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Demnitarii comunişti ar putea fi trimiși în judecată
Foştii nomenclaturişti ar pu-

tea ajunge în faţa judecători-
lor. Foştii membri ai Comite-
tului Central al PCR, dar şi alţi 
demnitari ai regimului ar pu-
tea fi  deferiţi justiţiei, anunţă 
Institutul de Investigare a Cri-
melor Comunismului (IICC-
MER). Instituţia susţine că şi 
personele care au luat decizii 
trebuie să fi e judecate, nu doar 
executanţii.

Investigaţiile privind abuzu-
rile regimului comunist din Ro-
mânia trebuie să avanseze. Es-
te părerea istoricilor de la In-

stitutul pentru Investigarea 
Crimelor Comunismului. Mem-
brii de vârf ai Partidului Co-
munist, cei care au luat deci-
zii prin care au fost încălcate 
drepturile omului, sunt urmă-
torii pe lista investigaţiilor. Par-
chetul General a redeschis toa-
te anchetele în care au fost re-
clamate abuzurile făcute îna-
inte de 1989. Cercetările merg, 
însă, foarte greu, scrie digi24.
ro.

„Ne-ar încuraja să continu-
ăm pe această cale, inclusiv 
aducerea spre actualitate a in-

vestigaţiilor noastre, adică să 
trecem de pragul simbolic al 
primelor decenii şi să ne aple-
căm asupra mebrilor CC ai PCR 
sau alţi demnitari ai statului co-
munist care îşi mănâncă bine 
mersi, în linişte, pensia”, a spus 
Radu Preda, preşedintele IICC-
MER.

Ancheta redeschisă de procu-
rori îşi propune să afl e şi adevă-
rul despre moartea disidentului 
Gheorghe Ursu. Fiul său este cel 
care a obţinut reluarea anchetei.

„România a întârziat neper-
mis de mult acest moment al 

adevărului.Suntem la un sfert 
de secol, e limpede că mulţi din-
tre actorii regimului nu mai pot 
fi  traşi fi zic la răspundere”, a 
mai spus Radu Preda.

Anul acesta a avut loc şi pri-
ma condamnare a unui fost co-
mandant al unui penitenciar al 
regimului comunist. La 86 de 
ani, Alexandru Vişinescu, ofi ţe-
rul care a condus penitenciarul 
de la Râmnicu Sărat, a primit o 
pedeapsă de 20 de ani de închi-
soare pentru crime împotriva 
umanităţii. 

Bienala Internațională
de Ceramică

8–30 octombrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

TiMAF: Lord of the Dance
Sâmbătă, ora 20.00
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DJ-ii celor mai în vogă cluburi clujene, 
săltaţi pentru trafic de droguri

Alimente şi bani, mită pentru 
funcţionarii din Primăria Cluj

Șapte DJ din cluburi în vogă din Cluj-Napoca sunt 
cercetați pentru trafic de droguri. Pagina 3

Doi funcţionari publici de la Primăria Cluj-Napoca 
sunt urmăriţi penal pentru luare de mită. Pagina 3

PUBLICITATE

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

KITSCHURILE ORAȘULUI

Sala Polivalentă – un an de când Clujul se află 
pe harta internaţională a evenimentelor
Strălucitoare, radiantă, versatilă şi unică în ţară, Sala Polivalentă Cluj-Napoca este cea mai modernă şi încăpătoare 
construcţie destinată organizării de evenimente. Pagina 6

Arhitecții susțin că 
în societatea 

clujeană există o 
lipsă de coerență 

în ceea ce 
privește 

dezvoltarea 
urbană. Ei dau ca 

exemplu lipsa unei 
strategii pentru 

Someș, aglomerarea 
spațiilor centrale cu 

corturi și chioșcuri care 
„în anumite locuri 

agresează”.  Pagina 7
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Arhitecții critică 
împopoțonarea 

Pieței Unirii
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
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

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Aflat la cea de-a treia ediţie, Festivalul 
Internaţional de Carte Transilvania este un 
eveniment de anvergură internaţională care 
susţine cultura scrisă română și universală. 
Centrul Clujului va găzdui, din nou, cele 
mai importante edituri din ţară și de peste 
hotare. Vor avea loc peste 250 de lansări 
de carte, recitaluri de poezie și lecturi pu-
blice; întâlniri cu peste 400 de scriitori ro-
mâni și străini; conferinţe, colocvii, specta-
cole de teatru și dans, concerte. Invitaţii de 
onoare care și-au confirmat deja prezenţa 

sunt: Antonio Gamoneda (Spania), Paul 
Emond (Belgia), Jacques De Decker 
(Belgia), Dorin Tudoran (SUA), Franz 
Hodjak (Germania), György Dragomán 
(Ungaria), Florence Noiville (Franţa), 
Jean-Louis Courriol (Franţa), Florica 
Ciodaru-Courriol (Franţa), Cătălina Iliescu 
Gheorghiu (Spania), Mircea Măran 
(Serbia), D.R. Popescu (România), Augustin 
Buzura (România), Gabriela Adameșteanu 
(România), Dinu Flămând (România), 
Mircea Bochiș (România).

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

9 octombrie

1835: S-a născut muzicianul 
francez Camille Saint-Saens. 
(m. 16 dec. 1921)

1890: Au început lucrările la 
podul de la Cernavodă-
Fetești, operă proiectată și 
executată de inginerul 
Anghel Saligny. (9/21)

1940: S-a născut compozito-
rul britanic John Lennon, so-
list al grupului „The Beatles” 
(m. 8 dec.1980)

1944: În timpul vizitei de la 
Moscova, primul ministru bri-
tanic William Churchill îi pro-
pune, și Stalin acceptă, înţele-
gerea cu privire la împărţirea 
zonelor de infl uenţă în 
Balcani. România intra în sfe-
ra de interese sovietice.

10 octombrie

1813: S-a născut compozito-
rul italian Giuseppe Verdi. 
(m. 27 ian. 1901).

1926: S-a înfi inţat Partidul 

Naţional Ţărănesc prin fuziu-
nea Partidului Ţărănesc, con-
dus de Ion Mihalache, cu 
Partidul Naţional Român din 
Transilvania, condus de Iuliu 
Maniu; cei doi au fost copre-
ședinţi ai noului partid: 
Partidul Naţional Ţărănesc 
(P.N.Ţ.).

1985: A murit regizorul și ac-
torul american George Orson 
Welles. (n. 6 mai 1915)

11 octombrie

1863: A murit poetul Andrei 
Mureșianu, autorul poeziei Un 
răsunet - Deșteaptă-te româ-
ne- devenit imn al României. 
(11/23) (n. 19 nov. 1816)

1877: A murit istoricul și pu-
blicistul Alexandru Papiu-
Ilarian, membru al Societăţii 
Academice Române. (11/23) 
(n. 27 sept./9 oct. 1827)

1944: Armata Română a eli-
berat orașul Cluj de sub ocu-
paţia horthysto-fascistă.

Festivalul Internațional de Carte „Transilvania”

10/120C
Variabil

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

10°/13° Variabil

10°/13° Variabil

10°/11° Variabil

10°/13° Variabil
10°/11° Variabil

8°/8° Ploaie

8°/9° Variabil

9°/10° Variabil

SâVineri

ISSN 2065 – 6408

Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Editor coordonator: Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Apex SRL

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

Gabriela Dragotă – social / administraţie
Anca M. Colibășanu – politică
Dan Porcuţan – sport
Mihai Cistelican – online

Daciana Derda –  corespondent Turda, 
Câmpia Turzii

Flavia Țăran, Ionuţ Hușanu – dtp

Director Marketing – Mihaela Fleșariu
Mica publicitate – Iuliana Nagy
Consilier Marketing –  Călin Laurențiu 

Tanțău

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
IT – Radu Moraru

Redactor responsabil de număr: Bianca Preda
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul ediție de Florești și Ziarul Popular ediție de Huedin

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Festivalul Internațional de 
Carte „Transilvania”
6–11 oct.
Piața Unirii
În cadrul festivalului vor fi  prezen-
te cele mai importante edituri 
naționale și internaționale, 
invitați de onoare, vor avea loc 
peste 150 de lansări de carte, în-
tâlniri cu peste 400 de scriitori ro-
mâni și străini, urmate de sesiuni 
de autografe și lecturi publice, re-
citaluri de poezie, conferințe, co-
locvii, spectacole de teatru și 
dans, concerte, ateliere de scriere 
creatoare pentru tineri.

Bienala de Arhitectură 
Transilvania
3–19 oct.

Mioritmic
9–10 oct.
Ora 22.00
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei

Festivalul Várkert
10–11 oct.
Castelul din Gilău
Programul va curprinde prezen-
tări gastronomice, pregătirea 
unui taur la proțap, concurs de 
gătit, jocuri medievale, vizite 
ghidate în jurul castelului, spec-
tacole de muzică veche și 
tradițională, activități pentru co-
pii, respectiv concerte de muzică 
ușoară rock și blues.

Bienala Internațională 
de Ceramică
8–30 oct.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Un adevărat festival al artei cera-
mice, ediţia 2015 cuprinde şase 
expoziţii de artă ceramică, un 
târg al meșterilor olari, proiecții 
de fi lme documentare despre ce-
ramică, workshop-uri, conferințe, 
dezbateri publice şi alte eveni-
mente, toate acompaniind eveni-
mentul principal: competiția in-
ternaţională pentru care un renu-
mit juriu internaţional va premia 
cele mai bune lucrări a peste 100 
de artişti din 37 de ţări.

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

Ocolul Pământului în 80 
de șahuri
17 sept. – 16 oct.

Muzeul de Istorie a 
Transilvaniei

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

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

VINERI

Toamna Muzicală 
Clujeană: Concert simfonic
Ora 19.00

Colegiul Academic
Program:
Felix Mendelssohn Bartholdy – 
Uvertura Hebridele, MWV P. 7
Edward Elgar – Concertul pentru 
violoncel, în mi minor, op. 85
George Enescu – Rapsodia a 2-a 
în Re major, op. 11
Béla Bartók – Cantata profana, Sz. 
94 (versiunea originală în limba 
română)

SÂMBĂTĂ

Toamna Muzicală Clujeană
Ora 19.00
Academia de Muzică „Gheorghe 
Dima”
Program:
Johannes Brahms - Cvintetul cu 
pian, în fa minor, op. 34
George Enescu - Cvintetul cu pian, 
op. 29, p.a.

TiMAF: Lord of the Dance – 
Dangerous Games
Ora 20.00
Sala polivalentă
Cel mai apreciat spectacol de 
dans din lume, Lord of the Dance, 

ajunge în Capitala Europeană a 
Tineretului cu o nouă și impresi-
onantă reprezentație, 
Dangerous Games

Concert The Mono Jacks și 
The Krypttonite Sparks
Ora 21.00
The Shelter

DUMINICĂ

Rățușca cea urâtă
Ora 11.00; 12.00
Teatrul de Păpuși „Puck”
Premiera spectacolului Răţuşca 
cea urâtă deschide noua stagiu-
ne a Teatrului de Păpuși „Puck”.

Toamna Muzicală Clujeană: 
Concert jazz
Ora 19.00
Colegiul Academic
În program aranjamente de jazz 
ale unor piese din creaţia lui 
Béla Bartók, George Enescu, 
György Ligeti, Mihail Jora

TiMAF: IMPROvShow
Ora 20.00
Cinema „Florin Piersic”
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Proiectele 
cercetătorilor 
UBB, recunoscute 
internaţional
Rezultatele și preocupările știin-

ţifi ce ale tinerilor cercetători din 

Universitatea Babeș-Bolyai sunt 

din nou recunoscute pe plan 

naţional și internaţional. 

Cercetătorii de la Universitatea 

Babeș-Bolyai au reușit să se cla-

seze pe primul loc din ţară ca 

număr de proiecte câștigate 

(59), aproape dublu faţă de ur-

mătorii clasaţi în competiţie, în 

cadrul competiţiei de proiecte 

naţionale de cercetare pentru 

stimularea constituirii de tinere 

echipe de cercetare indepen-

dente recent fi nalizată. 

Totodată, afi rmarea internaţio-

nală a tinerilor cercetători din 

UBB a fost recent confi rmată și 

de câștigarea unui proiect ERC 

Starting Grant fi nanţat de 

Comisia Europeană de către 

Alida Timar-Gabor de la 

Facultatea de Știinţa și 

Ingineria Mediului. Acesta este 

primul proiect de acest tip fi -

nanţat în România în domeniul 

știinţelor experimentale și pri-

mul proiect câștigat de o uni-

versitate românească.

Hoţ prins în timp 
ce fura din magazin
Poliţiștii locali au fost solicitaţi 

de angajata unui magazin din 

cartierul Zorilor să intervină du-

pă ce unul dintre clienţi ar fi  

sustras obiecte de îmbrăcămin-

te din incinta acestuia. Poliţiștii 

au imobilizat suspectul, asupra 

căruia au fost găsite mai multe 

obiecte sustrase din magazin. 

„Ca urmare a unor verifi cări su-

plimentare, s-a constatat faptul 

că numitul I.G. a mai sustras în 

cursul zilei de ieri produse și din 

alt magazin. Bunurile au fost 

recuperate, iar I.G. a fost pre-

dat poliţiștilor de la Secţia 6, în 

vederea continuării cercetări-

lor”, susţin reprezentanţii 

Poliţiei Locale.

O familie din Dej 
s-a trezit cu un TIR 
în curte
Un accident de circulație a avut 

loc joi după-amiază pe strada 1 

Mai din municipiul Dej. Din pri-

mele informații, șoferul unui 

TIR, care circula dinspre Cluj-

Napoca înspre Dej, din motive 

încă necunoscute, a pierdut 

controlul volanului, a pătruns 

pe contrasens, a distrus un 

stâlp și un parapet de pe mar-

ginea drumului și s-a oprit în 

gardul unei locuințe, o țeavă de 

gaze fi ind, de asemenea, avari-

ată în urma impactului. 

Conducătorul auto a scăpat tea-

făr și nu a avut nevoie de îngri-

jiri medicale, dar pagubele ma-

teriale sunt destul de însemna-

te, potrivit dej24.ro. „Când am 

ieșit afară numai am văzut 

mașina la vecinul în curte. Eu 

m-am speriat că am crezut că e 

la vecinul în casă. Șoferul era a-

fară, se uita să vadă că ce pa-

gube a făcut. E foarte rău aici 

că e curba asta periculoasă și 

este când vin cu viteză mare, și 

în depășiri, și strada asta e așa 

cum e…”, a povestit o femeie 

care locuiește în zonă.

Pe scurt

Mai mulţi trafi canţi de 

droguri au fost săltaţi de 

mascaţi. Printre suspecţi 

se afl ă mai mulţi DJ care 

lucrează în cluburi cele-

bre din Cluj-Napoca.

Procurorii DIICOT Cluj şi 

poliţiştii au efectuat joi 

dimineaţă şapte perchezi-

ţii la domiciliile mai mul-

tor persoane bănuite că ar 

fi  comercializat cannabis, 

haşiş, ecstasy, amfetami-

ne şi LSD.

„La data de 8 octombrie, 

poliţiştii Brigăzii de Combate-

re a Criminalităţii Organizate 

Cluj-Napoca şi procurorii DII-

COT Cluj au efectuat şapte per-

cheziţii domiciliare, pe raza 

municipiului Cluj-Napoca, la 

locuinţele mai multor persoa-

ne bănuite de comiterea in-

fracţiunilor de trafi c de droguri 

de risc şi mare risc. De aseme-

nea, sunt puse în aplicare no-

uă mandate de aducere emise 

pe numele celor în cauză, aceş-

tia urmând a fi  conduşi la se-

diul DIICOT Cluj pentru audi-

eri şi luarea măsurilor proce-

durale ce se impun”, spun re-

prezentanţii IPJ Cluj.

Din cercetările efectuate de 

poliţişti şi procurori a reieşit 

că cele nouă persoane, cu vâr-

ste cuprinse între 22 şi 36 de 

ani, ar fi  comercializat diferi-

te tipuri de droguri de risc şi 

mare risc (cannabis, haşiş, 

amfetamine, ecstasy, LSD, 

SPEED), precum şi ciuperci 

halucinogene, pe raza muni-

cipiul Cluj-Napoca, unui nu-

măr de peste 100 de consu-

matori de pe raza municipiu-

lui Cluj-Napoca.

În urma investigaţiilor s-a 

stabilit ca o parte dintre cei 

nouă suspecţi din acest do-

sar sunt DJ în diverse cluburi 

de pe raza municipiului 

Cluj-Napoca.

Potrivit unor surse, DJ-ii 

lucrează, printre altele, în clu-

burile Gazette, Boiler, Midi, 

Samsara şi Shelter.

Reprezentanţii cluburilor 

spun că nu au auzit de aces-

te percheziţii şi că nu au cu-

noştinţă că unii dintre anga-

jaţii lor ar fi  fost reţinuţi de 

poliţişti.

„Nu au avut loc niciun fel 

de percheziţii. Nici astăzi, nici 

săptămâna aceasta, nici we-

ekend-ul care a trecut. Nu ştiu 

despre ce angajaţi ar fi  vor-

ba”, au declarat reprezentan-

ţii clubului Boiler. „Nu am au-

zit de aşa ceva. Clubul a fost 

închis toată săptămâna. Sin-

gura dată când clubul a fost 

deschis a fost în data de 2 oc-

tombrie. Astăzi clubul este în-

chis, nu aveau cum să aibă 

loc percheziţii”, au precizat 

şi reprezentanţii clubului Mi-

di. Nici reprezentanţii clubu-

lui Shelter nu confi rmă per-

cheziţiile din această diminea-

ţă. „La noi nu au fost perche-

ziţii”, au transmis reprezen-

tanţii clubului.

DJ-ii celor mai în vogă cluburi clujene, săltaţi pentru trafic de droguri

Procurorii DNA Cluj sus-

ţin că în perioada 2013 – 

2015 persoane reprezen-

tând SC Coral Impex SRL 

Ploieşti ar fi  oferit diferite 

sume de bani şi bunuri cu 

titlu de mită unor funcţio-

nari din cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca, instituţie cu 

care societatea derula 

relaţii contractuale de 

prestări de servicii (dez-

insecţie, dezinfecţie şi 

deratizare).

Procurorii din cadrul Direc-

ţiei Naţionale Anticorupţie – 

Serviciul Teritorial Cluj efectu-

ează acte de urmărire penală 

într-o cauză complexă din ca-

re a rezultat că, în perioada 

2013 – 2015, persoane repre-

zentând SC Coral Impex SRL 

Ploieşti, ar fi  oferit diferite su-

me de bani şi bunuri cu titlu 

de mită unor funcţionari din 

cadrul instituţiilor publice situ-

ate pe raza mai multor judeţe, 

cu care societatea respectivă 

derula relaţii contractuale de 

prestări de servicii (dezinsec-

ţie, dezinfecţie şi deratizare).

Potrivit DNA, până în acest 

moment, s-a dispus punerea 

în mişcare a acţiunii penale 

faţă de inculpaţii Adriana Lu-

cia Măgurean şi Mariana Ca-

pota, şef, respectiv consilier 

la Serviciul Tehnic Reparații 

Imobile, Monitorizare Servi-

cii Comunitare de Utilități Pu-

blice din cadrul Primăriei mu-

nicipiului Cluj-Napoca, sub 

aspectul săvârşirii infracțiunii 

de luare de mită, în formă 

continuată.

De asemenea, s-a dispus 

efectuarea urmăririi penale fa-

ţă de suspectul Constantin Do-

rin Prunoiu, angajat al SC Co-

ral Impex SRL Ploieşti, sub 

aspectul săvârşirii infracțiunii 

de dare de mită, în formă con-

tinuată.

Funcţionarii prelungeau 
contractele fără 
verifi carea legalităţii

„Analiza coroborată a in-

formaţiilor disponibile în an-

chetă a evidenţiat faptul că, în 

mod curent, sumele de bani şi 

foloasele necuvenite erau re-

mise pentru a-i determina pe 

funcţionarii cu atribuţii de con-

trol şi decizie să îndeplineas-

că acte contrare îndatoririlor 

de serviciu sau să urgenteze 

îndeplinirea unor acte ce intră 

în sfera atribuţiilor acestora, 

cum ar fi : aprobarea creşterii 

tarifelor pentru serviciile pre-

state de către societatea co-

mercială menţionată, include-

rea de noi suprafeţe pentru re-

alizarea deratizării şi dezinsec-

ţiilor prin încheierea de acte 

adiţionale la contractele deja 

existente, prelungirea contrac-

telor anterior încheiate, fără 

verifi carea legalităţii, avizarea 

nejustifi cată a statelor de plăţi 

(chiar şi în cazul în care ser-

viciile atribuite în acte nu au 

fost prestate deloc ori au fost 

prestate parţial, ori în condiţii 

de calitate inferioară), aproba-

rea preferenţială a decontării 

facturilor emise de societatea 

menţionată”, susţin procuro-

rii DNA.

DNA: Angajatele Primăriei 
şi-au urmărit satisfacerea 
propriilor interese

„În desfăşurarea tuturor 

acestor activităţi s-a urmărit 

satisfacerea propriilor intere-

se ale persoanelor implicate, 

în dauna interesului public, 

şi anume, încasarea sumelor 

de bani de la instituţiile pu-

blice prin maximizarea profi -

tului, respectiv obţinerea de 

foloase materiale necuveni-

te”, susţine DNA.

Din ordonanțele de pune-

re în mişcare a acţiunii pena-

le, respectiv de efectuarea a 

urmăririi penale întocmite de 

procurori a rezultat că există 

date şi indicii temeinice po-

trivit cărora :

La data de 8 octombrie 

2014, cu ocazia sărbătorilor 

de Paște și Crăciun ale aceluiași 

an, precum şi la 11 martie 

2015, inculpata Măgurean 

Adriana-Lucia, în calitate de 

şef Serviciu Tehnic Reparații 

Imobile, Monitorizare, Servi-

cii Comunitare de Utilități Pu-

blice în cadrul Primăriei mu-

nicipiului Cluj-Napoca, a pri-

mit, cu titlu de mită, de la un 

reprezentant al SC Coral Im-

pex SRL Ploieşti, atât pentru 

ea cât și pentru o rudă a a-

cesteia, diverse produse, în 

legătură cu îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu și anu-

me certifi carea pentru confor-

mitate a documentației depu-

să de fi rma respectivă, în ve-

derea aprobării plăților pen-

tru serviciile prestate.

Au primit bani 
şi produse alimentare

DNA susţine că în perioa-

da 2012 – 2015, inculpata Ca-

pota Mariana, în calitate de 

consilier la Serviciul Tehnic 

Reparații Imobile, Monitori-

zare Servicii Comunitare de 

Utilități Publice – Primăria 

Cluj-Napoca, a primit în mod 

repetat, de la reprezentanţi ai 

SC Coral Impex SRL Ploieşti, 

mai multe sume de bani în 

cuantum de 8.600 lei, în le-

gătură cu îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu respec-

tiv verifi carea și întocmirea 

documentației pentru plată 

referitoare la serviciile DDD 

(Dezinfecție, Dezinsecție, De-

ratizare) prestate de fi rma re-

spectivă.

În perioada 2012 – 2015, 

suspectul Prunoiu Constantin 

Dorin, în calitate de angajat 

al SC Coral Impex SRL Plo-

ieşti, a remis lunar, cu titlu de 

mită, unor funcţionari cu 

atribuții de control din cadrul 

Primăriei municipiului Cluj-

Napoca, suma de câte 500 lei 

şi produse alimentare, pentru 

ca aceştia să nu îşi îndepli-

nească obligațiile de serviciu 

și anume să nu inspecteze 

activitățile de deratizare, 

dezinsecție, dezinfecție, rea-

lizate de către angajații fi rmei 

respective, pe raza municipiu-

lui Cluj-Napoca.

Alimente şi bani, mită pentru 
funcţionarii din Primăria Cluj
Doi funcţionari publici de la Primăria Cluj-Napoca sunt urmăriţi penal pentru luare de 
mită. Se va opri ancheta DNA-ului aici? Ce se va întâmpla cu contractele de sponsorizare?

Procurorii au xeroxat miercuri şi contractele de sponsorizare încheiate între Primărie şi fi rma Coral, 
dar deocamdată DNA nu a făcut referire la aceste contracte
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ că 
in perioada 12.10.2015 – 17.10.2015 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj “ 
SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sectoare:

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

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

Reparaţie capitala străzi in localitatea Băiţa (municipiul Gherla)

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

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

Lucrări de intretinere imbracaminti asfaltice( plombari)

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

Lucrari de intretinere curenta( plombari si intretinere periodica( covor asfaltic pe DJ 
161G: Chiris-Petea-Palatca-Vaida Camaras,km 4+280-19+440( pe sectoare)

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

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

PUBLICITATE

Comunicat:
10.10.2015, ora 15.00 – Primirea voluntarilor Invictus România

În semn de mulţumire și apreciere pentru promovarea cultului eroilor neamului românesc 
de ieri și de astăzi, Primarul Municipiului Turda Tudor Ştefănie va întâmpina voluntarii 
Invictus România în cadrul unei întâlniri ofi ciale, care va avea loc la sediul Primăriei 
Municipiului Turda, sâmbătă, 10 Octombrie 2015, ora 15.00.

Cu această ocazie reprezentantul Municipiului Turda – Domnul Primar Tudor Ștefănie 
se alătură iniţiativei promovate în campania Ștafeta Veteranilor 2015 organizată cu sprijinul 
Ministerului Afacerilor Interne și a Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

Grupul voluntarilor Invictus România este alcătuit din circa 250 militari și civili pasionaţi 
de sport și are drept scop principal conștientizarea societăţii civile asupra respectului și 
preţuirii care se cuvin veteranilor, răniţilor, invalizilor și urmașilor celor decedaţi ca urmare 
a participării la acţiunile militare.

Întrucât sacrifi ciul impune respectul nostru, sâmbătă, 10 Octombrie 2015, ne alăturăm 
primirii ștafetei reprezentată anul acesta de drapelul tricolor, care va fi  purtat de către 
militarii voluntari ai echipei Invictus România pe o distanţă de 1000 km, conform traseelor 
direcţiilor de acţiune ale Armatei României din anul 1944.

Cu această ocazie transmitem mesajul de susţinere al executivului turdean către militarii 
răniţi în teatrele de operaţii afl aţi în pregătire pentru participarea la jocurile paraolimpice 
din SUA, transmiţându-le plutonierilor Costel Stanciu Costinel Slăniceanu, Marian Nicula, 
Ionuţ Butoi respectiv Eugen Mănăilă mult succes în activitatea competiţională.

Primăria Municipiului Turda
Primar,

Tudor Ştefănie

    
ROMÂNIA 

                                  JUDEŢUL CLUJ 
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA 
     Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr.28 
      Tel: 0264/313160     Fax: 0264/317081 
   e-mail: primaria@primariaturda.ro 
   www.primariaturda.ro 

LICITAŢIE PUBLICĂ

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 Cafe Lux S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite), cu sediul în Cluj Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 14, jud. Cluj, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Proprietăţi imobiliare:
1.  Proprietate imobiliară de tip – Teren în suprafaţă de 3000 mp și clădire tip casă de vacanţă 

(cabană), situată în Răchiţele, Mârgău, Jud. Cluj – preţ de strigare 326.250 lei;
2.  Proprietate imobiliară COMERCIAL ADMINISTRATIVĂ compusă din: Teren în suprafaţă 

de 356 mp și construcţie S+P+2E+Pod în suprafaţă de 500 mp, situată pe str. Ferdinand, 
nr. 18, Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj – preţ de strigare 3.431.000 lei;

Preţurile nu includ TVA.
Bunuri mobile constând în:
1. Instalaţii tehnice – preţ de strigare 147.850 lei;
2. Mobilier – preţ de strigare 2.000 lei;
3. Obiecte de inventar – preţ de strigare 9.762,84 lei.

Preţurile nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 16.10.2015, ora 16.30 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 
26.10.2015, ora 16.30, 06.11.2015, ora 16.30, 16.11.2015, ora 16:30, respectiv în data 
de 26.11.2015, ora 16:30.

Pentru bunurile mobile se vor putea organiza, în paralel cu licitaţiile publice, şi proceduri 
de negociere directă.

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

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

După modelul parlamen-

tarilor, acum a venit rân-

dul primarilor şi al baro-

nilor să primească o pen-

sie specială, dacă o pro-

punere care îi vizează pe 

aceştia va trece de vot.

Practic, este acelaşi sistem 

de calcul, ca în cazul pensii-

lor speciale acordate parlamen-

tarilor, însă veniturile acesto-

ra diferă considerabil. Concret, 

primarul unei comune, sub 

3.000 de locuitori, ar urma să 

ia o pensie specială de 1.500 

ei, pentru un mandat şi 3.500 

de lei pentru trei mandate. Su-

mele acordate preşedinţilor de 

Consilii Judeţene ar urma să 

fi e la fel de mari. Astfel, pen-

tru un singur mandat la activ, 

un ales ar urma să primească 

o pensie de 3.400 de lei şi pes-

te 10.000 de lei pentru trei man-

date. În acest caz, Senatul es-

te forul decizional.

Ce spun aleşii locali

În opinia primarului Turda 

Tudor Ştefănie, reprezentant 

PNL, este vorba despre o cam-

panie mascată a parlamenta-

rilor care vor să le facă prima-

rilor un cadou pre-electoral. 

„Nu cred că vreo categorie ar 

trebui să benefi cieze de astfel 

de privilegii, sunt privilegii, a-

ceste pensii speciale. Când de-

cizi să fi i ales local ştii condi-

ţiile, se presupune că cunoşti 

toate condiţiile acelui post, nu 

alergi după privilegii. Eu sunt 

la al treilea mandat şi nu sus-

ţin aşa ceva. Parlamentarii fac 

campanie în an pre-electoral”, 

a declarat Tudor Ştefănie, pri-

marul municipiului Turda.

Iniţiativa nu are susţinere nici 

măcar între pesedişti sau cel pu-

ţin asta reiese din declaraţiile fă-

cute de unii primari ai Puterii.

„Cred că trebuie să existe 

o salarizare unitară, la nivel 

naţional. Aş dori o lege a sa-

larizării unitare, nu cred că tre-

buie să facem distincţie între 

politicieni şi restul lumii. Nu 

sunt de acord cu facilităţi pen-

tru politicieni, fi e ei parlamen-

tari, fi e aleşi locali, primari”, 

a declarat Costan Morar (PSD), 

primarul localităţii Dej.

Dincolo de orice declaraţii 

însă, rămâne de văzut ce vor 

face parlamentarii la vot, da-

că vor trece sau nu un proiect 

controversat, cu puţin timp 

înainte de alegeri.

Pe de altă parte, potrivit 

unor voci, este posibil ca so-

cial democraţii să renunţe la 

proiectul pensiilor care îi vi-

zează pe parlamentari, de tea-

mă să nu piardă electorat.

Vă reamintim că în totală 

lipsă de transparenţă, fără 

vreun anunţ public şi fără co-

municare ofi cială către presă, 

Comisia de Statut a Parlamen-

tului s-a întâlnit săptămâna 

trecută să negocieze pensiile 

speciale ale parlamentarilor.

Nu a fost prima oară când 

Comisia de Statut, condusă de 

Bogdan Niculescu Duvaz 

(PSD), s-a reunit fără să exis-

te vreo informare publică cu 

privire la acest lucru.

Benefi ciile pentru senatori 

şi deputaţi au primit atunci vot 

favorabil, minim un an de man-

dat fi ind varianta care a trecut. 

Între timp proiectul pensiilor 

speciale a rămas în stand-by 

pentru că nu a mai ajuns să fi e 

votat în plen, şi a fost retrimis 

la comisie. Aici urmează ca pe-

rioada care va fi  luată în calcul 

pentru a benefi cia de o pensie 

specială să fi e rediscutată. 

Politicienii şi privilegiile lor
În prag de an electoral, parlamentarii vor să le arate aleşilor locali că se gândesc şi la ei oferindu-le şi lor pensii speciale.

Ei nu sunt ca noi

În urmă cu câteva luni, fi -
nul premierului Victor 
Ponta, Marius Manolache, 
susţinea – în contextul dis-
cuţiilor privind pensiile 
speciale pentru parlamen-
tari – că nu se poate pune 
egalitate între un demni-
tar, care „are o răspunde-
re extraordinară” și un 
„cetăţean normal, fi e el 
muncitor, inginer, medic”.

„Eu cred că nu putem să 
punem egalitate între un 
demnitar, înalt funcţionar 
public, care are o răspun-
dere extraordinară și un 
cetăţean normal, fi e el 
muncitor, inginer, medic, 
șamd.”, a declarat atunci, 
Marius Manolache.

Deputatul PSD a explicat 
că revenirea la pensiile 
speciale pentru parlamen-
tari este „o chestiune de 
bun simţ”.

TUDOR ȘTEFĂNIE | primar Turda

„Nu cred că vreo categorie ar trebui 
să benefi cieze de astfel de privilegii, 
sunt privilegii, aceste pensii 
speciale. Când decizi să fi i ales local 
ştii condiţiile, se presupune că 
cunoşti toate condiţiile acelui post“

COSTAN MORAR | primar Dej

„Aş dori o lege a salarizării unitare, 
nu cred că trebuie să facem distincţie 
între politicieni şi restul lumii. Nu 
sunt de acord cu facilităţi pentru 
politicieni“

În şedinţa de săptămâna 

viitoare a Consiliului 

Local Floreşti se va discu-

ta şi despre centura de 

sud a Floreştiului.

Primarul comunei Floreşti, 

Horia Şulea, spune că, dacă 

consilierii locali vor aproba 

proiectul, următorul pas este 

postarea lui pe SEAP pentru 

licitaţie. Având în vedere că 

este vorba despre o licitaţie 

internaţională, termenul de 

depunere a ofertelor va fi  de 

57 de zile. Construirea centu-

rii de sud este estimată la su-

ma de 7 milioane de lei.

„Sper ca în urma licitaţiei 

valoarea să scadă la circa 5 

milioane de euro. Din neferi-

cire, execuţia va fi  strict din 

bugetul local, deoarece Gu-

vernul Ponta nici măcar în 

ceasul al 12-lea nu a plecat 

urechea la solicitările noastre 

de fi nanţare a acestui proiect. 

Dar, tot răul spre bine", spu-

ne primarul Floreştiului.

Lucrările la şoseaua de oco-

lire a Floreştiului pe la sud 

vor putea începe în primăva-

ra anului viitor şi vor dura şa-

se luni de zile.

Drumul, care va porni din 

strada Tăuţiului şi va face jonc-

ţiunea în Cluj Napoca cu Dru-

mul Sfântul Ioan, va avea o 

lungime de 2,685 km (fi rul prin-

cipal, la care se adaugă încă 

doi kilometri de bretele). Dru-

mul de Ocolire Sud va avea 11 

podeţe şi 2 poduri, precum şi 

două giraţii şi 3 intersecţii. Vor 

fi  incluse şi două bretele de le-

gătură cu DN1, una în zona 

Metro şi una în zona Polus. În 

prezent, în Floreşti locuiesc pes-

te 30.000 de persoane. Dimi-

neaţa, între orele 06.00-08.30, 

potrivit măsurătorilor, în me-

die 14.000 de maşini parcurg 

DN1 – Avram Iancu, spre 

Cluj-Napoca, dintre care doar 

2.000 intră în Floreşti.

Centura Floreştiului, gata pentru a fi licitată
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COMUNICAT DE PRESĂ
Consiliul Judeţean Cluj, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj și 
Asociaţia Meșterilor Populari Clujeni în parteneriat cu 
Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului și Clujului organizează în perioada 8-11 
octombrie 2015, în Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca, 
„Târgul naţional al olarilor“.

Evenimentul este organizat cu ocazia „Bienalei 
Internaţionale de Ceramică Cluj 2015“ și reunește olari și 
meșteri populari din toată ţara.

Scopul manifestării îl constitutie cunoașterea și promovarea 
ceramicii tradiţionale din cele mai importante centre de 
olărit din ţară. Fiecare meșter își etalează creaţiile, dând 
posibilitatea clujenilor și turiștilor să se târguiască și să 
asiste la demonstraţii practice pe roata olarului.

Târgul funcţionează ca o adevărată școală pentru tinerii 
atrași de meșteșugul olăritului, aceștia putând să întâlnească 
meșteșugari recunoscuţi ai acestei arte și să-și creeze propriile 
lor obiecte din ceramică.

Manager,
Maria-Marinela Istici

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Locuinţele unor lideri 

locali ai PSD şi unele 

cămine culturale vor 

deveni duminică secţii de 

votare, unde social demo-

craţii îşi vor alege preşe-

dintele. Unicul candidat 

pentru această funcţie 

este Liviu Dragnea.

Astfel, la alegerile de du-

minică miza va fi  de fapt in-

ventarierea resursei de partid. 

Social democraţii vor putea 

centraliza cu ocazia acestui 

scrutin pe toţi membrii şi sus-

ţinătorii PSD, în vederea şi 

pentru pregătirea alegerilor de 

anul viitor. În total sunt aş-

teptaţi la urne aproape 533.000 

de membri PSD din ţară, dar 

şi din străinătate. Vor avea 

drept de vot doar membrii 

PSD care au cotizaţiile plăti-

te la zi şi se afl ă în evidenţa 

actualizată a fi lialelor locale. 

Numărul estimat al membri-

lor PSD din evidenţele parti-

dului este, însă, mai mare, po-

trivit unor surse social-demo-

crate.

Alegeri în toată regula

Alegerile PSD se vor des-

făşura asemenea oricărui scru-

tin obişnuit. Procesul de vo-

tare va începe la ora 8.00 şi 

se va încheia cel târziu la ora 

20.00. Fiecare secţie de vot va 

putea decide când să opreas-

că procesul, având în vedere 

că există localităţi unde sunt 

puţini membri, iar astfel nu 

va fi  nevoie de o perioadă lun-

gă de timp pentru vot. Mai 

mult, membrii PSD din fi eca-

re localitate vor fi  mobilizaţi 

şi vor vota, în cele mai mul-

te cazuri, împreună, în ace-

eaşi perioadă de timp.

Secţiile de votare vor fi  

deschise în fi ecare localitate 

unde există o fi lială a PSD, 

iar regulamentul prevede că 

aceste secţii pot fi  organiza-

te în sedii de partid, birouri 

parlamentare, spaţii închiri-

ate, cămine culturale, biblio-

teci, dar şi în primării sau al-

te instituţii publice, acolo un-

de autorităţile îşi vor da acor-

dul. În situaţia în care o fi li-

ală nu va putea, din diverse 

motive, să organizeze o sec-

ţie de vot în aceste spaţii, va 

fi  posibil ca votul să se des-

făşoare inclusiv în locuinţa 

liderului local de partid. Sec-

ţiile de votare vor fi  dotate 

cu cabine de vot, urne de vot 

sigilate cu semnătura preşe-

dintelui Biroului Electoral al 

secţiei de votare şi borderou 

nominal cu membrii PSD în-

scrişi în organizaţie.

Pentru organizarea scruti-

nului, vor fi  organizate Co-

misii Electorale Judeţene, ca-

re vor coordona activitatea 

unor comisii constituite la ni-

velul fi ecărei localităţi. Co-

misiile locale vor transmite, 

la fi nalul procesului de vota-

re, procese verbale către co-

misiile judeţene, care la rân-

dul lor le vor trimite, pentru 

centralizare, către Comisia 

Electorală Centrală, care va 

funcţia duminică, la sediul 

PSD din Bucureşti.

Dragnea candidează 
singur, ca Ceauşescu

La alegerile PSD numite de 

unii o farsă actualul lider in-

terimar al PSD Liviu Dragnea 

este singurul candidat care a 

întrunit criteriile necesare pen-

tru înscrierea în competiţia 

internă.

Chiar dacă s-a solicitat o 

derogare în privinţa senatori-

lor Şerban Nicolae şi Daniel 

Savu, care şi ei ar fi  vrut să 

candideze însă nu au avut 

susţinerea a minimum patru 

fi liale, social democraţii au 

respins prin vot modifi carea 

regulamentului.

Alegeri „istorice” la PSD
Peste 500.000 de social democraţi sunt aşteptaţi să voteze un singur candidat, miza alegerilor de la PSD 
de duminică fiind de fapt „inventarierea” membrilor de partid.

Pesediștii clujeni 
votează în trei locații
La Cluj-Napoca vor fi  3 

secţii de votare şi câte o 

secţie în restul localităţi-

lor din judeţ. „La Cluj 

cred că va fi  o participare 

de peste 60% la acest 

scrutin. Cât despre 

Congresul de săptămâna 

viitoare, acolo vor fi  50 de 

delegaţi de la Cluj şi se va 

vota restul conducerii 

PSD”, a declarat zilele tre-

cute liderul PSD Cluj 

Remus Lăpuşan (foto).

Acesta a completat că do-

uă secţii de votare vor fi  or-

ganizate la cabinetele de par-

lamentar ale deputatului PSD 

Aurelia Cristea din Gheor-

gheni, respectiv Mărăşti. Cea 

de-a treia secţie va funcţiona 

la un sediu PSD Cluj-Napoca 

din Mănăştur.

De asemenea, în celelalte 

municipii – Gherla, Dej, Tur-

da, Câmpia Turzii şi Huedin 

– secţiile de votare vor fi  la 

sediile de partid.

Lăpuşan a mai spus că în 

alte localităţi din judeţ, mai 

ales cele mici, este de aştep-

tat să se organizeze secţii de 

votare la unii lideri de par-

tid acasă. Deocamdată, doar 

la Viişoara este posibil ca o 

secţie să fi e organizată la o 

cunoştinţă a unui lider de 

partid.

Vă reamintim, în ultima pe-

rioadă, Liviu Dragnea i-a tot 

curtat pe pesediştii clujeni şi 

a făcut mai multe vizite la 

Cluj. Săptămâna trecută, pre-

şedintele interimar al PSD a 

declarat la Cluj că îşi doreşte 

să îl aibă în echipa sa pe so-

ciologul clujean Vasile Dân-

cu, pentru că social democra-

ţia are nevoie de acesta.

„Am venit la Cluj să îi fac 

o solicitare publică lui Vasi-

le Dâncu să revină să ne fi e 

alături, să fi e mai activ în 

sprijinirea partidului, pentru 

că social democraţia are ne-

voie de el”, a spus Dragnea. 

Acesta a dezvăluit totodată 

şi numele celui despre care 

vorbea recent că ar putea câş-

tiga alegerile la Cluj, mai exact 

Vasile Dâncu.

De altfel, este cunoscut 

faptul că Dragnea se consul-

tă cu Vasile Dâncu. Acesta 

din urmă spunea recent că 

preşedintele interimar al PSD 

se consultă cu el şi că nu es-

te doar o coincidenţă faptul 

că poziţiile lui Dragnea coin-

cid cu ale sale. Liviu Drag-

nea spunea, după ce a fost 

ales în funcţia de preşedinte 

interimar al PSD că vrea să 

atragă intelectuali de stânga 

în PSD şi să acorde o atenţie 

sporită tinerilor, sfat acordat 

de Dâncu.

Întrebat dacă îşi doreşte ca 

şi Ioan Rus să îi fi e alături, 

Dragnea a precizat că Rus es-

te în partid şi că aceasta a fost 

alegerea sa, de a face un pas 

în spate: „Cred că Ioan Rus 

este un politician de marcă al 

acestei ţări, însă el a decis să 

stea mai departe de politică”.

Dragnea a mai susţinut că 

vrea să facă echipă şi cu Va-

leriu Zgonea, preşedintele Ca-

merei Deputaţilor, care şi el 

a fost prezent vineri, la Cluj, 

la Conferinţa Judeţeană a par-

tidului.

NUMEROȘI

533.000
de membri PSD din toată țara sunt așteptați 
pentru a vota liderul PSD

ION ILIESCU | fost președinte al României

„Eu nu văd cum pot să voteze toţi membrii. 
Practica în toate partidele din lume şi în istoria 
noastră, de aceea se convoacă Congrese, pentru 
că membrii deleagă nişte oameni cu un mandat 
şi acolo în Congres deliberează şi se pronunţă. 
Sistemul ăsta, Ceauşescu începuse cândva să facă 
un fel de recensământ naţional, ca toţi să voteze 
de la oraş şi sat pentru tovarăşul Ceauşescu“

Preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Valeriu 

Zgonea, a declarat, joi, că, 

în „scenariul cel mai 

lung”, legea votului prin 

corespondenţă ar putea fi  

adoptată în februarie, ară-

tând că, în aceste condiţii, 

aceasta va putea fi  aplica-

tă la alegerile din 2016.

PNL l-a contrazis, prin vo-

cea vicepreşedintelui Raluca Tur-

can, care a afi rmat că actul nor-

mativ nu s-ar putea aplica la 

scrutinul de anul viitor, deoare-

ce România ar încălca recoman-

dările Comisiei de le Veneţia.

„Domnule Zgonea, dacă veţi 

amâna termenul de adoptare a 

Legii votului prin coresponden-

ţă până în luna februarie, aşa 

cum aţi declarat, România va în-

călca recomandările Comisiei de 

la Veneţia – prin care se preci-

zează că modifi carea legilor elec-

torale se face cu minim un an î-

naintea alegerilor. Altfel, 20% 

dintre cetăţenii cu drept de vot 

vor fi  umiliţi, din nou, la cozile 

de la consulate şi ambasade din 

cauza neaplicării votului prin co-

respondenţă! PNL militează pen-

tru votarea acestei legi în urmă-

toarele trei săptămâni, deoarece 

votul prin corespondenţă trebu-

ie să devină lege până în luna 

noiembrie!”, a spus Turcan.

Ea a adăugat că reuşita aces-

tui proiect este în mâinile PSD 

şi a majorităţii parlamentare.

„Din punctul meu de vede-

re, cu experienţa pe care o am, 

scenariul cel mai lung pe care-l 

văd este (adoptarea legii votu-

lui prin corespondenţă – n.r) 

undeva la început de sesiune 

viitoare, undeva în februarie, 

dar este un lucru foarte bun. 

Trebuie să înţelegem cu toţii, 

clasa politică, faptul că această 

lege este necesară în procesul 

nostru de consolidare a demo-

craţiei. Toate statele au avut o 

experienţă. Acest vot contează 

foarte mult la prezidenţiale, la 

parlamentare cetăţenii din dias-

poră votează pentru cele patru 

mandate de deputat şi două de 

senator, dar oamenii trebuie să 

simtă că statul român le asigu-

ră toate condiţiile”, a precizat 

Zgonea, la RFI, întrebat când ar 

putea fi  adoptată legea votului 

prin corespondenţă.

Cum rămâne cu legea votului prin corespondenţă ?

La alegerile de duminică miza va fi  de fapt inventarierea resursei de partid
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Strălucitoare, radiantă, 

versatilă şi unică în ţară, 

Sala Polivalentă 

Cluj-Napoca este cea mai 

modernă şi încăpătoare 

construcţie destinată orga-

nizării de evenimente.

Dezvoltată pe 5 niveluri, 

subsol, parter şi etajele 1-3, 

sala multifuncţională este des-

tinată celor mai diverse acti-

vităţi. Lucrările la Sala Poli-

valentă au început în 2010 

după ce fi rma CON-A din Si-

biu a fost desemnată câştigă-

toarea licitaţiei de execuţie a 

lucrărilor. În competiţia cu 

fi rma din Sibiu au intrat Da-

fora şi ACI, oferta celor de la 

CON-A fi ind cea mai avanta-

joasă.

Recorduri peste 
recorduri

Cu o suprafaţă totală de 

38.410 mp şi o capacitate de 

până la 10.000 de locuri, cu 

tribune retractabile iar po-

deaua poate fi  scoasă dacă 

e cazul, sala poate să găz-

duiască şi a găzduit cele mai 

variate evenimente, de la 

sporturi de contact (judo, 

box, arte marţiale etc) la gim-

nastică, hochei, tenis şi alte 

sporturi de echipă (baschet, 

handbal, volei etc) până la 

evenimente culturale, corpo-

ratiste, conferinţe sau con-

certe.

Poziţionarea ei în imedia-

ta vecinătate a Sălii Sporturi-

lor, vechea sală sportivă a Clu-

jului, unde se pot desfăşura 

secţiuni ale competiţiei, şi lân-

gă Cluj Arena, care oferă spa-

ţii de antrenament şi pregăti-

re, a fost gândită special pen-

tru evenimente sportive unde 

este necesar să existe mai mul-

te săli de antrenament şi săli 

ofi ciale pentru competiţii. 

Chiar de la începutul constru-

irii, primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, preci-

za multifuncţionalitatea sălii 

şi poziţionarea ei strategică în 

centrul oraşului.

Este un motiv de laudă 

pentru Cluj faptul că Sala Po-

livalentă este cea mai bine 

dotată sala multifuncţională 

din România şi iese în evi-

denţă cubul video unic în ţa-

ră, cu patru ecrane de mari 

dimensiuni care transmit ima-

gini full HD, chiar în timpul 

evenimentelor. Sistemul de 

încălzire cu panouri solare şi 

panourile fotovoltaice ce per-

mit alimentarea iluminatului 

de siguranţă a clădirii sunt 

cele mai performante insta-

late la noi în ţară. De aseme-

nea, clădirea este dotată cu 

un sistem de preluare a ape-

lor pluviale, care sunt reuti-

lizate la grupurile sanitare.

Construcţia realizată de 

CON-A deţine deja un record: 

este clădirea civilă din Româ-

nia cu cele mai lungi grinzi 

metalice, cu 73 de metri de 

deschidere liberă, dimensiuni 

care mai sunt întâlnite doar 

la hangarele avioanelor.

Lucrările au fost realizate 

în doar 19 luni, faţă de 36 de 

luni, termenul de execuţie. In-

vestiţia s-a ridicat la 70 mili-

oane lei.

Mircea Bulboacă, preşedin-

tele grupului CON-A Sibiu, 

constructorul sălii preciza anul 

trecut la inaugurare că a fost 

o onoare pentru compania pe 

care o conduce să realizeze 

această investiţie. “Ne simţim 

onoraţi să fi m constructorii 

care au realizat această per-

formanţă şi care oferă nu doar 

Clujului, ci întregii ţări, un 

spaţiu dedicat performanţei şi 

excelenţei în sport”, afi rma la 

acea vreme Bulboacă.

De la un teren pentru 
animalele de circ la o 
bijuterie arhitecturală

În urmă cu şase ani, înain-

te de începerea lucrărilor la 

Cluj Arena şi Sala Polivalentă, 

actuala zonă era ocupată de 

vechiul Stadion Ion Moina. 

Ocazional, pe locul Sălii Poli-

valente apăreau corturi de circ, 

terenul respectiv nefi ind deloc 

exploatat. Schimbarea la faţă 

a vechiului spaţiu care cuprin-

dea Stadionul Ion Moina a în-

ceput în urmă cu şase ani, oda-

tă cu demolarea stadionului şi 

începerea lucrărilor la actuala 

arenă. Atunci, doar cei care 

ştiau proiectul îşi puteau ima-

gina cum va arăta totul la fi -

nal: bătrânul stadion va fi  în-

locuit cu unul modern, iar te-

renul neutilizat din vecinăta-

tea lui va fi  ocupat de o sală 

multifuncţională de sport şi 

agrement care va concura se-

rios cu stadionul.

Sala Polivalentă – un an de când Clujul se află 
pe harta internaţională a evenimentelor
În această lună se împlineşte un an de când Sala Polivalentă, realizată de constructorul sibian CON-A, a 
fost inaugurată. De-a lungul timpului, sala a găzduit cele mai importante competiţii sportive, concerte ale 
celor mai în vogă artişti, dar şi târguri sau expoziţii.

PUBLICITATE

Evenimentele care au umplut până la refuz Sala Polivalentă 
au fost concertul susţinut de James Blunt chiar la inaugura-
rea sălii și concertele susţinute în cadrul festivalului Untold 
și festivalului Electric City. Alte evenimente care au strâns 
spectatori din toată ţara au fost campionatul European de 
Fotbal în Sală al Persoanelor cu Diabet „DiaEuro 2015”, 
meciurile din cadrul Trofeului Carpaţi, Gala de box profesio-
nist, concertul susţinut de artistul Julio Iglesias, meciul de 
califi care pentru Campionatul Mondial la handbal feminin – 
România Serbia, concertul Eros Ramazzotti sau galele 
MMA.

Cele mai importante evenimente 
organizate în Polivalentă

Din punct de vedere spor-
tiv, anul viitor în luna fe-
bruarie în Sala Polivalentă 
se va desfășura meciul Fed 
Cup dintre România-Cehia, 
unde publicul clujean va 
avea ocazia să le vadă pe 
teren pe 4 jucătoare din 
Top 10 WTA, inclusiv pe 
Simona Halep. Până la 
sfârșitul anului, în Sala 
Polivalentă vor mai avea 
loc alte evenimente artisti-
ce, Lord of the Dance sau 
concertul chitaristului 
american Joe Satriani. 
Pentru cei mai sentimen-
tali tenorul spaniol José 
Carreras va concerta la 
Cluj în 29 noiembrie. Luna 
decembrie îi va aduce în 
Sala Polivalentă pe dansa-
torii de la Fire of Anatolia 
și Kings On Ice, cel mai im-
presionant show de pati-
naj artistic din lume.

Cu ce ne va mai 
surprinde pe viitor

Constructorul CON-A din 
Sibiu este una dintre puţi-
nele fi rme românești care 
au îndrăznit să intre în 
competiţie cu fi rme seri-
oase. Pe lângă Sala 
Polivalentă, în Cluj, 
CON-A a mai construit fa-
brica Bosch din Jucu, o in-
vestiţie de 77 milioane 
euro și Parcul Industrial 
Liberty Technology 
Cluj-Napoca. Proprietarul 
Liberty Technology, Ion 
Sturza, fostul premier din 
Republica Moldova a ales 
ca și a doua etapă a in-
vestiţiei să fi e realizată 
tot de către fi rma sibiană 
CON-A. Printre lucrările 
de excepţie se numără 
Sala Polivalentă, Cluj 
Arena, Centrul de Afaceri 
Sibiu, Hotel Ramada 
Sibiu, Parking suprateran 
Cluj-Napoca și terminalul 
Aeroportului Internaţional 
Sibiu. De asemenea, 
CON-A a realizat și o serie 
de alte lucrări în ţară, 
printre care: SNR 
Rulmenţi Sibiu, 
Continental Sibiu, Polifl ex 
Sibiu, Marquardt Sibiu, 
Kromberg & Schubert 
Mediaș, Wittenstein 
Sibiu, Ruukki București.

Construcţiile 
de excepţie ale 
CON-A Sibiu
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Interviu realizat de 
Ruxandra PĂTRAȘCU MAIAN

Arhitecţii susţin că în 

societatea clujeană există 

o lipsă de coerenţă în ceea 

ce priveşte dezvoltarea 

urbană, dând ca exemplu 

lipsa unei strategii pentru 

Someş, aglomerarea spaţii-

lor centrale cu corturi şi 

chioşcuri care „în anumite 

locuri agresează”. 

Monitorul de Cluj a stat de 

vorbă cu Daniela Maier , mem-

bră a Consiliului Teritorial de 

Conducere din cadrul Filialei 

Teritoriale Transilvania a Or-

dinului Arhitecţilor din Româ-

nia.

Reporter: De ce aţi ales 
Continentalul ca locaţie a 
Bienalei?

Daniela Maier: Personal 

cred că prezenţa acelui hotel 

în centrul Clujului este ceva ce 

am putea transforma într-un 

mare benefi ciu. Cred că este 

trist într-un fel ceea ce se în-

tâmplă şi e important să cu-

noaştem hotelul aşa cum este. 

Cred că are mare legătură şi cu 

tema noastră, memorie şi co-

municare, de asta mi-am şi do-

rit foarte mult. Din alt punct 

de vedere, strict al locaţiei, Con-

tinentatul pare că şi răspunde 

la nevoile noastre de interven-

ţie şi este central.

Ce are de învăţat publicul 
larg de la arhitectură?

Cred că suntem infl uenţaţi 

în mod conştient şi inconşti-

ent. Cred că inconştient eşti 

format de mic, în momentul 

în care te plimbi într-un oraş 

pozitiv şi deschis spre o viaţă 

normală ajungi un alt om de-

cât dacă trăieşti într-un oraş 

frustrat sau agresat. Când 

ajungi să deschizi ochii puţin 

şi priveşti direct arhitectura 

poţi să devii un foarte bun cri-

tic chiar dacă nu eşti profesi-

onist în asta pentru că lipsa 

de corenţă, lipsa de ritm sau 

lipsa de identitate este eviden-

tă. Dacă te duci în zonele de 

intervenţii noi, de blocuri, es-

te un spaţiu care nu mai are 

limite, nu mai are repere. Acum 

nu mai poţi merge ca şi în ora-

şele vechi şi vezi turnul pri-

măriei, vezi biserica şi să ştii 

exact cum să orientezi, acum 

nu mai ai aceste repere. Toa-

te repererele vin sub formă de 

informaţii în varii forme, in-

formaţiile pot să fi e coerente, 

să fi e foarte bine structurate, 

dar este o necesitate să com-

pletezi acea nevoie de infor-

maţie fi indcă altfel eşti lipsit 

de repere şi în timp vom plă-

ti asta. Ştiu că e contestat lu-

crul, dar noi trebuie să scriem 

acum pe teatru că-i teatru, pe 

casă că-i casă şi pe cabinet că-i 

cabinet. Mai de mult nu tre-

buia să scrii pe tribunal că-i 

tribunal că îţi dădeai seama, 

existau nişte simboluri.

Care credeţi că e nivelul de 
comunicare în societatea 
clujeană din punct de ve-
dere al dezvoltării urbane?

Cred că foarte mulţi oa-

meni încearcă să intervină 

într-un mod pozitiv, acum 

există o lipsă de coerenţă ca-

re e fi rească oricărui început. 

Şi chiar dacă facem asta de 

nu ştiu câţi zeci de ani, sun-

tem tot la un început. Comu-

nicarea în mod real este sin-

gura soluţie pentru că sunt 

iniţiative în foarte mult zone 

care ar trebui să fi e construc-

tive şi realmente deschise. Să 

nu fi e autosufi ciente. În mo-

mentul în care considerăm că 

doar noi ştim şi că doar noi 

putem deja am tăiat şansa de 

a dezvolta ceva. Să luăm cel 

mai bun exemplu: Someşul. 

Are 15 km în Cluj, aceştia tre-

buie să fi e tema unei strate-

gii, asta promovează concur-

sul de arhitectură şi primăria 

este deschisă să facă acest lu-

cru.

Cum îşi poate reactiva spa-
ţiul urban societatea clu-
jeană?

Cred că depinde de la un 

spaţiu la altul. Tocmai asta es-

te o greşeală care se face uzu-

al: se caută reţete şi ele nu exis-

tă. Cred că ar trebui să notăm 

acest lucru şi fi ecare să vină cu 

propuneri către Scena Urbană, 

către alte spaţii sau către alţi 

organizatori. Se poate construi 

aşa şi cred că se pot identifi ca 

similar. Nu mi se pare ok ca în 

toate spaţiile să aduci chioşcuri 

şi să vinzi, chiar dacă meşterii 

populari sunt extraordinari. 

Cred că în anumite locuri acel 

lucru agresează. Nu mi se pa-

re că soluţia cu corturi este o 

opţiune onorabilă pentru un 

centru de oraş, cred că putem 

găsi o altă variantă. Cred că nu 

poţi schimba relaţia unui oraş 

cu spaţiul printr-o propunere, 

degeaba aduci un chioşc şi vinzi 

bere şi cânţi acolo că nu cred 

că va schimba destinaţia spa-

ţiului.

Foto: Chioșcurile din lemn 
amplasate în centru strică 

aspectul orașului, susțin arhitecții 

Clujul cel lipsit 
de coerenţă
„Dacă te duci în zonele de intervenţii noi, de blocuri, 
este un spaţiu care nu mai are limite, nu mai are 
repere”, susţine Daniela Maier coordonator al 
Bienalei de Arhitectură Transilvania.
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La Cluj-Napoca se desfă-

şoară mai multe eveni-

mente dedicate literaturii 

şi cărţilor, la FestLit şi 

Festivalul Internaţional de 

Carte Transilvania.

În cadrul FestLit, ediţia a 

II-a, organizat de fi liala clujea-

nă a Uniunii Scriitorilor din Ro-

mânia, a avut loc un eveniment 

desfăşurat la Seminarul Teolo-

gic Ortodox clujean, prilej cu 

care mai mulţi scriitori au vor-

bit elevilor despre poezie şi au 

lecturat din creaţia proprie.

FestLit, ediţia a II-a, a de-

butat duminică, 4 octombrie, 

la Muzeul de Artă din Cluj-Na-

poca, unde a avut loc deschi-

derea festivă şi „Rondul de ga-

lă” al scriitorilor invitaţi. Au 

urmat alte evenimente la Mu-

zeul Etnografi c al Transilvani-

ei, la sediul Filialei Cluj a U-

niunii Scriitorilor din România 

şi la Facultatea de Litere.

Marţi, în cadrul FestiLit, a 

avut loc, la Seminarul Teolo-

gic Ortodox din Cluj-Napoca, 

o întâlnire a scriitorilor cu ele-

vii, organizată de Irina Petraş, 

preşedinta fi lialei Cluj a USR, 

şi de conducerea Seminarului.

La întâlnirea care s-a desfă-

şurat sub genericul „Desant scri-

itoricesc” au participat poeţii 

Horia Bădescu, Rodica Marian 

şi Aurel Pantea, care au vorbit 

elevilor despre crezul lor poe-

tic, despre apropierea dintre po-

ezie şi trăirea religioasă şi au re-

citat, fi ecare, din creaţia proprie. 

Poetul Horia Bădescu le-a spus 

elevilor că, pentru el, literatura 

este un mod de a trăi, de a su-

pravieţui, iar poezia este „un 

mod de a ne trăi umanitatea”. 

Poetul Aurel Pantea a arătat că 

relaţia dintre poezie şi rugăciu-

ne este una foarte strânsă, pen-

tru că poemul poate fi  asemă-

nat cu o rugăciune, iar nume-

roase rugăciuni pot fi  conside-

rate adevărate capodopere po-

etice, aşa cum sunt Psalmii, Cân-

tarea Cântărilor, Eclesiastul. Ro-

dica Marian a vorbit despre cu-

vântul întemeietor şi creator, a-

tât din perspectiva poetului cât 

şi a cercetătorului lingvist.

„Desantul scriitoricesc” a 

continuat cu momente de li-

teratură, la Departamentul de 

Jurnalism al Universităţii „Ba-

beş Bolyai”, la Colegiul Stu-

denţesc de Performanţă Aca-

demică, la alte colegii şi licee 

din municipiul Cluj-Napoca, 

precum şi la Biblioteca Jude-

ţeană „Octavian Goga”.

Desant scriitoricesc, 
la Seminarul Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca

Şcoala „Constantin 

Brâncuşi” din Cluj-Napoca, 

reprezentată prin directoa-

rea Eugenia-Victoria Marcu 

şi directoarea adjunctă 

Mirela Nicoară, şi Parohia 

„Naşterea Domnului” din 

Cluj-Napoca, reprezentată 

prin parohul Nicolae Buda 

şi pr. Valentin Bochiş, orga-

nizează concursul de grafi -

că religioasă „Aripi spre 

cer”.

Concursul este coordonat 

de profesoara de religie Dani-

ela Necula, iar din echipa de 

proiect fac parte prof. Euge-

nia-Victoria Marcu, prof, prof. 

Mirela Nicoară, profesoara de 

desen Silvia Făgărăşanu şi bi-

bliotecara Marilena Asănică.

La acest concurs, care se 

desfăşoară în perioada 2 oc-

tombrie – 15 noiembrie 2015, 

pot participa elevii din clasele 

a IV-a – a VIII-a de la toate şco-

lile din ţară şi străinătate, pa-

sionaţi de grafi că religioasă. 

Elevii vor executa lucrări de 

grafi că cu tematică religioasă 

care să reprezinte troiţe, alta-

re, biserici ortodoxe din lumea 

creştină, obiecte şi veşminte bi-

sericeşti, cetăţi, biblii vechi, pa-

pirusuri, sfeşnice, pergamente, 

manuscrise vechi româneşti 

etc., conform unui comunicat 

transmis de parohia clujeană 

„Naşterea Domnului”. Lucrări-

le vor fi  executate pe hârtie sau 

carton cu dimensiunile A4; pe 

spatele lucrării, vor fi  scrise da-

tele concurentului: nume şi pre-

nume, şcoala, localitatea, clasa, 

adresa, număr de telefon şi adre-

să de email. Lucrările vor fi  tri-

mise în plic, de la fi ecare şcoa-

lă, până în data de 6 noiembrie, 

pe adresa Şcolii „Constantin 

Brâncuşi”, Strada Horticultori-

lor, nr. 1, Cluj-Napoca, judeţul 

Cluj, cod poştal 400457 (pe plic 

se precizează: Pentru Concur-

sul de grafi că religioasă „Aripi 

spre cer”).

Premierea câştigătorilor va 

avea loc, duminică, 15 noiem-

brie, la Parohia „Naşterea 

Domnului” din Cluj-Napoca, 

după Sfânta Liturghie.

Lucrările prezentate vor fi  

reunite într-un album ce va pu-

tea fi  achiziţionat de fi ecare 

participant. Mai multe date re-

feritoare la concurs se găsesc 

pe site-ul Parohiei Ortodoxe Ro-

mâne „Naşterea Domnului” din 

Cluj Napoca www.nasterea-

domnuluicluj.ro şi pe site-ul 

Şcolii „Constantin Brâncuşi” 

Cluj-Napoca www.scoala-con-

stantin-brancusi.ro. Concursul 

face parte din Parteneriatul „Cu 

Hristos în faţa marilor încercări 

ale vieţii mele de şcolar”, în-

cheiat în anul şcolar 2015 – 

2016 între Parohia „Naşterea 

Domnului” din Cluj-Napoca şi 

Şcoala „Constantin Brâncuşi” 

din Cluj-Napoca.

Concurs de grafică pe teme 
religioase pentru elevi, 
organizat la Cluj-Napoca

Editura Renaşterea a 

Arhiepiscopiei Clujului va 

lansa trei cărţi noi în 

cadrul Festivalului 

Internaţional de Carte 

Transilvania, desfăşurat 

la Cluj-Napoca în perioa-

da 6-11 octombrie 2015.

Volumele vor fi  prezentate 

publicului vineri, 9 octombrie, 

de la ora 15:00, în pavilionul 

expoziţional amplasat în Piaţa 

Unirii. Potrivit directorului Edi-

turii Renaşterea, este vorba de 

cărţile: Imnele Transilvaniei de 

Ioan Alexandru, Întoarcerea 

spre Răsărit. Filosofi  contem-

porani şi credinţa creştină ve-

che de Rico Vitz şi Sfântul Ioan 

de Shanghai (1896-1966) şi vre-

mea sa, de Bernard Le Caro.

„Volumul Imnele Transilva-

niei este un volum reeditat du-

pă ediţia apărută în 1978. Vo-

lumul este un cântec închinat 

patriei, frumuseţii plaiurilor na-

tale şi momentelor de glorie ale 

neamului nostru. La prezenta-

rea acestei cărţi vor lua cuvân-

tul profesorul şi scriitorul Ion 

Pop, poetul Adrian Popescu şi 

părintele Ioan Pintea, îngrijito-

rul ediţiei”, a declarat pentru 

Radio Renaşterea directorul Edi-

turii Renaşterea, părintele Că-

tălin Pălimaru.

Despre cartea Întoarecea 

spre răsărit. Filosofi  contem-

porani şi credinţa creştină ve-

che de Rico Vitz, directorul 

editurii Renaşterea spune că 

este formată din mărturiile a 

16 fi lozofi  contemporani, ma-

joritatea din Statele Unite ca-

re au cunoscut Ortodoxia şi 

s-au convertit: „Fiecare îşi 

prezintă propria experienţă 

sprituală şi intelectuală în 

drumul lor către Hristos. Vor 

vorbi profesorii Vasile Sebas-

tian Dâncu şi Nicolae Tur-

can”, a spus părintele Cătă-

lin Pălimaru.

Cel de-al treilea volum, 

Sfântul Ioan de Shanghai 

(1896-1966) şi vremea sa, de 

Bernard Le Caro este o car-

te vie despre acest sfânt al 

secolului XX care cuprinde 

mărturii ale celor care l-au 

cunoscut, spune părintele 

Cătălin Pălimaru: „Volumul 

va fi  prezentat de părintele 

Ioan Bizău. Prin aceste cărţi 

editura noastră îşi face sim-

ţită prezenţa în manifestări-

le culturale clujene ale aces-

tor zile”.

Trei lansări de carte ale Editurii Renaşterea, 
la Festivalul Internaţional de Carte Transilvania 2015

Hramul Mănăstirii 

„Acoperământul Maicii 

Domnului” de la Floreşti 

a fost serbat joi, 1 octom-

brie 2015, în prezenţa 

Înaltpresfi nţitului Părinte 

Andrei şi a unui sobor de 

peste 40 de preoţi.

De asemenea, la sărbătoa-

rea mănăstirii clujene, au par-

ticipat sute de credincioşi. 

Celor prezenţi, Înaltpresfi n-

ţitul Părinte Andrei le-a vor-

bit despre importanţa împle-

tirii muncii cu rugăciunea, a-

tât în viaţa oamenilor obiş-

nuiţi cât şi în viaţa monahi-

lor: „Maria asculta cuvântul 

Domnul, Marta se silea pen-

tru multe ca să facă ospăţ tot 

pentru Domnul şi ele îmbi-

nate laolaltă sunt o adevăra-

tă fi lozofi e. De aceea, în rân-

duielile călugăreşti dintotdea-

una erau trecute şi rugăciu-

nea şi munca. Iar cumpăna 

trebuie ţinută. Nici rugăciu-

ne fără muncă, nici muncă 

fără rugăciune. A nu merge 

la Sfânta Liturghie, a nu te 

preocupa de lecturarea Scrip-

turii, e o secătuire interioară 

şi oricât de mult ai munci, 

munca ta nu este cu folos”.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

soborul s-a rugat pentru su-

fl etele ctitorilor mănăstirii Flo-

reşti. Tot atunci, Mitropolitul 

Clujului l-a hirotesit protosin-

ghel, pe unul din duhovnicii 

mănăstirii, părintele Anasta-

sie Berbecel.

Mănăstirea „Acoperămân-

tul Maicii Domnului” a fost 

înfi inţată în anul 1994, iar bi-

serica mănăstirii a fost sfi nţi-

tă în anul 2010.

Aşezământul monahal es-

te un important centru de pe-

lerinaj pentru credincioşii din 

Cluj-Napoca şi din împreju-

rimi.

ÎPS Andrei, la Mănăstirea Floreşti: 
„Nici muncă fără rugăciune, 
nici rugăciune fără muncă!”
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Muntele Magic
D-J: 14.00

Pan: Aventuri în Ţara de Nicăieri 3D
S: 18:00; D-J: 17:00

The Walk: Sfidează limitele 3D
S, L-J: 20:00; D: 23:00

Cinema Victoria
Un etaj mai jos
V, J: 20:00; S: 15:00; D: 22:30; 
Ma: 17:30

The Walk: Sfidează limitele
V, J: 17:30; S, Ma: 20:00; L: 22:30

9 luni în căutarea tatălui
V: 15:00; D: 17:30; 20:00; J: 
22:30

Muntele magic
V, Mi: 22:30; D: 15:00; L: 17:30

Pan: Aventuri în Ţara de Nicăieri 
3D
V-Ma, J: 15:00

Everest
S: 22:30; 15:00

Internul
S: 17:30; L: 20:00; Mi: 15:00

Sicario: Asasinul
D: 20:00; Mi: 17:30

Amy
Ma: 22:30

Cinema City Polus
Legend 2D
Mi – J 19:10, 21:50

Mune, le gardien de la lune 3D 
dubbed
V, L – J 14:00, 16:30; S – D 11:55, 
14:00, 16:30

Maze Runner:The scorch trails
V – J 18:30, 21:10

Crimson peak 2D
Mi – J 22:40

Minions 3D dubbed
V, L – J 13:10; S – D 11:00, 13:10

The transporter refueled 2D
S – D 12:30

Sicario:Asasinul 2D
V – Ma 18:50

American Ultra 2D
V – Ma 21:30

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

Martianul 3D
V – J 13:20, 16:10, 19:00, 22:00

Black mass 2D
V – Ma 16:40, 19:20, 21:50; Mi – 
J 16:40, 18:50, 21:20

Pan 3D
V, L – J 14:30, 17:00, 19:30, 
22:10; S – D 12:00, 14:30, 17:00, 
19:30, 22:10

Everest 3D
V – J 14:40, 17:10, 19:50, 22:20

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

Vacation
V – Ma 22:40

The Walk 3D
V, L – J 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30; S – D 12:20, 15:00, 17:30, 
20:00, 22:30

Blinky Bill the movie 2D dubbed
V, L – J 14:40, 16:50; S – D 11:20, 
12:40, 14:40, 16:50

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

Pan 2D
S – D 11:00

Maya the bee 3D Dubbed
V, L – J 14:10; S – D 12:20, 14:10

Black mass 2D
V – J 16:30, 19:00, 21:30

Everest 3D
V, L – Ma 13:50, 16:50, 19:30, 
22:00; S – D 11:20, 13:50, 16:50, 
19:30, 22:00; Mi – J 13:50, 16:40, 
19:10, 21:40

Sicario:Asasinul 2D
V – Ma 13:20, 20:10; Mi – J 13:20

Legend 2D
Mi – J 19:30, 22:10

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

Inside Out 3D dubbed
S – D 11:50

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

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

Macbeth 2D
Mi – J 17:30, 22:30

Blinky Bill the movie 2D dubbed
V, L – Ma 14:20, 16:20, 18:20; S – 
D 12:10, 14:20, 16:20, 18:20; Mi 
– J 13:30, 15:30, 17:40

Vacation
V – Ma 18:00

Mune, le gardien de la lune 3D
V, L – J 16:00, 17:50; S – D 11:10, 
16:00, 17:50

Sleeping with other people 2D
V – J 19:40

Visions 2D
V – Ma 22:50; Mi – J 21:50

The transporter refueled 2D
V – Ma 20:20, 22:20

Crimson peak 2D
Mi – J 20:00

Maze Runner:The scorch trails V 
– J 16:00, 18:40, 21:20

Hitman:Agent 47 2D
V – J 15:50

American Ultra 2D
V – Ma 14:50; Mi – J 14:00

Pan 3D
V, L – Ma 15:10, 17:30, 20:00, 
22:20; S – D 12:50, 15:10, 17:30, 
20:00, 22:20; Mi – J 14:30, 17:10, 
19:40, 22:00

The Intern 2D
V – Ma 13:10, 15:40, 18:10, 
20:50, 22:10; Mi – J 15:00, 18:10, 
20:40

Martianul 3D
V – J 14:10, 17:00, 19:50, 22:40

BERBEC
Aprecierile șefi lor vă pot atrage invidia colegilor. Partenerul de viaţă vă 
reproșează că vă preocupă prea mult problemele de serviciu. Vă sfătu-
im să vă păstraţi calmul și să nu plecaţi urechea la bârfe. Discutaţi pe 
îndelete cu partenerul de viaţă, ca să lămuriţi toate problemele!

TAUR
Încrederea în propriile forţe vă stimulează spiritul de iniţiativă. Aveţi ca-
lităţi de bun organizator și se pare că nimic nu poate să vă stea în cale. 
Relaţiile cu partenerul de viaţa sunt armonioase și petreceţi clipe plăcu-
te în familie. Vă sfătuim să nu vă supraestimaţi.

GEMENI
Aveţi ocazia să faceţi pași importanţi în afaceri și în societate. 
Dimineaţa aveţi ocazia să încheiaţi un contract avantajos. Înarmaţi-vă 
cu răbdare, pentru că rezultatele se vor vedea mai târziu. În curând veţi 
fi  deosebit de apreciat în societate.

RAC
Șefi i vă recunosc competenţa, dar să nu vă așteptaţi la aprecierea co-
legiilor! Nu este recomandabil să spuneţi chiar tot ce gândiţi! Cei din 
jur nu vor fi  încântaţi. La fi nele săptămânii este posibil să plecaţi cu 
partenerul de viaţă într-o vizită.

LEU
Aveţi ocazia să faceţi schimbări importante în viaţa dumneavoastră, 
mai ales pe plan sentimental. Luni aveţi succes în afaceri, fi ind favoriza-
te și întâlnirile cu prietenii. Vă recomandăm să vă organizaţi munca 
astfel încât să nu neglijaţi problemele partenerului de viaţă. 

FECIOARĂ
Se pare că nu aveţi timp să vă trageţi sufl etul, însă hotărârea și auto-
disciplina vă ajută să terminaţi tot ce v-aţi propus. Vă sfătuim să profi -
taţi de această conjunctură favorabilă, pentru că puteţi câștiga atât pe 
plan profesional, cât și fi nanciar. 

BALANŢĂ
Este un moment favorabil pentru a începe o activitate nouă și a vă asu-
ma noi responsabilităţi. Puteţi avea succes în activităţi intelectuale și 
aveţi ocazia să vă afi rmaţi în societate. O persoană mai în vârstă din 
familie vă da sfaturi utile.

SCORPION
Marţi sunteţi hotărât să vă ordonaţi ideile și să demaraţi o afacere împreună 
cu un prieten. Vă sfătuim să acceptaţi sfaturile unei femei și ajutorul partene-
rului de viaţă. Vineri sunteţi anunţat că urmează să plecaţi într-o delegaţie.

SĂGETĂTOR
Reușiţi să vă redresaţi bugetul cu ajutorul unei sume considerabile, pe 
care o primiţi la serviciu. Puteţi să vă faceţi planuri pentru o călătorie în 
interes propriu și planuri de investiţii pe termen lung. La sfârșitul de 
săptămână este posibil să fi ţi invitat la prieteni. 

CAPRICORN
Vă cumpăraţi un obiect de valoare, cu ajutorul unei rude apropiate. La 
serviciu, șefi i vă apreciază rezultatele, mai ales după ce reușiţi să rezol-
vaţi o problemă delicată. Vă sfătuim să evitaţi speculaţiile fi nanciare.

VĂRSĂTOR
Sunteţi foarte hotărât și reușiţi să terminaţi cu bine o activitate impor-
tantă, începută zilele trecute. Este momentul să culegeţi roadele mun-
cii depuse în ultima vreme. Nu este exclus să obţineţi avantaje materi-
ale și să vă afi rmaţi în societate.

PEŞTI
Sunteţi ambiţios, iar asta se simte atât în activitatea profesională, cât și în 
relaţiile parteneriale. Aveţi posibilitatea rezolvaţi ușor problemele de servi-
ciu și de acasă. Vă sfătuim să daţi dovadă de mult tact și să aveţi răbdare.
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Horoscopul săptămânii
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PUBLICITATE
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str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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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.

¤ Casă super ieftină la munte, 
Valea Ierii, 2 camere, 4 bucătării, 
preţ 5000 euro. Tel. 
0723-424624. (2.3)

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (6.7)

TERENURI

¤ Vând pădure de stejar virgină, 
supr. 25 ha, în dealul Blajului, 
jud. Alba. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-592139. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (6.7)

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.

AFACERI

¤ Tânăr, 33 ani, neoprotestant, 
inginer IT, studii medicale medii, 
caut tânără medic rezident sau 
specialist, în vederea deschiderii 
unei micropoliclinici în Deva și 
Hunedoara, vârstă apropiată. Aș-
tept telefoane la 0768-022361. 
(2.2)

¤ Vând fermă presă de balotat 
1000 lei, răcitor 700 l la 5000 lei, 
coasă, plug, greblă soare/păian-
jen. Inf. la tel. 0724-443744. 
(2.3)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez MUNCITORI în con-
strucţii califi caţi și necalifi caţi.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-306559. (1.7)

¤ Angajăm personal curăţenie 
magazin haine Polus Cluj. Pro-
gram 3 ore/zi. Salariu 500 Ron. 
0758-817552. (4.5)

¤ 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: 
horea@orange-webagency.
com.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 0722-886013. 
(5.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(5.7)

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. (5.7)

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. 
(5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând două mașină de cusut 
marca ”Neckermann”, fabricaţie 
germană, și una ”Zig-Zag”, în 
perfectă stare de funcţionare, 
preţ negociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575. (3.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
maro, opt rânduri, ușă metalică 
dublă. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (3.7)

¤ Vând aspirator „West Dry”, cu 
baterii și aspirator pentru autotu-
rism „Auto Bosch”, cu indicator. 
Informaţii la tel. 0759-020427. 
(5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând frigider „Arctic”, 140 l, în 
stare foarte bună de funcţionare. 
Preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0753-990712. (6.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând binoclu „Spectrum 10 x 
25”, „Tronic 10 x 50”. Relaţii la 
tel. 0759-020427. (5.7)

¤ Vând ceas „Atlantic”. Inf. supli-
mentare la tel. 0749-041124. 
(5.7)

¤ Vând două truse 100 TOOL 
set având chei, șurubelniţe, 
clești, etc, ax mecanică fi nă, di-
ferite brichete de colecţie, stilo-
uri noi și pixuri foarte frumoase 
din colecţie. Inf. la 
0759-020427. (5.7)

¤ Vând convector la coș, masă și 
ax circulă, radio pentru autotu-
rism. Inf. suplimentare la tel. 
0749-041124. (5.7)

¤ Vând IEFTIN pianină „Altarus 
3000”. Inf. suplimentare la tel. 
0773-756130. (5.7)

¤ Vând șah table, cutie deosebi-
tă. Sunaţi la tel. 0749-041124. 
(5.7)

¤ Cumpăr rulotă folosită. Aștept 
oferte la tel. 0749-041124. (5.7)

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 moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fructe de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual, preţ negociabil. Aștept tele-
foane la 0264-591965. (6.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (6.7)

ANIMALE

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

LICITAŢIE

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONA-
LĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CLUJ-NAPOCA prin ADMINISTRA-
ŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ-NAPOCA, cu sediul 
în Cluj -Napoca, str. P-ţa Avram 
lancu nr.19, vinde la licitaţie pu-
blică în data de 22-10-2015, ora 
10, bunul mobil – Autoturism Au-
di A6 2,5 TDI AN FABRICAŢIE 
2000 CULOARE ALBASTRU, NR. 
ÎNMATRICULARE CJ-09-UNK pro-
prietatea debitorului ROTARIU 
VALER. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul AJFP Cluj 
-Napoca, str. P-ţa Avram lancu nr. 
19, camera 17, telefon 
0264591670, interior 301, sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro-anun-
turi-vanzarea prin licitaţie a bunu-
rilor sechestrate. (1.1)

AVIZE DE MEDIU

LIDL România S.C.S. în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „Elaborare PUZ conform Legii 350/2001, 
operaţiuni notariale“, în municipiul Cluj-Napoca, str. Ion 
Meșter-Nord, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj din data de 09.10.2015, între orele 8oo-14oo.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 28.10.2015 la A.P.M Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri între orele 
9.oo-14.oo.

MUNICIPIUL GHERLA în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „Extindere, mansardare, reabilitare, 
modernizare şi dotare şcoala gimnazială nr. 1“, Gherla, 
str. Liviu Rebreanu nr 27, jud Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
S.C. Proproiect Construct SRL, Cluj-Napoca, str Gh. Dima nr 
38A/34, jud Cluj în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-14,00, 
din data 06.10.2015.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 26.10.2015 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, B.l 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

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. 1798/200, S.C. MODPACK 
SYSTEM S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 

obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ,,Unitate 
pentru prelucrarea lemnului“, din localitatea Cluj-Napoca, 

Bulevardul Muncii, nr. 8, Hala C, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-

diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni: 

9.00-16.30; marţi, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00.



Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

www.batrom.ro
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în cartușe pentru imprimante

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

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

Filială a unei multinaţionale italiene, 
cu sediul în localitatea Apahida

angajează:

LĂCĂTUŞ MECANIC

MUNCITOR NECALIFICAT

C.V.-urile se vor trimite pe adresa 

andrea_d@tecsa-meccanismi.ro

Informaţii la sediul societăţii:

loc. Apahida, str. Libertăţii, nr. 296;

tel. /fax. 0264-417.885/0264-417.886



SPORTSPORT.
vineri – duminică, 9 – 11 octombrie 2015

Olimpic Star 
din nou acasă
Echipa de fotbal feminin 
Olimpic Star Cluj-Napoca va 
disputa duminică, de la ora 
11:00, meciul din etapa a 3-a a 
Ligii 1, în faţa echipei Sporting 
Lugas. Formaţia antrenată de 
Călin Barbu se afl ă pe locul 4 în 
clasamentul Ligii 1, cu 3 puncte 
acumulate după victoria cate-
gorică în faţa echipei Victoria 
Craiova, de săptămâna trecută. 
Oaspetele au acumulat până 
acum doar un punct după ega-
lul cu echipa Nuova Mama Mia 
din Becicherecu Mic. Partida de 
duminică se va disputa pe sta-
dionul CMC din Gruia.

Laptenis la Sala 
Sporturilor
Campionatul Mondial de 
Futnet, sau laptenis cum este 
cunoscut în România, va avea 
loc în perioada 9-10 octombrie 
în Sala Sporturilor „Horia 
Demian” din Cluj-Napoca. 
Tabloul masculin este dedicat 
juniorilor U21, în vreme ce pe 
tabloul feminin se vor întrece 
senioarele. Festivitatea de des-
chidere va avea loc vineri, de la 
ora 14:00, în timp ce premie-
rea va avea loc sâmbătă, la ora 
18:00.

Pe scurt

PUBLICITATE

Echipa de baschet feminin 

a Universităţii Cluj a înre-

gistrat prima victorie 

după cele două înfrângeri 

din Cupa României şi 

meciul de debut în Liga 

Naţională.

Jucătoarele antrenate de 

Mihai Coldea au trecut lejer 

de nou promovatele eleve de 

la formaţia CS Phoenix Galaţi 

după un meci în care au câş-

tigat ultimele trei sferturi de 

meci şi au terminat la egal în 

primul sfert.

Cu un început destul de 

greu, Ajanovic, Wilson şi Fe-

renczi, alături de celelalte co-

echipiere de la Universitatea 

Cluj, au reuşit să termine pri-

mul sfert cu scorul de 15-15, 

cele două echipe mergând 

practic cap la cap în cele 10 

minute de joc. Sfertul doi a 

fost şi cel care le-a lansat pe 

elevele lui Mihai Coldea, clu-

jencele reuşind să recupereze 

foarte bine mai ales prin Wil-

son, şi intrând la pauză cu un 

avantaj de 8 puncte.

Întoarse de la vestiare, clu-

jencele au menţinut ritmul din 

sfertul doi şi au mai adăugat 

9 puncte la diferenţa de pe ta-

belă, meciul fi ind clar încă de 

la fi nalul acestui sfert. În ul-

timul sfert de meci „studen-

tele” au redus ritmul dar fă-

ră a reduce diferenţa de pe ta-

belă. Ultimele două minute 

au fost cele mai calme pentru 

cele două echipe, clujencele 

marcând doar la fi nalul se-

cundelor regulamentare.

Cu acest meci Universita-

tea Cluj marchează prima vic-

torie din acest sezon şi prima 

victorie în faţa propriilor su-

porteri.

„Mă bucur că am reuşit să 

câştigăm şi că, în sfârşit, am 

jucat ca o adevărată echipă. 

Fiecare dintre noi am făcut 

exact ceea ce ne-au cerut an-

trenorii, iar asta s-a văzut pe 

tabelă. Sper să ne păstrăm 

aceeaşi atitudine şi în conti-

nuare. Ştim ce avem de făcut 

şi vom da tot ceea ce e mai 

bun din noi în fi ecare meci 

de acum încolo”, a spus Ines 

Ajanovic.

În următorul meci din Li-

ga Naţională de Baschet Fe-

minin, „U” Cluj va juca pe te-

renul formaţiei Rapid Bucu-

reşti. Partida dintre cele două 

echipe va avea loc sâmbătă, 

de la ora 11:00.

Universitatea Cluj-Napoca 

– CS Phoenix Galaţi 81-62 

(15-15, 22-14, 29-20, 15-13)

„U” Cluj, prima victorie pe teren propriu

Au marcat

Pentru Universitatea Cluj: 
Ajanovic 21p., Wilson 20 
p.,, Ferenczi 19p., Gavrilă 
9p., Grimes 8p., Meszaros 
și Clark câte 2p.

Pentru Phoenix Galați: 
Walter 31p., McKenzie 
9p., Demeter 6p., Crețu și 
Filip câte 5p., Fota 3p., 
Nini 2p. și Necula 1p.

Încurajate de peste 800 de 

suporteri, clujencele au 

rezistat timp de peste 30 

de minute, timp în care 

au avut mai multe ocazii 

de a ajunge la poarta apă-

rată de Kiedrzynek.

Prima incursiune pericu-

loasă a Olimpiei în careul 

franțuzoaicelor a venit în mi-

nutul 22, fi nalizată cu un șut 

expediat de Corduneanu în 

blocajul unei jucătoare adver-

se. Franțuzoaicele au contro-

lat prima repriză și au domi-

nat tactic meciul, campioana 

României nereușind să iasă 

din jumătatea proprie.

Minutul 38 a fost cel care le-a 

deschis franțuzoaicelor calea 

pentru goluri, Anja Mittang, una 

dintre cele mai bune atacante 

din fotbalul feminin internațional, 

concretizând la o greșeală a a-

părării făcute de Corina Olar.

În minutul 43, un corner 

la poarta apărată de Mirela 

Ganea i-a permis Cristianei 

Rozeira să se înalțe perfect în 

careu și să înscrie elegant cu 

capul golul doi, stabilind sco-

rul pauzei (0-2).

Paris Saint Germain s-a in-

stalat ușor în jumătatea Olim-

piei în debutul reprizei secun-

de, iar Cristiane a înscris cu 

capul dintr-un corner execu-

tat de Dahlkvist, majorând 

diferența la 3-0, în minutul 54.

Franțuzoaicele au înscris 

din nou în minutul 70 după 

o fază frumos construită, An-

ja Mittag a reușind „dubla” 

care a dus scorul la 0-4. 

Cruz Traña a scăpat singu-

ră în careu, în minutul 79, și a 

șutat printre picioarele Mirelei 

Ganea ducând scorul la 5-0. 

Mia Ganea a avut o intervenție 

providențială în fața lui Sarr, în 

minutul 85. PSG a stabilit sco-

rul fi nal în prelungirile meciu-

lui după reușita lui Sarr, 0-6. 

Olimpia Cluj a pierdut onorabil 
în faţa vicecampioanei PSG
Campioana României, Olimpia Cluj, a fost învinsă categoric de vicecampioana Europei, Paris Saint 
Germain, scor 0-6 (0-2), în prima manşă a şaisprezecimilor UEFA Women’s Champions League.

Cele două echipe se vor întâlni săptămâna viitoare, la Paris, pentru returul competiţiei

Olimpia Cluj: Ganea - 
Corduneanu (Meluță, ’58), 
Giurgiu, Olar, Bortan (cpt) 
- Vătafu, Voicu, Bâtea, 
Havriștiuc - Ciolacu, Lunca 
(Tărășilă, ’59). Antrenor: 
Mirel Albon

PSG: 1. Kiedrzynek - 5. 
Delannoy, 8. Erika, 11. 
Houara D’Hommeaux, 20. 
Morroni - 17. Dahlkvist, 
27. Seger (cpt) (Karchouni, 
’83), 28. Cruz  Traña, 10. 
Cristiane - 18. Delie (Sarr, 
’74), 29. Mittag (Horan, 
’77). Antrenor: Farid 
Bernstiti

Echipele de start
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