuț a vorbit ieri într-o conferință de presă despre situația migranților

PUBLICITATE

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

ÎPS ANDREI 
ANDREICUŢ | 
mitropolitul Clujului

„Oamenii aceştia 
trebuie primiţi cu 
bunătate, şi cine 
ar trebui să-i 
primească cu 
bunătate? Tinerii 
să-i primească cu 
bunătate pentru 
că cei mai mulţi 
sunt de vârsta lor“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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 casă veche în Florești, ca-
sa, grajdul și grădina în supr. to-
tală de 742 mp, str A. Iancu, front 
16 m. Tel. 0751-824853 sau 
0742-097455. (2.7)

¤ Vând casă cu 2 camere, preţ 
200 euro/mp, construit, cu teren 
500 mp, plan. Inf. suplimentare 
la tel. 0723-424624. (2.7)

¤ Vând cabană la munte, în Va-
lea Ierii, supr. 72 mp, cu toate 
utilităţile, preţ 16500 euro, nego-
ciabil. Inf. la tel. 0724-443744 
(2.7)

¤ P.F. caut casă modestă, veche, 
nu foarte mare, cu grădină mică, 
singur în curte, cu acte în regulă 
în cartierele Gheorgheni, Bulga-
ria, zona Abator. Exclus agenţii. 
Aștept oferte la tel. 0264-439296 
(2.7)

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Aștept 
oferte la tel. 0740-240238. (3.7)

¤ Vând cabană în Băișoara, sat 
Răsinet, 3 camere, utilităţi, teren 
în supr. de 600 mp, ieftină. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0724-443744. (4.7)

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, situat la intrarea Turda-Dăbă-
gău, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană E60, vis-à-vis de Căminul 
de vârstnici Sfânta Sava, teren 
compact, curent electric, carte 
funciară, poziţie și locaţie foarte 
bună pentru construcţie de anver-
gură, preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând teren intavilan în Mărișel, 
supr. 12200 mp, zonă centrală, 
front la drum principal 90 m, cu-
rent electric, apă, carte funciară, 
preţ 10 euro/mp. Inf. și relaţii su-

plimentare la tel. 0744-653097. 
(3.7)

¤Vând 6 ha teren, cart. Iris, pe 
str. Giuseppe Verdi, zona de case, 
la intrare în sat Valea Fânâţelor, 
preţ 10 euro/mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0744-653097. 
(3.7)

¤ 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.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
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. 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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Inf. la tel. 0748-945.449. (2.7)

¤ 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, experi-
enţă 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.

¤ Angajăm în Cluj: zugravi, rigip-
sari, muncitori necalifi caţi.
Salariu atractiv.
Telefon: 021-313.43.79. (8.20)

¤ 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

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

¤ 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: 
horea@orange-webagency.
com.

ANIMALE

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

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc pentru relaţie 
serioasă, căsătorie, domn din zo-
dia, berbec, rac, gemeni, capri-
corn, născut între anii 
1972-1973, 1975-1976, 
1982-1983, 1964-1965. Eu, năs-
cută în anul 1971, cu aspect fi zic 
plăcut, fără obligaţii, romantică. 
Aștept răspuns prine-mail: zse-
lenszki@yahoo.com, cu loc de în-
tâlnire în Cluj-Napoca. (2.7)

LICITAŢIE

¤ 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 regle-
mentarea modului și condiţiilor 
de valorifi care a bunurilor intrate, 
potrivit legii, în proprietatea pri-
vată a statului, organizează la se-
diul instituţiei situat în Cluj-Napo-
ca, P-ţa Avram Iancu nr.19 (etajul 
II, sala de sedinte), jud. Cluj:
LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ, în 
data de 15 septembrie 2015, ora 
10, privind vânzarea, următoare-
lor bunuri imobile/ mobile, re-
spectiv: apartament cu 3 camere 
si dependinte cu suprafaţă utilă 
de 118,37 mp, situat în mun.
Cluj-Napoca, str. Iuliu Hateganu, 
nr. 6, etaj I, ap. 2, teren construc-
tie si utilitati in cote indivize, zona 
centrală, fi nisaj modern, înscris în 
CF nr. 523986-C1-U1Cluj-Napoca, 
nr. topo -11033/II, preţ de porni-
re a licitaţiei – 675.100 lei (TVA 
inclus), autoturism marca Peu-
geot tip 307, an fabricaţie 2001, 
cilindree 1587, combustibil benzi-
nă, nr. Indentifi care VF33AN-
FUB82150632, cu defecte, uzat, 
preţ de pornire a licitaţiei – 7.160 
lei (TVA inclus); autoturism mar-
ca Dacia, tip 1310 berlină, an fa-
bricaţie 1998, cilindree 1397 
cmc, comb. benzina, nr. de înma-
triculare CJ-07-XBJ, cu defecte, 
uzat, preţ de pornire a licitaţiei 
950 lei (TVA inclus).
De asemenea prezintă si oferă 
spre achiziţionare prin vânzare di-
rectă următoarele produse: 
5.702 bucăti pietre pretioase / 
rubine în greutate totală de 
1.666,81 grame, la preţul de 36 
lei / gram, cu valoare totală de 
60.005 lei respectiv, 7 buc. inele, 
pandantive diverse din argint de 
925 %o, respectiv, aur 585 %o, 
cu pietre sintetice colorate, în 
greutate de 64,88 gr. Argint (pret 
mediu de 2,05 – 2,16 lei / gram) 
si 2,13 grame aur cu pret de 
107,60 lei / gram si valoare tota-
lă de 367,92 lei, pentru care achi-
ziţionarea se face pe întreaga 
cantitate/pe cutii cu rubine /206 
– 350 buc /sau loturi / tipuri de 
bijuterii prin persoane fi zic e/ ju-
ridice autorizate de A.N.P.C. Bu-
curesti; 18 jocuri electronice slot 
machine diverse, uzate, functio-
nale, prez. la vânzare pe unităti 
specializ. / autorizate, cu preturi 
cuprinse între 350 si 525 lei / 
buc. si valoare totală de 7.350 
lei; 10.000 buc. cabluri / fi re 
electrice din cupru semifabricate 
/ fi se prelungitoare, avand valoa-
rea totală rămasă la vânzare de 
14.000 lei; 18 utilaje industriale 
de uz comercial din inox folosite, 
uzate, avand valoarea totală ră-
masă la vânzare de 9.935 lei ; un 
autoturism marca Renault, cu nr. 
de înm. HD-03-NHG, nefunctio-
nal, uzat, cu defecte, prezentat la 
vanzare pentru piese de schimb 
cu ultim preţ de – 600 lei. Poten-
ţialii ofertanţi pot viziona imobi-
lul la locatia de mai sus iar bunu-
rile mobile la Biroul Vamal de In-
terior Cluj, respectiv la depozitul 
compartim. de valorifi care din ca-
drul A.J.F.P. Cluj.

Depunerea documentaţiei (cere-
rea de înscriere la licitaţie, copia 
actului de indentitate (CIF -ptr. 
pers. juridice), certifi catele de 
atestare fi scală, emise de organe-
le fi scale și ale Primăriei de domi-
ciliu și împuternicirea / delegaţia 
de reprezentare a ofertantului la 
licitaţie – dacă este cazul), a 
avansului de înscriere la licitaţia 
din data de 15.09.2015, a oferte-
lor de achizitie, se realizează an-
terior acestei date respectiv, până 
în data de 14.09.2015 ora 15,00 
la compartimentul valorifi care 
bunuri din str. Pitesti, nr. 7, etaj 
IV, cam. 2, Cluj – Napoca.
Informaţii suplimentare, alte date 
/ elemente de identifi care, ra-
poarte de expertiză, poze / condi-
ţii de participare la licitatie, de 
achiziţionare a bunurilor prezen-
tate precum și a altor bunuri di-
verse, 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 SC ''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 si la sediul in-
stituţiei, compartimentul valorifi -
care bunuri, sau la adresa de 
e-mail: Vasile.Trif.CJ @mfi nante.
ro. Garanţia / avansul de partici-
pare la licitaţie este de minim 10 
% din valoarea de pornire a licita-
ţiei pentru produsul dorit a fi  
achiziţionat și se depune în contul 
D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, nr. RO-
96TREZ2165005XXX006910, 
deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, 
CIF- 4426336 sau, în numerar la 
caseria institutiei. În caz de nead-
judecare, avansul se restituie titu-
larului în maxim 5 zile lucrătoare. 
Pasul de licitaţie se stabilește de 
către comisia de licitaţie abilitată, 
înainte de începerea licitaţiei (in 
cotă procentuală sau sumă abso-
lută). Adjudecarea poate fi  reali-
zată cu plata integrală în maxim 
5 (cinci) zile de la data licitaţiei. 
Câștigătorul licitaţiei pierde avan-
sul depus în cazul neachitării pro-
dusului adjudecat în termenul 
prevăzut de lege și suportă chel-
tuielile aferente organizării unei 
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 
anunt publicitar spre vânzare s-au 
transferate la valorifi care prin alte 
metode prevăzute de lege. (1.1)

PIERDERI

¤ Lichidator desemnat de O.R.C. 
Cluj la S.C. MEPA COM S.R.L., 
prin rezoluţia nr. 
4116/26.02.2015, cu sediul în 
Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 
1918, nr. 23, jud. Cluj, C.U.I. 
6838864, J12/4480/1994, de-
clar pierdut CERTIFICATUL DE ÎN-
REGISTRARE la O.R.C. de pe lângă 
Tribunalul Cluj a S.C. MEPA COM 
S.R.L. Se declară nul. (1.1)

¤ Lichidator desemnat de O.R.C. 
Cluj la S.C. TECADIS S.R.L., prin 
rezoluţia nr. 24559/27.11.2014, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Dâmboviţei, nr. 22, Bl. D3, Sc. 1, 
Et. 2, ap. 6, jud. Cluj, CUI 
10355515, J12/490/1998, de-
clar pierdut CERTIFICATUL DE ÎN-
REGISTRARE la O.R.C de pe lângă 
Tribunalul Cluj a S.C. TECADIS 
S.R.L. Se declară nul. (1.1)

¤ Lichidator desemnat de O.R.C. 
Cluj la S.C. PETRIC IMPEX S.R.L., 
prin rezoluţia nr. 
4117/26.02.2015, cu sediul în 
Cluj Napoca, str. Ilie Măcelaru, nr. 
22/A, jud. Cluj, C.U.I. 2877020, 
J12/496/1992, declar pierdut 
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE 
la O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Cluj a S.C. PETRIC IMPEX S.R.L. Se 
declară nul. (1.1)

¤ Lichidator desemnat de O.R.C 
Cluj la S.C. MARLO BAR S.R.L., 
prin rezoluţia nr. 
24557/27.11.2014, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Rășinari, nr. 1, 
Ap. 9, jud. Cluj, C.U.I. 16837335, 
J12/3635/2004, declar pierdut 
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE 
la O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Cluj a S.C. MARLOBAR S.R.L. Se 
declară nul. (1.1)

¤ Lichidator desemnat de O.R.C. 
Cluj la SC IMEX COMPLAST H PR 
M PLAST C MET S AUTO IM EX 
S.R.L., prin rezoluţia nr. 
24558/27.11.2014, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Codru Drăgușa-
nu, nr. 22, jud. Cluj, C.U.I. 
221770, J12/2984/1991, declar 
pierdut CERTIFICATUL DE ÎNREGIS-
TRARE la O.R.C. de pe lângă Tri-
bunalul Cluj a S.C. IMEX COM-

PLAST H PR M PLAST C MET S AU-
TO IM EX S.R.L. Se declară nul. 
(1.1)

¤ Lichidator desemnat de O.R.C. 
Cluj la S.C. NORTHWOOD BOTA-
NICAL S.R.L., prin Încheierea nr. 
12567/18.06.2009, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Pasteur, nr. 74, 
Ap. 33, jud. Cluj, CUI 12834611, 
J12/1100/2000, declar pierdut 
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE 
la ORC de pe lângă Tribunalul 
Cluj a SC NORTHWOOD BOTANI-
CAL SRL. Se declară nul. (1.1)

¤ Lichidator desemnat de O.R.C. 
Cluj la S.C. SIMPLE CLEAN IMPEX 
S.R.L., prin Încheierea nr. 
26060/23.11.2007, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Muncitorilor, nr. 
20, Ap. 14, jud. Cluj, CUI 
14503126, J12/447/2002, declar 
pierdut CERTIFICATUL DE ÎNREGIS-
TRARE la O.R.C. de pe lângă Tri-
bunalul Cluj a S.C. SIMPLE CLEAN 
IMPEX S.R.L.. Se declară nul. 
(1.1)

¤ Lichidator desemnat de O.R.C. 
Cluj la S.C. INTER BAR S.R.L., prin 
Încheierea nr. 

16502/04.06.2007, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, 
nr. 9, jud. Cluj, C.U.I. 14054841, 
J12/1036/2001, declar pierdut 
CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE 
la O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Cluj a S.C. INTER BAR S.R.L. Se 
declară nul. (1.1)

¤ Lichidator desemnat de O.R.C. 
Cluj la S.C. CODZERO S.R.L., prin 
Încheierea nr. 
10440/27.05.2009, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Rovine, nr. 8, 
Ap. 17, jud. Cluj, C.U.I. 
17346263, J12/929/2005, de-
clar pierdut CERTIFICATUL DE ÎN-
REGISTRARE la O.R.C. de pe lângă 
Tribunalul Cluj a S.C. CODZERO 
S.R.L.. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator 
pentru suspendarea de activitate 
al societăţii TOTAL DESIGN S.R.L., 
C.U.I. 11254632, 
J12/1902/1998, sediul str. Stre-
iului nr. 1/12 ,Cluj-Napoca, jud. 
Cluj, pe care îl declarăm nul. 
(1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 cu modifi că-
rile și completările ulterioare, ALLPACK PRODUCTION 
S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea obţine-
rii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Fabricarea ar-
ticolelor de ambalaj din material de plastic“, din Sat Lu-
na, comunA Florești, Fermă 9, Hala 25, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
luni-joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8:00 
– 14:00 sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.



joi, 3 septembrie 2015 monitorulcj.ro 9

CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU 
GĂZDUIREA ŞI ÎNGRIJIREA 

PERSOANELOR AFLATE 
ÎN DIFICULTATE „ASISTMED”

• SERVICII SOCIO MEDICALE COMPLEXE

• KINETOTERAPIE

• ACTIVITĂŢI RECREATIVE

• 3 MESE PE ZI + DOUĂ GUSTĂRI

CLUJ, COMUNA FLOREȘTI, LOCALITATEA 
LUNA DE SUS NR 3 B

TEL 0364 417 283, 0264 285 068

 ASTĂZI LA TV
TVR 1

13:30 De joi până joi (live)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Coolmea distracţiei (div.)
18:00 Mărturii pentru viitor
18:30 Istorii de buzunar (reluare)
18:40 Pe urmele omului de 
Neanderthal (f. doc.)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbește liber! (live)
22:00 Starea naţiei (reality show)
23:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 7, episodul 15)
23:55 Dinastia Kennedy (sua)

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2015, reality show) (live)
16:00 Observator
17:00 Acces direct 
19:00 Observator
20:00 Observator special 
20:30 Demolatorul (sua, 1993, 
acţiune)
22:30 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
16:00 Ce spun românii (2015, 
reality show)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:00 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 5, ep. 12)
21:30 Gașca nebună (sua, 
2007, com.)
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Click! (2014, mag. 
life-style, episodul 131) 
(reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Casa: construcţie și 
design (div., episodul 35)

14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort 
(gastro-reality, sezonul 14, 
episodul 36) (reluare)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 55) (reluare)
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate (2009, 
reality show, sezonul 2, ep. 4)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Cireașa de pe tort 
(sezonul 14, episodul 37)
20:30 Fii pe fază și raportează 
(sua, 2009, com.)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 56)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 136)
20:30 Fii pe fază și raportează 
(sua, 2009, com.)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 56)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 136)
23:30 Click! (2014, mag. 
life-style, episodul 132) 

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:30 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Un destin la răscruce (tur., 
2013, s. dr.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Sport confi dential (reluare)
13:30 Știri Look TV ( emis. info.)
15:00 Poveștile României 
(reluare)
16:00 Meci Fotbal Liga I: CSMS 
Iași - AFC ASA 2013 Tg. Mureș 
(2015, emis. sport) (reluare)
18:00 Business Expres (2013, 
emis. info.)
18:30 Știri Look TV
19:30 Fotbal Look (emis. sport) 
21:00 Celebrity 
22:00 Lynch (col., 2012, s. 
poliţist, sezonul 3, episodul 7)
23:00 Fotbal Look (emis. sport) 
(reluare)

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează 
concurs în data de 23.09.2015, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Îngrijitoare: 29 posturi;
- Brancardier: 7 posturi.
- Spălătoreasă: 4 posturi
- Bucătar: 4 posturi
- Muncitor necalifi cat bucătărie: 6 posturi
- Instalator: 1 post
- Sudor: 1 post
- Zidar: 1 post
- Electirician: 1 post
- Muncitor necalifi cat pentru neutralizator deșeuri: 1 post
- Ingrijitor curte: 1 post
- Portar: 2 posturi
- Curier: 1 post

Informaţiile detaliate despre calendarul concursuului și 
condiţiile de participare sunt afi șate la sediul Spitalului.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 
et. II, cam.22, in perioada 02.09.2015-15.09.2015, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA

anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 

în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează 

concurs în data de 28.09.2015, conform prevederilor HG 

nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Infi rmier: 50 posturi;

- Tehnician de radiologie licenţiat: 2 posturi;

- Asistent de laborator clinic licenţiat: 1 post,

- Asistent medical licentiat: 1 post;

Informaţiile detaliate despre calendarul concursuului și 

condiţiile de participare sunt afi șate la sediul Spitalului.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 

et. II, cam.22, in perioada 07.09.2015-18.09.2015, dupa 

urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 

12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ 
NAPOCA, având ca domeniu de activitate salubritate şi 
activităţi similare – anunţă selecţie de personal pentru:

LĂCĂTUŞ MECANIC – construcţii metalice
Condiţii pentru ocuparea postului:
–  Studii medii sau şcoală profesională de profi l – califi care 

de lăcătuş mecanic
Cererile se pot depune la adresa:
CLU-NAPOCA, STR. Calea Baciului, nr. 81-83, între orele 

9 .00 – 16.00

Telefon: 0264 / 456863 interior 117, 
email: corina.catinas@rosal.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Se angajează 

Șoferi cu C+E,
pentru a lucra cu TIR pe Comunitate,

la fi rma de Transporturi frigorifi ce 
TROTA din Cluj.

Cei interesaţi trebuie să aibă toată documentaţia valabilă, 
la zi și fără antecedente penale și rutiere.

Se garantează importante condiţii de salarizare.

Selecţiile se vor face:
Zilnic la birul Trota din Cluj, str. Baladei 2A.

– 1 septembrie: București

– 8 septembrie: Timișoara și Constanţa;

– 9 septembrie: Brăila și Tg. Jiu;

– 10 septembrie: Bacău și Brașov

– 11 septembrie: Suceava și București

CV și informaţii la soferitir@trota.ro 
și 0740-295.418

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează 
concurs în data de 24.09.2015, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Șef birou administrativ-economist: 1 post;
- Economist la Servciul aprovizionare-transport: 1 post
- Consilier juridic: 1 post
- Operator calculator: 1 post
- Inginer de sisten: 1 post

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 
et. II, cam.22, in perioada 03.09.2015-16.09.2015, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168

-  Economist la Servciul R.U.N.O.S. perioadă detrminată: 
1 post

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 
et. II, cam.22, in perioada 11.09.2015-17.09.2015, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168

Informaţiile detaliate despre calendarul concursuului și 
condiţiile de participare sunt afi șate la sediul Spitalului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

CONCURS DE RECRUTARE în data de 24.09.2015, la 
sediul Primăriei comunei Vultureni, judeţul Cluj, situat in 
localitatea Vultureni nr.73, pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată în cadrul Compartimentului Centrul de 
Informare Turistică a următoarelor posturi contractuale:

1 post –  Inspector de specialitate (ghid de turism ), gradul 
debutant;

1 post –  Inspector de specialitate (agent de turism), 
gradul debutant.

Condiţii generale pentru participarea la concurs: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţii specifi ce de ocupare:
1)  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2)  absolvent al unui curs de ghid/agent de turism absolvit 
cu Certifi cat de califi care profesională recunoscut de 
M.M.F.P.S.P.V. și M.E.N.

3) fără vechime în specialitatea studiilor absolvite;
4)  cunoștinţe de operare pe calculator – Word, Excel, 

Power Point, Internet ;
5) cunoștinţe de limba engleză;
6) spirit analitic și capacitate de sinteză;
7) abilităţi de comunicare;
8) capacitate de lucru în echipă.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în 
perioada 07.09.2015 – 21.09.2015 de luni până vineri 
între orele 7.30-15.30, la sediul Primăriei comunei Vultureni, 
judeţul Cluj situat in localitatea Vultureni nr.73.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei 
Vultureni, Judeţul Cluj, tel: 0264/271078.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor” Cluj-Napoca

organizează la sediul din Cluj Napoca, Str. Croitorilor, nr. 19-21
CONCURS

pentru ocuparea postului vacant de 
asistent medical generalist principal

Proba scrisă va avea loc în data de 24.09.2015, ora 11.00
Condiţii de participare la concurs: • studii – diplomă de 

licenţă, sau de absolvire a învăţământului superior sau diplomă 
de școală sanitară postliceală sau echivalentă; • 5 ani vechime 
ca asistent medical generalist; • adeverinţă grad principal;

Data limită de depunere a dosarelor: 15.09. 2015 ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

ACORD DE MEDIU

S.C. NORAK S.R.L. anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire hală metalică“ în comuna Apahida, 
sat Apahida, str. Libertăţii nr. 234, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, î n zilele de: luni între orele 09.00-16.30 
și marţi-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 
9,00-12,00 şi la sediul S.C. NORAK S.R.L. din comuna 
Apahida, sat Apahida, str. Libertăţii nr. 234, jud. Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
08.00-16.30 și vineri între orele 8,00-14,00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. GLASS MINERAL S.R.L. 

cu domeniul de activitate 
exploatare nisip

angajează 

la punctul de lucru din satul Sînpaul, 

comuna Sînpaul, judeţul Cluj:

– 1 şef punct de lucru

– 2 mecanici operatori utilaj

– 1 lăcătuş persoană deservire instalaţie

– 1 muncitor necalifi cat

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne 

contactaţi la adresa de email offi ce@glassmineral.ro
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DACĂ
• VREI SĂ FACI PARTE DINTR-O ECHIPĂ DE 

PROFESIONIȘTI;
• VREI SĂ FII TRATAT CU RESPECT ȘI BUN SIMȚ;
• VREI SĂ ÎNVEȚI O MESERIE CU 

RESPONSABILITATE;
• VREI SĂ PROGRESEZI ÎN MESERIE,

ATUNCI VINO LA ADAX-COM
ȘI INVAȚĂ SAU PRACTICĂ
MESERIA DE MECANIC VULCANIZATOR ÎN RÎNDUL
UNOR COLEGI CARE FAC ACEASTĂ MESERIE
DE PESTE 20 ANI ÎN ACELAȘI LOC :
ADAX-COM SRL
www.office@adax.ro
TEL.0722-228195

 CLUJ-NAPOCA
 STR.AUREL VLAICU NR.150

PUBLICITATE
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PUBLICITATE

Landul Bavaria, din sudul 

Germaniei, a făcut apel la 

ajutor din partea restului 

ţării, după ce a devenit 

un punct major de sosire 

a imigranţilor din 

Orientul Mijlociu şi Africa 

în Europa.

Trenuri pline cu imigranţi 

care vin din Grecia, prin Eu-

ropa de Est, pe ruta balcani-

că, au început să sosească în 

Germania, destinaţia favorită 

a celor mai mulţi dintre ei.

Chiar dacă Germania se aş-

tepta să primească aproxima-

tiv 800.000 de imigranţi anul 

acesta, sosirea în număr atât 

de mare a fost un şoc. „Bava-

ria nu poate face faţă singu-

ră”, a declarat ministrul Afa-

cerilor sociale din acest land, 

Emilia Mueller. „Numărul so-

licitanţilor de azil care sosesc 

explodează”, a adăugat ea.

Ministrul a precizat că apro-

ximativ 2.000 de imigranţi so-

seau zilnic în landul Bavaria 

în ultima perioadă, dar de câ-

teva zile numai în oraşul Mun-

chen sosesc circa 1.500 zilnic. 

Autorităţile deja depun efor-

turi pentru a distribui imigran-

ţii în tot landul Bavaria, pen-

tru a împărţi costurile.

Landul Baden-Wuerttem-

berg a promis deja că va aju-

ta, iar autorităţile discută cu 

ofi cialii companiei feroviare 

pentru a vedea ce opţiuni exis-

tă pentru a le permite imigran-

ţilor să călătorească de la în-

ceput spre alte părţi ale Ger-

maniei.

Ministrul german al Mun-

cii, Andrea Nahles, a precizat 

că din cauza valului de imi-

granţi sunt necesare mai mul-

te fonduri pentru programe 

sociale şi de integrare a aces-

tora în câmpul muncii. Ea a 

cerut între 1,8 şi 3,3 miliarde 

de euro în plus pentru astfel 

de cheltuieli, precizând că su-

ma necesară până în 2019 s-ar 

putea ridica la şapte miliarde 

de euro.

Ministrul a apreciat că Ger-

mania ar putea benefi cia de 

pe urma numărului mare de 

imigranţi, integrându-i în câm-

pul muncii. „Ei sunt plini de 

motivaţie şi au nevoie să mun-

cească”, a declarat ea.

Gară închisă în Ungaria

Ofi cialii se aşteaptă însă la 

noi sosiri zilele următoare. 

Autorităţile din Salzburg, Aus-

tria, au anunţat că 2.000 de 

imigranţi se îndreaptă spre 

Germania. La Budapesta, ofi -

cialii au blocat accesul imi-

granţilor în gara Keleti, 5.000 

de persoane fi ind astfel îm-

piedicate să plece. În Cehia, 

200 de imigranţi care se în-

dreptau spre Germania au fost 

daţi jos din trenuri.

Trenurile pline cu imigranţi 

care au plecat luni din Unga-

ria au ajuns în Austria şi Ger-

mania, după ce au fost bloca-

te o perioadă la graniţa unga-

ro-austriacă.

Ce vrea să facă 
Germania

Germania urmează să dez-

văluie pe 24 septembrie un 

pachet cuprinzător de măsuri 

prin care să facă faţă crizei 

refugiaţilor, care se intensifi -

că, a anunţat luni cancelarul 

Angela Merkel, relatează pos-

tul Radio Free Europe-Radio 

Liberty (RFE-RL) în pagina 

electronică.

Germania se aşteaptă să 

primească aproximativ 800.000 

de solicitanţi de azil anul aces-

ta, de patru ori mai mulţi de-

cât în 2014 şi cu mult mai 

mulţi decât orice alt stat mem-

bru al Uniunii Europene (UE).

Merkel a îndemnat – în 

conferinţa sa de presă anua-

lă de luni – celelalte state 

membre UE să-şi accepte par-

tea „corectă” de azilanţi.

Ea a subliniat că este ne-

cesar ca Italia – care a primit 

un număr uriaş de imigranţi 

ce au traversa Mediterana – 

să primească ajutor de la ce-

lelalte state UE.

Merkel a criticat mai mul-

te ţări, inclusiv Slovacia, ca-

re au respins imigranţi din ţă-

ri musulmane.

„Dacă începem să spunem 

«eu nu vreau musulmani», aces-

ta nu poate să fi e un lucru bun”, 

a declarat cancelarul.

Potrivit ONU, peste 300.000 

de persoane au fugit până în 

prezent către Europa, din ca-

lea războiului şi difi cultăţilor 

economice cu care se confrun-

tă în ţări din Orientul Mijlo-

ciu şi Africa.

Bavaria – îngenunchiată 
de imigranţi
Regiunea din sudul Germaniei nu face faţă numărului mare de imigranţi.

Imigranţii au început de luni să sosească la graniţele Germaniei
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ANGAJEAZĂ 

pentru

MUNCITORI
în vederea califi cării în meseria de

Confecţioner în Cablaje Auto

OFERTA SALARIALĂ

• posibilitatea unui câștig lunar de 1536 lei brut +
• tichete de masă
• transport gratuit asigurat

ALTE BENEFICII SALARIARE 

• bonus de familie
• bonus prezenta
• bonus calitate
• productivitate
• bonus pentru copii,
 •  bonus de fi delitate, prime de Paști și Crăciun și ore 

suplimentare plătite 200%.

Cerinţe: Distingerea culorilor, disponibilitate program în 3 schimburi.

Mediu de lucru curat, organizat și modern.

Dacă ești interesat sună la numărul de telefon gratuit în orice reţea

0800 0800 70

Comunicat de presă

Consorţiul Internaţional Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (CILSDGC), 
liderul parteneriatului european care implementează proiectul „Literacy Cubed – Focus on 
Roma Families” (LIT3), organizează, în perioada 3-5 septembrie a.c., la Hotel Napoca, 
Cluj-Napoca, conferinţa fi nală a proiectului mai sus-numit.

Proiectul LIT3, co-fi nanţat de Comisia Europeană, Agenţia Executivă pentru Educaţie, 
Audiovizual și Cultură, prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (Activitatea Cheie 
1, număr proiect 543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR), derulat în perioada 1 decembrie 
2013 – 30 noiembrie 2015, promovează lectura şi educaţia pentru sănătate în familie ca 
mijloc de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare ale copiilor romi.

Planul de implementare al proiectului LIT3 s-a centrat pe
•  formularea de recomandări de politici educaţionale la nivel local și european;
•  implicarea factorilor interesaţi în elaborarea politicilor și strategiilor educaţionale 

locale care vizează membrii dezavantajaţi ai comunităţii;
•  elaborarea și testarea unui program de lectură și educaţie pentru sănătate adresat 

familiilor rome marginalizate.

Parteneriatul, care pe lângă CILSDGC include Asociaţia Learn&Vision (România), precum 
și organizaţii din Muntenegru, Slovacia și Marea Britanie, a obţinut până în prezent 
următoarele rezultate:

- Document de poziţie – Literaţia pentru familie produce rezultate!
-  Abilităţi îmbunătăţite de citire și de îngrijire a sănătăţii și atitudini mai pozitive faţă de 

învăţare la copii;
- Mediu de învăţare mai favorabil în familie;
-  Capacitate crescută de implementare a programelor de în familii rome dezavantajate: 

dezvoltare de curriculum și resurse umane;
-  Capacitate crescută de implicare a factorilor interesaţi în elaborarea strategiilor locale 

de literaţie pentru familie;
-  Capacitate crescută de promovare a literaţiei pentru familie (advocacy).
În cadrul conferinţei, joi, 3 septembrie, cu începere la ora 13.00, va avea loc o conferinţă 

de presă în sala Ambasador a Hotelului Napoca. Pentru informaţii suplimentare despre 
proiect, vă invităm să vizitaţi www.lit3-project.eu. Pentru informaţii suplimentare despre 
conferinţa fi nală, scrieţi-ne la adresa: ariana.vacaretu@vimore.com

   

 

Literacy Cubed - Focus on Roma Families / LIT3 
  Agreement N°. 2013- 3669  

Project N°. 543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR 

Selecţionerul Anghel 

Iordănescu a declarat, 

ieri, la plecarea către 

Budapesta că este încre-

zător în şansele echipei 

naţionale în meciurile cu 

Ungaria şi Grecia care ar 

putea decide soarta califi -

cării la Euro-2016.

„Doi dintre jucători, Tătă-

ruşanu şi Torje, au venit foar-

te târziu şi nu au participat la 

antrenamentul de luni. Torje 

are probleme de sănătătate, 

are câteva copci unde a fost 

lovit la cap. Legat de jucăto-

rii care nu au intrat în progra-

mul echipei naţionale, Stelia-

no Filip şi Chiricheş, ei nu au 

făcut antrenament cu noi, nici 

luni şi nici marţi. Au avut pro-

gram separat. Abia azi au avut 

un program mai aproape de 

ce ne dorim, iar Steliano a in-

trat în ultimele 20 de minute 

ale antrenamentului”, a spus 

tehnicianul.

Iordănescu s-a arătat de-

ranjat atunci când a fost în-

trebat ce părere are despre 

faptul că atacantul Ciprian 

Marica a ratat un transfer la 

PAOK Salonic.

„Dacă discutăm de pole-

mică, nu mai avem ce discu-

ta... Aici e vorba de soarta fot-

balului românesc, nu de soar-

ta lui Ciprian Marica”, a spus 

iritat selecţionerul.

Ciprian Marica este unul 

dintre cei trei fotbalişti legiti-

maţi la cluburi din străinăta-

te la care selecţionerul Româ-

niei a renunţat din lotul lăr-

git de 20 de jucători anunţat 

la 16 august. Iordănescu a 

afi rmat că Marica nu poate fi  

convocat la prima reprezen-

tativă după zece luni de inac-

tivitate şi în absenţa unui con-

tract cu o echipă de club.

Echipa naţională a Româ-

niei va întâlni Ungaria, la Bu-

dapesta, vineri, de la ora 21.45, 

iar trei zile mai târziu va ju-

ca împotriva Greciei, pe Are-

na Naţională, tot de la ora 

21.45, în Grupa F a prelimi-

nariilor Campionatului Euro-

pean din 2016.

După disputarea a şase eta-

pe din Grupa F, clasamentul 

este următorul: 1. România – 

14 puncte, 2. Irlanda de Nord 

– 13 puncte, 3. Ungaria – 11 

puncte, 4. Insulele Feroe – 6 

puncte, 5. Finlanda – 4 punc-

te, 6. Grecia – 2 puncte.

Naţionala de fotbal a Ro-

mâniei întâlneşte pe 4 sep-

tembrie, respectiv 7 septem-

brie echipele Ungariei şi Gre-

ciei, în preliminariile UEFA 

Euro 2016, ambele meciuri 

fi ind transmise în direct la 

TVR 1, TVR HD şi, online, 

pe TVR+, de la ora 21.45, 

informează Televiziunea Ro-

mână.

Pe 4 şi pe 7 septembrie, 

elevii lui Anghel Iordănescu 

vor întâlni reprezentativele 

Ungariei, respectiv Greciei, în 

preliminariile UEFA Eeuro 

2016. Naţionala poate rezol-

va în patru zile o califi care pe 

care România o aşteaptă de 

opt ani, iar la Budapesta şi pe 

Arena Naţională se joacă me-

ciurile care pot fi  decisive pen-

tru obţinerea "biletelor" pen-

tru Franţa, conform TVR.

„Tricolorii” n-au mai pier-

dut niciun meci cu Ungaria 

din mai 1981, când au reuşit 

un 0-1 în deplasare. De atunci, 

au mai obţinut două egaluri 

şi o victorie la Budapesta, în 

meciurile care au contat pen-

tru preliminariile CE 2000, CM 

2002 şi CM 2016: 1-1 în oc-

tombrie 1988 (gol Viorel Mol-

dovan), 2-0 în iunie 2001 (du-

blă Marius Niculae), respec-

tiv 2-2 în martie 2013 (Mutu 

şi Chipciu).

Iordănescu: „Meciurile 
cu Ungaria şi Grecia 
ar putea decide 
soarta calificării”
Selecționerul a explicat că trei jucători din lot, 
Gabriel Torje, Vlad Chiricheş și Steliano Filip, au 
probleme medicale înaintea partidei cu Ungaria.

Anghel Iordănescu este încrezător în şansele echipei naţionale 
în meciurile cu Ungaria şi Grecia
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Achiziţii şi plecări 
în volei
Echipa de volei feminin a 
Universităţii Cluj se pregătește 
pentru noul sezon competiţional 
al Diviziei A1, cu perfectarea a 
două transferuri. Este vorba de 
junioara Mara Marian, origina-
ră din Turda, care va evolua 
timp de un an cu dublă legiti-
mare cu CSS Turda, pe postul de 
centru. Georgiana Pintea, alias 
Veve a evoluat sezonul trecut la 
CSU Medicina Tg. Mureș și joacă 
pe postul de libero. La capitolul 
plecări, formaţia universitară s-a 
despărţit în această vară de 
Andreea Niţulescu, care a plecat 
la CSM Târgoviște, Alexandra 
Ciontoș a ales să evolueze la o 
echipă din Belgia, iar Medeea 
Clăteșteanu a renunţat la spor-
tul de performanţă în favoarea 
carierei.

Pe scurt

SPORT

Iordănescu, 
încrezător în 
șansele României
Selecționerul a explicat că trei 
jucători din lot, Gabriel Torje, 
Vlad Chiricheş și Steliano Filip, 
au probleme medicale înaintea 
partidei cu Ungaria. Pagina 11

„U” Cluj şi-a afl at adver-

sara din Cupa României. 

Studenţii antrenaţi de 

Marius Popescu şi Zsolt 

Szilagyi vor întâlni o 

echipă din liga a treia. 

CS Oşorhei (BH) – SC U-

niversitatea Cluj SA (CJ) se 

joacă pe stadionul Alparea (O-

şorhei, jud. Bihor), în data de 

9 septembrie, ora 16:30, po-

trivit Federaţiei Române de 

Fotbal.

FC Rapid Bucureşti joacă 

împotriva formaţiei ACS Ber-

ceni, Oţelul se deplasează la 

Brăila pentru meciul cu Da-

cia Unirea, iar Gaz Metan 

Mediaş va avea o misiune 

difi cilă la Vâlcea.

Universitatea Cluj şi-a aflat 
adversara din Cupa României

40 de clujence cu vârste 

cuprinse între 9 şi 18 ani, 

antrenate de Carmen Biriş, 

au reprezentat Clujul la 

cea mai importantă compe-

tiţie europeană de majore-

te, Campionatele Europene 

de la Albi, Franţa.

Clujencele s-au alăturat celor 

peste 2000 de majorete venite 

din mai multe țări din Europa.

Echipele de majorete din 

Cluj-Napoca au făcut specta-

col la aceasta competiţie, du-

când drapelul României pe 

cea mai înaltă treaptă a podi-

umului şi în acest an.

Madness UMF este echipa ca-

re a reuşit sa câştige medalia de 

aur şi titlul de Campioană Euro-

peană la Majorete tradiţionale cu 

pomponi pentru a şaptea oară 

consecutiv. În acest an toate ce-

le trei grupe s-au clasat primele 

la fi nalul a două zile de concurs.

„Programul de antrenament 

riguros construit în cadrul unui 

an competiţional determină 

majoretele să îşi organizeze 

foarte bine timpul şi să înve-

ţe ce înseamnă munca în echi-

pă încă de la vârste foarte mi-

ci. Din punct de vedere psiho-

logic, tinerele majorete merită 

toată aprecierea întrucât ele 

aleg conştient să îşi petreacă 

aproape în întregime vacanţa 

de vară la sala de antrenament, 

depunând un efort imens pen-

tru a face faţă căldurii, stresu-

lui şi oboselii în timp ce alţi 

colegi de-ai lor au timp doar 

pentru distracţii. Rezultatele 

foarte bune obţinute de echi-

pele noastre demonstrează în-

că o dată că municipiul nos-

tru îşi merita pe deplin nume-

le de oraşul majoretelor de aur, 

care sperăm noi să devina un 

simbol viu pentru Cluj-Napo-

ca”, a declarat Carmen Biriş.

În cadrul evenimentului des-

făşurat la Albi, un gest ieşit din 

comun a fost cel al suporteri-

lor din tribună, care înainte de 

premiere s-au întors cu spate-

le la arbitrii EMA, în semn de 

protest, asta după ce organiza-

torii au vrut sa înmâneze me-

daliile şi cupele majoretelor cu 

spatele la public. Solidaritatea 

dintre suporteri şi-a spus cu-

vântul iar organizatorii s-au vă-

zut a fi  nevoiţi să facă toată ce-

remonia cu spatele la drapel 

dar cu faţa la public.

În probele individuale echi-

pa Madness UMF a fost repre-

zentata de Cristiana Bălan ca-

re a obţinut medalia de aur la 

solo junioare şi Raluca Mircean 

şi Iulia Rus care au obţinut me-

dalia de argint la duo junioare, 

cele trei majorete fi ind antre-

nate de Carmen Biriş.

România a mai fost repre-

zentata la acest concurs de Ma-

jorete Deja-Vu Cluj-Napoca (lo-

cul 2 şi medalie de argint atât 

la cadete cat şi la junioare), 

Majorete Magic Cluj-Napoca 

(locul 4 la cadete), Majorete 

JZSUK Cluj-Napoca (locul 5 la 

duo junioare) şi Majorete MCM 

Girls Gherla.

Clujul are majorete de aur 
pentru a şaptea oară consecutiv

Programul meciurilor din turul 5 al Cupei României

8 septembrie 2015, ora 16:30
- CS Vulturii 2009 (TM) – CS Metalul Reșiţa SA (CS), stadionul Tineretului (Lugoj, jud. Timiș)
- Fotbal Club Viitorul SA 2 (CT) (foto) – ACS FC Delta Dobrogea Tulcea (TL), stadionul 
Orășenesc (Ovidiu, jud. Constanţa)

9 septembrie 2015, ora 16:30
- ACS Dacia Unirea Brăila (BR) – SC FC Oţelul SA (GL), stadionul Municipal (Brăila, jud. Brăila)
- Atletico Vaslui (VS) – Sport Club Bacău (BC), stadionul Municipal (Vaslui, jud. Vaslui)
- ACS Rapid CFR Suceava (SV) – SC FC Ceahlăul SA (NT), stadionul Areni (Suceava, jud. 
Suceava)
- ACS FCM Baia Mare (MM) – CS FC Olimpia 2010 (SM), stadionul „Viorel Mateianu” (Baia 
Mare, jud. Maramureș)
- CS Oșorhei (BH) – SC Universitatea Cluj SA (CJ), stadionul Alparea (Oșorhei, jud. Bihor)
- ASA Tg. Mureș 2 (MS) – CF Metalurgistul Cugir 1939 (AB), stadionul TRANSIL (Tg. Mureș, 
jud. Mureș)
- CSM Râmnicu Vâlcea (VL) – CS Gaz Metan Mediaș (SB), stadionul „1 Mai” (Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea)
- CSM Flacăra Moreni (DB) – CS Mioveni (AG), stadionul Flacăra (Moreni, jud. Dâmboviţa)
- ACS Unirea Brânceni (TR) – Club Sportiv U Craiova SA (DJ), stadionul Comunal (Brânceni, 
jud. Teleorman)
- CS Unirea Tărlungeni (BV) – FC Gloria Buzău (BZ), stadionul Unirea (Tărlungeni, jud. 
Brașov)
- CS Păulești (PH) – SC FC Brașov SA (BV), stadionul Comunal (Păulești, jud. Prahova)
- SC FC Metaloglobus SA (B) – CS Balotești (IF), stadionul Metaloglobus (București)
- CS Afumaţi (IF) – ACS FC Academica Clinceni (IF), stadionul Comunal (Afumaţi, jud. Ilfov)
- ACS Berceni (IF) – SC FC Rapid București SA (B), stadionul Comunal (Berceni, jud. Ilfov)
- ACS Bucovina Pojorâta (SV) – FCM Dorohoi (BT) – nu se dispută deoarece oaspeţii s-au retras
- AS FC Ripensia Timișoara (TM) / CS FC Caransebeș (CS) – CS Ineu (AR) – așteaptă o decizie 
în privinţa acestei partide
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