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Accident mortal în Chiuiești 10 mii de locuri la Polivalentă Mai mulţi bani pentru olimpici
Un accident mortal de circulaţie, provocat 

de un şofer beat, a avut loc în această seară, 
în jurul orei 18:30, în localitatea Chiuieşti.

O femeie în vârstă de 69 de ani din lo-
calitatea clujeană Chiuieşti, care se afla 
pe marginea drumului, a fost acroşată de 
o autoutilitară înmatriculată în judeţul 
Cluj, al cărei şofer circula pe DN18B, din-
spre Dej înspre Măgoaja, potrivit site-ului 
dej24.ro.

În urma impactului, femeia a fost trân-
tită la pământ, însă şoferul şi-a continuat 
deplasarea încă câteva sute de metri. Du-
pă câteva minute, acesta s-a întors la locul 
accidentului, speriat probabil de cele pe-
trecute.

Emil Boc, a declarat joi că au fost înce-
pute demersurile pentru a mări capacita-
tea Sălii Polivalente. 

"Sala Polivalentă rămâne cel mai impor-
tant loc unde se pot desfăşura evenimente 
de talie europeană şi mondială în România. 
Acum, dacă am avea o sală dublu ca număr 
de locuri, toate biletele s-ar vinde. Anul vii-
tor vom avea la Cluj Campionatul European 
de Baschet şi Campionatul European de Gim-
nastică şi lucrăm în acest moment la lărgi-
rea capacităţii sălii. Vom avea un inel trei, 
cu încă 1007 locuri, iar jos vor fi  montate 
gradene care să aducă capacitatea sălii până 
la 10.000 de locuri", a afi rmat Emil Boc la 
un post de radio.

Elevii premiaţi la olimpiadele naţiona-
le pe discipline ar putea primi cu 30% mai 
mult în valoare de premii.

Cuantumul sumelor privind premierea ele-
vilor la olimpiadele naţionale nu a fost modi-
fi cat din 2008. În ceea ce priveşte olimpiade-
le internaţionale, cuantumurile au rămas la 
nivelul anului 2015, fi ind cumulate cu alte be-
nefi cii acordate elevilor şi profesorilor. Perfor-
manţele obţinute la etapa internaţională a com-
petiţiilor şcolare sunt recompensate cu urmă-
toarele sume: 12.550 de lei pentru premiul I 
cu punctaj absolut, 9.720 de lei pentru pre-
miul I, 8.330 de lei pentru premiul al II-lea, 
5.950 de lei pentru premiul al III-lea/medalie 
de bronz şi 4.065 de lei pentru menţiune.

Premieră mondială: 
Peer Gynt – ROCKSTAR

Vineri, ora 19.00
Opera Naţională Română

Concert sinfonic – 
Kurtág – 90

Sâmbără, ora 19.00
Filarmonica de Stat Transilvania
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Parkingul Negoiu:
„finalizat” 40% în trei ani

Rapoarte de tot râsul
despre „munca de partid” 

Primăria Cluj-Napoca nu a reuşit să facă un parking în cea mai 
aglomerată zonă a orașului, străzile Negoiu-Mehedinţi Pagina 4

Rapoartele consilierilor judeţeni pe anul trecut sunt adevărate 
scenarii de standup comedy, pline de umor involuntar.  Pagina 3

PUBLICITATE

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

Eveniment literar în familia Cărtărescu!
Sute de clujeni s-au înghesuit să-l vadă pe Mircea Cărtărescu cu ocazia lansării volumului Solenoid, 
iar soția scriitorului, Ioana Nicolaie, a strâns zeci de copii la lansarea cărții Ferbonia.  Pagina 7

Celebra casă britanică de licitații 

Sotheby's a vândut tabloul „The 

Sunflowers in 1937”, un ulei pe 

pânză estimat la 400.000€ 

pentru o sumă de zece ori mai 

mare. Apoi, într-o postare pe 

Facebook, au gafat incredibil, 

numindu-l pe Ghenie „artist 

maghiar”.  Pagina 6

monitorul weekendde

„Maghiarul” Ghenie
Gafa INCREDIBILĂ a casei de licitații Sotheby's
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

12 februarie

1864: Parlamentul votează 
proiectul de lege pentru orga-
nizarea puterii armate în 
România.

1999: Președintele Statelor 
Unite ale Americii, Bill 
Clinton, a fost găsit nevinovat 
în procesul cu privire la aface-
rea Monica Lewinsky.

2010: Ceremonia de deschi-
dere a Jocurilor Olimpice de 
Iarna de la Vancouver.

13 februarie

1633: Galileo Galilei ajunge 
la Roma pentru procesul său 
în fața Inchiziției.

1895: A fost brevetat 
Cinematograful Lumiere, apa-
rat de fi lmat, de proiecție și 
de copiat, realizat de frații 
Louis și Auguste Lumiere. 
Prima proiecție publică co-
mercială a avut loc la 28 de-
cembrie 1895, la Paris..

1960: Franța a detonat prima 
bombă nucleară.

14 februarie

1851: 1851: S–a înfi ințat, la 
Paris, Junimea română, soci-
etate politică și culturală a ti-
nerilor studenți români din 
Paris, îndrumați de N. 
Bălcescu, C.A.Rosetti

1888: A fost inaugurat Ateneul 
Român. Clădirea a fost con-
struită între anii 1886 și 1888, 
prin stăruința lui Constantin 
Esarcu, după planurile arhitec-
tului francez A. Galleron, pe 
bază de subscripție publică, 
sub lozinca „Dați un leu pentru 
Ateneu” (foto

2002: Repatrierea rămășițelor 
pământești ale lui Carol al II-
lea și ale ultimei sale soții – 
Elena Lupescu.
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Unde mergem în weekend?

12 feb. 2016
Teatrul Maghiar 
de Stat 
Cluj-Napoca
„Hrabal scrie des-
pre dispariţia unei 
lumi ideale, o 
Europa a începutu-
lui de secol XX al 
cărei echilibru este 
sfărâmat de isto-
rie. Dar nu asta ne 
așteaptă pe toţi, la 
capăt de drum? 
Frângere către 
moarte? Oare 
Hrabal nu vrea să 
vorbească, în fapt, 
despre viaţa traită 
la umbra sfârșitu-
lui? Dincolo de me-
tafora fl uidă și dia-
fană a sfărșitului unei Europe de secol XX, po-
vestea lui Jan Díte este și o confesiune existen-
tialistă a omului contemporan ce priveste cu 
zambet amar catre trecut.”
Michal Docekal
„La sfârșitul spectacolului, Profesorul citează 
dintr-un poem a lui Robert Desnos, unde Fata 
se întâlnește cu Taurul. Cei care vorbesc limba 

franceză și au anumite cunoștinţe de mitologie 
greacă înţeleg aluzia făcută de autor la răpirea 
Europei de către Zeus. Însă, limba franceză și 
limba clasică greacă au dispărut deja de pe 
paleta culturii europene. Despre același lucru 
scrie și Bohumil Hrabal. Despre răpirea 
Europei și dispariţia lumii secolului trecut. Scrie 
despre viaţă într-o era a trecerii. Noi suntem 
ultimii români.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

L-am servit pe Regele Angliei

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziție: Interval deschis
10 feb. – 25 feb.
Muzeul Etnografi c 
al Transilvaniei
Vernisajul expoziției „Interval 
deschis“, fotografi e etnografi că, 
a artistului Alexandru Feher va 
avea loc miercuri, 10 februarie 
2016, de la ora 17.00, la 
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei, instituție publică 
de cultură afl ată sub autorita-

tea Consiliului Județean Cluj.

Ieşit din tipar(e) / Cele mai 
frumoase cărţi itinerante
4 feb. – 28 feb.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
O selecţie cuprinzătoare şi 
atractivă de publicaţii partici-
pante la ultimele trei ediţii ale 
Concursului naţional de design 
de carte „Cele mai frumoase 
cărţi din România“, alături de 
invitaţii speciali ai expoziţiei.

Expoziţie: World Press 
Cartoon
27 ian. – 21 feb.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziţie Gabriel Bica:
Recurs la peisaj
28 ian. – 21 feb.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Gabriel Bica a absolvit 
Universitatea de Artă şi Design 
din Cluj-Napoca în anul 2010, 
la secţia „Pictură”. Activitatea sa 
expoziţională din perioada stu-
diilor devine semnifi cativă mai 
ales din anul 2010, când partici-
pă la expoziţia „Young Artists 
from Cluj“ de la galeria „Mie 
Lefever“ din Gent (Belgia). Au 
urmat, apoi, expoziţiile de la 
galerii precum „Dana“ (Iaşi) şi 
„Quadro“ (Cluj), care plasau 
creaţia lui Gabriel Bica printre 
demersurile cele mai realizate 
ale tinerei generaţii de absol-
venţi ai învăţământului superior 
artistic clujean.

Expoziţie „Războiul în Afi -
şul Polonez. Colecţia 
Krzysztof Dydo”
21 ian. – 21 feb.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Suferinţele cumplite pe care 
le-a cunoscut Polonia în timpul 
celui de-al doilea război mondi-
al au îndreptăţit-o să acţioneze 
pentru apărarea păcii prin toa-
te mijloacele posibile, inclusiv 
prin intermediul creaţiilor artis-
tice, din rândul cărora face par-
te şi afi şul.

Harry Potter şi adevărata 
istorie a farmaciei
28 noiembrie 2015 – 27 mai 
2016
Muzeul de Istorie a Farmaciei
Copiii, părinţii şi bunicii sunt in-
vitaţi să intre în lumea magică 
a poţiunilor, plantelor şi a pra-
furilor vindecătoare, într-o am-
bianţa medievală autentică a 
Colecţiei de Istorie a Farmaciei, 
incursiune în care vor fi  însoţiţi 
de ,,Harry Potter”.

VINERI

Lansare carte: Diavolul in 
Paradis de Dorin Petrişor
Ora 12.00
Uniunea Scriitorilor, fi liala 
Cluj, str. Universitatii, nr.1
Diavolul în Paradis este un ro-
man poliţist. Sau, mai exact, 
un fals roman poliţist care vor-
beşte, fără pretenţii, fără sen-
tenţiozităţi sau aere superioa-
re, despre România contem-
porană.

Teatru: Premieră mondia-
lă: Peer Gynt- ROCKSTAR
Ora 19.00
Opera Naţională Română Cluj
Platforma Culturală TiMAF 
aduce în premieră pe scena 
Operei Naţionale Române din 
Cluj-Napoca, Peer Gynt- 
ROCKSTAR, un spectacol în re-
gia lui Sorin Misirianţu şi con-

ducerea muzicală a Dalmei 
Kovács.

SÂMBĂTĂ

Concert sinfonic – Kurtág – 
90
Ora 19.00
Filarmonica de Stat Transilvania

Concert „That's Amore”
Ora 17.00
Casa De Cultura a Studentilor
David&The Six Martini prezintă 
un spectacol dedicat celor ce iu-
besc. Sărbătoreşte alături de 
noi Valentines Day sau 
Dragobetele intr-un concert-eve-
niment: „That’s Amore”. Timp 
de aproape două ore o sa vă 
cântăm cele mai frumoase piese 
de dragoste intr-o producţie 
specială, in premieră la Cluj 
Napoca.

Baschet: U-Banca Transilva-
nia – BC Mureș Târgu Mureș
Ora 19.00
Sala Sporturilor Horia Demian

Teatru: Richard al III-lea se 
interzice
Ora 19.00
Teatrul National „Lucian Blaga”

Operă: Sunetul Muzicii
Ora 11.00
Opera Naţională Română Cluj

Teatru: Every Day is a 
Bridget Day

Ora 20.00
The Box, Moţilor nr. 39

Concert: Lilith / Mihigh / 
Paul K
Ora 23.00
Sala Polivalentă

DUMINICĂ

Ábrahám Pál: Bal La Savoy
Ora 17.00
Opera Maghiara Cluj-Napoca

Domnișoara Julie
Ora 20.00
Teatrul Maghiar de Stat Cluj-
Napoca
Spectacolul Domnisoara Julie in 
regia lui Felix Alexa este o piesa 
de o modernitate tulburatoare, 
care provoaca astazi la fel de 
mult ca atunci cand a fost scri-
sa. De o senzualitate stranie, un 
cinism ce da fi ori, piesa este 
strabatuta de o cruzime specia-
la, de un rafi nament aproape 
oriental. O cruzime proprie lu-
mii in care traim.“ (Felix Alexa)

Teatru: Insula
Ora 19.00
Teatrul National „Lucian Blaga”

In Love With Opera
Ora 19.00
Opera Naţională Română Cluj
Selecţiuni din The Phantom of 
the Opera, My Fair Lady, Miss 
Saigon, Cats, The Sound of 
Music, Chicago, Les Misérables.
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Cluburile 
Rotary SAMVS 

şi Rotaract SAMVS 

acordă 5 burse 
de excelenţă pe 

perioada a 6 luni 
calendaristice, după 

cum urmează:

• 1 bursă clasele V-VIII;

• 2 burse clasele IX-XII;

• 2 burse studenţi.

Informaţii: 

www.rotarysamvs.ro

Medic clujean, 
descoperit de ANI 
în stare de 
incompatibilitate
Agenţia Naţională de 
Integritate (ANI) a constatat 
faptul că Aurel Bizo, președin-
tele Colegiului Medicilor Cluj și 
șef al Secţiei Clinice de 
Nefrologie din cadrul Spitalului 
Clinic de Urgenţă pentru Copii 
Cluj-Napoca este în stare de in-
compatibilitate.
Aurel Bizo s-a aflat în stare de 
incompatibilitate întrucât a 
deţinut simultan cu funcţia de 
șef al Secţiei Clinice de 
Nefrologie din cadrul 
Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru Copii Cluj-Napoca și 
funcţia de administrator al 
S.C. Nefrocare DJ S.R.L.(în pe-
rioada 02 iunie 2011 – 05 
aprilie 2013) și S.C. Dia 
Medical S.R.L. (în perioada 18 
februarie 2011 – 21 aprilie 
2015).
Persoana evaluată a fost infor-
mată despre declanșarea pro-
cedurii de evaluare, elemente-
le identifi cate, precum și drep-
turile de care benefi ciazã – de 
a fi  asistat sau reprezentat de 
un avocat și de a prezenta da-
te sau informaţii pe care le 
considerã necesare, personal 
ori prin transmiterea unui 
punct de vedere scris.
Aurel Bizo a depus la dosarul de 
evaluare un punct de vedere în 
exercitarea dreptului la apărare.

Clujenii, exasperaţi 
de mizeria din 
pasajul de pe 
Calea Floreşti
Pasajul subteran de pe Calea 
Florești este WC public de mai 
mulţi ani. Cu toate că locuitorii 
din Mănăștur au sesizat autori-
tăţile locale de nenumărate 
ori, nu s-a luat nicio măsură.
Periodic, cetăţenii îi reamin-
tesc primarului Emil Boc că pa-
sajul subteran de pe Calea 
Florești este atât de infect în-
cât le este imposibil să îl mai 
folosească. Promisiuni legate 
de acest pasaj au fost în fi eca-
re an, dar fără să se concreti-
zeze ceva. 
Mănășturenii îi sugerează pri-
marului să monteze toalete 
ecologice lângă pasaj pentru 
a mai diminua folosirea aces-
tuia pe post de WC public. 
“Domnule primar, vă rog că, 
în măsura posibilităţilor, să 
montaţi două toalete ecologi-
ce la baza pasajului de pe 
Calea Florești (în drept cu nu-
mărul 62) pentru a evita sau 
cel puţin diminua folosirea 
pasajului pe post de toaletă 
publică. Curăţenia în pasaj, 
chiar dacă se face o dată la 
două săptămâni nu împiedică 
oamenii fără bun simţ să își 
facă nevoile”, i-a scris un clu-
jean primarului Emil Boc, pe 
un site pentru sesizări și recla-
maţii. 

Pe scurt

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Rapoartele consilierilor 

judeţeni pe anul trecut 

parcă sunt scenarii de 

stand-up comedy: au 

exprimări mai proaste 

decât ale elevilor din 

clasa I, greşeli de ortogra-

fi e, dezacorduri, informa-

ţii copy-paste din rapoar-

tele din anii precedenţi şi 

lista poate continua. 

Cu toate că în activitatea 

administrativă nu s-au prea 

remarcat cu nimic, anul tre-

cut fi ind un an al bătăliilor 

politice, consilierii judeţeni au 

mai bifat un an în care s-au 

ghidat după principiul “tim-

pul trece, leafa merge”.

Monitorul de Cluj a atras 

atenţia şi anul trecut asupra 

derapajelor din rapoartele de 

activitate ale consilierilor ju-

deţeni în contextul în care ju-

deţul Cluj nu are groapă de 

gunoi, iar contractele pentru 

marile proiectele ale judeţu-

lui se reziliează pe bandă ru-

lantă.

Compuneri mai 
complexe la clasa I

Consilierii judeţeni nu s-au 

arătat interesaţi de adevărate-

le probleme ale clujenilor, în 

schimb, pe banii contribuabi-

lilor, unii au mers în străină-

tate şi au organizat inclusiv 

concerte de colinde.

Din rapoartele consilierilor 

judeţeni afl ăm că sunt certaţi 

cu limba română, documente-

le fi ind pline de greşeli grama-

ticale. În rapoartele lor de câte-

va rânduri au scris şi care au 

fost micile lor plăceri anul tre-

cut: conferinţele de presă, emi-

siunile TV, excursiile în străină-

tate şi întâlnirile cu cetăţenii.

“Am participat la un nu-

măr de 22 de şedinţe (…) Am 

avut un număr de patru in-

tervenţii în plenul Consiliul 

Judeţean (…) Prin întreaga 

mea activitate desfăşurată în 

calitate de consilier judeţean 

am susţinut dezvoltarea şi mo-

dernizarea tuturor localităţi-

lor din judeţul Cluj”, scrie în 

raportul său de activitate La-

urenţiu Oprea (PSD).

“Numărul şedinţelor Con-

siliului Judeţean organizate – 

11, numărul şedinţelor la ca-

re am participat – 9, numărul 

intervenţiilor în plen – 1, nu-

mărul proiectelor iniţiate – 0”, 

a scris expeditiv consilierul 

judeţean Călin Leonte (PPDD).

Exemplul i-a fost urmat şi de 

consilierii judeţeni Adina Raţiu 

(PNL) şi Mariana Leş (PNL).

“Am participat la şedinţe-

le Consiliului Judeţean care 

au fost în număr de 15 din to-

talul de 22. Proiecte de hotă-

râri pe care le-am iniţiat – 4, 

intervenţii avute în plenul CJ 

– 15”, spune Raţiu în raport.

“Număr şedinţe CJ organi-

zate – 22, nr. Şedinţe CJ la ca-

re am participat – 19, nr. Ho-

tărâri CJ iniţiate – 7, nr- in-

tervenţii avute în plenul CJ – 

57. În decursul anului am avut 

o serie de intervenţii în con-

ferinţe de presă şi am partici-

pat la întâlniri cu cetăţenii din 

judeţ”, este raportul de câte-

va rânduri al Marianei Leş.

“În cursul anului 2015 am 

participat la un număr de 20 

de şedinţe organizate de CJ 

Cluj. Am avut un număr de 

17 intervenţii în plen. Am ini-

ţiat un număr de şase proiec-

te de hotărâri. Activitatea în 

teritoriu a fost intensă, am avut 

o legătură permanentă cu ce-

tăţenii, participând la întâlniri 

individuale sau de grup infor-

mându-mă în permanenţă des-

pre problemele socio-econo-

mice pe care le au”, a scris în 

raport şi Marius Bălaj (PNL).

A participat la 
înmormântări şi chefuri

Dintr-un alt raport de acti-

vitate afl ăm că pentru Ioan 

Deac (PNL), participările la 

înmormântări şi chefuri fac 

parte din fi şa postului.

“Am participat la şedinţe-

le ordinare şi extraordinare în 

număr de 10 (excepţie făcând 

o şedinţă extraordinară când 

am fost plecat din ţară)…Am 

participat la festivităţi cultu-

rale, sociale, aniversări, co-

memorări”, spune Deac.

În schimb, consilierul PPDD 

Iulia Ianchiş Gheţe se laudă 

în raportul de activitate că a 

depus coroane de fl ori la di-

ferite evenimente.

“Am participat la depuneri 

de coroane şi jerbe de fl ori la 

diferite evenimente şi mani-

festări publice organizate cu 

ocazia sărbătorilor legale sau 

religioase în judeţ (...) M-am 

întâlnit cu cetăţeni cărora 

le-am reţinut problemele”, mai 

spune Gheţe.

Rapoarte copy-paste

Unii consilieri judeţeni au 

preferat să depună aceleaşi 

rapoarte ca în 2014.

Ioan Bota (PSD) spune că 

în luna decembrie 2015 a or-

ganizat a opta ediţie a festi-

valului de colinde “Noi um-

blăm să împlinim”.

“În zona Huedinului am 

participat la manifestări cul-

tural-artistice organizate la Po-

iana Horea (comuna Beliş), 

Crucea Iancului (Mărişel), Po-

ieni, Morlaca, Sâncraiu, Ne-

greni. De asemenea, am con-

tinuat relaţiile de prietenie cu 

oraşele înfrăţite cu Huedinul 

Manthelan (Franţa) şi Lezajsk 

(Polonia)”, spune Bota în ra-

port.

În raportul de activitate pe 

2015 Bota spune acelaşi lu-

cru, doar că a modifi cat anul.

De la Horaţiu Cătărig (PNL) 

afl ăm că a participat la dife-

rite dezbateri şi emisiuni TV 

pe teme politice şi adminis-

trative.

„Am susţinut conferinţe de 

presă în cadrul cărora am abor-

dat probleme ale administra-

ţiei judeţene. Am avut nume-

roase declaraţii în presa scri-

să şi în televiziune, cu referi-

re la proiectele de hotărâri su-

puse plenului spre aprobare”, 

a scris acesta, fraze copy-pas-

te din raportul pe anul 2014.

La fel a procedat şi Rareş 

Rusu (PMP).

“Pe parcursul anului 2015 

am participat la diverse emi-

siuni TV, am susţinut confe-

rinţe de presă referitoare la 

activitatea Consiliului Jude-

ţean Cluj şi am acordat audi-

enţe cetăţenilor atât la sediul 

partidului, cât şi în teritoriu, 

deplasându-mă în majoritatea 

unităţilor administrativ-terito-

riale din judeţul Cluj”, scrie 

Rusu la fel ca în 2014.

Eugen Druţă (PC) a consi-

derat de cuviinţă să se laude 

în raportul de activitate că a-

re cei 7 ani de acasă. Cu exact 

acelaşi lucru s-a lăudat şi în 

raportul depus pe anul 2014.

“În această perioadă am 

participat şi am contribuit la 

exercitarea atribuţiilor stabili-

te în sarcina Consiliului Jude-

ţean cu bună credinţă şi fi de-

litate. Am respectat disciplina 

de şedinţă”, spune Druţă.

În plus, Druţă a adăugat 

ca şi activitate obligaţii fi reşti 

care îi revin unui consilier ju-

deţean.

“Am citit toate proiectele 

de hotărâre şi materialele de 

pe ordinea de zi, le-am dez-

bătut în comisie, le-am însu-

şit, amendat şi votat”, menţi-

onează consilierul.

Şi-a ascuns latura 
războinică

Ştefan Ferencz (UDMR) şi-a 

creionat în raportul de activi-

tate profi lul psihologic.

“În comisii mi-am adus 

aportul destul de consistent 

(...) Prin felul meu de a fi  am 

încercat să fi u cât se poate de 

moderat şi să nu incit prin lu-

ările mele de cuvânt pe ni-

meni. Am încercat să rezolv 

problemele compatrioţilor mei 

din raza mea de activitate. Pe 

tot parcursul mandatului meu 

am încercat să fi u decent şi cu 

bun simţ, nu am intrat în con-

fl ict cu nimeni (..) În calitatea 

mea de consilier judeţean am 

participat la mai multe mani-

festări culturale sau comemo-

rative”, spune Ferencz.

Au participat la 
inaugurări imaginare

Dintr-un alt raport de acti-

vitate depus de consilierul ju-

deţean Lorinczi Zoltan 

(UDMR) afl ăm că a participat 

la “inaugurarea proiectelor eu-

ropene fi nalizate în anul 2015”. 

Ne întrebăm care sunt acele 

proiecte?!

Cine nu şi-a depus 
raportul de activitate

Consilierii judeţeni Ale-

xandru Coroian (PNL), Mân-

zat Marius (PNL) şi Valen-

tin Cuibus (PSD) nu şi-au 

mai depus rapoartele de ac-

tivitate din anul 2013. Pe 

2015 nu şi-au depus rapoar-

tele de activitate Dănuţ Can-

ta (PSD), Andreea Morar (in-

dependent), Steluţa Racolţa 

(PNL), Vasile Sălătioan (PSD) 

şi Mihai Seplecan (exclus din 

PNL).

Să râdem de aleşii judeţului
Dacă în 2014 consilierii judeţeni se lăudau în rapoartele de activitate cu audienţe 
în teritoriu, conferinţe de presă, călătorii în străinătate şi apariţii TV, în 2015 aceste 
activităţi nu au lipsit, dar s-au diminuat considerabil.

ŞTEFAN FERENCZ | consilier judeţean UDMR

 „ Prin felul meu de a fi  am încercat să fi u cât se 
poate de moderat şi să nu incit prin luările mele 
de cuvânt pe nimeni. Am încercat să rezolv 
problemele compatrioţilor mei din raza mea de 
activitate.“

IULIA IANCHIŞ GHEŢE | consilier judeţean 
PPDD

 „ Am participat la depuneri de coroane şi jerbe 
de fl ori la diferite evenimente şi manifestări 
publice organizate cu ocazia sărbătorilor legale 
sau religioase în judeţ“

Unii consilieri județeni folosesc ședința pentru siesta
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

VINERI, 12 FEBRUARIE 2016
Între orele 09:00-17:00
1. Localitatea Dezmir;
2. Localitatea Sânnicoara: str. Triajului, str. Aviatorilor și Zona Căbăuș;
3. Localitatea Apahida: str. Gării;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

Serviciul Comunicare şi Clienți

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

PUBLICITATE

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

„Titlu proiect: „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda“

COMUNICAT DE PRESĂ

Data comunicatului: 10.02.2016
Contractul de furnizare „Dotări suplimentare vehicule operaţionale“

a fost fi nalizat în proporţie de 100%

Contractul de furnizare „Dotări suplimentare vehicule operaţionale” a fost fi nalizat în 
proporţie de 100%.

Reamintim faptul că acest contract este parte componentă a proiectului „Investiţii și dotări 
pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieș Turda”, demarat de 
către C.A.A. din economiile realizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor 
de apă și apă uzată în regiunea Turda–Câmpia Turzii” aferent perioadei 2007-2013, are o 
valoare de 409 500 lei și a fost încheiat cu fi rma S.C. LEADER ECO S.R.L.

Scopul investiţiei a constat în furnizarea, montarea și punerea în funcţiune a următoarelor 
echipamente:

•  Sistem de înregistrare a zgomotelor de pierderi cu logger;
•  Sistem de încălzire și recirculare apă caldă pentru autocurăţitoare combinate minim 

34 KW.
•  Generator de impulsuri pentru localizarea conductelor nemetalice;
•  Loggeri de presiune și de date;
•  Microfon cu protectie la vânt;
•  Obturator mecanic pentru conducte polietilenă 16-63 mm;
•  Obturator hidraulic pentru conducte polietilenă 63-200 mm;
•  Obturator hidraulic pentru conducte polietilenă 180-250 mm;
•  Obturator hidraulic pentru conducte polietilenă 250-400 mm;
•  Unitate mobilă de inspecţie video a racordurilor Dn 50-200mm;

Prin intermediul echipamentelor achiziţionate se urmăreşte optimizarea procesului de 
reducere a pierderilor de apă din conducte precum și intervenţia rapidă în zonele de apariţie 
a defectelor fără a fi  necesară oprirea apei din amonte.

Contact: Compania de Apă Arieș SA Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: offi ce@caaries.ro/http://www.caaries.ro
Project manager: Bogdan Bobic

Instrumente Structurale
             2007-2013

 

Uniunii Europene sau a Guvernului României

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe 

drumurile din judeţ că in perioada 12.02.2016 – 18.02.2016 

Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj“ SA execută servicii 

de deszapezire:

Servicii de deszăpezire pe drumurile județene din zona : Dej, 

Gherla, Gilau, Huedin (in functie de conditiile meteorologice)

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.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Anul trecut, nu s-a lucrat 

aproape deloc la şantierul 

parkingului din 

Mănăştur. În iunie 2015 

era în stadiul 40%, iar 

acum, la opt luni distanţă 

este tot în acelaşi stadiu.

În bugetul local pentru anul 

acesta este prevăzută suma de 

4,6 milioane lei pentru reali-

zarea lucrărilor la parkingul 

suprateran Negoiu-Mehedinţi. 

Anul acesta se împlinesc trei 

ani de când au început lucră-

rile la acest parking şi rămâ-

ne de văzut dacă investiţia va 

fi  gata până la fi nalul lui 2016 

pentru că Primăria lucrează în 

continuare cu acelaşi construc-

tor falimentar, Construdava – 

Icco Energ.

La jumătatea anului trecut, 

şantierul era în stadiul de 40%. 

Adică, atât a reuşit să facă con-

structorul în doi ani. La acea 

dată, reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca declarau că se lu-

crează, iar şantierul este în 

permanenţă supravegheat. Ter-

menul de fi nalizare anunţat 

atunci de autorităţile locale e-

ra august 2015.

În februarie 2016, şantie-

rul este tot în stadiul de 40%, 

potrivit reprezentanţilor Pri-

măriei. Deci, nu s-a lucrat ni-

mic din iunie 2015 până acum. 

Aceştia susţin că în primăva-

ră, când condiţiile meteo vor 

fi  favorabile, lucrările vor fi  

reluate. La fel ca şi în anul 

precedent, au precizat că şan-

tierul este supravegheat.

Cu toate că reprezentanţii 

Primăriei recunosc că nu s-a 

lucrat mai nimic anul trecut, 

primarul Emil Boc a scris în ra-

portul de activitate pe 2015 că 

s-a lucrat la parking. “Au con-

tinuat lucrările la parkingul Ne-

goiu – Mehedinţi, care va avea 

376 de locuri de parcare şi va 

fi  organizat în demisol, parter 

şi cinci etaje. Există o întârzie-

re faţă de grafi cul asumat de 

executant, dar şantierul este în 

permanenţă monitorizat pen-

tru a verifi ca stadiul şi calita-

tea lucrărilor, care sunt prevă-

zute să se fi nalizeze în 2016”, 

apare în raportul primarului.

Construirea parkingului Ne-

goiu-Mehedinţi a fost anun-

ţată de Emil Boc în 2012, la 

începutul actualului mandat. 

În patru ani, nu a reuşit să 

ducă la capăt acest proiect.

În 2013, conducerea Primă-

riei preciza că mutarea unor 

cabluri subterane ale reţelei 

electrice au cauzat întârzierea 

începerii lucrărilor cu un an. 

Ulterior, lucrările s-au desfă-

şurat cu încetinitorul din cau-

za constructorului, Construda-

va – Icco Energ, care a intrat 

în insolvenţă. Astfel, de când 

constructorul a intrat în insol-

venţă fi e s-a lucrat la cota de 

avarie, fi e nu s-a lucrat deloc.

Conform reprezentanţilor 

Primăriei, “s-au consemnat do-

uă întreruperi (ofi ciale) datori-

tă înregistrării de temperaturi 

scăzute nefavorabile activităţi-

lor de şantier, coroborate şi cu 

vacanţele sărbătorilor de iarnă: 

prima în perioada 1 decembrie 

2013 – 31 ianuarie 2014, a do-

uă în perioada 1 decembrie 

2014 – 6 ianuarie 2015. În re-

st, nu s-au consemnat întreru-

peri ale lucrărilor decât cele de 

ordin tehnologic de cuplare şi 

decuplare a reţelelor deviate, 

precum şi cele de organizare 

ale constructorului, extrem de 

vizibile, probabil din cauze fi -

nanciare proprii”.

Parkingul Negoiu: 
40% în trei ani
Primăria Cluj-Napoca nu a reuşit să finalizeze 
parkingul suprateran de pe Negoiu-Mehedinţi.

În acest fel, compania 

conectează 44 de oraşe 

din opt judeţe situate în 

regiunea de centru-nord a 

României la hub-ul euro-

pean din Koln/Bonn, 

Germania.

Regiunea de centru-nord a 

ţării este hub de producţie 

pentru companii multinaţio-

nale şi IMM-uri în domenii 

precum automotive, textile şi 

producţie industrială. În acest 

context, UPS, lider global în 

domeniul logisticii, introduce 

un nou segment de zbor car-

go şi deschide un centru ope-

raţional la Cluj-Napoca. Prin 

introducerea noului segment 

de zbor, UPS va oferi în aceas-

tă regiune ore maxime mai 

târzii de preluare a expediţii-

lor de export aeriene.

„Prin extinderea orelor ma-

xime de preluare a expediţii-

lor, venim în întâmpinarea ne-

voilor companiilor multinaţi-

onale şi ale IMM-urilor care 

au în vedere extinderea pe pie-

ţele internaţionale”, declară 

Daniel Carrera, preşedintele 

UPS pentru Europa de Est. 

„UPS poate acum să le ofere 

companiilor din regiunea de 

centru-nord a României până 

la cinci ore suplimentare de 

producţie, datorită extinderii 

orei maxime de preluare a ex-

pediţiilor”, a mai spus acesta.

Cele opt judeţe în care au 

fost extinse orele maxime de 

preluare a expediţiilor inter-

naţionale de export aerian 

sunt: Alba, Bistriţa-Năsăud, 

Cluj, Maramureş, Mureş, Să-

laj, Satu Mare şi Sibiu.

„Ne bucură iniţiativa UPS 

de a include Aeroportul In-

ternaţional Cluj în reţeaua 

globală a companiei. Creşte-

rea transportului de marfă 

pe aeroport cu 25% în anul 

2015 faţă de anul 2014 ara-

tă potenţialul de dezvoltare 

a regiunii. Ne dorim ca par-

teneriatul cu UPS să fi e de 

lungă durată şi să continue 

tendinţa de creştere a trafi -

cului cargo de pe Aeropor-

tul Internaţional Cluj”, a pre-

cizat David Ciceo, directorul 

general al Aeroportului In-

ternaţional „Avram Iancu” 

Cluj.

UPS este lider global în do-

meniul logisticii, oferind o ga-

mă largă de soluţii, inclusiv 

transportul de colete mici şi 

mărfuri cargo. 

Un gigant al logisticii îşi deschide un centru 
operaţional pe Aeroportul Cluj-Napoca

 În iunie 2015, şantierul era în stadiul de 40%. Acum este la fel
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

Senatorii şi deputaţii mai 

au de aşteptat pentru pen-

siile speciale. Normele 

metodologice pentru apli-

carea legii nu au fost 

aprobate de Birourile 

Permanente reunite.

Acestea au hotărât să trimi-

tă normele elaborate de Parla-

ment Ministerului Muncii şi Mi-

nisterului de Finanţe pentru un 

aviz consultativ. Astfel legea 

nu se poate aplica până când 

acestea nu vor fi  aprobate.

Potrivit legii, un parlamen-

tar cu un mandat ar urma să 

primească, pe lângă pensia de 

stat, o pensie de aproximativ 

1.550 de lei.

O lege neconstituţională

Curtea Constituţională a 

decis în urmă cu câteva săp-

tămâni că legea prin care sunt 

introduse pensii pentru pri-

mari, viceprimari, preşedinţi 

şi vicepreşedinţi de consilii 

judeţene este neconstituţio-

nală, admiţând astfel sesiza-

rea înaintată de Guvern.

Legea pensiilor pentru ale-

şii locali a intrat din nou în 

dezbaterea Parlamentului, 

pentru a pune de acord deci-

zia magistraţilor de la CC cu 

actul normativ.

Guvernul a sesizat, pe 26 

decembrie, Curtea Constituţi-

onală a României în legătură 

cu obiecţiuni privind Legea 

pensiilor speciale ale prima-

rilor, viceprimarilor, preşedin-

ţilor şi vicepreşedinţilor de CJ.

Potrivit Executivului, sesi-

zarea vizează încălcarea mai 

multor articole din Legea fun-

damentală prin instituirea unor 

privilegii pentru anumiţi aleşi 

locali şi ridică problema im-

pactului fi nanciar al aplicării 

actului normativ care ar du-

ce la un defi cit bugetar peste 

cel agreat cu Parlamentul, de 

aproape 400 milioane de lei.

Susținere de la Cluj

Printre susţinătorii aces-

tui proiesct se numără şi câţi-

va parlamentari clujeni.  Po-

trivit listei iniţiale, cei care 

au semnat în favoarea pro-

iectului sunt Radu Zlati 

(PNL), Aurelia Cristea (PSD), 

Cornel Itu (PSD), Alexandru 

Cordoş (PSD), Mate Andras 

(UMR) şi Adrian Gurzău 

(PMP). Între timp s-au mai 

alăturat proiectului conser-

vatorii Ioan Moldovan (AL-

DE), Mircea Irimie (ALDE) 

şi senatorul UDMR Laszlo 

Attila (UDMR).

În argumentele lor, parla-

mentarii nu s-au raportat la 

pensiile alegătorilor de rând, 

ci la veniturile aleşilor din al-

te ţări.  (A.M.C)

Senatorii şi deputaţii mai aşteaptă 
pentru pensiile speciale
Parlamentarii vor să arate în an electoral că sunt deschişi dezbaterilor, astfel că au decis să mai 
aştepte puţin în ce priveşte pensiile speciale.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

La alegerile locale de anul 

acesta, in judeţul Cluj, 

vor candida cateva zeci 

de primari si consilieri 

locali si judeţeni care nu 

au revenit la partidele de 

unde au plecat, respectiv 

nu ş i-au pierdut mandate-

le, deş i CCR a invalidat 

„Ordonanţ a Dragnea”.

La Cluj aproximativ 20 de 

aleş i locali au profi tat de 

ordonanţ a traseiş tilor, trecâ nd 

la alte partide. Dintre aceş tia 

trei sunt primari, iar restul con-

silieri.

Aleşii locali, „maşinăria 
electorală” a partidelor

Probabil cel mai important 

moment î n reconfi gurarea 

scenei politice a fost OUG 

55/2014, susţ ine un studiu al 

Expert Forum, care precizează  

î n raportul citat că  Fondul de 

Rezervă  afl at la dispoziţ ia Gu-

vernului, majorat de 15 ori, 

î n anul 2014, potrivit Curţ ii 

de Conturi, a fost folosit ca 

„instrument clientelar pentru 

a transfera bani că tre primă rii 

ş i consilii judeţ ene.

Potrivit studiului, alege-

rile locale sunt importante 

ş i î n perspectiva alegerilor 

parlamentare din toamnă , 

unde „maş ină ria electorală  

a partidelor mari se bazează  

mult pe aleş ii locali î n 

funcţ ie”.

„Traseiştii” de la Cluj

În judeţul Cluj numărul 

primarilor şi consilierilor ca-

re au trecut în barca puterii, 

datorită „ordonanţei traseiş-

tilor“ nu este deloc neglija-

bil. Mai exact, din vechiul 

PDL Cluj au plecat, în total, 

la PSD şi PMP 20 de consi-

lieri judeţeni, locali dar şi 

primari.

Primul liberal care a ple-

cat în PSD a fost Ioan Fâr-

tan, primarul din Sânmartin, 

urmat de primarii localităţi-

lor Bobâlna – Augustin Mu-

reşan şi Jichişu de Jos – Ioan 

Moncea.

De asemenea, au mai ple-

cat consilieri locali din Turda 

şi Jichişu de Jos: Sorin Bichiş, 

Vasile Pop, Zeno Deje, Ariton 

Pop, Alexa Prodan, Adrian Pe-

trescu, Ambrozie Pop, Mari-

nel Rogojan, Ioan Rusu, Ioan 

Jurcan.

Totodată, şapte au plecat 

la PMP, 13 la PSD, iar unul a 

rămas independent.

De asemenea, la PNL a 

plecat un singur consilier 

local, de la PPDD. Alţi trei 

consilieri din localitatea Gi-

lău au plecat tot la PMP: 

Virgil Bâlc, Cristian Vele şi 

Mihai Sfârlea. Tot la PMP a 

plecat şi consilierul local 

Aurel Vlaic, din localitatea 

Călăţele.

Un singur consilier jude-

ţean a rămas independent. Es-

te vorba despre Andreea Mo-

rar din Turda.

Peste 5.000 de aleşi lo-

cali, între care 552 de pri-

mari, au migrat la alte par-

tide după adoptarea OUG 

55/2014, marele câştigător 

fiind PSD, către care s-au 

îndreptat 79 la sută dintre 

primarii care au migrat, a 

aratat un raport prezentat 

de Expert Forum.

Potrivit legii, consilierii lo-

cali judeţeni care au schim-

bat partidul în baza Ordonan-

ţei 55 îşi pierd mandatele, iar 

primarii şi şefi i de Consilii Ju-

deţene revin la partidul de la 

care au plecat.

Ioan Fârtan, primar Sânmartin Augustin Mureșan, primar Bobâlna

„Traseiştii” scapă 
la alegerile din acest an
La Cluj aproximativ 20 de aleşi locali au profitat de ordonanţa 
traseiştilor, trecând la alte partide. Cel mai probabil, mulţi dintre 
aceştia vor candida din nou.
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Cunoscuta casă de licitaţii 

„Sotheby’s”, cea care s-a 

ocupat de vânzarea tablo-

ului artistului român 

Adrian Ghenie, a făcut o 

gafă incredibilă. După 

încheierea licitaţiei, în 

urma căreia taboul româ-

nului s-a dat cu nu mai 

puţin de 3.117.000 de lire 

sterline, pe pagina de 

Facebook „Sotheby’s” a 

fost postat un mesaj în 

care Ghenie a fost numit 

„artist maghiar”, potrivit 

gandul.info.

Greşeala a fost observată 

rapid de mai mulţi internauţi, 

care au criticat reprezentanţii 

„Sotheby’s” pentru lipsa de 

profesionalism: „Beautiful 

painting! Dar greşeala celor de 

la Sotheby’s este inadmisibi-

la. I-a contactat cineva sa le 

atraga atentia ca au facut o 

greseala? Uneori genul asta de 

greseli se pot edita/corecta”.

După două ore de la mesa-

jul iniţial, textul de pe Face-

book postat de casa de licitaţii 

a fost editat, astfel încât Ghe-

nie a fost numit „artist român”.

Lucrarea „The Sunfl owers 

in 1937”, de Adrian Ghenie, 

a fost adjudecată în licitaţie 

miercuri, la Londra, pentru 

suma record de 4 milioane de 

euro sau 3.117.000 de lire ster-

line, informează site-ul ofi ci-

al al casei Sotheby’s.

Pictura, inspirată de cele-

bra lucrare a lui Vincent van 

Gogh — „Floarea soarelui”, a 

fost vândută la un preţ record 

pentru artistul român, peste 

dublul recordului său anteri-

or de preţ, apreciază cei de la 

Sotheby’s.

„The Sunfl owers in 1937”, 

un ulei pe pânză de dimensi-

uni impresionante, a făcut par-

te din licitaţia „Contemporary 

Art Evening” şi era estimată la 

300.000 — 400.000 de euro.

Lucrarea face parte din se-

ria artistului intitulată „Berlin 

Noir”, prezentată în 2014 la 

Galeria Judin din capitala Ger-

maniei. Seria „Berlin Noir” a 

avut ca inspiraţie campania de 

defăimare a artei din timpul 

celui de-al Treilea Reich — 

când unele opere, inclusiv ce-

le ale lui van Gogh, au fost 

considerate „degenerate”.

Gafă la vânzarea 
unui tablou al 
unui pictor clujean
Englezii de la o mare casă de licitaţii au făcut o 
gafă după ce au vândut tabloul lui Adrian Ghenie 
cu 4 milioane de euro.

Tabloul „The Sunfl owers in 1937”, vândut cu aproape 4 milioane de euro.
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Iubitorii culturii și 

civilizației chineze, precum 

și toți cei curioși sunt 

așteptați la un spectacol 

dedicat începerii Noului An 

Chinezesc, organizat de 

Institutul Confucius, împre-

ună cu Facultatea de Științe 

Economice și Gestiunea 

Afacerilor (FSEGA), din 

cadrul Universității „Babeș-

Bolyai”.

Spectacolul a fost pregătit 

timp de trei luni, sub supra-

vegherea profesorilor, de cei 

60 de elevi și studenți care 

studiază la Institutul Confu-

cius și este realizat în întregi-

me în limba chineză. 

Cu această ocazie va fi  ver-

nisată și expoziția de fotogra-

fi e „Anul Nou Chinezesc — 

obiceiuri și tradiții”, care va 

putea fi  vizitată până în 25 

februarie în spațiul expozițional 

al FSEGA, etajul 1. Aceasta 

prezintă diverse tradiții și obi-

ceiuri de Anul Nou Chinezesc, 

precum și artă culinară. 

„Anul Nou este sărbătoarea 

cea mai importantă pentru chi-

nezii din întreaga lume și este 

încărcată cu simbolistică și în-

semnătate. Anul Nou Chine-

zesc marchează începutul Săr-

bătorii Primăverii, care durea-

ză 15 zile și se încheie cu Fes-

tivalul Lampioanelor”, a expli-

cat Smaranda Moldovan, repre-

zentanta Institutului Confucius. 

Institutul Confucius din 

Cluj-Napoca este o organizație 

non-profit cu specific 

educațional și a fost inaugu-

rat în septembrie 2009, în ur-

ma unui acord între Univer-

sitatea de Știință și Tehnolo-

gie din Zhejiang, China, și U-

niversitatea „Babeș-Bolyai”. 

Principalele sale activități se 

leagă de predarea limbii chi-

neze, oferirea de resurse ling-

vistice și organizarea de 

activități culturale cum ar fi  

seminarii, expoziții sau Fes-

tivalul Ceaiului Chinezesc. 

Evenimentul va avea loc 

marți, 16 februarie, de la ora 

16,00, în Aula Magna din ca-

drul FSEGA, iar accesul este 

gratuit. 

Anul Nou Chinezesc, sărbătorit la Cluj
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Mircea Cărtărescu a vor-

bit despre scris, despre 

cărţi, despre viaţă în 

Cluj-Napoca, la 

Auditorium Maximum, în 

faţa a sute de persoane.

Mircea Cărtărescu a venit 

în Cluj-Napoca pentru a-şi lan-

sa ultima carte, Solenoid, dar 

înainte de asta s-a întâlnit cu 

membrii Colegiului Studenţesc 

de Performanţă Academică, re-

prezentaţi ai 21 de facultăţi. 

Când a intrat în sala club de 

la facultatea de studii europe-

ne, probabil toţi se aşteptau să 

apară o persoană înaltă, im-

punătoare, care să emane cul-

tură prin toţi porii. În schimb, 

a apărut un om micuţ şi ciu-

fulit, care, deşi a glumit mult, 

nu a spus niciun cuvânt gre-

şit, iar cuvintele lui au ajuns 

la cei care l-au ascultat.

Mai mult decât un scriitor

Scriitorul şi-a îndemnat ci-

titorii să nu citească acest vo-

lum dintr-una, ci să îl lase din 

când în când, să facă o pau-

ză de lectură pentru ca infor-

maţiile să nu se amestece, să 

se aşeze bine în sufl etul şi 

mintea lor.

„Cartea puteţi să o puneţi 

pe cap să vă întreptaţi coloa-

na sau dacă vă intră un hoţ în 

casă, cartea e grea, îi daţi în 

cap. Probabil e şi culturală, 

dar nu e bine să fi e citită din-

tr-o dată”, a spus scriitorul.

În faţa tinerilor de la cole-

giu a mărturisit că îi place să 

râdă, să se joace, să glumeas-

că, să citească, să citească şi 

să scrie... din când în când şi 

le-a atras atenţia asupra unor 

fapte esenţiale. „Viaţa trece, 

iubirile apar, dispar...”, a zis 

omul de cultură.

La lansare au vorbit prof. 

univ. dr. Ioan-Aurel Pop şi Mar-

ta Petreu. Istoricul a deschis o 

nouă perspectivă a scriitoru-

lui Mircea Cărtărescu pentru 

public, a făcut publicului cu-

noştiinţă cu cine este omul 

Mircea Cărtărescu, pe care îl 

cunoştea de pe vremea când 

scriitorul se plimba prin ţară 

cu cenaclul şi a ajuns şi la Cluj.

„Mircea Cărtărescu este o 

emblemă a culturii române ac-

tuale, a culturii europene ac-

tuale”, a spus Ioan-Aurel Pop.

Scriitorul a fost impresio-

nat de mulţimea de oameni 

care a venit să-l vadă, să-l as-

culte, să-l cunoască, spunând, 

plin de modestie, că după atâ-

ta timp încă nu este obişnuit 

cu atât de multă atenţie.

„Este un vis pentru mine că 

atât de mulţi oameni au venit 

aici, cu mine ca pretext de so-

cializare”, a spus Cărtărescu.

Solenoid, o carte despre 
existenţial

Mircea Cărtărescu este pro-

babil cel mai important scriitor 

român contemporan care şi-a 

făcut faimă atât în ţară, cât şi 

dincolo de graniţe, iar ultimul 

volum nu se lasă mai prejos. 

Solenoid face parte dintr-o gru-

pare de trei cărţi, împreună cu 

Travesti, despre care chiar au-

torul spune că este prima car-

te în care a simţit că îi trebuie 

un curaj nebun să spună ce a-

re de spus, dar care a fost des-

tul de ignorată atât de către cri-

tici, cât şi de către public. Cea 

de-a doua carte a seriei este Or-

bitorul, scriitorul mărturisind 

că niciuna nu ar fi  putut exis-

ta fără cealaltă.

Marta Petreu a descâlcit 

toate nodurile cărţii Soleno-

id, din care s-au vândut sute 

de exemplare miercuri seara 

la Auditorium Maximum, spu-

nând că are toate trăsăturile 

unui roman fi lmic, putând să 

se facă după acesta o serie în 

genul Stăpânul Inelelor.

„Cartea este aluvionară, 

cară în ea întregul existenţei. 

Nu al vieţii, fi indcă nu e vor-

ba numai de viaţă. Realul nu 

epuizează existenţialul”, a ex-

plicat Marta Petreu, pentru ca 

în fi nal să încheie cu un epi-

tet pe care l-a folosit criticul 

literat Gelu Ionescu pentru de-

scrierea cărţii: „Solenoid este 

o carte mare”.

Procesul scrierii 
contează

Autorul nu a vorbit foarte 

mult de conţinutul volumu-

lui, ci a preferat să se „dez-

brace” în faţa publicului, să-l 

lase să-i cunoască fi rea. A vor-

bit despre procesul scrierii în 

general, dar şi ce înseamnă 

Solenoid pentru el.

El a recunoscut că în ciu-

da faptului că se apropie de 

vârstă de 60 de ani, spiritul 

său este încă cel al unui tâ-

năr care abia a început să 

guste din aromele vieţii, în-

să nu realizează când a tre-

cut timpul şi cum s-au întâm-

plat atâtea în viaţa sa, refe-

rindu-se, desigur şi la proce-

sul creator. De asemenea, a 

spus că scrierea ultimului său 

volum a fost un proces orb 

de creaţie, iar acest proces 

este unul foarte puternic, ca-

re-i ghidează pe toţi cei care 

doresc să scrie. Trebuie doar 

să se lase conduşi.

„Dacă mă trezeşte cineva 

din somn în miez de noapte 

şi mă întreabă cine sunt eu 

cu adevărat, nu pot să îi spun 

decât că sunt un student. As-

ta sunt şi aşa mă simt. Evo-

luţia mea mentală, dacă se 

poate vorbi de aşa ceva, s-a 

oprit pe la vârsta de 22-23 de 

ani când mergeam în fi ecare 

luni seara la cenaclu. Nu ştiu 

cum voi împlini 60 de ani. Nu 

ştiu când am scris cărţile as-

tea. Nu îmi amintesc cum am 

scris Solenoid, Orbitor sau 

Travesti. Procesul prin care 

am scris eu această carte es-

te un proces orb. Mintea noas-

tră ştie cel mai bine ce are de 

făcut şi cel mai mult se ma-

nifestă în vise. Cu cât forţa 

care te ajută este mai mare şi 

cu cât eşti tu mai mic, cu a-

tât mai multe şanse sunt ca o 

operă de artă să iasă bine”, 

spune Mircea Cărtărescu.

Omul de cultură a mai măr-

turisit un mare secret: acela 

că orice scriitor scrie fi indcă 

vrea să fi e iubit.

Scriitorul Mircea Cărtărescu și-a lansat cel mai recent volum, Solenoid, în Cluj

Bianca TĂMAȘ
redacție@monitorulcj.ro

La lansarea de la Book 

Corner au fost foarte mulți 

oameni, nu doar sala ci și 

camerele alăturate fi ind 

pline de oameni mici și 

mare, de personalități ale 

vieții culturale clujene, iar 

desigur, de la lansare nu 

au lipsit Mircea Cărtărescu 

și băiatul lor, Gabriel. 

Cartea Ioanei Nicolaie, Fer-

bonia a fost prezentată de că-

tre traducătorul de literatură 

engleză pentru copii și scriito-

rul Florin Bican și de către in-

spectorul școlar Horia Corcheș, 

iar evenimentul a fost mode-

rat de către Valentin Derevlean. 

„A fost o întâlnire foarte 

vie, foarte relaxată și foarte 

entuziastă”, a spus scriitorul 

Florin Bican.

La lansare au participat 

foarte mulți copii, iar după 

prezentările celor doi vorbi-

tori, Ioana Nicolaie a făcut un 

joc cu copiii, invitându-i să 

inventeze meserii până acum 

intexistente. Copiii au răspuns 

prompt și cu mult entuziasm, 

venind cu idei care mai de ca-

re mai originale. Printre me-

seriile sugerate au fost: 

ascuțitor (cel care o face stă 

în clasele elevilor, sub bănci, 

și ascute continuu creioane), 

dușumător (printr-un compli-

cat proces de târâre-rostogo-

lire se lustruiește orice 

dușumea, fi e ea veche de o 

sută de ani) etc. 

După eveniment, scriitoa-

rea a mărturisit pe profi lul 

personal de Facebook că a-

ceasta a fost una dintre cele 

mai reușite lansări ale sale, 

mai ales că în public s-au 

afl at multe personalități cul-

turale clujene. 

„Ne-am întâlnit la Book 

Corner și ne-am simțit tare 

bine. Florin Bican și Horia 

Corcheș au vorbit atât de pa-

sionat despre Ferbonia încât, 

la fi nal, mi-am mai cumpă-

rat un exemplar din carte. Va-

lentin Derevlean s-a dovedit 

o gazdă impecabilă. A fost, 

adunând și doar adunând – 

fi indcă n-am avut nimic de 

scăzut - una din cele mai 

reușite lansări ale mele. Și 

cum să fi e altfel când îi ai în 

public pe Marta Petreu, Co-

rin Braga, Ioana Both, Mir-

cea Cărtărescu, Ruxandra Ce-

sereanu sau Mihaela Ursa, 

toți scriitori foarte dragi mie?”, 

a scris Ioana Nicolaie pe pro-

fi lul său de Facebook.

Ferbonia, de Ioana Nico-

laie, cu ilustrații realizate de 

Anca Smarandache a fost 

lansată în noiembrie anul 

trecut. Este o carte pentru 

copii care ilustrează o lume 

colorată și prietenoasă, un-

de toate personajele se aju-

tă între ele, mergând pe prin-

cipiul „Nu trece nepăsător 

pe lângă celălalt!” 

Familia Cărtărescu a cucerit clujenii
Miercuri, înainte de lansarea cărții Solenoid a lui Mircea Cărtărescu, 
soția acestuia, Ioana Nicolaie și-a lansat volumul pentru copii, Ferbonia.

Clujenii au făcut cunoștință 
cu OMUL Mircea Cărtărescu
Sute de oameni au venit să-l vadă pe scriitorul Mircea Cărtărescu în cadrul lansării volumului Solenoid.



8 RELIGIE  monitorulcj.ro | vineri – duminică, 12 – 14 februarie 2016

Împărăţia Cerurilor se ia 

prin stăruinţă, le-a spus 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, clujenilor ce au 

participat în duminica a 

16-a după Rusalii, la Sfânta 

Liturghie în Catedrala 

Mitropolitană din 

Cluj-Napoca. 

Cu toate că în lumea de as-

tăzi se promovează ideea de 

câştig fără muncă, creştinii ca-

re doresc raiul nu pot ajunge 

acolo fără a se nevoi, a expli-

cat Părintele Mitropolit.

La Sfânta Liturghie din Ca-

tedrala Mitropolitană din 

Cluj-Napoca au slujit şi Prea-

sfi nţitul Visarion, Episcopul Tul-

cii şi Preasfi nţitul Macarie, Epi-

scopul ortodox român al Euro-

pei de Nord. Preasfi nţitul Visa-

rion şi-a exprimat bucuria de a 

sluji în Catedrala din Cluj, amin-

tindu-şi că aici a fost hirotonit 

întru preot, în 1997 de vredni-

cul de pomenire Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Bartolomeu. În 

semn de apreciere pentru invi-

taţia făcută Preasfi nţitul Visari-

on i-a oferit Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Andrei, o icoană a Sfân-

tului Antim Ivireanul. Ierarhul 

a adus cu sine şi o casetă cu pă-

mânt din satul Aciliu unde s-a 

născut Episcopul Nicolae Ivan, 

pentru a fi  aşezată deasupra 

mormântului său. Şi Preasfi nţi-

tul Macarie şi-a exprimat bucu-

ria de a fi  la Cluj şi de a sluji în 

catedrala ortodoxă, cu prilejul 

comemorării Episcopului Nico-

lae Ivan, în care a slujit mulţi 

ani ca preot şi ecleziarh.

Episcopul Nicolae Ivan, co-
memorat la 80 de ani de la ple-
carea sa la cele veşnice.

În Catedrala Mitropolitană 

din centrul Clujului, imediat 

după Sfânta Liturghie, ÎPS Pă-

rinte Andrei, alături de un so-

bor de ierarhi, preoţi şi dia-

coni, a ofi ciat o slujbă de pa-

rastas pentru Episcopul Nico-

lae Ivan, de la a cărui muta-

re în veşnicie s-au împlinit în 

luna februarie, 80 de ani. O 

scurtă rugăciune de pomeni-

re a fost rostită şi în cripta ie-

rarhilor de la subsolul cate-

dralei, unde se afl a mormân-

tul primului ierarh clujean.

Liturghie 
Arhierească la Cluj
La Catedrala Mitropolitană din Cluj a avut loc comemorarea 
a 80 de ani de la mutarea în veșnicie a Episcopului Nicolae Ivan.

Familia creştină este celu-

la de bază a societăţii. Cu 

toate acestea, în ziua de 

azi, tot mai puţini tineri 

se gândesc la a-şi înteme-

ia o familie, având la 

baza ei valorile creştine, 

atât de importante pentru 

trăinicia ei. 

Tocmai în dorinţa de a-i 

ajuta pe tineri să facă faţă 

provocărilor, dar şi de a-i 

sprijini pe cei ce au făcut 

deja acest pas, parohia clu-

jeană „Sfântul Alexandru” 

marchează în perioada 8-12 

februarie săptămâna famili-

ei. În fi ecare seară, de la ora 

18:00, la biserica de pe bu-

levardul Muncii preoţi şi du-

hovnici, dar şi specialişti vor 

dezbate teme actuale şi de 

mare interes: de la dragos-

tea de cuplu, la creşterea co-

piilor sau cum să fi e preve-

nit divorţul. Săptămâna că-

sătoriei este derulată la ni-

vel internaţional în perioa-

da 7-14 februarie. În Româ-

nia, ea este marcată din 2011.

O săptămână dedicată familiei, 
în parohia clujeană „Sfântul Alexandru”

Preoţi, duhovnici, apropi-

aţi şi sute de credincioşi 

s-au rugat pentru odihna 

veşnică a fostului proto-

pop al Dejului, Teofi l 

Herineanu, de la a cărui 

trecere la cele veşnice se 

împlineşte un an. 

Sâmbătă, 6 februarie 2016, cu 

toţii s-au adunat în biserica paro-

hiei Dej I, unde părintele Heri-

neanu a slujit mai bine de 40 de 

ani, pentru a păstra vie memoria 

sa atât în conştiinţa bisericii cât 

şi a comunităţii pe care acesta a 

păstorit-o. Cu acest prilej, un nu-

meros sobor de preoţi şi diaconi 

a ofi ciat, începând cu ora 8:00 

Sfânta Liturghie, urmată apoi de 

slujba de Parastas ofi ciată de În-

altpreasfi nţitul Părinte Andrei, Mi-

tropolitul Clujului.

Cu acest prilej, ierarhul a adre-

sat un cuvânt de mângâiere fa-

miliei fostului protopop al Deju-

lui şi i-a asigurat pe credincioşi 

de faptul că cei ce cred în Hris-

tos au parte de viaţă veşnică: „În 

virtutea credinţei în cuvântul 

Mântuitorului facem noi pome-

nirea pentru cei plecaţi din lu-

mea aceasta, pentru că de fapt 

ei nu au pierit. Cuvântul Mân-

tuitorului ne spune că porunca 

nu este viaţă veşnică şi că cel ce 

crede în El chiar dacă ar muri 

va trăi”. Tot în cuvântul duhov-

nicesc, Înaltpreasfi nţia Sa a vor-

bit despre exemplul moral – evan-

ghelic în faptă şi în cuvânt de 

care a dat dovadă părintele Te-

ofi l Herineanu pe parcursul vie-

ţii pământeşti. La slujba Paras-

tasului în memoria părintelui Te-

ofi l Herineanu au fost prezenţi 

toţi preoţii protopopiatului Dej. 

Alături de aceştia şi-au exprimat 

solidaritatea şi autorităţi locale.

Părintele Teofi l Herineanu 

a slujit la altar 50 de ani, iar 

protopop al Dejului a fost timp 

de 37 de ani.

Parastas la Dej, în memoria 
fostului protopop Teofil Herineanu

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

Pe 3 februarie 2016 se 

împlinesc 80 de ani de la 

plecarea la Domnul a mare-

lui episcop Nicolae Ivan. 

Viaţa spirituală şi edilitară 

a Arhiepiscopiei Clujului 

este marcată de misiunea 

extraordinară a acestui om 

trimis de Dumnezeu după 

Marea Unire.

Catedrala Mitropolitană a 

fost ridicată de el, reşedinţa Ar-

hiepiscopală a fost procurată 

de el, Facultatea de Teologie 

a fost înfi inţată de el, biseri-

ca Sfântul Nicolae a fost cti-

torită de el, foaia eparhială 

„Renaşterea” a fost întemeia-

tă de el şi multe mănăstiri şi 

biserici îşi au obârşia pe vre-

mea lui. Ce să mai spunem 

de spiritul gospodăresc ce l-a 

caracterizat, de baza materi-

ală pe care ne-a lăsat-o şi de 

multe altele?

Este adevărat că oamenii, 

luaţi de grijile zilei, îşi aduc 

şi nu-şi aduc aminte de el. 

Mai ales într-o lume marcată 

de spiritul secularizării. Dar 

noi n-avem voie să-l uităm. 

Nu ne lasă sufl etul şi, apoi, 

nu uităm de sfatul Sfântului 

Apostol Pavel: „Aduceţi-vă 

aminte de mai-marii voştri, 

care v-au grăit vouă cuvântul 

lui Dumnezeu, priviţi cu lua-

re-aminte cum şi-au încheiat 

viaţa şi urmaţi-le credinţa” 

(Evrei 13, 7).

Este o mare virtute recu-

noştinţa. Ne zice acelaşi Apos-

tol „să fi m mulţumitori” (Evrei 

12, 28). Nerecunoştinţa îl ca-

racterizează pe omul ingrat, 

care crede că lumea începe şi 

se sfârşeşte cu el. Mihai Emi-

nescu, obiectiv fi ind, a scris 

câteva versuri de un realism 

trist: „Poţi zidi o lume-ntrea-

gă, poţi s-o sfărâmi: ori ce-ai 

spune,/ Peste toate o lopată 

de ţărână se depune./ Mâna 

care-au dorit sceptrul univer-

sului, şi gânduri/ Ce-au cu-

prins tot universul, încap bi-

ne-n patru scânduri./ Or să 

vie pe-a ta urmă, în convoi 

de-nmormântare/ Splendid ca 

o ironie, cu priviri nepăsătoa-

re;/ Iar deasupra tuturora va 

vorbi vr-un mititel,/ Nu slă-

vindu-te pe tine, – lustruin-

du-se pe el”( Mihail Eminescu, 

Poezii, Bucureşti, 1884, p. 

241.).

Iar în „Urmarea lui Hris-

tos”, referitor la uitarea celor 

din viitor, ni se spune: „Nu te 

încrede în prieteni şi în cu-

noscuţi şi nu amâna pe viitor 

mântuirea ta: oamenii te vor 

uita mai repede de cum so-

coţi tu” (Toma de Kempis, Ur-

marea lui Hristos, Editura Mi-

tropoliei Banatului, Timişoa-

ra, 1991, p. 49.). De multe ori 

realizările tale le vor pune pe 

seama lor, uitând faptul că, 

scoţând în evidenţă faptele 

măreţe ale înaintaşilor, dai do-

vadă de caracter.

În ceea ce ne priveşte, nu 

dorim ca înaintaşii noştri să 

fi e trecuţi în uitare, pentru că 

efectiv aşa ne spune sufl etul. 

Dacă noi vom tăcea, referitor 

la realizările episcopului Ni-

colae Ivan, „pietrele vor stri-

ga” (Luca 19, 40), mai ales 

cele din zidurile Catedralei 

din Cluj. La tot pasul şi în tot 

locul din Eparhia noastră ne 

izbim de realizările acestui 

mare ctitor.

La acest soroc rotund am 

considerat că e necesar să re-

edităm monografi a scoasă cu 

prilejul împlinirii a 50 de ani 

de la mutarea în eternitate a 

Episcopului Nicolae Ivan. 

Atunci monografi a se tipărea 

cu binecuvântarea Arhiepi-

scopului Teofi l, ostenindu-se 

cu alcătuirea ei fostul proto-

pop al Clujului, Nicolae Va-

siu, şi Părintele Profesor Ioan 

Bunea. Se mai adăugau ma-

terialele alcătuite de către IPS 

Arhiepiscop Justinian Chira, 

pe atunci Episcop Vicar la 

Cluj, Părintele Profesor Dr. 

Isidor Todoran şi Părintele Pro-

fesor Dr. Ioan Zăgrean. Din 

colegiul de redacţie mai fă-

ceau parte Pr. Simion Coman, 

Pr. Octavian Picu, Pr. Conf. 

Dr. Ioan Bizău şi Părintele Vi-

car Iustin Tira.

Când a venit în Cluj, Epi-

scopul Nicolae Ivan avea 66 

de ani şi o experienţă imen-

să. Misiunea desfăşurată la 

Sibiu – inclusiv cea de la ri-

dicarea Catedralei -, la Alba 

Iulia, la Aiud, la Orăştie, îl 

recomanda ca cel mai potri-

vit reîntemeietor de eparhie. 

Şi încrederea pe care lumea 

şi-a pus-o în el s-a dovedit de 

bun augur.

Înainte de Marea Unire, or-

todocşii din Cluj aveau o sin-

gură bisericuţă, Sfânta Trei-

me, în afara zidurilor cetăţii. 

Aici a şi fost el întronizat, bi-

sericuţa Sfânta Treime fi ind 

catedrala oraşului până când 

s-a construit actuala Catedra-

lă.

Erau ani de revigorare spi-

rituală şi naţională, Universi-

tatea devenind românească, 

în faţa Catedralei construin-

du-se Teatrul Naţional şi Ope-

ra, la care se adăugau şi mul-

te alte instituţii de mare im-

portanţă pentru cultura româ-

nească. Aşa cum se vede şi 

din monografi e, Monarhia şi 

Guvernul erau foarte recepti-

ve la toate aceste ctitorii. Iar 

Universitatea, numită o vre-

me Ferdinand I, a adunat în 

Cluj crema intelectualităţii ro-

mâneşti.

Nu vom aminti în acest cu-

vânt tot ce a făcut Episcopul 

Nicolae Ivan pentru Cluj, lu-

crul acesta îl face monografi a 

dedicată lui, dar vom afi rma 

cu tărie că oraşul a fost mar-

cat de personalitatea lui. Şi, 

actualmente, cu îngăduinţa 

lui Dumnezeu oraşul este în 

mare procent românesc şi or-

todox.

Episcopul Nicolae Ivan a 

fost înmormântat în necropo-

la de sub altarul Catedralei 

unde, alături, îşi dorm som-

nul de veci Arhiepiscopul Te-

ofi l şi Mitropolitul Bartolo-

meu. Arhiepiscopul Teofi l o-

mul rugăciunii şi al miloste-

niei, iar Mitropolitul Bartolo-

meu vajnic om de cultură, ca-

re s-a împotrivit unui sistem 

ateu, făcând ani grei de tem-

niţă.

Ca semn al deosebitei pre-

ţuiri ce i-o purtăm, minuna-

tul complex studenţesc pe ca-

re l-am ridicat şi-n mijlocul 

căruia tronează o Facultate de 

Teologie Ortodoxă modernă, 

l-am denumit: „Campusul U-

niversitar Nicolae Ivan”. Iar 

paraclisul generos din Facul-

tate are hramul Sfântul Ierarh 

Nicolae.

I-a fost greu Episcopului 

Nicolae Ivan. Nu ne este uşor 

nici nouă, dar privind la el cu 

luare aminte, ne încurajăm. 

Pentru că şi el s-a uitat cu nă-

dejde la înaintaşii lui şi, mai 

ales, la Domnul Hristos, Ca-

re ne zice: „În lume necazuri 

veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu 

am biruit lumea” (In. 16, 33).

I-a fost greu luând totul 

de la zero. Domnea însă spi-

ritul euforic de după Marea 

Unire. Ne este greu şi nouă, 

dorind să ctitorim atât pe tă-

râm eclesiastic, cât şi pe tă-

râm fi lantropic tot ceea ce 

lipseşte, dar nu este acelaşi 

spirit de euforie. Sunt şi acum 

oameni entuziaşti, însă e pre-

zent şi duhul secularizant al 

veacului.

Nu este prezent numai în 

Cluj, ci se iveşte îndrăzneţ 

peste tot. Or, noi ştim foarte 

bine ce a însemnat şi ce în-

seamnă Biserica Ortodoxă: es-

te coloana vertebrală a nea-

mului. Pe aceasta ar vrea vrăj-

maşul să o frângă. Însă ea n-o 

să se frângă pentru că Mân-

tuitorul zice că Biserica Sa 

nici "porţile iadului nu o vor 

birui” (Matei 16, 18).

Acum, la 80 de ani de la 

mutarea la Domnul a Episco-

pului Nicolae Ivan, privim cu 

admiraţie şi recunoştinţă la 

statura-i spirituală imensă şi 

încercăm să-i păşim pe urme.

Omul providenţial 
pentru Eparhia Vadului, 
Feleacului şi Clujului
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Orizont
V, Mi: 14:00

Năydrăvanii din pădure
S, D: 11:30

Zoolander 2
V- Mi: 17:00; J: 14:00

Deadpool
Zilnic: 20:00; 23:00

Cinema Victoria
Orizont
V: 19:30; S, Mi: 22:30; D: 
15:00; Ma: 20:00; J: 15:15

Capul sus
S: 15:00; S, Mi: 20:00; L: 22:30

Cum să fii singur şi fericit
V: 22:30; S, J: 20:00; J: 15:00

Sânge albastru
D: 22:30; Ma: 15:00; J: 20:00

Bunicul dezlănţuit
V: 15:00; L: 20:00; Ma: 22:30; 
Mi: 15:15

Alvin şi veveriţele: Marea 
aventură
S: 13:00

Norm de la Polul Nord
V, D: 13:00

Cinema City Polus
Star Wars: Episode VII – The 
Force Awakens 3D
V – J 14:30

The Peanuts Movie 3D 
Dubbed
S – D 11:00

Ooops! Noah is Gone... 3D 
dubbed
S – D 13:00

The 5th Wave 2D

V – Ma 22:20
Hateful eight 2D
V – Ma 22:00; Mi – J 17:50

Snow queen 2 3D dublat
S – D 11:10

Ride along 2 2D
V – Ma 19:50; Mi – J 22:20

Norm of the North 2D dubbed
S – D 11:50

The Revenant 2D
V – Ma 17:10, 20:10; Mi – J 
21:10

Alvin and the chipmunks 4 2D
V, L – J 13:20, 15:20, 17:20; S – 
D 11:20, 13:20, 15:20, 17:20

The finest hours 3D
V – J 17:20, 21:40

Fifty shades of black 2D
V – J 20:20

Dirty grandpa 2D
V – J 14:00, 16:10, 18:30, 
20:40, 22:50

Concussion 2D
V, L – Ma 14:40, 19:10; S – D 
19:10; Mi – J 15:10, 19:10

How to be single 2D
V – Ma 13:00, 15:20, 17:40, 
20:00, 22:30; Mi – J 13:00, 
15:20, 17:40, 20:10, 22:30

Zoolander2 2D
V, L – J 14:40, 16:50, 19:00, 
21:10; S – D 12:30, 14:40, 
16:50, 19:00, 21:10

Open Season:Scared Silly 2D 
dub
V, L – J 14:20, 16:20, 18:20; S – 
D 12:20, 14:20, 16:20, 18:20

Deadpool 2D
V, L – J 15:00, 17:10, 19:30, 
21:50; S – D 12:40, 15:00, 
17:10, 19:30, 21:50

Pride,Prejudice and zombies 
2D
Mi – J 22:10

Capture the flag 3D dubbed
S – D 12:20, 15:00

Hail, Cesar! 2D
Mi – J 19:50

Cinema City Iulius
Star Wars: Episode VII – The 
Force Awakens 3D
V 13:50, 21:00; S – D 11:20, 
13:20, 21:00; L – Ma 13:20, 
21:00; Mi – J 13:20, 18:50

The Peanuts Movie 3D 
Dubbed
V, L – J 14:20

The 5th Wave 2D
V 16:40, 21:20; S – Ma 16:10, 
21:50; Mi – J 16:10, 22:00

Hateful eight 2D
S – Ma 18:30; Mi – J 18:40

Snow queen 2 3D dublat
S – D 11:30

Daddy's home 2D
V – J 18:00

Ride along 2 2D
V – J 20:10, 22:20

Norm of the North 2D dubbed
V, L – J 14:30; S – D 12:30, 
14:30

The Revenant 2D
V – Ma 14:00, 17:10, 20:20; Mi 
– J 14:00, 17:10, 21:30

Alvin and the chipmunks 4 2D
V, L – J 14:00, 16:00; S – D 
12:00, 14:00, 16:00

The finest hours 3D
V – Ma 16:20, 19:30, 22:00; Mi 
– J 16:20, 19:30

The big short 2D
V – J 19:00

Fifty shades of black 2D
V – Ma 18:50; Mi – J 22:00

Dirty grandpa 2D
V, L – Ma 13:10, 15:20, 17:30, 
19:40, 22:00; S – D 11:00, 
13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 
22:00; Mi – J 13:10, 15:20, 
17:30, 19:40, 22:40

Concussion 2D
V – J 16:30, 21:40

How to be single 2D
V, L – Ma 14:30, 16:50, 19:10, 
21:30; S – D 12:10, 14:30, 
16:50, 19:10, 21:30; Mi – J 
14:30, 16:50, 19:10, 21:40

Zoolander2 2D
V, L – J 13:25, 15:40, 17:50, 
20:00, 22:30; S – D 11:10, 
13:25, 15:40, 17:50, 20:00, 
22:30

Open Season:Scared Silly 2D 
dub
V, L – J 13:40, 15:30, 17:40; S – 
D 11:40, 13:40, 15:30, 17:40

Deadpool 2D
V, L – Ma 13:40, 16:00, 18:10, 
20:30, 22:50; S – D 11:20, 
13:40, 16:00, 18:10, 20:30, 
22:50; Mi – J 13:40, 16:00, 
18:10, 20:40, 22:50

Pride,Prejudice and zombies 2D
Mi – J 21:50

Capture the flag 3D dubbed
S – D 12:00, 14:10

Hail, Cesar! 2D
Mi – J 20:20

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT
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D-nei Dr. Iordache Linda, D-lui Dr. Iliescu 
şi întregului personal de la Clinica de 

Neurochirurgie a Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj-Napoca, 

șef clinică Prof. Dr. FLORIAN Ştefan, 

cu mulţumiri și profundă recunoștinţă pentru 

înaltul profesionalism și devotament de care 

dau dovadă în tratarea pacienţilor.

Cu nemărginit respect,

Familia Văceanu din Deva, jud. Hunedoara.

MULŢUMIRI
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. cumpăr cu plata pe loc ap. 
cu 1-2 camere, exclus mansardă 
sau demisol. Prefer cart. Grigores-
cu, Plopilor. Ofer până la 45000 
euro, în funcţie de zonă/fi nisaje. 
Fără agenţii imobiliare. Tel. 
0770-388671. (3.3)

¤ Cumpăr ap. cu 2 camere, deco-
mandat, exclus parter și ultimul 
etaj. Exclus agenţii imobliare. Aș-
tept oferte la tel. 0733-676175. 
(7.7)

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

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.

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 7800 
mp, în Beliș, zona Cătun-Pleș, in-
travilan, front 100 m direct la apa 
lacului Beliș, C.F., drum de acces 
forestier, preţ 6 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (6.7)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp în Mărișel, zonă centrală, 
front la drumul principal 90 m, 
carte funciară, apă potabilă, C.F., 
curent electric, intravilan, parţial 
pădure de brazi pe teren, preţ 6 
euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (6.7)

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

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

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

suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

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

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
în Mănăștur, zona Napolact, Ca-
lea Florești, aproape de miloacele 
de transport în comun 9, 29, 24B, 
52 și 24, nemobilat, pe termen 
lung + garaj, C.T., contorizat, pre-
ţul pieţii negociabil. Aștept oferte 
serioase. Inf. și relaţii la tel. 
0741-028813. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-

rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

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

Recondiţionez, lustruiesc, 

repar, tapiţez orice stil de 

mobilă veche sau mai nouă, 

la domiciliul clientului.

Tel. 0742-035662, 

0264-485424.

BGS Divizia de Securitate
angajează

Agenţi Securitate pentru 
obiective din Cluj – salariu 
atractiv, condiţii plăcuţe de 
muncă, contract de munca 
integral, plata salariilor la 

timp, sărbători legale 
plătite dublu etc..

Relaţii L-V, intervalul orar 
09-17, sms/tel. Orange – 

0748291728. (4.5)

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

¤ 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

¤ Persoană fi zică autorizată, ex-
pert contabil, îmi ofer serviciile 
pentru evidenţă contabilă. Sunaţi 
la tel. 0744-501252. (7.7)

¤ Depanare TV la domiciliul clien-
tului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

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

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, came-
re de frig. Ofer garanţie și asigur 
transport.Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, patru viteze, pornire la pe-
dală și automatizată, sisteme de 
alarmă, dispozitiv antifurt, preţ 
1400 RON, negociabil. Inf. la te-
lefon 0723-064864. (3.7)

¤ Vând 5 buc anvelope pentru 
autoturism TICO, în stare foarte 
bună, ieftin. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-542151. 
(7.7)

PIESE AUTO

¤ Vând alternator de 12 V pentru 
autoturism Dacia și diferite rul-
menţi. Sunaţi la tel. 
0746-297102. (2.7)

¤ Vând set motor nou pentru 
“Dacia 1300”. Relaţii suplimenta-
re la tel. 0746-297102. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând scaune cu cinci picioare, 
ergonometrice. Detalii la tel. 
0745-569336. (2.7)

¤ Vând o masă pentru o familie 
modestă, la preţ mic, și două 
tabureţi. Inf. suplimentare la 
tel. 0740-119939. (3.7)

¤ Vând dulap cu trei uși, cu trei 
corpuri suspendate, culoare ma-
ro, două fotolii din bureţi și o 
canapea de duoă persoane, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (3.7)

¤ Vând două lăviţe (conopei), 
în stare bună, pretabil pentru 
expoziţii, depozitat haine sau 

pentru șezut. Preţ negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0744-702473.

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator modern, perie 
de cauciuc, bură de aspirat cu jet 
de aburi, pălincă și pahar de mă-
surare, fi er de călcat cu aburi, 
preţ la aprecierea clientului. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0740-323779 sau 
0740-119939. (2.7)

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

ELECTRO

¤ Vând aparat radio cu lămpi 
metalice, marca Telefunken și Ro-
manta. Tel. 0746-297102. (2.7)

¤ Vând motor de 450 W/1500 
rot/min, electro pompă 0,37 
KW/3000 rot.min. Aștept telefoa-
ne la 0746-297102. (2.7)

¤ Vând plasmă SONY, nouă, dia-
gonala 40 cm, se poate adapta și 
la calculator. Preţ 600 RON, ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-523932.

CALCULATOARE

¤ De vânzare calculator cu moni-
tor sistem „Fujitsu Esprimo” ori-
ginal, Intel Core 2 Duo, E 7500 
2,93 GHz, placă de bază Intel 
Q43, 4 GB, Dddr 3, Hold „Toshi-
ba” 500 GB, sursa 300 W (ultra 
silent technology), placă video 
BT 630, 16 B Ddr 5, tastatură 
„Fujitsu”, monitor „Benq HD 
19”, bonus un sistem audio „Ge-
nius 2,1”. Inf. la tel. 
0742-432886 sau 0757-689308.

DIVERSE

¤ Vând lămpi cu vapor de mercur 
de 125,W, 250 W și 400 W și 
electropompă de grădină de 0,37 
KW/3000 rot/min. Inf. suplimen-
tare la tel. 0746-297102. (1.7)

¤ Vând bocanci cu patine, nr. 
40-42, la preţul la care dorește 
cumpărătorul. Sunaţi la tel. 
0740-119939. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu mo-
tor electric “Saylor”, vestă de sal-
vare sub 100 kg, două beţe tele-
scopice de 3,50 m, putere 80-150 
gr, un băţ din două părţi compo-
sit de 2,40 m, putere 15-60 gr, 
un băţ telescopic de 3 m, putere 
40-80 gr și un băţ din două părţi 
de 1,95 m, putere 5-150 gr, fi r-

bră de sticlă și un Ph α tempera-
ture metru digital portabil, toate 
la preţul de 300 euro, negociabil. 
Inf. la tel. 0744-479172. (7.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tăvi, pahare, 
candele, serviciu de ţuică, cafea, 
scrumieră, carafă, etc., preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(7.9)

¤ 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 și con-
servanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

MEDICALE

¤ Vând depărtător din inox pen-
tru operaţii pe abdomen deshis și 
un aparat de desfăcut bule în ca-
dă, pentru hidro și refl exoterapie, 
marcă germană. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0723-064864. (2.7)

¤ Vând aparat pentru măsurarea 
glicemiei pentru bolnavi de dia-
bet. Preţ la aprecierea clientului. 
Sunaţi la tel. 0740-119939. (2.7)

DONAŢII

¤ Donez mobilier, mese și scaune 
pentru fundaţii și școli. Sunaţi la 
tel. 0745-569336. (2.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând două lăviţe (conopei), în 
stare bună, pretabil pentru expo-
ziţii, depozitat haine sau pentru 
șezut. Preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-702473.

LICITAŢII PUBLICE

¤ Directia Generala Regionala A 
Finantelor Publice Cluj-Napoca 
Prin Administratia Judeteana A Fi-
nantelor Publice Cluj, Serviciul Fis-
cal Municipal Turda cu sediul in 
TURDA , str. P-TA ROMANA , nr. 
15B, vinde la licitatie publica in 
data de 03.03.2016, ora 10 , bu-
nurile mobile constand in:

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompa spalat auto profesionala, 
Karcher RM110- 2777 lei; Pompa 
spalat auto semiprofesionala, Kar-
cher HD 16/3 C- 975 lei; Aspirator 
cu injectie extractie, Karcher Puzi 
100- 750 lei; Aspirator umed us-
cat, Karcher NT 360 ECO- 400 lei; 
Copertina schelet metalic (demon-
tabila)- 2325 lei.
Bunurile sunt proprietate a debito-
rului SC Happy Car Travel SRL, CUI 
18887879 . Informatii suplimenta-
re pot fi  obtinute la sediul SFM 
TURDA , str. P-TA ROMANA , nr. 
15B, camera 8, telefon 
0264314941, interior 125, sau ac-
cesand pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro-anunturi-vanzarea 
prin licitatie a bunurilor sechestra-
te. (1.1)

¤ Directia Generala Regionala A 
Finantelor Publice Cluj-Napoca 
Prin Administratia Judeteana A Fi-
nantelor Publice Cluj, Serviciul Fis-
cal Municipal Turda cu sediul in 
TURDA, str. P-TA ROMANA , nr. 
15B, vinde la licitatie publica in 
data de 03.03.2016, ora 11 , bu-
nurile mobile constand in:
Cuptor (panifi catie) marca Mata-
dor & werner pfl eiderer- 12750 
lei; Autoutilitara dacia CJ-83-PPV, 
2 usi, motorina, rosu imperial- 
6050 lei; Autoutilitara CITROEN, 
231/JUMPER, BB03 FURGON, 
motorina, alb, CJ68ZEA ,1997- 
6375 lei.
Bunurile sunt proprietate a debito-
rului SC Zea Mays Business SRL, 
CUI 27390681. Informatii supli-
mentare pot fi  obtinute la sediul 
SFM TURDA, str. P-TA ROMANA , 
nr. 15B , camera 8, telefon 
0264314941, interior 125, sau ac-
cesand pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro-anunturi-vanzarea 

prin licitatie a bunurilor sechestra-
te. (1.1)

URBANISM

¤ STEF MARIUS, în calitate de titu-
lar, anunţă iniţierea Planului Urba-
nistic de Detaliu pentru „Construi-
re casă unifamilială, amenajări, 
împrejmuiri, racorduri şi branşa-
mente“, str. Rahovei nr. 7, Cluj-Na-
poca, judeţul Cluj. Consultarea 
propunerii se poate realiza în ca-
drul Primăriei Cluj-Napoca, Servi-
ciul Urbanism, cam. 62. (1.1)

¤ S.C. AGRESSIONE GROUP S.A., 
în calitate de titular, anunţă iniţie-
rea Planului Urbanistic de Detaliu 
pentru „Construire hală depozita-
re şi producţie şi corp administrati-
ve, anexe, amenajări, împrejmu-
iri, racorduri şi branşamente, or-
ganizare de şantier, operaţiuni no-
tariale“, str. Tăietura Turcului nr. 
47, Cluj-Napoca, judeţul Cluj. Con-
sultarea propunerii se poate reali-
za în cadrul Primăriei Cluj-Napoca, 
Serviciul Urbanism, cam. 62. (1.1)

PIERDERI

¤ Societatea S.C. THINK DIFFE-
RENT S.R.L.-D, persoană juridică 
romană, cu sediul în România, 
Mun. Cluj-Napoca, Str. Pitești nr. 
13, ap. 9, jud. Cluj, înmatriculată 
la O.R.C.T. Cluj sub nr. 
J12/2382/2013, C.U.I.: 
32066941, declară pierdut Certifi -
catul de Înmatriculare nr. 
2794459/26.07.2013, precum și 
Certifi catele Constatatoare nr. 
45727 din 26.07.2013 de autori-
zare a activităţilor desfășurate la 
sediul social și la benefi ciari. Le 
declară nule. (1.1)

www.batrom.ro

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. SDC IMOBILIARE S.R.L., titular al proiectului 
„Desfi inţare construcţii existente, elaborare PUD, şi construire 
ansamblu cu funcţiuni mixte, amenajări exterioare, 
împrejmuire, racorduri şi branşamente utilităţi, organizare 
şantier“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind 
emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului propus a fi  
amplasat în Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 8.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului, Calea Dorobanţilor nr.99, în zilele de 
luni, între orele 9.00-16.30, marţi-joi între orele 9.00-14.00 
și vineri între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet offi ce@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 

funcţiilor publice de execuţie vacante, în conformitate cu 
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modifi cările și completările ulterioare, la sediul din 

Cluj-Napoca, str. Constanţa, nr. 5, în data de 15.03.2016, 
ora 10.00 – proba scrisă.

• Consilier cl.I. grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Medical;

• Consilier cl.I. grad profesional asistent în cadrul 
Serviciului Contractare, Decontare, Asistenţă Primară, 

Stomatologie, Planifi care, Dispozitive;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în Monitorul Ofi cial, partea 
a III-a, la sediul CAS Cluj, str. Constanţa, nr. 5, cam 316, 
până la ora 12.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 
611/2008 cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs și bibliografi a stabilită 
se afi șează la sediul și pe site-ul Casei de Asigurări de 
Sănătate Cluj www.cascluj.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul CAS Cluj, 
cam. 316 și la tel.0264/407134

ANUNŢ DE ANGAJARE

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor 

publice de execuţie temporar vacante, în conformitate cu 
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modifi cările și completările ulterioare:

• Consilier cl. I. grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului Evaluare Furnizori;

• Consilier cl. I. grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Contractare, Decontare, Ambulator de 

Specialitate, Paraclinic, Recuperare, Îngrijiri;
la sediul din Cluj-Napoca, str.Constanta, nr.5, în data de 

29.02.2016, ora 10.00 – proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen 

de 8 zile de la data publicării în Monitorul Ofi cial, partea a 
III-a, la sediul CAS Cluj, str. Constanta, nr. 5, cam 316, până 
la ora 12.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG nr. 
611/2008 cu modifi carile și completarile ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs și bibliografi a stabilită 
se afi șează la sediul și pe site-ul Casei de Asigurări de 
Sănătate Cluj www.cascluj.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul CAS Cluj, 
cam. 316 și la tel. 0264/407134

Regia Autonomă a Domeniului Public 
Cluj-Napoca,

anunţă că preia deşeuri din construcţii şi demolări,
pe Platforma de Stocare Temporară a deșeurilor, situată 

in Cluj Napoca, str. Platanilor, FN .

Tariful depozitării acestui tip de deşeu este de 
58,74 lei/tonă fără TVA, conform HCL 309/2015.

Detalii suplimentare puteţi obţine la:
Tel.0264552666, interior 43 (Biroul Mediu)
Fax: 0264444576
e-mail: offi ce@radpcj.ro

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta 
publicul calator introducerea unei curse suplimentare pe 
linia M16 din Cluj-Napoca, la ora 7:15, spre Ciurila incepand 
cu data de 15.02.2016, pentru a veni in sprijinul profesorilor 
si elevilor de la Scoala Gimnaziala Ciurila.

De asemenea pe linia urbana nr. 40 P-ta St. cel Mare – 
Col. Faget se introduc cu caracter experimental (perioada 
15.02. – 28.02.2016) doua plecari din P-ta St. cel Mare 
(10:05 si 16:50), respectiv din Col. Faget (10:35 si 17:20) 
pentru elevii care au un program scolar special. 

                                                                                                        

AVIZ DE MEDIU

S.C. SOMEŞUL CALD PRODUCŢIE S.R.L., în calitate 
de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru PUZ – Construire 6 imobile de 
locuinţe colective, amenajări exterioare, împrejmuire, 
racorduri şi branşamente utilităţi, propus a fi  amplasat în 
sat Baciu, str. Corbului, F.N., comuna Baciu, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj din data 09.02.2016, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 26.02.2016, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 9,00-14,00.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Lichidatorul judiciar al S.C. Restaurant Splaiul S.R.L. 
vinde prin licitaţie publică imobil – teren intravilan înscris 
în C.F. 263925, nr. Cad 6207/1/4/1/2, 6740/4/1/2 cu 
suprafaţa de 2.000 mp, front la stradă 45 ml situat în 
Cluj-Napoca, str. Antonin Ciolan F.N., cartier Făget. evaluat 
la valoarea de 536.000,00 lei exclusiv TVA. Terenul dispune 
de utilităţi: curent electric, apă, gaz la 200 m, iluminat 
stradal.

Lichidatorul judiciar a primit o ofertă de achiziţie a 
bunului imobil menţionat mai sus la preţul de 100.000 
EUR inclusiv TVA.

Persoanele interesate pot depune oferte pentru 
cumpărarea imobilului mai sus menţionat având ca preţ 
minimal valoarea de 100.000 EUR inclusiv TVA. la sediul 
lichidatorului judiciar.

Informaţii detaliate și programarea vizionării bunului 
imobil la tel. 0729-006.396 / 0729-006.397, e-mail: 
redresare@yahoo.com, fax. 0364-401.222 și la sediul 
lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 18, 
ap. 4, jud. Cluj.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Cluj 

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de execuţie vacante :

–  consilier grad profesional superior – Serviciul Control 
Ofi cial Sănătate Animală – 2 posturi ;

–  consilier grad profesional superior – Serviciul Catagrafi e, 
Înregistrare, Evaluare, TRACES– 1 post ;

–  consilier grad profesional superior – Serviciul Control 
Ofi cial Siguranţa Alimentelor – 1 post ;

–  consilier grad profesional asistent – Serviciul Control 
Ofi cial Siguranţa Alimentelor – 1 post ;

–  consilier grad profesional principal – Biroul Evidenţă 
Informatică și Control Administrativ – 1 post ;

Concursul se organizează la sediul Direcţiei Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj în data de 
14 martie 2016, ora 10.00, proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 20 zile de la data publicării în Monitorul Ofi cial, Partea 
a III–a, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranţa Alimentelor Cluj și trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modifi cările 
și completările ulterioare și să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată.

Condiţiile de participare la concurs și bibliografi a stabilită 
se afi șează la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranţa Alimentelor Cluj și pe site-ul Direcţiei Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor Cluj.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor Cluj și 
la nr. de telefon 0264 447997- int.248.

ACORD DE MEDIU

Comuna Floresti anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Modernizare drum de acces catre exploatatii 
agricole – faza SF“, propus a fi  amplasat in comuna Floresti, 
str. Sesul de Jos, judetul Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor nr. 99 si la sediul titularului: COMUNA FLORESTI, 
cu sediul in localitatea Floresti, str. Avram Iancu, nr. 170, 
jud. Cluj in zilele de luni-vineri intre orele 8:30-16:00

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobantilor, nr. 
99, jud. Cluj.
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Pregătiri pentru 
play-off
Baschetbalistele Universităţii Cluj 
vor efectua, în perioada 14-20 
februarie, un cantonamet în 
Bratislava. Fetele coordonate de 
Dragan Petricevic se vor pregăti, 
astfel, pentru duelul cu CSU Alba 
Iulia, din turul I al play-off-ului 
Ligii Naţionale. Prima partida a 
seriei dintre cele două echipe va 
avea loc în data de 29 februarie, 
atunci când clujencele se vor de-
plasa la Alba Iulia. În acest an 
echipa Universitatea Cluj a înche-
iat sezonul regulat pe pe locul 6, 
aceasta fi ind cea mai bună per-
formanţă înregistrată în ultimii 
opt ani.

Doar un set
Echipa de volei masculin din 
cadrul Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj a fost învin-
să, cu scorul de 3:1, de 
Tricolorul Ploieşti, într-un meci 
din cadrul etapei a XV-a a 
Diviziei A1. Scorul în cele patru 
seturi a fost 22:25, 16:25, 
25:23 şi 19:25. Pentru băieţii 
pregătiţi de Romeo Lotei ur-
mează confruntarea de foc cu 
SCM Craiova, formaţie ce a 
câştigat toate meciurile din ac-
tuala ediţie a Diviziei A1. 
Meciul de volei masculin din-
tre „U“ Cluj şi SCM Craiova se 
va juca sâmbătă, de la ora 
16:00, în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”.

Judokani clujeni 
la europene
A doua ediţie a Open-ului 
European de judo se va desfă-
şura în weekendul 13-14 fe-
bruarie, însă de data aceasta 
în două locaţii. Roma (Italia) 
va găzdui competiţia feminină, 
iar Oberwart (Austria) pe cea 
masculină. De la secţia de judo 
a Clubului Sportiv 

Pe scurt

Echipa de fotbal CFR Cluj 

va juca primul meci 

împotriva liderului din 

clasamentul Ligii 1 sub 

presiunea depunctării 

venite în ultimele săptă-

mâni ca decizie de la TAS, 

o decizie pe care ei şi-o 

doreau, până în ultima 

secundă, a fi  una favora-

bilă clubului şi care putea 

scăpa echipa de zona de 

play-out.

Liga 1 se anunţă extrem 

de interesantă atât prin pris-

ma noului sistem competiţi-

onal, cât şi prin achiziţiile 

spectaculoase de jucători fă-

cute de competitoare în a-

ceastă iarnă.

Instalată în fotoliul de li-

der încă din etapa a 7-a, As-

tra va întâlni în prima rundă 

din 2016 pe CFR, o formaţie 

care, în ciuda poziţiei din cla-

sament, impune respect, asta 

graţie performanţelor realiza-

te în ultimul deceniu.

O singură partidă au pier-

dut giurgiuvenii în preceden-

tele 13 jocuri din campionat, 

1-3 la Tg Mureş, în rest au 

şapte victorii şi cinci remize.

După succesul cu Steaua 

din 1 noiembrie, scor 2-0, clu-

jenii au mai înregistrat patru 

egaluri şi trei înfrângeri, re-

zultate în urma cărora au pier-

dut puncte preţioase în lupta 

cu primele şase clasate.

Astra nu s-a mai impus în 

faţa CFR-ului din 27 aprilie 

2014, zi în care a câştigat aca-

să cu 1-0. Au urmat două suc-

cese ale ardelenilor şi o remi-

ză, 1-1 în ultima confruntare 

directă (19.09.2015, CFR-As-

tra 1-1, marcatori Jakolis / 

Alibec).

La nivelul băncilor tehni-

ce, Marius Şumudică şi Toni 

Conceicao se vor duela în pre-

mieră pe prima scenă.

Meciul dintre Astra Giur-

giu şi CFR Cluj va avea loc, 

sâmbătă, de la ora 20:30, pe 

Stadion „Marin Anastasovici” 

din Giurgiu.

CFR Cluj începe anul 
pe terenul liderului Astra

Jucătoarea de tenis 

Simona Halep spune că 

România are şanse la vic-

torie în barajul de menţi-

nere în Grupa Mondială a 

Fed Cup, deşi Germania o 

are în componenţă pe 

Angelique Kerber, numă-

rul 2 mondial.

Cea mai bună jucătoare de 

tenis din România a afi rmat, joi, 

că a fost o veste bună faptul că 

nu vor juca în Australia ci cu 

Germania pe teren propriu.

„În primul rând m-am bucu-

rat că nu mergem în Australia 

(n.r. – una dinte posibilele ad-

versare ale României), pentru 

că drumul e greu. M-am bucu-

rat că jucăm cu Germania, din 

nou acasă şi din nou la Cluj. 

Am avut o săptămână deosebi-

tă acolo. Chiar dacă nu am câş-

tigat, partida cu Cehia a fost o 

experienţă bună pentru noi, ca 

şi echipă”, a spus Halep.

Faptul că întâlnirea cu Ger-

mania, programată în 16 şi 17 

aprilie, la Cluj-Napoca, se va 

juca pe zgură este un lucru po-

zitiv pentru echipa României, 

este de părere Simona Halep.

„E o veste bună şi că se va 

juca pe zgură. Pentru că du-

pă Miami toate ne antrenăm 

doar pe zgură şi era bine să 

fi e tot zgură. Dacă se juca pe 

hard ne întrerupea un pic se-

siunea de antrenamente pe 

zgură şi nu era OK”, a expli-

cat Halep.

Jucătoarea română a men-

ţionat că va face anul acesta 

intervenţia chirurgicală de de-

viaţie de sept, dar nu a stabi-

lit încă data.

Federaţia Română de Tenis 

a anunţat, joi, că meciul din-

tre echipele feminine de tenis 

ale României şi Germaniei, 

din barajul pentru menţine-

rea în Grupa Mondială a Fed 

Cup, se va juca în Sala Poli-

valentă din Cluj-Napoca, pe 

zgură, în zilele de 16 şi 17 

aprilie.

Biletele pentru aceste me-

ciuri urmează să fi e puse spre 

vânzare în zilele următoare, 

probabil la aceleaşi preţuri ca 

şi la meciul împotriva Cehiei.

Halep: „M-am bucurat 
că jucăm din nou la Cluj”

Naţionala de baschet 

feminin a României va 

disputa, în data de 20 

februarie, cu începere de 

la ora 19:00, în Sala 

Polivalentă din 

Cluj-Napoca, meciul împo-

triva naţionalei Turciei, 

contând pentru etapa a 

III-a a Grupei H din 

cadrul preliminariilor 

Eurobasket Women 2017.

După două victorii extrem 

de importante obţinute în pri-

mele două etape ale Grupei 

H din cadrul preliminariilor 

Eurobasket Women 2017, scor 

67-65 cu Bosnia şi Herţegovi-

na, şi respectiv 78-77 cu Isra-

el, echipa naţională a Româ-

niei reintră în aceste zile în 

focurile califi cărilor la turne-

ul fi nal continental de anul 

viitor.

Conform programului ofi -

cial, în data de 20 februarie, 

selecţionata României va pri-

mi replica Turciei, în Sala Po-

livalentă din Cluj-Napoca, cu 

începere de la ora 19:00, iar 

patru zile mai târziu, în data 

de 24 februarie, va evolua îm-

potriva reprezentativei Bosnia 

şi Herţegovina în Palatul Spor-

turilor din Tuzla, de la ora 

19:30.

Pentru următoarele două 

partide din Grupa H, selecţio-

nerul naţionalei României, Mi-

roslav Popov, a decis să con-

voace în cantonamentul de la 

Cluj-Napoca un lot largit de 16 

sportive, urmând să aleagă din-

tre acestea un nucleu de 12 ju-

cătoare pentru marea confrun-

tare cu Turcia. Astfel, din în-

cepând de joi au sosit în 

Cluj-Napoca sportivele care ac-

tiveaza în LNBF, iar straniere-

le se vor prezenta la pregătire 

după meciurile din week-end 

din campionatele Spaniei, Ger-

maniei, Franţei şi Belgiei.

În afara reapariţiei pivotu-

lui Elisabeth Pavel, revenită 

după o accidentare care a obli-

gat-o să rateze startul actua-

lei ediţii de califi care, lista tri-

coloră mai conţine şi două nu-

me noi, Ghizila şi Chivu fi ind 

convocate în premieră la echi-

pa naţională de senioare.

Biletele pentru meciul cu 

Turcia, din 20 februarie, au fost 

deja puse în vânzare pe plat-

forma online polivalentacluj.ro 

şi la casele de bilete ale Sălii 

Polivalente. Biletele de acces la 

meci au valoare unica – 10 lei.

Componenţa lotului lărgit 

al Romaniei pentru meciurile 

cu Turcia şi Bosnia şi Herţe-

govina: Ioana Ghizila (CSM 

CSS Ploieşti), Hanna Deme-

ter (CS Phoenix Galaţi), Cla-

udia Pop (Gernika Bizkaia), 

Romina Filip (CS Phoenix Ga-

laţi), Sonia Ursu (CSU Alba 

Iulia), Annemarie Părău (ACS 

Sepsi SIC Sf. Gheorghe), Eli-

sabeth Pavel (TSV 1880 

Wasserburg), Alina Chivu 

(CSBT Alexandria), Gabriela 

Irimia (Olimpia CSU Braşov), 

Anca Sipoş (Montbrison Fe-

minines BC), Florina Paşca-

lău (Fila San Martino di Lu-

pari), Andreea Olah (CSM Târ-

govişte), Adina Stoiedin (Spi-

rou Monceau Charleroi), An-

cuţa Stoenescu (ACS Sepsi SIC 

Sf. Gheorghe), Gabriela Măr-

ginean (Perfumerias Avenida 

Salamanca), Ana Ferariu 

(Olimpia CSU Braşov).

Staff-ul tehnic al reprezen-

tativei feminine a României 

este compus din: Miroslav Po-

pov – antrenor principal; Mă-

dălin Piperea – antrenor se-

cund; Monika Brosovszky – 

antrenor secund; George Lăn-

crănjan – antrenor secund; 

Constantin Muscă – fi ziotera-

peut; dr. Ovidiu Lucian Che-

ţan – medic; Traian Racu – 

team manager.

Baschetbalistele României au 
ajuns la Cluj pentru meciul cu Turcia
Nici o jucătoare de la clubul Universitatea Cluj nu a fost convocată pentru acest meci.

Peste 5000 de spectatori au fost prezenţi la Sala Polivalentă la meciul dintre naţionala României şi cea a Bosniei şi Herţegovinei, în luna noiembrie
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