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ACTUALITATE

Se deschide târgul 
de la Negreni
Mii de comercianţi din ţară şi de peste ho-
tare sunt aşteptaţi în perioada 7-12 octom-
brie să îşi vândă antichităţile şi multe alte 
mărfuri.  Pagina 2

ACTUALITATE

S-a mutat Dragnea 
la Cluj ?
După ce vineri a participat la alegerile din 
PSD Cluj, preşedintele partidului Liviu 
Dragnea a revenit marţi în oraşul de pe 
Someş.  Pagina 2

TIMP LIBER

Invitație la teatru
Comedy Cluj aduce 4 piese de teatru la ediția 
care va debuta săptămâna viitoare.  Pagina 6

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

Foști studenți au împărtășit provocările pe care le aduce împărțirea camerei de cămin 
cu doi, trei sau mai mulți colegi. Ceea ce pentru unii este cea mai frumoasă parte 
a vieții lor, pentru alții este un coșmar.  Pagina 4

Ghid de supravieţuire pentru STUDENŢII MULŢI DIN CAMERELE MICISTUDENŢII MULŢI DIN CAMERELE MICI.

„Vreau să îmi omor 
colegul de cameră !”

ACTUALITATE

Cum poţi verifica dacă maşina 
ta VW are instalat softul-problemă

ECONOMIE

51% din carnea, fructele și legumele 
din supermarketuri vor fi românești

Clienţii Volkswagen pot verifi -
ca acum pe internet dacă maşina 
lor face parte din lotul cu proble-
me. Volkswagen a lansat şi pe si-
te-ul din România o modalitate prin 
care proprietarii de autoturisme 
VW pot afl a dacă maşina lor este 
afectată de scandalul emisiilor.

Volkswagen a pus la dispo-
ziţie acest link - http://info.
volkswagen.com/ro/ro/home.
html - unde clienţii pot verifi ca 
dacă autovehiculul deţinut este 
afectat.

Sistemul verifi că exclusiv se-
riile de şasiu (cod VIN) pentru 
mărcile Volkswagen şi Volkswa-
gen Autovehicule Comerciale.

Volkswagen a anunţat, la sfâr-
şitul lunii septembrie, că circa 11 
milioane de autovehicule ale gru-

pului, la nivel mondial, sunt afec-
tate de scandalul emisiilor polu-
ante. Scandalul a izbucnit după 
ce Agenţia americană pentru Pro-
tecţia Mediului a acuzat VW că a 
instalat sisteme speciale pe unele 
autoturisme diesel pentru a evita 
standardele federale din SUA în 
materie de emisii. Dispozitivul es-
te programat să activeze un sis-
tem de fi ltrare completă a parti-
culelor doar în timpul testelor ofi -
ciale pentru emisii. Potrivit auto-
rităţilor americane, 482.000 de au-
toturisme cu motoare diesel au în-
călcat standardele federale ameri-
cane privind emisiile de dioxid de 
carbon. Grupul Volkswagen a re-
cunoscut instalarea dispozitivului 
electronic care induce în eroare 
sistemele de măsurare a noxelor.

Plenul Senatului a adoptat, 
marţi, o propunere legislativă 
prin care marii comercianţi sunt 
obligaţi să vândă carne, fructe 
şi legume în proporţie de mini-
mum 51% din producţia româ-
nească.

În expunerea de motive, se 
arată că proiectul are ca scop asi-
gurarea accesului facil al produ-
cătorilor naţionali pe piaţa de 
desfacere reprezentată de comer-
cianţii cash&carry.

"Persoanele juridice autori-
zate să desfăşoare activităţi de 
comercializare pentru produse 
alimentare au obligaţia ca pen-
tru carne, legume şi fructe să 
achiziţioneze aceste produse, 
în proporţie de cel puţin 51%, 
corespunzător fi ecărei catego-

rii. În lunile de iarnă (decem-
brie-februarie), în magazinele 
menţionate, legumele şi fruc-
tele din import să reprezinte 
maxim 70% din ofertă, pe fi e-
care categorie. Nerespectarea 
acestor prevederi se sancţio-
nează cu amendă de la 25.000 
lei la 50.000 lei, în măsura în 
care nu sunt aplicabile preve-
derile Legii concurenţei", se 
arată în raportul favorabil al 
Comisiei economice, însuşit de 
plenul Senatului.

Măsurile vor intra în vigoare 
după şase luni de la publicarea 
în Monitorul Ofi cial.

Actul normativ va intra în 
dezbaterea Camerei Deputaţi-
lor, cu rol decizional în acest 
caz.
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Drumul care este, dar oficial nu există !
Zeci de familii din Cluj-Napoca trăiesc un paradox: plătesc impozit pentru parcare, dar nu pot intra 
cu mașina. Primăria cunoaște de ani buni situația, dar nu face nimic.  Pagina 3
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În fi ecare an, în al doilea 

weekend din luna octom-

brie, mii de oameni se 

adună zilnic în localitatea 

Negreni, la cel mai mare 

târg de antichităţi din 

Transilvania, târg ce îşi 

are originile încă din Evul 

Mediu.

Mii de comercianţi din ţa-

ră şi de peste hotare sunt aş-

teptaţi în perioada 7-12 oc-

tombrie să îşi vândă antichi-

tăţile şi multe alte mărfuri noi 

sau second-hand. De-a lungul 

Crişului Repede şi calea fera-

tă, cât vezi cu ochii sunt nu-

mai tarabe şi oameni, câtă 

frunză şi iarbă.

Mobilier vechi, ceramică, 

monede, timbre, cuverturi, 

covoare, încălţăminte, îmbră-

căminte, electrice, electroni-

ce şi tot felul de artizanate, 

cât şi nelipsitele tarabe cu 

mâncăruri, fac din acest târg 

un loc de neocolit pentru pa-

sionaţii târgurilor de profi l. 

Pe lângă cumpărături, târgul 

poate fi  şi o metodă de rela-

xare şi bucurie a ochiului.

Acesta are două părţi, una 

în care se vând obiecte noi 

de uz general, haine, încăl-

ţăminte. O importanţă mai 

mare are cealaltă parte unde 

se pot găsi diferite vechituri, 

de exemplu: port popular, cu-

sături, farfurii pictate, cărţi, 

mobilier, scule, picturi etc. 

Cei interesaţi pot petrece mai 

multe zile plimbându-se în-

tre aceste obiecte. Târgul se 

bucură de o popularitate foar-

te mare având oaspeţi din 

Ungaria, Europa de Vest, chiar 

şi din America.

Sătenii îşi freacă palmele 

în preajma târgului, deoare-

ce ştiu că vor face venituri 

frumuşele. În zilele de târg 

nu mai găseşti locuri de ca-

zare în zonă, iar locurile de 

parcare sunt la mare căuta-

re. La aproape fi ecare poartă 

din sat se găsesc semne cu 

„parcare” în curţile şi grădi-

nile oamenilor.

Târgul de la Negreni – tradiţie din Evul Mediu – 
îşi deschide porţile astăzi

Ministrul Culturii, Ionuţ 

Vulpescu, preşedintele 

PSD Liviu Dragnea şi scri-

itorii Dinu Flămând, 

Nicolae Manolescu şi 

Gabriela Adameşteanu au 

participat marţi, alături 

de câteva sute de persoa-

ne, la un Marş al Lecturii. 

Evenimentul a fost orga-

nizat în deschiderea 

Festivalului Internaţional 

de Carte Transilvania 

(FICT), care începe marţi 

la Cluj.

Cei aproape 300 de parti-

cipanţi la Marşul Lecturii, ca-

re s-au adunat în faţa Univer-

sităţii Babeş-Bolyai, au adus 

cu ei cărţi, dar şi afi şe cu me-

saje de încurajare a cititului. 

„De carte nu scapi”, „A citi e 

omeneşte”, „Orice om este 

muritor, dar şi un posibil ci-

titor” sau „Clujul citeşte” sunt 

câteva dintre mesajele de pe 

afi şe.

Ministrul Ionuţ Vulpescu a 

adus romanul „Ultima noap-

te de dragoste, întâia noapte 

de război” al lui Camil Petres-

cu şi a declarat că prin fi eca-

re carte citită fi ecare dintre 

noi reconstruieşte o lume.

„Este o frumoasă formă de 

protest cea în jurul cărţilor şi 

văd că la Marşul Lecturii par-

ticipă foarte mulţi tineri, ce-

ea ce mă bucură. Ministerul 

Culturii susţine Festivalul In-

ternaţional de Carte Transil-

vania, fi ind partenerul prin-

cipal al manifestării într-un 

oraş care excelează în ceea ce 

înseamnă literatură. Nume 

mari ale literaturii române au 

scris aici, iar aici sunt mari 

publicaţii în jurul cărora s-au 

produs curente literale şi cul-

turale. Mă refer la revistele 

Tribuna, Echinox, Apostrof”, 

a spus Ionuţ Vulpescu.

La rândul său, directorul 

FICT, Vasile George Dâncu, a 

declarat că organizarea aces-

tui Marş al Lecturii are şi ro-

lul de a atrage atenţia comu-

nităţii asupra importanţei căr-

ţii, atât în cultura unui popor, 

cât şi pentru educaţia fi ecă-

rui om în parte.

Participanţii la Marşul Lec-

turii au străbătut pe jos cele 

câteva străzi care leagă UBB 

de Piaţa Unirii din centrul ora-

şului Cluj-Napoca, acolo un-

de, pe parcursul acestei săp-

tămâni, va avea loc Festiva-

lul Internaţional de Carte Tran-

silvania. Anul acesta partici-

pă 60 de expozanţi.

La ceremonia de deschide-

re a festivalului au fost pre-

zenţi scriitorii Dinu Flămând, 

Gabriela Adameşteanu, Ion 

Mureşan, preşedintele Uniunii 

Scriitorilor, Nicolae Manoles-

cu, rectorul UBB, Ioan Aurel 

Pop, şi preşedintele Uniunii 

Scriitorilor Cluj, Irina Petraş.

De asemenea, la eveniment 

a fost prezent şi preşedintele 

interimar al PSD, Liviu Drag-

nea, care a declarat că a do-

rit să vadă cum s-a dezvoltat 

festivalul, pe care îl cunoaşte 

de la prima ediţie, din 2013.

„Am participat, luni sea-

ră, la o discuţie, invitat de 

Nicolae Manolescu la o reu-

niune a Uniunii Scriitorilor. 

Poate prin prezenţa mea aici, 

alături de ministrul Culturii, 

am vrut să îl asigur de spri-

jinul meu care este necesar 

pentru scriitori şi pentru li-

teratura din România”, a spus 

Liviu Dragnea.

FICT, afl at la a treia ediţie, 

se desfăşoară anul acesta în 

perioada 6 - 11 octombrie, în 

Piaţa Unirii din Cluj-Napoca.

Dragnea s-a mutat la Cluj ?
După ce vineri a participat la alegerile din PSD Cluj, preşedintele 
partidului Liviu Dragnea a revenit marţi în oraşul de pe Someş.

Președintele interimar PSD Liviu Dragnea, alături de scriitorul Dinu Flămând

Participanţii la Marşul Lecturii au străbătut pe jos cele câteva străzi care 
leagă UBB de Piaţa Unirii

La marș au participat mai mulți oameni de cultură din Cluj

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Reprezentanţi ai 

Federaţiei Patronilor 

Bihor şi ai Uniunii 

Naţionale a Patronatului 

Român (UNPR) au cerut 

marţi, după o vizită pe 

şantierul tronsonului 

bihorean al Autostrăzii 

Transilvania, demisia 

conducerii CNADNR pen-

tru „modul total greşit de 

a gestiona problemele 

fundamentale ale infras-

tructurii rutiere”.

„Vom înainta, atât Minis-

trului Transporturilor cât şi 

prim-ministrului Victor Pon-

ta, adrese ofi ciale prin care 

vom cere demiterea celor din 

conducerea CNADNR. De a-

semenea, propunem în mod 

public, pentru că nu dorim 

să fi m simpli spectatori ai 

inefi cienţei, constituirea u-

nei Comisii mixte formată 

din membri ai Ministerului 

Transporturilor şi reprezen-

tanţi ai mediului de afaceri, 

care să monitorizeze activi-

tatea legată de realizarea in-

frastructurii rutiere. Mediul 

de afaceri doreşte să se im-

plice pentru a-şi aduce apor-

tul la demararea şi realiza-

rea lucrărilor importante în 

ce priveşte infrastructura ru-

tieră”, se arată în comunica-

tul remis de organizaţia pa-

tronală UNPR.

Potrivit sursei citate, „nici 

un fi r de iarbă nu a fost miş-

cat, nici un metru cub de be-

ton nu a fost turnat, nici un 

cui nu a fost bătut”, cu toa-

te că, anul trecut în luna mai, 

prezenţi fi ind la Oradea, ca 

invitaţi de onoare la Confe-

rinţa Naţională a Construc-

torilor, atât directorul gene-

ral al CNADNR, Narcis Ne-

aga cât şi fostul ministru al 

Transporturilor, Dan Şova, 

au făcut promisiuni solem-

ne participanţilor cu privire 

la reînceperea obligatorie a 

lucrărilor pe acest tronson 

de autostradă.

Mai mulţi reprezentanţi 

ai mediului de afaceri din Bi-

hor, primari şi civili au con-

statat marţi starea de fapt şi 

pierderile imense pentru eco-

nomia locală şi naţională ge-

nerate de lipsa unei infra-

structuri rutiere la nivel eu-

ropean.

„Cel puţin 30% sunt pier-

derile unei companii de trans-

port, neutilizând autostrada 

şi reparându-ne maşinile pe 

actualele drumuri naţiona-

le”, a argumentat Gheorghe 

Silaghi, patronul uneia din-

tre companiile de transport 

din judeţul Bihor.

Vasile Fonoage, vicepre-

şedintele Federaţiei Patro-

nilor Bihor şi iniţiatorul 

acţiunii de marţi, a afir-

mat că „mari investitori 

străini au hotărât să nu vi-

nă în România din cauza 

infrastructurii rutiere de-

ficitare”. Totodată, şi pri-

marul oraşului Ştei, Ghe-

orghe Balaj, a afirmat că 

traficul este anevoios pe 

„drumul catastrofal ce lea-

gă Oradea de Beiuş, Ştei 

şi Deva.”

Patronii cer demisia conducerii CNADNR pentru eşecul 
construirii Autostrăzii Transilvania

Coşmarul locuitorilor de 

pe strada Ştefan Meteş 

continuă, iar soluţiile 

întârzie să apară. Ei recla-

mă „umilinţa de 

nedescris”pe care o tră-

iesc de mai multe luni de 

zile. „De patru luni, prin 

impasibilitate şi rea voin-

ţa din partea autorităţilor, 

unui număr de 50 de 

familii le sunt încălcate 

dreptul la viaţă, la sănă-

tate, la proprietate şi la 

libera circulaţie”, susţin 

aceştia.

Paradoxul este că drumul 

respectiv este pietonal doar pen-

tru locatarii blocurilor, propri-

etarii caselor pot circula liniş-

tiţi cu maşina pe acea stradă. 

Ei povestesc că în anul 

2006, Primăria Cluj-Napoca a 

eliberat un PUD „aberant” 

prin care stabilea că strada 

Ştefan Meteş „proprietatea 

noastră privată pentru că noi 

plătim impozit” deserveşte ac-

ces auto pentru vecinii de la 

case, „dar pentru noi e doar 

pietonală”, iar accesul la blo-

curi se face printr-un drum 

colector „inexistent încă” pe 

pe malul pârâului. 

„În anul 2007, Primăria re-

glementează printr-un aviz 

într-o hotărâre de Consiliu Lo-

cal că accesul la blocuri se fa-

ce pe strada noastră actuală 

Ştefan Meteş până la rezolva-

rea unei alte căi de acces. Mai 

grav este că Primăria a uitat 

de acel drum, nu a obligat res-

tul proprietarilor de terenuri 

să lase loc pentru acel drum 

inexistent altfel îl făceam noi, 

dar nu poţi să construieşti pe 

proprietatea altcuiva”, spun 

locatarii din zonă.

Oamenii acuză faptul că 

plătesc impozit pe parcări şi 

garaje la care nu există acces.

„Proprietarii caselor spe-

culează acest fapt şi pe baza 

PUD-ului în vigoare câştigă 

un proces care blochează prac-

tic accesul proprietarilor în 

ansamblu. Din păcate, toate 

demersurile noastre din in-

stanţă s-au  lovit de acest PUD.  

Nu cred că are rost să vă mai 

spunem câte sesizări am fa-

cut şi câţi bani am cheltuit să 

refacem un PUD care nici mă-

car nu a fost supus votului în 

Consiliul Local. Plătim impo-

zit pe parcări şi garaje la ca-

re nu există acces. Din mo-

mentul când a început proce-

sul am depus cereri după ce-

reri pentru modifi carea PUD-

ului respinse bineînţeles de 

primărie. Am reclamat faptul 

că acei vecinii binevoitori nu 

respectă PUD-ul sub două as-

pecte importante: lăţimea dru-

mului 5 metri în acte, 3 me-

tri în realitate precum şi obli-

gaţia acestor vecini de a lăsa 

alveolele prevăzute în acelaşi 

PUD,  dar ce să facem se pa-

re că legea nu e pentru toţi”, 

mai susţin clujenii.

Locuitorii ansamblurilor de 

pe strada Ştefan Meteş mai re-

clamă faptul că vecinii „şi-au 

construit casele până în drum”, 

„au înconjurat stâlpii electrici 

cu garduri ilegale”, „ies şi merg 

cu spatele pe drum pentru că 

nu au unde să întoarcă”, „circ 

în toată regula”. 

„Ne întrebăm dacă nu cum-

va e vorba oare de alte intere-

se la mijloc. Din păcate, zilnic 

suferim doar noi care suntem 

privaţi de drepturi esenţiale. 

Ambulanţa nu poate intra, 

pompierii la fel, Doamne Fe-

reşte de un necaz, sunt curi-

os cine va fi  tras la răspunde-

re. S-a înfundat canalizarea şi 

maşina de vidanjare nu are pe 

unde să intre. Credeţi că inte-

resează pe cineva? Nu cred că 

are rost să vă spun cum îmi 

car copiii în braţe în fi ecare di-

mineaţă aproape un kilometru 

până la maşină, pe care o gă-

sesc zgâriată sau cu ştergătoa-

rele rupte pentru că am avut 

tupeul să o parchez în dreptul 

unei case fără să blochez ac-

cesul, fără să încurc. Am stat 

într-o dimineaţă cu copilul în 

braţe să ascult «problema» pro-

prietarei unei case care îmi ex-

plica că trebuie să las acel loc 

liber pentru soţul ei care are 

curte şi două garaje, dar pe ca-

re le-a transformat în atelier  

de productie. 50 de familii îşi 

cară alimentele în mâini ca să 

nu deranjeze liniştea a patru 

şmecheri cu cunoştinţe prin 

primărie”, susţine Victor 

Avram.

Primăria recunoaşte că a-

ceastă eroare a fost specula-

tă de cei care au intentat pro-

ces locuitorilor de pe Ştefan 

Meteş, dar după patru ani se 

ascunde în continuare în spa-

tele unor răspunsuri evazive. 

Întrebat într-o emisiunea 

de ce Primăria a făcut recep-

ţia blocurilor fără drumul de 

acces, Emil Boc a spus că „se 

caută soluţii” pentru locuito-

rii de pe Meteş.

„Nu are legătură drumul 

de acces cu construcţia blo-

curilor, drumul dumneavoas-

tră era prevăzut acolo unde 

vi l-a închis, din nefericire, 

acea sentinţă judecătorească. 

Acum Primăria caută toate so-

luţiile ca să vă ajute, nu am 

putut noi media acel confl ict, 

l-a mediat instanţa de judeca-

tă. În acest moment colegii 

mei de la Primărie în fi ecare 

săptămână au o şedinţă dedi-

cată pe acest subiect şi sunt 

câteva soluţii pe care o să le 

discute şi cu dumneavoastră 

dar care încă nu pot fi  făcute 

publice”, a spus Boc. 

Drumul care este, 
dar oficial nu există!
Primăria ştie de ani buni problema, dar se ascunde după un limbaj de lemn.

VICTOR AVRAM | locuitor

„Zilnic suferim doar noi care suntem privaţi de 
drepturi esenţiale. Ambulanţa nu poate intra, 
pompierii la fel, Doamne Fereşte de un necaz, 
sunt curios cine va fi  tras la răspundere“

Locuitorii ansamblurilor de locuințe de pe strada Ștefan Meteș 
sunt nevoiți să meargă pe jos sute de metri

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

COMUNICAT DE PRESĂ

„Creşterea productivităţii şi competitivităţii S.C. DARIANCA S.R.L. 
prin achiziţionarea unor utilaje performante“

Locaţia: Cluj Napoca
Data: 07.10.2015

S.C. DARIANCA S.R.L cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Octavian Fodor nr. 113, Parter, 

apartament 3, România, derulează, începând cu data de 09 Aprilie 2015 proiectul „Creşterea 
productivităţii şi competitivităţii S.C. DARIANCA S.R.L. prin achiziţionarea unor utilaje 
performante“, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului 

de fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de 

Management a Programului Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivităţii Economice” 

prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 

Programul Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 1.245.853,21 lei, din care asistenţa fi nanciară 

nerambursabilă este de 687.200,36 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj Napoca pe o durată de 6 luni.

Rezultatele proiectului: achiziţionare 14 active tangibile, 2 locuri de muncă creată.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea durabilă a societăţii din punct de vedere economic 
şi organizatoric, creşterea continuă a profi tului acesteia şi crearea de noi locuri de muncă.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Buda Eugen-Elizar

Funcţie: Administrator

Tel. 0743-795.016, Fax: 0264-406.558, e-mail: darianca7@gmail.com

Tinerii din Cluj şi din alte 

judeţene din regiunea 

Nord-Vest se visează avo-

caţi, medici, biologi sau 

ingineri.

Profesiile din domeniile 

serviciilor medicale şi drep-

tului se numără printre pre-

feratele tinerilor din regiuni-

le de Vest şi Nord Vest, po-

trivit unui studiu realizat re-

cent de AJOFM Cluj, pe un 

eşantion de aproape 17.000 

de elevi din clasele a IX-a şi 

a X-a, din şapte judeţe din a-

ceste zone ale ţării.

„În intervalul octombrie 2014 

– iunie 2015, AJOFM Cluj a re-

alizat un studiu privind intere-

sele vocaţionale, pe un eşanti-

on de 16.936 elevi, din clasele 

a IX-a şi a X-a din cele şapte ju-

deţe, dintre care 55% fete şi 

45% băieţi; 80% din mediul ur-

ban, 20% din mediul rural. Prin-

tre domeniile ocupaţionale pre-

ferate de elevi se numără: ser-

viciile medicale, dreptul, artele 

interpretative, ştiinţele biologi-

ce şi ingineria”, a declarat marţi, 

într-o conferinţă de presă, pur-

tătorul de cuvânt al Inspectora-

tului Şcolar al Judeţului (ISJ) 

Sălaj, Marcel Lucaciu.

Potrivit acestuia, studiul a 

relevat faptul că domeniile 

ocupaţionale pe care nu le 

preferă elevii sunt: activităţi-

le administrative de birou, 

agricultura, serviciile sociale, 

artele creative şi fi nanţele.

Pe de altă parte, fetele pre-

feră serviciile sociale, educa-

ţia elementară, activităţile li-

terare, activităţile de predare 

şi dreptul, iar băieţii ingineria, 

profesiile manuale, agricultu-

ra, fi nanţele şi matematica.

În cadrul aceluiaşi pro-

iect, circa 17.000 de elevi din 

judeţele menţionate au com-

pletat Chestionarul de inte-

rese vocaţionale Jackson (tes-

tul JVIS). Acest test reliefea-

ză preferinţele ocupaţionale 

ale aplicantului sub forma 

unor roluri de muncă (aso-

ciate cu o ocupaţie sau cla-

să de ocupaţii) şi stiluri de 

muncă (asociate cu un anu-

mit tip de mediu sau loc de 

muncă). Imediat după ter-

minarea testului, care a pre-

supus răspunsuri la peste 

270 întrebări, s-a generat un 

raport detaliat cu privire la 

domeniile ocupaţionale po-

trivite sau corespunzătoare 

aplicantului.

„Testul JVIS a fost un real 

ajutor în a-mi cunoaşte mai 

bine punctele tari şi punctele 

slabe, expunându-mi într-un 

mod detaliat trăsăturile de per-

sonalitate, precum şi domeni-

ile vocaţionale pe care aş pu-

tea să le urmez. În acest mod 

am reuşit să mă autoevaluez 

şi să-mi formez o opinie în 

ceea ce priveşte afl area pro-

priei cariere. Totodată, mi-am 

confi rmat faptul că domeniul 

ales de mine este în concor-

danţă cu abilităţile şi talente-

le mele, făcându-mă mai în-

crezătoare în calităţile proprii. 

Adolescenţii au o nevoie con-

stantă de autocunoaştere şi 

de aceea consider că testul J-

VIS este un mod perfect de 

a-şi analiza propria persona-

litate şi propriile interese, în 

scopul găsirii carierei mult vi-

sate”, afi rmă Alexandra Pe-

trea, elevă în clasa a XI a C, 

la Colegiul Naţional Silvania 

Zalău.

Tinerii îşi doresc să devină medici sau avocați

Alexandra STAN
redactia@monitorulcj.ro

Când vine vorba de anii 

de facultate, puţini sunt 

aceia care scapă de expe-

rienţa împărţitului came-

rei de cămin sau de apar-

tament. Pentru unii, par-

tea asta e cea mai fru-

moasă din studenţie. Dar 

am auzit şi poveşti la 

limita coşmarului... Cum 

e să nu dormi 3 nopţi la 

rând pentru că nu îţi poţi 

opri colegele din sforăit?

Cam aşa e povestea lui Ga-

briel B., fost rezident al cămi-

nului 16. Pe lângă ofi ciul în ca-

re învăţa să facă patinaj artistic 

pe ulei şi un coleg de cameră 

care folosea caserole cu mânca-

re pe post de opritoare pentru 

uşă, Gabriel a spus că cel mai 

mult îşi ura colegii când se tre-

zeau dimineaţa, la prea puţin 

timp după ce el venea dintr-un 

club. „După vreo lună am arun-

cat eu toate caserolele cu mân-

care veche de 2 luni pentru că 

nu se mai deschidea uşa”, şi-a 

adus el aminte.

Rucsandra P., pe de altă par-

te, are peripeţii din Economica 

doar cu produse de curăţat. „În 

primul an am ieşit cu colega 

de cameră să cumpărăm ches-

tii pentru curăţat. Şi când am 

ieşit am nimerit fi x în faţa mul-

ţimii adunate pentru protestul 

Roşia Montană. Am început să 

ne agităm şi noi cu măturile şi 

găleata în mâini. Am mers aşa 

vreo 15 minute până la cămin.” 

Povestea ei, totuşi, a început 

cu dreptul şi s-a terminat cu 

stângul. „În anul doi m-am cer-

tat cu prietenul uneia din co-

lege şi ea nu a mai vorbit cu 

mine un an”, a conchis Ruc-

sandra.

Ne-am bătut capul noi şi am 

venit cu nişte idei care să le fa-

că tuturor viaţa mai uşoară. Nu 

de alta, dar unele poveşti des-

pre care am mai auzit la cafea 

ne-au cam făcut să ne scărpi-

năm pe după urechi legat de 

cum anume rămân toţi în via-

ţă până la sfârşitul anului.

Sfatul numărul UNU su-
nă cam aşa: Comunicaţi, co-
municaţi, comunicaţi.

E cam greu să te înţelegi bi-

ne cu o persoană despre care 

nu ştii absolut nimic. Nu spu-

nem că ar trebui să deveniţi cei 

mai apropiaţi confi denţi sau să 

vă trataţi reciproc de parcă ce-

lălalt e vreun soi de psiholog. 

Dar ia gândeşte-te cât de fru-

mos ar fi  dacă ai decoperi că 

tu şi cu colegul tău aveţi ace-

eaşi obsesie nebună pentru pi-

zza cu ardei iute. Sau poate afl i 

că şi colegei tale de cameră îi 

plac la fel de mult fi lmele cu 

supereroi. Măcar aşa ştiţi că 

aveţi un subiect comun de la 

care să începeţi să clădiţi o re-

laţie. Prietenii buni se câştigă 

şi relaţiile cu ei se cultivă, zil-

nic. Onestitatea e cheia. Spu-

ne-i ce te deranjează, vorbiţi 

despre ce vă place să faceţi şi 

stabiliţi activităţi împreună. Mă-

car cele de curăţenie.

Sfatul DOI, cu două prin-
cipii: „Sharing is caring” dar 
„Nu da cu piatra în geam că 
nu e bicicleta ta”.

În traducere liberă, vezi 

ce poţi împărţi cu colegul de 

cameră, în afară de spaţiu, şi 

spune-i foarte clar ce anume 

e de neatins. Poate puteţi îm-

părţi costul produselor de cu-

răţenie dar absolut nimeni 

nu poate pune mâna pe pă-

turica ta pufoasă şi verde. Cel 

mai important aspect în a 

avea o relaţie bună de trăit 

împreună este ca niciunul din 

voi să nu se simtă sufocat. 

Ai nevoie de colţul tău şi lu-

crurile tale, printre care să te 

retragi atunci când vrei un 

pic de linişte şi pace. Expli-

că-i colegului că Pokemingea 

de pluş e singura care te re-

laxează după un examen şi 

va înţelege că nu poate testa 

legea gravitaţiei de la etajul 

3 cu Pokemingea pe post de 

subiect.

Sfatul TREI: Timpul tău 
e vital.

Nu îi datorezi colegului tău 

de cameră toată atenţia ta şi 

nici colegei toate orele din zi. 

Ai dreptul să spui nu şi să re-

fuzi o invitaţie de a petrece şi 

mai mult timp împreună. Dacă 

vă înţelegeţi bine de la început 

şi aveţi chimie împreună, pro-

blema este pe jumătate rezol-

vată. Doar să nu uitaţi niciunul 

că aveţi nevoie să existaţi şi în 

afara camerei de cămin. Ieşi la 

o plimbare de unul singur, scoa-

te-ţi vecina de vis-a-vis de cu-

loar la un fi lm, ieşi la un suc 

cu colegii de grupă de la facul-

tate. Trăieşte. Ideal ar fi  să vă 

înţelegeţi la fel de bine separat 

cum vă înţelegeţi şi împreună. 

Cam ca într-un cuplu. Gândeş-

te-te că aşa vei dobândi infor-

maţii despre cum funcţionează 

o pereche, chiar şi în cele mai 

crunte momente.

„Vreau să îmi omor colegul de cameră !”
Ghid de supravieţuire pentru studenţii mulţi din camerele mici.

RUCSANDRA P. | student

„În primul an am ieşit cu colega de cameră să 
cumpărăm chestii pentru curăţat. Şi când am ieşit 
am nimerit fi x în faţa mulţimii adunate pentru 
protestul Roşia Montană. Am început să ne agităm 
şi noi cu măturile şi găleata în mâini. Am mers aşa 
vreo 15 minute până la cămin.“

Studenții care au neșansa să locuiască cinci într-o cameră trebuie să învețe să se adapteze stilului de viață al colegilor
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O decizie cu privire la 

aderarea României şi 

Bulgariei la Schengen 

urmează să fi e amânată 

din nou, deoarece nu va fi  

introdusă pe agenda reu-

niunii miniştrilor euro-

peni de săptămâna aceas-

ta, potrivit unor surse la 

curent cu situaţia, citate 

de postul bulgar naţional 

de radio (BNR).

Germania, Olanda şi Fin-

landa au fost statele care s-au 

opus introducerii pe agenda 

Consiliului JAI din 8-9 octom-

brie a aderării României şi 

Bulgariei la spaţiul Schengen, 

francezii fi ind cei mai vehe-

menţi, iar partea română a 

fost în cele din urmă de acord, 

potrivit unor surse ofi ciale.

Potrivit surselor citate, Fran-

ţa a fost cea mai vehementă 

voce împotriva introducerii pe 

agenda Consiliului JAI a ade-

rării României la spaţiul Schen-

gen. Aceleaşi surse susţin că 

partea română nu a insistat 

pentru discutarea problemei şi 

a fost de acord cu amânarea 

discuţiilor, în condiţiile în ca-

re un eventual vot negativ ar 

fi  însemnat reluarea întregii 

proceduri de aderare.

De asemenea, sursele cita-

te susţin că poziţia României 

a fost convenită în urma unor 

discuţii între preşedintele Kla-

us Iohannis şi premierul Vic-

tor Ponta.

Guvernul bulgar şi-a ex-

primat în repetate rânduri 

speranţa ca o aderare parţi-

ală la Schengen să fi e supu-

să unui vot în cadrul reuni-

unii ordinare a Consiliului 

pentru Justiţie şi Afaceri In-

terne (JAI) din perioada 8-9 

octombrie.

Însă pe agenda reuniunii 

se afl ă doar probleme referi-

toare la criza refugiaţilor şi 

controlul la frontiere.

Extinderea zonei Schengen 

nu fi gurează pe agenda reu-

niunii JAI, potrivit unor re-

prezentanţi ai preşedinţiei lu-

xemburgheze a UE, citaţi de 

BNR, potrivit site-ului Novi-

nite.com.

Potrivit acestor surse la cu-

rent cu situaţia, participanţii 

la una dintre ultimele reuni-

uni la nivel de ambasadori au 

eşuat să ajungă la un consens 

pe această temă, în contextul 

unei agende foarte încărcate 

cu privire la securitatea fron-

tierelor şi la răspunsul faţă de 

criza refugiaţilor.

Guvernul bulgar aştepta, 

în octombrie, o decizie poli-

tică favorabilă faţă de adera-

rea la Schengen cu frontiere-

le aeriene.

De asemenea, premierul 

român Victor Ponta a anun-

ţat luni în Parlament că a so-

licitat o amânare, adăugând 

că problema aderării la 

Schengen pare că urmează 

să fi e amânată până târziu, 

în 2016, scrie Novinite.com.

Premierul Victor Ponta a 

sugerat că în timpul preşedin-

ţiei la UE a Olandei ar fi  puţin 

probabil un vot pozitiv în pri-

vinţa extinderii Schengen. 

Olanda, care s-a opus acestei 

extinderi, şi-a motivat opozi-

ţia invocând lipsa de progrese 

în sfera justiţiei şi afacerilor 

interne în cele două state can-

didate.

Decizia cu privire la aderarea României 
şi Bulgariei la Schengen, amânată din nou

Recent, liberalul Mihai 

Voicu a demisionat din 

funcţia de preşedinte al 

Comisiei de Cod 

Electoral, for responsabil 

cu elaborarea legislaţiei 

electorale.

Astfel că, odată cu demi-

sia acestuia, activitatea Comi-

siei a fost suspendată pentru 

că doar preşedintele poate 

convoca şedinţele. Social-de-

mocraţii au susţinut că demi-

sia lui Voicu arată, de fapt, că 

PNL este partidul care nu do-

reşte introducerea votului prin 

corespondenţă, fi ind vorba 

doar de populism, prin greva 

japoneză începută luni.

Pe de altă parte, nici pese-

diştii nu s-au grăbit cu legea 

privind votul prin corespon-

denţă pentru că nu au un in-

teres ca această lege să trea-

că, electoratul din diaspora fi -

ind orientat înspre dreapta.

Ieri însă, deputatul PSD 

Gabriel Vlase (foto) a fost vo-

tat, cu 312 voturi „pentru” şi 

trei abţineri, în funcţia de pre-

şedinte al Comisiei de cod 

electoral, în locul liberalului 

Mihai Voicu, social-democra-

ţii angajându-se să avanseze 

forma fi nală a Legii votului 

prin corespondenţă săptămâ-

na viitoare.

Liberalii s-au opus iniţial 

acestei nominalizări, anun-

ţând că nu o vor susţine de-

cât dacă în textul hotărârii 

prin care Vlase era numit în 

această funcţie va fi  introdus 

şi un articol prin care aleşii 

să aibă termen de maximum 

două săptămâni pentru a ve-

ni în faţa plenului cu forma 

fi nală a Legii privind votul 

prin corespondenţă.

În cele din urmă, propune-

rea PSD privind şefi a Comisi-

ei de cod electoral a fost vo-

tată inclusiv de către liberali, 

care au spus că au luat "act" 

de angajamentul parlamenta-

rilor puterii.

Rămâne astfel de văzut ce 

vor face social democraţii.

PNL a votat un preşedinte 
pesedist la Comisia 
de Cod electoral

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Pensiile speciale ale sena-

torilor şi deputaţilor nu 

vor mai vedea lumina 

zilei, spun surse din PSD, 

citate de stiripesurse.ro. 

Motivul îl reprezintă pre-

judiciile de imagine pe 

care PSD le riscă în aceas-

tă situaţie, plus o armă 

electorală pe care i-ar 

dărui-o PNL-ului.

În special Liviu Dragnea es-

te împotriva pensiilor specia-

le. Proiectul a fost retrimis, ieri, 

din nou, la Comisia de Statut.

Pesediştii nu sunt toţi pe 
aceeaşi lungime de undă

Plenul Parlamentului a de-

cis retrimiterea la comisie pen-

tru două săptămâni a raportu-

lui la proiectul de lege privind 

pensiile parlamentarilor, la pro-

punerea liderului deputaţilor 

PSD Marian Neacşu, această 

decizie fi ind criticată de mai 

mulţi parlamentari PSD şi PNL.

Propunerea de retrimitere 

la comisie a legii pensiilor a 

fost votată cu 269 voturi „pen-

tru”, 142 „împotrivă” şi 13 

abţineri.

Liderul deputaţilor PSD Ma-

rian Neacşu a propus retrimi-

trea la comisie pentru ca ra-

portul să fi e modifi cat în sen-

sul ca parlamentarii care vor 

benefi cia de pensii parlamen-

tare să aibă minin un mandat 

şi nu un an, cum este în pre-

zent în raport.

Dintre parlamentarii clu-

jeni care au semnat pentru o 

bătrâneţe îmbelşugată doi erau 

liberali, trei sunt social demo-

craţi şi unul este de la PMP. 

De asemenea, şi deputatul 

UDMR Mate Andras susţine 

proiectul.

Între timp, Adrian Oros, 

unul dintre deputaţii liberali 

clujeni care au susţinut acest 

proiect iniţial, a renunţat. Pe 

lista celor care susţin în con-

tinuare proiectul se numără 

astfel Radu Zlati, deputaţii PSD 

Aurelia Cristea şi Cornel Itu şi 

deputatul PMP Adrian Gurzău. 

Pe lista semnatarilor apare, de 

asemenea şi senatorul social 

democrat Alexandru Cordoş. 

Ceilalţi parlamentari nu au 

semnat lista, dovadă că se poa-

te ca nu chiar toţi aleşii să aler-

ge doar după privilegii.

PSD s-a „sucit”

Între timp, unii dintre ei 

nu se mai grăbesc cu adop-

tarea acestui proiect. Depu-

tatul Cornel Itu spune că a 

fost de acord cu amânarea 

discuţiilor pe marginea pro-

iectului privind pensiile spe-

ciale. „Au fost amânate dis-

cuţiile, eu am fost de acord 

cu acest lucru”, a spus Itu.

Aceasta deşi în urmă cu doar 

câteva zile, deputatul spunea 

că unele proiecte, cum ar fi  cel 

al pensiilor speciale, trebuie să 

stimuleze tinerii politicieni.

„La Senat trec tacit multe 

proiecte. În cazul pensiilor 

speciale a existat dezbatere, 

comisia a admis obiecţiile pre-

şedintelui. Acum va ajunge în 

plen, nu a trecut tacit şi nu 

va trece tacit la cameră. Con-

sider că acest proiect îi vizea-

ză pe tineri, pe de o parte, ca-

re trebuie stimulaţi. Pe de al-

tă parte, trebuie comparate cu 

veniturile altor parlamentari 

din alte ţări sau cele cele din 

Parlamentul Europen”, a spus 

atunci Cornel Itu.

Liderul “de facto” al PSD 
vrea înmormântarea 
proiectului

Pe de altă parte, Radu Zlati, 

singurul deputat din opoziţie 

de la Cluj care a susţinut acest 

proiect, subliniază că cei din 

PSD nu sunt pe aceeaşi lungi-

me de undă, însă în spatele 

acestei decizii stă Liviu Drag-

nea, liderul “de facto” al PSD.

„Au existat două poziţii în 

PSD cea susţinută de domnul 

Neacşu privind amânarea şi re-

trimiterea la comisii şi cea de-a 

doua reprezentată de cei care au 

cerut vot astăzi (n.r- marţi). Nici 

măcar ei nu sunt pe aceeaşi lun-

gime de undă. Discuţiile vizea-

ză perioada minimă, iar în alte 

ţări aceasta este de la 6 luni pâ-

nă la 8 luni, nu necesită un man-

dat pentru o astfel de pensie. Dar 

cred că există posibilitatea ca li-

derul de facto Liviu Dragnea să 

vrea să înmormânteze acest pro-

iect conştient că ar pierde nişte 

voturi, electorat”, a spus depu-

tatul PNL Radu Zlati.

PSD vrea să îngroape un proiect controversat
De teamă să nu piardă electorat cu puţin timp înainte de alegeri, social-democraţii ar putea să tragă 
pe linie moartă în Parlament un proiect de lege care a agitat clasa politica.

Proiectul pensiilor speciale este susținut și de câțiva parlamentari clujeni
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Deşi amenajat pe baza 

unor lacuri de sare, par-

cul Balnear Toroc din Dej 

oferă numeroase posibili-

tăţi de relaxare pe tot tim-

pul anului. Pentru a atra-

ge cât mai mulţi turişti, 

Primăria Dej a reuşit să 

modernizeze parcul cu 

zone de cazare cu toate 

dotările şi bazine care să 

satisfacă pe toţi clienţii la 

preţuri cât mai reduse.

Situat în municipiul Dej 

într-o zonă cu un peisaj de-

osebit de atrăgător, pe Dea-

lul Cabdicului, Parcul Balne-

ar Toroc dispune de un lac 

cu apă sărată cu o suprafaţă 

de 1600 metri pătraţi, pisci-

ne exterioare şi interioare cu 

apă dulce şi sărată pentru co-

pii şi adulţi.

În zona parcului se exploa-

ta sare încă de pe vremea ro-

manilor. În urma acestor ac-

tivităţi s-au format o salbă de 

lacuri şi bălţi, din care cel mai 

mare lac este cel de la Toroc, 

restul lacurilor fi ind vechi ex-

ploatări de sare abandonate 

de atunci. Aici s-au găsit iz-

voare de apă hipersaline iar 

pe baza acestora s-a dezvol-

tat partea de balneo.

Condiţii de cazare şi rela-

xare la costuri avantajoase

În interiorul clădirii există 

o piscină cu apa dulce incăl-

zită (30 grade celsius) o pis-

cina pentru copii de aseme-

nea cu apă încălzită, căzi cu 

apă hipersalină pentru trata-

rea diferitelor afectiuni (35 

grade Celsius ), saună cu cro-

moterapie precum si cadă de 

hidromasaj cu apă dulce.

Pentru cei care doresc să 

petreacă mai multe zile in parc 

există acum şi spaţii de caza-

re. Acestea sânt compuse din 

şase camere cu paturi duble 

sau triple, iar preţul pentru o 

zi de şedere este de doar 80 

de lei pentru o cameră iar pre-

ţul de intrare în zona balneo 

este de 10 lei. Cei care se ca-

zează au în preţ toate costu-

rile incluse. Camerele au în 

dotare baie proprie, sistem de 

climatizare şi încălzire indivi-

dual, SMART-TV, reţea Wi-Fi, 

cablu TV. Tot în incinta exis-

tă şi cu un spaţiu generos în 

care se poate servi masa.

La sfârşitul lunii august pri-

marul municipiului Dej, Mo-

rar Costan a inaugurat spaţi-

ile de cazare din cadrul par-

cului balnear, o lucrare care 

cu siguranţă va atrage mulţi 

turişti atât în sezonul de va-

ră cât şi în restul perioadei, 

chiar şi iarna. Investiţia rea-

lizată din dorinţa de a extin-

de serviciile bazei, este reali-

zată în partea superioara a pa-

vilionului central.

Din camera de zi turiştii 

au acces direct prin scara in-

terioară la piscina acoperită 

din pavilionul central sau au 

acces direct în bază prin sca-

ra exterioară.

În zonă mai sunt amena-

jate patru terenuri de sport: 

de fotbal (acoperit), de tenis 

de câmp, de volei şi un teren 

m u l t i f u n c ţ i o n a l  ( 

baschet,handbal, minifotbal)

Parcul a fost realizat cu ba-

nii Uniunii Europene, în ca-

drul unui proiect care a mai 

dus la realizarea Băilor Cojoc-

na şi a Băilor Figa de lângă 

Beclean.

Noi forme de relaxare pen-

tru turiştii care vin la parcul 

balnear Toroc

Zona exterioară urmează 

să fi e dotată, de la vară, cu 

tobogane acvatice, trei pisci-

ne exterioare cu apă dulce 

precum şi una cu apă sărată, 

umbrele şi şezlonguri de 

plajă,duşuri şi numeroase 

atracţii acvatice.

„Parcul Balnear Toroc, 

într-un proiect în viziunea spe-

cialiştilor, un proiect pe care 

îl susţin din toată inima, pen-

tru noi şi copiii noştri. Un loc 

de relaxare şi distracţie, aşa 

cum ni-l dorim cu toţii, pen-

tru toate generaţiile”, a spus 

primarul Morar Costan.

Zona exterioară a parcului 

balnear a fost inaugurată ofi -

cial în data de 15 mai 2010. 

Parcul balnear Toroc oferă o 

alternativă avantajoasă din 

punct de vedere economic la 

petrecerea unui concediu sau 

a unui week-end în condiţii 

optime, atât pentru turişti cât 

şi pentru sportivi.

Preţul unui bilet este de 

10 lei pentru adulţi şi 5 lei 

pentru copii. Abonamentul 

pe o lună de zile costă 80 de 

lei şi este valabil de luni pâ-

nă vineri. Tot de luni până 

vineri, după ora 16 tariful es-

te de 5 lei

Programul estival (15 iu-

nie – 30 septembrie) este de 

la ora 8 până la ora 20. În ex-

trasezon 30 septembrie – 15 

iunie programul de funcţio-

nare este următorul: luni 

12-20, marţi-duminică 10-20

Parcul Balnear Toroc din Dej, un loc în care te poţi relaxa şi trata tot timpul anului

Patru piese de teatru 

reprezentative pentru 

scena teatrală autohtonă 

completează peisajul 

comediei oferit de 

Festivalul Internaţional de 

Film Comedy Cluj 2015, 

care are loc în perioada 

16-25 octombrie.

Spectacolele vor da publi-

cului şansa de a savura jocul 

de excepţie al unor foarte ta-

lentaţi actori din mai multe ge-

neraţii ale teatrului românesc.

O comedie cu suspans

Primul dintre acestea, „39 

de trepte” în regia Gabrielei 

Dumitru, adaptare scenică 

după fi lmul omonim de John 

Buchan şi Alfred Hitchcock, 

va avea reprezentaţia luni, 

19 octombrie, de la ora 19.30, 

la Sala Euphorion a Teatru-

lui Naţional. O comedie cu 

suspans, piesa îi aduce în fa-

ţa spectatorilor Comedy Cluj 

pe Ştefan Lupu, Andreea Gră-

moşteanu, Viorel Cojanu, 

Claudia Prec, Bogdan Talaş-

man. Produs de Teatrul Mic 

Bucureşti, spectacolul a fost 

prezent în această vară în 

secţiunea FRINGE a unuia 

dintre cele mai importante 

festivaluri de teatru din Eu-

ropa, Festivalul de la Edin-

burgh.

Tot de la Teatrul Mic vine 

şi spectacolul „Vania şi Sonia” 

şi „Maşa şi Spike”, în regia 

lui Horia Suru, care se va ju-

ca marţi, 20 octombrie, ora 

19.30, în sala mare a Teatru-

lui Naţional. Piesa, care îi a-

re în distribuţie pe Gheorghe 

Visu, Liliana Pană, Mihaela 

Rădescu, Ştefan Lupu, Ana 

Bianca Popescu şi Andreea 

Grămoşteanu, este o comedie 

cu gust amărui în care teme-

le şi atmosfera cehoviană sunt 

remixate în spirit contempo-

ran. Pentru această piesă dra-

maturgul american contem-

poran Christopher Durang a 

primit, în 2013, Premiul Tony.

O comedie spumoasă

Cel de-al treilea spectacol 

prezent la Comedy Cluj 2015 

este „În parc”, o comedie spu-

moasă scrisă şi regizată de Ra-

du Iacoban şi produsă de Go-

dot Café-Teatru. Alături de Is-

tvan Teglaş şi Rodica Lazăr, 

din distribuţia piesei face par-

te cunoscuta actriţă Ana Ula-

ru. Intrată datorită talentului 

ei în atenţia regizorilor de la 

Hollywood, Ana Ularu a în-

cheiat recent fi lmările pentru 

lungmetrajul „Inferno”, regi-

zat de Ron Howard, fi lm în ca-

re îl are ca partener pe Tom 

Hanks. Spectactorii Comedy 

Cluj 2015 o vor putea vedea 

pe scenă vineri, 23 octombrie, 

de la ora 19.30, la Sala Eupho-

rion a Teatrului Naţional.

Ultimul spectacol de teatru 

din cadrul Comedy Cluj 2015 va 

avea loc duminică, 25 octom-

brie, ora 19.30, tot la Sala Eupho-

rion. Este vorba de piesa „Cu-

pluri”, un spectacol coupé, rea-

lizat din trei piese scurte ale dra-

maturgului Donald Margulies, 

în regia lui Vlad Zamfi rescu. Tex-

tul este inteligent şi inofensiv-ire-

verenţios, iar regizorul exploa-

tează excelent talentul celor dis-

tribuiţi. Spectacolul îi aduce pe 

scena festivalului pe Andreea 

Vasile (actriţa care le-a interpre-

tat pe Dora în fi lmul „De ce eu?” 

şi pe Nico în serialul HBO „Um-

bre”), Diana Cavallioti, Tudor A-

aron Istodor, Conrad Mihai Me-

ricoffer, Dan Rădulescu, Irina 

Velcescu şi Cristina Florea.

Biletele pentru spectactole-

le de teatru vor putea fi  cum-

părate de la Agenţia Teatrală, 

casieriile festivalului www.bi-
letmaster.ro.

Comedy Cluj lansează o invitaţie la teatru
Gheorghe Visu şi Liliana Pană vor fi prezenţi pe scena Comedy Cluj 2015.

În parc39 de trepte
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Cercetătorii Takaaki 

Kajita şi Arthur B. 

McDonald au fost recom-

pensaţi, ieri, cu premiul 

Nobel pentru fi zică pe 

2015, informează site-ul 

ofi cial al acestor distincţii 

prestigioase.

Cercetătorii japonez 

Takaaki Kajita şi canadian Art-

hur B. McDonald au primit 

premiul Nobel pentru fi zică 

pentru contribuţiile lor sem-

nifi cative în ceea ce priveşte 

experimentele care au demon-

strat că particulele neutrino 

îşi modifi că identităţile, me-

tamorfoză care implică faptul 

că acestea au masă.

Potrivit Comitetului Nobel, 

această descoperire a schimbat 

felul în care oamenii înţeleg 

procesele ce au loc la cele mai 

mici niveluri ale materiei şi ca-

re se pot dovedi cruciale pen-

tru înţelegerea Universului.

La începutul anilor 2000, 

Takaaki Kajita a anunţat că a 

descoperit faptul că particule-

le neutrino din atmosferă îşi 

schimbă identităţile – alter-

nând între două forme – în 

drumul lor către detectorul Su-

per-Kamiokande din Japonia.

Între timp, mai mulţi cer-

cetători din Canada, coordo-

naţi de Arthur B. McDonald, 

au demonstrat că particulele 

neutrino provenind de la Soa-

re nu dispar în drumul lor 

spre Pământ. În schimb, ele 

au fost captate sub o altă iden-

titate atunci când au ajuns la 

Observatorul Sudbury pentru 

Particule Neutrino.

Pentru fi zica particulelor, 

aceasta a fost o descoperire 

istorică.

S-a anunţat câștigătorii 
Premiul Nobel pentru fizică

Bilanţul evenimentului 

este unul deosebit, în 

urma acestuia şi a campa-

niei de promovare, mii de 

persoane au afl at despre 

economia socială, şi bene-

fi ciile susţinerii acestui 

sector.

Evenimentul din 4 octom-

brie a fost o invitaţie pentru 

ca fi ecare dintre noi să devi-

nă un factor al schimbării în 

comunitatea sa. În cadrul aces-

tuia au expus 27 de întreprin-

deri sociale din toată ţara, a 

avut loc o conferinţă a mana-

gerilor de întreprinderi socia-

le urmată de două work-sho-

puri pe teme legate de econo-

mia socială. De asemenea, 

s-au difuzat, în premieră, trei 

fi lme documentare care pre-

zintă întreprinderi sociale mo-

del de bune practici în acest 

domeniu.

Fiecare poate fi  un agent 
al schimbării

Astfel, clujenii au avut oca-

zia să descopere lumea eco-

nomiei sociale prin târgul de 

produse şi servicii, conferin-

ţe şi ateliere, infografi ce, ex-

poziţii şi proiecţii de fi lm.

„Solidart Changemakers Fes-

tival este un eveniment dedicat 

acelora dintre noi care, nemul-

ţumiţi de starea de fapt, acţio-

nează că agenţi ai schimbării, 

identifi când soluţii pentru pro-

blemele sesizate şi făcând lu-

crurile să se mişte. Agentul 

schimbării se defi neşte prin trei 

calităţi: înclinaţia spre latura so-

cială, abilităţile de lider şi arta 

de a revitaliza meşteşugurile tra-

diţionale. Dar, mai presus de 

toate, agentul schimbării stăpâ-

neşte arta leadership-ului soci-

al, cu alte cuvinte, reuşeşte ce-

ea ce pentru alţii poate părea 

imposibil, reintegrarea în soci-

etate a persoanelor vulnerabi-

le”, au susţinut organizatorii.

Târguri inedite

Ineditul evenimentului care 

a avut loc în Parcul Central şi 

capul de afi ş de altfel l-a repre-

zentat târgul întreprinderilor so-

ciale desfăşurat pe esplanada 

din faţa Casinoului, târg care a 

reunit mici afaceri sociale din 

diferite zone ale ţării. Produse-

le pe care le-au putut găsi clu-

jenii aici au fost de o ingeniozi-

tate surprinzătoare, de la genţi 

realizate prin reciclarea banne-

relor şi prelatelor, sacoşe din 

etamină pictate manual sau ar-

ticole croşetate din lână natura-

lă, până la mobilier de grădină 

şi case modulare.

De asemenea, cei prezenţi 

au putut viziona infografi ce 

şi imagini reprezentative, iar 

în interiorul Casinoului a avut 

loc conferinţa managerilor de 

întreprinderi sociale, precum 

şi două workshop-uri pe te-

ma economiei sociale şi dez-

voltarea mediului rural.

Solidart Changemakers Festival, 
evenimentul inspiraţional al toamnei
Civitas Foundation for Civil Society a organizat la sfârşitul săptămânii trecute, mai exact pe 4 octombrie, 
la Cluj-Napoca, un festival unic, dedicat economiei sociale. Aceasta a fost de altfel prima ediţie a 
festivalului, iar organizatorii s-au declarat mulţumiţi de feed-back.

ORGANIZATORII 
EVENIMENTULUI

„Este un eveniment 
dedicat acelora dintre 
noi care, nemulţumiţi 
de starea de fapt, 
acţionează că agenţi 
ai schimbării, 
identifi când soluţii 
pentru problemele 
sesizate şi făcând 
lucrurile să se mişte. 
Agentul schimbării se 
defi neşte prin trei 
calităţi: înclinaţia spre 
latura socială, 
abilităţile de lider şi 
arta de a revitaliza 
meşteşugurile 
tradiţionale.“

În cadrul evenimentului au expus 27 de întreprinderi sociale din toată țara
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

Gheorgheni, Grigorescu.
Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

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

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

Vând urgent în Florești, zona 
Terra, pe Dumitru Mocanu 

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

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

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

mp, suprafaţa utilă: 120 mp.

Există posibilitatea și de 
schimb cu apartament 2 

camere în cart. Grigorescu și 
plata diferenţă.

Preţ negociabil 90.000 euro.

Tel. 0756-091.346

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (4.7)

TERENURI

¤ Vând pădure de stejar virgină, 
supr. 25 ha, în dealul Blajului, 
jud. Alba. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-592139. (3.7)

¤ Vând teren de construcţii, în su-
pr. de 612 mp în staţiunea Sova-
ta Băi, zona centrală, utilităţi în 
apropiere, are toate actele nece-
sare. Aștept telefoane la tel. 
0264-592139. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (4.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
la apa lacului, supr. 7800 mp, 
drum forestier, preţ 8 euro/mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (7.7)

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0727-086183.

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

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. 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), 
centura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

SCHIMBURI

CASE

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm personal curăţenie 
magazin haine Polus Cluj. Pro-
gram 3 ore/zi. Salariu 500 Ron. 
0758-817552. (2.5)

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

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

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Inf. tel. 
0722-886013. (3.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(3.7)

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10. Aștept oferte 
la tel.0740-876853. (7.7)

PIESE AUTO

¤ Cumpăr cauciuc autoturism în 
stare bună sau nou, , marca 
”Hankook”, indicativ 
866-205/60/15. Oferte la tel. 
0744-653097. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea extensibilă mo-
del vechi, dulap cu trei uși, două 
scaune cu cadru metalic, cu tapi-
ţerie verde, o covată cu lemn cio-
plit. Relaţii suplimentare la tel. 
0749-041124. (3.7)

MEDICALE

¤ Vând bandă de alergare mag-
netică MGB, pliabilă, cu sistem de 
frânare magnetică, măsurarea 
pulsului, cu senzori de mână, 
computer cu 6 funcţii de scanare, 
timp, viteză, puls, kilometraj, con-
sum calorii, capacitate maximă 
100 kg, preţ 600 RON, negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând două mașină de cusut 
marca ”Neckermann”, fabricaţie 
germană, și una ”Zig-Zag”, în per-
fectă stare de funcţionare, preţ ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575. (1.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
maro, opt rânduri, ușă metalică 
dublă. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (1.7)

¤ Vând aspirator „West Dry”, cu 
baterii și aspirator pentru autotu-
rism „Auto Bosch”, cu indicator. In-
formaţii la tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut 
DURKOPP pentru piele Cod KI 
15-2 și SINGER pentru piele și 
materiale textile, Cod L331752. 
Inf. suplimentare la tel. 
0741-974569. (3.7)

¤ Vând frigider „Arctic”, 140 l, în 
stare foarte bună de funcţionare. 
Preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0753-990712. (4.7)

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

DIVERSE

¤ Vând îmbrăcăminte, încălţă-
minte și alte bunuri. Sunaţi la tel. 
0773-756130. (3.7)

¤ Vând set de ceas de damă și 
bărbaţi + breloc „Iacob Marc” cu 
brăţară, digital video cameră re-
corder „Sony”, nou și aparat de 
masaj „Zepter International”. Inf. 
la tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând binoclu „Spectrum 10 x 
25”, „Tronic 10 x 50”. Relaţii la 
tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând ceas „Atlantic”. Inf. supli-
mentare la tel. 0749-041124. (3.7)

¤ Vând două truse 100 TOOL set 
având chei, șurubelniţe, clești, 
etc, ax mecanică fi nă, diferite bri-
chete de colecţie, stilouri noi și pi-
xuri foarte frumoase din colecţie. 
Inf. la 0759-020427. (3.7)

¤ Vând convector la coș, masă și 
ax circulă, radio pentru autotu-
rism. Inf. suplimentare la tel. 
0749-041124. (3.7)

¤ Vând IEFTIN pianină „Altarus 
3000”. Inf. suplimentare la tel. 
0773-756130. (3.7)

¤ Vând șah table, cutie deosebită. 
Sunaţi la tel. 0749-041124. (3.7)

¤ Cumpăr rulotă folosită. Aștept 
oferte la tel. 0749-041124. (3.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (4.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fructe de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual, preţ negociabil. Aștept tele-
foane la 0264-591965. (4.7)

¤ Vând presă de balotat ieftină, 
preţ 1000 RON, plug 4 trupite cu 
340 euro, tanc lapte 600 l, iefti-
ne. Inf. suplimentare la tel. 
0723-424624. (5.7)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari! Vând min-
ge de fotbal, care a aparţinut Clu-
bului F.C. BARCELONA. Preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (4.7)

ANIMALE

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 

toate. Inf. la tel. 0745-605078 sau 
la adresa sat Gheorgheni nr. 455.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator al 
S.C. IMEX COMPLAST H PR M 
PLAST C MET S AUTO IN EX S.R..L, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Codru 
Drăgușanu, nr. 22, jud. Cluj, CUI 
221770, J12/2984/1991. Se de-
clară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator al 
S.C. TECADIS S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Dâmboviţei, nr. 22, 
Bl. D3, Sc. 1, Et. 2, ap. 6, jud. Cluj, 
CUI 10355515, J12/490/1998. Se 
declară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator al 
S.C. INTER BAR S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 
9, jud. Cluj, CUI 14054841, 
J12/1036/2001. Se declară nul. 
(1.1)

¤ Pierdut certifi cat de întegistrare 
pentru fi rma SZLAI IULIA PERSOA-
NĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, C.U.I. 
20235869. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut carnet de masterand pe 
numele RAŢIU ALINA DIANA. Îl de 
clar nul. (1.1)

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

 ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 Fără etichetă (emis. mag.)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Transformarea (div.)
18:00 Discover România
18:15 Mărturii pentru viitor - 
18:50 Istorii trăite
19:45 Vorbește corect! 
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbește liber! (live)
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naţiei (reality show)
23:10 Mici răfuieli la Paris 
(RFG-fra.-it., 1966, acţiune)

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 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Burlăciţa (reality show)
23:00 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

12:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
13:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
14:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
16:00 Lecţii de viaţă (2015, ser., 
episodul 13)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Visuri la Cheie (reality 
show, episodul 3)
22:30 Știrile Pro TV
23:00 În mintea criminalului 
(sua, 2008, s. poliţist, sezonul 
6, episodul 7)

PRIMA TV

12:30 Școala.tv (2015, emis. 
info., episodul 5) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Focus Magazin (2015, 
episodul 2) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Nimeni nu-i perfect 
(rom., s. com., sez. 1, ep. 13)
15:30 Cireașa de pe tort 
(sezonul 10, episodul 5)
16:30 Focus
17:10 Trăsniţii (2015, sezonul 
25, episodul 10) (reluare)
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin 
20:15 Cronica cârcotașilor (div., 
sezonul 32, episodul 11)
21:00 Mondenii (sez. 16, ep. 1)
22:00 Trăsniţii (sez. 25, ep. 11)
22:45 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 155)
23:15 Legenda Moșului (engl., 
2006, avent. f)

KANAL D

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

LOOK TV

13:00 Pure Outdoor (reluare)
13:30 Știri Look TV (reluare)
15:00 Alice face legea (can., 
com., episodul 6) (reluare)
16:00 Meci Fotbal Liga I: 
AFC Botoșani - AFC ASA 2013 
Tg. Mureș (reluare)
18:00 Business Expres 
18:30 Știri Look TV
19:30 Fotbal Look (live) 
21:00 Alege cu atenţie (sua, 
2011, com. rom.)
23:00 El capo (col., 2009, s. 
thrill., episodul 11) 

Viarom Construct SA Agenţia Cluj 

angajează 

muncitori califi caţi în domeniul 

CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI PODURI 
(asfaltatori, pavatori, betonişti, 

exec. lucrări edilitare)

Aşteptăm CV-urile dvs. la:

• numărul de fax: 021.242.06.90;

•email offi ce@viarom.ro sau 

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

SC Paneuro International SRL 
cu sediul in Tg. Mures

angajează

ŞOFERI
pentru transport international de marfuri .

Conditii :
– permis de conducere cat. B,C,E ,
– atestat transport marfa ,
– card tahograf.

Experienta in domeniu constituie avantaj.
Relatii la tel. 0786064924 sau 

pe email sorin.harsan@paneuro.ro

ANUNŢ PUBLIC

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Top C&S Distribution S.R.L. Cluj-Napoca (în 
faliment, in bankruptcy, en faillte), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Traian Vuia, nr. 214, judeţ Cluj, organizează licitaţie 
publică pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

A. Bunuri imobile constând în:
1.  Apartament nr. 15, situat în Cluj-Napoca, str. Bocskai Istvan, 

nr. 4, sc. 1, Corp 5, etaj 3, înscris în CF nr. 291379-C1-U19, 
nr. cad. 291379-C1-U19, compus din: camera, bucătărie, 
baie, hol și terasă Su=41,37 mp. Apartamentul este 
semifi nisat – preţ de strigare 123.360 lei;

2.  Apartament nr. 16, situat în Cluj-Napoca, str. Bocskai Istvan, 
nr. 4, sc. 1, Corp 5, etaj 3, înscris în CF nr. 291379-C1-U20, 
nr. cad. 291379-C1-U20, compus din: camera, bucătărie, 
baie, hol și terasă Su=41,37 mp. Apartamentul este 
semifi nisat. – preţ de strigare 123.360 lei;

3.  Apartament nr. 17, situat în Cluj-Napoca, str. Bocskai Istvan, 
nr. 4, sc. 1, Corp 5, etaj 3, înscris în CF nr. 291379-C1-U21, 
nr. cad. 291379-C1-U21, compus din: camera, bucătărie, 
baie, hol și terasă Su=52,44 mp. Apartamentul este 
semifi nisat. – preţ de strigare 155.120 lei;

4.  Apartament nr. 18, situat în Cluj-Napoca, str. Bocskai Istvan, 
nr. 4, sc. 1, Corp 5, etaj 3, înscris în CF nr. 291379-C1-U22, 
nr. cad. 291379-C1-U22, compus din: camera, bucătărie, 
baie, hol și terasă Su=38,06 mp. Apartamentul este 
semifi nisat. – preţ de strigare 112.800 lei.

Preţurile nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 15.10.2015, ora 15:30 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 22.10.2015, ora 15:30, 
29.10.2015, ora 15:30, 05.11.2015, ora 15:30, 12.11.2015, 
ora 15:30, respectiv în data de 19.11.2015, ora 15:30.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.

Firma de curatenie One Way 
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte: 
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase,punctuale,amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta ,te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
–  vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 

clientilor nostri ,iar noi iti vom
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizaraile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str.Fabricii,nr.118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!
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PUBLICITATE

ANUNŢ LICITAŢIE

CITR Filiala Sibiu SPRL, cu adresa de corespondenţă în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 6, jud. Cluj, 
lichidator judiciar al S.C. SOMEŞ S.A. – în faliment, in 
bankrupcy, en faillite – cu sediul în loc. Dej, str. Bistriţei, nr. 
63, judeţ Cluj, CUI 199800, J12/1/1991, organizează licitaţie 
publică competitivă cu strigare pentru valorifi carea de bunuri 
mobile din patrimoniul societăţii debitoare. Lista bunurilor 
cuprinde aprox. 1000 de poziţii care se vând individual.

1. Vehicule și Utilaje-30.130 lei
2. Mijloace fi xe-164.383 lei
3. Obiecte de inventar-15.663 lei
4. Materiale, stocuri -175.422lei
Toate preţurile sunt exprimate in lei și nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în 16.10.2015, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, 
et. 6. Pentru bunurile nevalorifi cate licitaţia se vor organiza 
licitaţii noi în data de 23.10.2015, 30.10.2015, 06.11.2015, 
13.11.2015, 20.11.2015, 27.11.2015, 04.12.2015 ora 
12:00 în aceleași condiţii.

Caietul de sarcini pentru bunurile scoase la licitaţie are 
preţul de 100lei+TVA și poate fi  achiziţionat la sediul 
lichidatorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui 
depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfășurării licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare, informaţii 
și liste cu bunurile scoase la vânzare la tel. 0737-888997.

PUBLICITATE

Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu“

Titlu proiect: „Investiţii și dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieș Turda”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data comunicatului: 06.10.2015

Lucrările de înlocuire a contoarelor derulate în cadrul contractului
„Achiziţie şi montare contoare cu citire la distanţă“

continuă

Lucrările de înlocuire a contoarelor derulate în cadrul contractului „Achiziţie și montare 
contoare cu citire la distanţă” încheiat cu fi rma S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. la 17.06.2015, 
continuă.

Contractul pe fonduri europene are o valoare de 14 487 236,91 lei și face parte din etapa 
I, 2007-2013 a proiectului de extindere și modernizare a sistemelor de apă și apă uzată.

Până în prezent, au fost efectuate lucrări în toate locaţiile menţionate în contract, respectiv 
municipiile Turda și Câmpia Turzii și comunele/satele: Mihai Viteazu, Cornești, Cheia, 
Bogata, Săndulești, Copăceni, Luna, Viișoara, Urca și Gligorești.

Contoarele noi se montează în etape, conform unui grafi c prestabilit.
Grafi cul de montaj cuprinde mai multe vizite a zonelor în care se montează contoare în 

vederea monitorizării tututor abonaţilor. Astfel, până la această dată, în toate localităţile a 
fost efectuată vizita a 2-a în vederea montării contoarelor la abonaţii care nu au fost găsiţi 
la domiciliu la prima vizită. După cele două vizite s-au contorizat 80% din totalul abonaţilor.

Încă de la începutul derulării contractului clienţii sunt anunţaţi, din timp, despre întreruperile 
de furnizare a apei potabile cauzată de lucrările de montare a contoarelor cu citire la 
distanţă, în mass media, reţele de socializare dar și prin distribuirea de fl yere.

DIRECTOR GENERAL
Cristian Octavian Matei

Contact: Compania de Apă Arieș SA Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: offi ce@caaries.ro / http://www.caaries.ro
Project manager: Bogdan Bobic
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a 

Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu“

Titlu proiect: „Investiţii și dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieș Turda”

COMUNICAT DE PRESĂ

Data comunicatului: 06.10.2015

Contract de furnizare
„Sistem de monitorizare şi control

staţii de pompare apă potabilă şi debitmetre apă uzată“
- prezentare rezultate intermediare –

În prezent, Compania de Apă Arieș derulează contractul de furnizare „Sistem de moni-
torizare și control staţii de pompare apă potabilă și debitmetre apă uzată” încheiat cu fi r-
ma SC WILO TRANS SRL.

Contractul pe fonduri europene are o valoare de 1 197 033, 73 lei și face parte din etapa 
I, 2007-2013 a proiectului de extindere și modernizare a sistemelor de apă și apă uzată.

De la data emiterii ordinului de începere, respectiv 07.07.2015 fi rma contractantă a fur-
nizat, montat și pus în funcţiune echipamentele care fac obiectul prezentului contract în 
proporţie de 20%.

Scopul acestei investiţii îl constituie upgrade și achiziţionarea unor echipamente, pre-
cum și realizarea unor lucrări care nu au fost cuprinse în cadrul contractului „Achiziţionare 
Sistem SCADA”.
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Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a 

Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Aceste argumente sunt 

aduse de Comisia 

Europeană (CE) care răs-

punde astfel îngrijorărilor 

exprimate de către unele 

state UE, relatează Reuters 

în pagina electronică.

Vice-preşedintele CE Frans 

Timmermans a declarat luni că 

Uniunea Europeană (UE) ar pu-

tea gestiona mai bine un 

afl ux-record de imigranţi prin 

îmbunătăţirea protecţiei fronti-

erelor externe şi asigurându-se 

că oamenii care nu au dreptul 

la azil sunt trimişi înapoi.

Întrebat cum se pot obţine 

asigurări că militanţii nu se 

strecoară în afl uxul de imi-

granţi şi că nu reprezintă o 

ameninţare la adresa UE, vi-

cepreşedintele CE a răspuns 

că „pur şi simplu prin ampren-

tarea oamenilor la sosire. Da-

că acest lucru este făcut cores-

punzător, puteţi fi ltra teroriş-

tii”, a spus el. „Dacă ne facem 

treaba şi ne asigurăm că, ime-

diat ce ajung, oamenii sunt 

amprentaţi şi identifi caţi, atunci 

acea problemă nu există”, a 

apreciat el.

Timmermans a adăugat că 

el nu crede că militanţii s-ar 

alătura valului de refugiaţi da-

că ar şti că sunt amprentaţi la 

sosire. O mai bună protejare 

a frontierelor externe ale UE 

reprezintă, în ultimă instan-

ţă, cea mai bună măsură po-

sibilă în vederea securităţii, 

i-a spus el anterior şefului În-

altului Comisariat ONU pen-

tru Refugiaţi (UNHCR).

Antonio Guterres, Înaltul 

Comsisar al ONU pentru Re-

fugiaţi, a declarat anterior pen-

tru presă că militanţii ar pu-

tea adopta probabil metode 

mai inteligente de a pătrunde 

pe teritoriul UE decât printr-o 

călătorie periculoasă pe Ma-

rea Mediterană pentru a pu-

ne în aplicare un plan de atac.

„Un terorist ar fi  foarte prost 

dacă, în loc să folosească un 

paşaport fals şi să ia un avion 

spre Europa printr-un metodă 

legală, ar plăti mii de dolari 

unor trafi canţi pentru o barcă 

ce se poate scufunda şi pentru 

a ajunge la un centru de primi-

re unde ar putea fi  amprentat, 

pentru ca apoi să înceapă să 

traverseze diferite frontiere şi 

să ajungă într-un fi nal acolo 

unde vrea”, a spus Guterres.

Cancelarul german Angela 

Merkel a declarat în weekend 

că Europa trebuie să-şi prote-

jeze frontierele externe în con-

textul în care se confruntă cu 

cel mai mare afl ux de refugiaţi 

de la al Doilea Război Mondi-

al – o criză „pune la încercare 

curajul Europei”, în opinia ei.

Amprentarea refugiaţilor va „filtra” ameninţarea jihadistă
Amprentarea şi înregistrarea tuturor refugiaţilor care ajung în Europa îi va ţine la distanţă pe militanţii islamişti care vor să lanseze atacuri.

Militanţii nu s-ar alătura valului de refugiaţi dacă ar şti că sunt amprentaţi la sosire
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Investește în oameni!
Proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Cluj-Napoca, 07.10.2015

Solidart Changemakers Festival, opt ore dedicate 
antreprenoriatului social

Duminică, 4 octombrie 2015, s-a desfășurat la Casino Parcul Central, Solidart Changemakers 
Festival, evenimentul inspirational al toamnei.

În cadrul acestui eveniment au expus 27 de intreprinderi sociale din toată ţara, a avut 
loc o conferinta a managerilor de întreprinderi sociale urmată de două workshopuri pe 
teme legate de economia socială. Deasemenea, s-au difuzat, în premieră, trei fi lme 
documentare care prezintă întreprinderi sociale model de bune practici în acest domeniu.

Vizitatorii au putut întelege mai bine implicaţiile economiei sociale prin intermediul 
expoziţiei organizate de tinerii artiști de la Artstarter, prin intermediul standului de consultanţă 
și a panourilor expuse în jurul fântânii.

O proiecţie de fi lm și o tombolă au încheiat o zi în care persoanele vulnerabile au 
demonstrat că se pot integra în societate iar produsele lor sunt dovada indemânării, 
capacităţii și dorinţei de muncă a acestora.

Bilanţul evenimentului este unul deosebit, în urma acestuia și a campaniei de promovare, 
mii de persoane au afl at despre economia socială, și benefi ciile susţinerii acestui sector.

Persoană de contact
Dragoș Movilă

Expert Comunicare și PR
Tel: 0747 193 812

Email: dragos@civitas.ro
Web: www.sises.ro

PUBLICITATE

LICITAŢIE PUBLICĂ

Lichidatorul judiciar al S.C. SEVATEL CUB INVEST S.R.L. vinde la licitaţie publică:

Nr. 
crt.

Denumire bun Marca/Tip Pret de strigare
– lei –

1 Mobilier Mobilier offi ce 450,00

2 Ciocan demolator Makita M 1304 900,00

Dumper O&K Motrak S16 3.350,00

3 Rotopercutor Hilti TE 706AVR 90,00

4 Picamer Hilti TE 805 650,00

Autoutilitară Mazda BT 50 16.050,00

5 Nivelă optică Optică 155,00

6 Nivela laser Spectra Precision HV 201 650,00

7 Autoutilitară CJ-09-DTZ Volkswagen Transporter 5.350,00

Excavator Kobelco 34.500,00

8 autoturismul BMW X3 din 2005 27.810,00

TOTAL 89.955,00

Licitaţiile se vor ţine săptămânal în fi ecare zi de miercuri începând cu data de 09.10.2015, 
ora 09:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 18, ap. 
1a, jud. Cluj. Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care la tel. 0729.006396, e-mail: 
redresare@yahoo.com sau la sediul lichidatorului judiciar.

PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

COMUNICAT DE PRESĂ

„Dezvoltarea procesului de productie la Primex SRL prin 
Îcompletarea fl uxului tehnologic“

PROIECT COFINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN 
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Cluj-Napoca, 07.10.2015

S.C. PRIMEX S.R.L cu sediul în Cluj Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 16, jud. Cluj, a derulat, 
începând cu data de 09.04.2015, proiectul „Dezvoltarea procesului de productie la Primex 
SRL prin completarea fl uxului tehnologic“, cod SMIS-CSNR 56845, co-fi nanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 5imm/066/5/09.04.15 
încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a 
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“, prin Agentia 
de Dezvoltare Nord-Vest, in calitate de Organism Intermendiar POSCCE.

Valoarea totală a proiectului este de 690.303,15 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 378.190,55 lei, din care 325.243,87 lei din FEDR și 52.946,68 lei 
din Bugetul de Stat.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, Nr. 16, jud. 
Cluj, pe o durată de 6 luni.

Rezultatul proiectului consta in indeplinirea indicatorului de realizare in perioada de 
implementare astfel:

•  Achiziţionarea unei instalatii de sudare până la sfârșitul perioadei de implementare 
a proiectului.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: S.C. Primex S.R.L
Nume persoană contact: Sana Alexa
Funcţie: Administrator
Tel: 0264 / 415.272/ 0722507975, Fax: 0264 / 403.135, e-mail: offi ce@primexcluj.ro

Doar o zi ne desparte de 

primul joc ofi cial al 

naționalei din acest sezon 

competițional, cel cu 

Lituania, ce se va disputa 

la Râmnicu Vâlcea.

Echipa națională s-a pre-

gătit la Podgorica pentru „du-

bla” cu Lituania (8 octombrie, 

Vâlcea) și Belarus (11 octom-

brie, Minsk) din preliminari-

ile Euro 2016, acolo unde a 

obținut o victorie și de unde 

s-a întors însă cu două jucă-

toare accidentate: Georgiana 

Ciuciulete și Adriana Nechi-

ta. Dacă prima a suferit o con-

tuzie la genunchi, extrema 

dreaptă a vicecampioanei Ro-

mâniei are o entorsă, la fel ca 

și Camelia Hotea. Jucătoarea 

Coronei Brașov s-a accidentat 

aseară și nu va putea evolua 

în aceste meciuri.

„Am pregătit jocurile din 

preliminariile Euro, a fost o 

perioadă de pregătire bună. 

Din păcate, avem trei acciden-

tări nefericite, Adriana Nechi-

ta, Camelia Hotea și Georgia-

na Ciuciulete. Abordăm cu în-

credere această dublă și spe-

răm să obținem două victorii. 

Nu se mai poate să aducem 

alte jucătoare acum, nu mai 

este timp să obținem viză pen-

tru Belarus”, a declarat Bog-

dan Burcea, antrenorul secund 

al naționalei României.

Luni, la Vâlcea, echipa 

națională a evoluat împotriva 

echipei de juniori LPS Târgu 

Jiu. Nu s-a contabilizat sco-

rul, selecționerul Tomas Ryde 

urmărind să pună la punct ul-

timele detalii pentru dueluri-

le din această săptămână.

„Echipa din Târgu Jiu es-

te foarte bine instruită, puter-

nică, le mulțumesc pe aceas-

tă cale și îi felicit pentru ni-

velul la care joacă”, a conclu-

zionat Bogdan Burcea.

Partida dintre naționala Ro-

mâniei și cea a Lituaniei va 

avea loc mâine, de la ora 19:00, 

în Sala Polivalentă din Râm-

nicu Vâlcea.

Naţionala României 
începe partidele 
de calificare la CE 2016
Din păcate, din echipa naţională a României nu vor 
face parte Adriana Nechita, Camelia Hotea 
şi Georgiana Ciuciulete, toate fiind accidentate.

Lotul României pentru cele două meciuri
Portari: Ionica Munteanu (HCM Baia Mare), Diana Petrescu 
(SCM Craiova), Denisa Dedu (Corona Brașov)

Extreme stânga: Valentina Ardean-Elisei (HCM Baia Mare), 
Ana Maria Tănăsie (HCM Baia Mare)

Interi stânga: Gabriela Perianu (HCM Baia Mare), Gabriella 
Szucs (HCM Baia Mare), Cristina Zamfi r (Corona Brașov), 
Cristina Neagu (Buducnost), Eliza Buceschi (Thuringer)

Centri: Luciana Marin (HCM Baia Mare), Laura Oltean 
(HCM Baia Mare)

Interi dreapta: Melinda Geiger (HCM Baia Mare), Patricia 
Vizitiu (HCM Baia Mare)

Extreme dreapta: Aneta Udriștoiu (HC Dunărea Brăila), 
Laura Chiper (Corona Brașov)

Pivoți: Oana Manea (CSM București), Crina Pintea (HC Zalău)
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Trei victorii din patru
Echipa de rugby feminin din ca-

drul CS Universitatea Cluj a câș-

tigat trei partide și a pierdut 

una singură, la turneul organi-

zat, în data de 3 octombrie, pe 

terenul din Parcul Sportiv „Iuliu 

Haţieganu”. Pe lângă „U” Cluj, 

la competiţie au mai participat 

formaţiile Poli Agro Iași și 

Agronomia București, iar cele 

trei grupări au jucat fi ecare cu 

fi ecare de câte două ori. 

Clujencele pregătite de Sergiu 

Pop s-au impus de două ori în 

faţa formaţiei Poli Agro Iași, 

scor 5-0 respectiv 12-7, și au 

câștigat unul dintre meciurile 

jucate cu Agronomia București, 

scor 24-0. Înfrângerea a venit 

în celălalt meci disputat împo-

triva echipei din Capitală, scor 

17-7. În urma acestor rezultate, 

Universitatea Cluj are mari șan-

se să câștige, în premieră, titlul 

naţional la rugby feminin.

Pe scurt

SPORT

Naționala de 
handbal începe 
calificările
Doar o zi ne desparte de primul 
joc ofi cial al naționalei din acest 
sezon. Pagina 11

Campionatul Mondial de 

Futnet, cel mai important 

eveniment de tenis cu 

piciorul organizat în acest 

an în România, va avea loc 

în perioada 9-10 octombrie 

în Sala Sporturilor „Horia 

Demian” din Cluj-Napoca.

Target-ul evenimentului es-

te unul cu un spectru foarte larg, 

adresabilitatea fi ind către toate 

persoanele iubitoare de sport în 

general şi de tenis cu piciorul 

în particular, indiferent de vâr-

stă, educaţie sau mediu social.

Tabloul masculin este dedi-

cat juniorilor U21, în vreme ce 

pe tabloul feminin se vor în-

trece senioarele. La fi ecare ca-

tegorie de concurs vor fi  câte 

zece echipe, numărul total al 

participanţilor, veniţi din în-

treaga lume, ajungând la 150.

„În spiritul «Cluj Capitala 

Europeana a Tineretului» în zi-

lele de 9 şi 10 octombrie 2015 

avem deosebita onoare de a or-

ganiza Campionatul Mondial 

de Futnet adresat juniorilor U21 

şi senioarelor, prilej cu care vă 

invităm să ne fi ţi alături. Veţi 

avea parte de un spectacol la 

fi leu, şi nu numai, oferit de 

sportivii din întreaga lume. Vă 

aşteptăm la Cluj-Napoca să sus-

ţinem împreună echipa Româ-

niei. Hai România!”, a spus pre-

şedintele Asociaţiei de Futnet, 

Daniel Săsărman.

Sportivii care vor participa 

la această competiţie sunt din: 

Anglia, Canada, Cehia, Elve-

ţia, Polonia, România, Slova-

cia, Turcia, Ucraina, Ungaria. 

12 arbitri internaţionali şi din 

România vor asigura buna 

desfăşurare a partidelor.

Cluj-Napoca este gazda 
Campionatul Mondial de Futnet
România a mai organizat în trecut alte trei Campionate Mondiale de Futnet, 
de seniori, juniori și fete.

Programul competițiilor

Vineri, 9 octombrie
08:00 – 13:00 fete proba de simplu – grupe, sferturi, semifi nale
08:00 – 13:00 băieţi proba de simplu – grupe, sferturi, semifi nale
13:45 – 14:00 Festivitatea de deschidere
13:00 – 18:00 fete proba de dublu – grupe, sferturi, semifi nale
13:00 – 18:00 băieţi proba de dublu – grupe, sferturi, semifi nale

Sâmbătă, 10 octombrie
08:00 – 13:00 fete proba de triplu – grupe, sferturi, semifi nale
08:00 – 13:00 băieţi proba de triplu – grupe, sferturi, semifi nale
13:00 – 18:00 fete proba de simplu, dublu, triplu – Finale locul 1-4
13:00 – 18:00 băieţi proba de simplu, dublu, triplu – Finale locul 1-4
18:00 Festivitatea de premiere și de închidere

Cu un fi nal de campionat 

care a ţinut echipa ca pe 

jar, meciul 4 din play-out 

fi ind cel care a decis 

rămânerea echipei condu-

să de Dănuţ Ciontoş în 

Divizia A1, fetele intră în 

noul sezon cu gândul de a 

nu mai repeta greşelile de 

anul trecut şi au ca ţintă 

locurile 6-8.

Prima partidă pe care o vor 

avea de disputat jucătoarele 

de pe malul Someşului va fi  

în deplasare la o echipă nou 

promovată din Divizia A2, CS 

Rapid Bucureşti.

În ceea ce priveşte transfe-

rul jucătoarelor din afara ţă-

rii, recordul de legitimări îl 

deţine Volei Blaj, cu nu mai 

puţin de 7 jucătoare de peste 

hotare, apoi CSU Tg Mureş – 

6, CSM Bucureşti – 5, CSM 

Lugoj şi Penicilina Iaşi – câte 

4, CSM Târgovişte – 2.

Anul acesta Universitatea Cluj 

nu a realizat foarte multe trans-

feruri, fi ind la număr egal cu nu-

mărul de jucătoare de care s-a 

despărţit echipa. În perioada de 

vară Roxana Pintea a fost trans-

ferată de la CSU Medicina Târ-

gu Mureş, Mara Marian de la 

echipa CSŞ Turda şi Paula Cor-

nea de la CSŞ Cluj. O noutate 

este şi venirea la club a directo-

rului tehnic Daniel Banu.

La capitolul despărţiri de 

club putem semnala plecare 

extremei Alexandrei Ciontoş 

la echipa VC Mosan din liga 

a II-a a Belgiei şi a coordona-

toarei Andreea Niţulescu la 

CSM Târgovişte. Din cariera 

voleibalistică s-au retras jucă-

toarele Medeea Clăteşteanu şi 

Ruxandra Dănăilă.

Echipa CS Universitatea Cluj, 

la startul sezonului 2015-2016, 

este formată din: Rada Beudean 

(coordonator), Raluca Bucur (u-

niversal), Carmen Grama (cen-

tru), Monica Puianu (centru), 

Alexandra Bara (extremă, uni-

versal), Alexandra Ariton (ex-

tremă), Andreea Klein (libero), 

Lorena Dancu (libero), Roxana 

Pintea (libero), Mara Marian 

(centru), Paula Cornea (libero). 

Antrenor: Dănuţ Ciontoş. Direc-

tor tehnic: Daniel Banu.

 „U” Cluj debutează în Divizia A1 
pe terenul Rapidului
Doar câteva zile ne mai despart de startul ediţiei 2015-2016, primele partide 
fiind disputate de echipele feminine din primului eşalon, Divizia A1.

În sezonul anterior, Universitatea Cluj s-a clasat pe locul 9 în clasamentul fi nal

Program tur 
pentru „U” Cluj

10 octombrie: Rapid 
București – Universitatea Cluj
17 octombrie: Universitatea 
Cluj – CSU Târgu Mureș
24 octombrie: Dinamo 
București – Universitatea Cluj
31 octombrie: Universitatea 
Cluj – CSM București
4 noiembrie: Penicilina Iași 
– Universitatea Cluj
7 noiembrie: Universitatea 
Cluj – Știinţa Bacău
14 noiembrie: CSM Lugoj – 
Universitatea Cluj
21 noiembrie: Universitatea 
Cluj – CSM Târgoviște
28 noiembrie: Unic Piatra 
Neamţ – Universitatea Cluj
5 decembrie: Universitatea 
Cluj – Volei Blaj
12 decembrie: SCMU 
Craiova – Universitatea Cluj

Petrolul – ACS Poli 

Timişoara 1-1 a fost 

meciul care a încheiat 

turul de campionat în 

Liga 1. Site-ul ofi cial al 

Ligii Profesioniste de 

Fotbal a publicat o statis-

tică a primelor 13 runde.

Astfel, potrivit digisport.

ro, după disputarea celor 91 

de partide, numai puţin de 

338 de jucători şi-au trecut în 

cont minute în actuala ediţie 

de campionat. FC Voluntari 

(28), Steaua şi FC Botoşani 

(câte 27) au fost formaţiile ca-

re au folosit cei mai mulţi ju-

cători în timp ce la polul opus 

se afl ă CS U Craiova (21) şi 

CSMS Iaşi (20).

Din cei 338 de fotbalişti ca-

re au evoluat în acest tur de 

campionat, doar 33 au bifat 

prezenţe în fi ecare dintre ce-

le 13 etape. Integralişti însă 

au fost doar 15 jucători, CSU 

Craiova fi ind echipa care a 

avut cei mai mulţi (3), lucru 

oarecum de înţeles ţinând cont 

că oltenii au rulat cei mai pu-

ţini jucători.

Astra, liderul la zi al cam-

pionatului nu are în lot 

niciun jucător care să se fi 

aflat pe teren toate cele 1170 

de minute, în timp ce cam-

pioana Steaua e reprezen-

tată doar de fundaşul Alin 

Toşca. Folosit în primă fa-

ză ca o variantă de avarie 

în centrul defensivei roş-al-

bastre, fotbalistul de 23 de 

ani trecut şi pe la Viitorul 

sau Unirea Urziceni a de-

venit una din piesele de ba-

ză ale defensivei campioa-

nei.

Cei 15 jucători care au bi-

fat toate minutele în tur:

Dragoş Balauru (FC Volun-

tari), Gabriel Giurgiu (Concor-

dia), Vasco Fernandes (Pandu-

rii), Bogdan Mitrea (Viitorul), 

Ioan Filip (Viitorul), Vytautas 

Cerniauskas (Dinamo), Miha 

Mevlja (Dinamo), Alin Toşca 

(FC Steaua, FOTO), Ionuţ La-

rie (CFR Cluj), Davide Petrucci 

(CFR Cluj), Cristian Bălgrădean 

(CS U), Bogdan Vătăjelu (CS 

U), Alexandru Mateiu (CS U), 

Peterson Pecanha (Petrolul) şi 

Dan Popescu (Poli Timişoara).

Doi din cei 15 fotbalişti integralişti 
din tur sunt la Cluj
Primele 13 etape s-au terminat cu Astra Giurgiu în postura de lider 
şi cu Petrolul Ploieşti „lanternă roşie”.
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