
Cuibus,
te plătim

să te ocupi de
educația elevilor

sau de buzunarele
prietenilor
din PSD?
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Declarația săptămânii

„Consiliul Judeţean a dat-o-n 
gard cu intermodalul. 

S-a ratat o oportunitate”. 

IOAN RUS | 
ministrul Transporturilor

Consilierul care nu existăParkour, un stil de viață
Liberala Ligia Bocșe este „invizibilă” 
pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca 
și în forul local. Pagina 4

Trecerea peste obstacole într-un mod cât 
mai eficient este un stil de viaţă pentru un 
tânăr clujean. Pagina 11
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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Cazarea elevilor olimpici,
aranjată în „famiglia” PSD

Au adus visul American la Cluj-Napoca
Doi tineri au reuş it să  pună  pe picioare o afacere unică  pentru Româ nia. Paginile 8-9 

monitorul weekendde

AU TRECUT DEJA de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan 
a luat act de demisia președintelui 
Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?

1.000 de participanţi la 
fazele naţionale ale 

Olimpiadelor şcolare au 
fost cazaţi de 

Inspectoratul Şcolar la 
hoteluri administrate de 

firme apropiate PSD, 
printr-o agenţie de turism 

patronată de un lider 
social-democrat. Poate 

nu întâmplător, şeful IŞJ, 
Valentin Cuibus, este 

şi el un lider marcant al 
PSD Cluj. Pagina 7

1.000€ / lună pentru că i-am votat  !
7 parlamentari clujeni susțin pensiile nemuncite. Cine sunt ei și câți bani ar primi fiecare?

Cum argumenteaza ei „nevoia” de a-şi asigura o pensie suplimentară, mai grasă decât a oricărui român 
care trudeşte o viaţă întreagă? Citiţi în pagina 6

Itu - 3 mandate - 
4.400 de lei lunar

Cordoș - 3 mandate - 
4.400 de lei lunar

Cristea - 1 mandat - 
1.600 de lei lunar

Gurzău - 3 mandate - 
4.400 de lei lunar 

Mate - 3 mandate - 
4.400 de lei lunar

Oros - 1 mandat - 
1.600 de lei lunar

Zlati - 1 mandat - 
1.600 de lei lunar
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

17 aprilie

1880: S–a înfi ințat Banca 
Națională a României.

1924: A luat fi ință studioul 
Metro–Goldwyn–Mayer.

1937: Apariția personajului 
de desene animate Daffy 
Duck.

1991: Delegației 
Parlamentului României i s-
a acordat statutul de 
delegație asociată la 
Adunarea Atlanticului de 
Nord (din 14 noiembrie 
1998, AAN și-a schimbat nu-
mele în Adunarea 
Parlamentară a NATO).

18 aprilie

1506: Începe construcția 
bazilicii Sfântul Petru din 
Roma sub domnia lui Iulius 
al II-lea.

1848: Are loc adunarea poli-
tică a românilor ardeleni de 
la Blaj.

1912: Vasul RMS Carpathia 
ajunge la New York cu 706 

supraviețuitori ai dezastrului 
Titanic.

1946: Liga Națiunilor se di-
zolvă fi ind înlocuită de ONU.

2001: Camera Deputaților 
din România a adoptat textul 
legii privind accesul liber la 
informațiile de interes public.

19 aprilie

1971: Se lansează prima 
stație spațială, Salyut 1.

2000: Un Boeing 737-200 al 
Philippine Airlines s-a 
prăbușit în timpul aterizării 
pe insula Samal. Toate cele 
131 de persoane afl ate la 
bord au murit.

2005: Cardinalii întruniți în 
conclavul din 2005 l-au ales 
pe Joseph Ratzinger în 
funcția de episcop al Romei și 
papă al Bisericii Catolice (pa-
pa Benedict al XVI-lea)

2011: Fidel Castro demisio-
nează din funcția de Prim se-
cetar al CC al Partidul 
Comunist din Cuba, după 45 
de ani de deținere a titlului.
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Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Maratonul Internațional 
„AROBS“ Ediția a V-a
Perioada 18-19 aprilie
Cluj-Arena. Detalii în pagina 12

Parkour Jam 2015
Perioada: 17-19 aprilie
În 17, 18 și 19 aprilie, peste 
100 de practicanți de parkour 
din România și Franța se vor în-
tâlni la Cluj-Napoca pentru cel 
mai mare eveniment de acest 
gen din țară – PARKOUR JAM 
2015, în cadrul Capitalei 
Europene de Tineret. Detalii în 
pagina 11

Scrabble - Campionat 
Naţional Anglofon – Et. II
Perioada 18-19 aprilie
Hotel Ary

Ultimii Dinozauri din 
Transilvania
Perioada 3 aprilie – 
30 septembrie
Casa Universitarilor

Expoziție: În numele Râului, 
de Claudiu Presecan
Perioada: 9 – 25 aprilie
Muzeul de Artă
Seria de picturi prezentate în ca-
drul acestei expoziţii stă metafo-
ric sub înţelesul cuvintelor din 
versetul „Ei răstignesc loruşi, a 
doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu 
şi-L fac de batjocură.“

Expoziția comemorativă 
Jakobovits Miklós
Perioada: 8–26 aprilie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expoziţia „Memoria atingerii“ 
cuprinde o selecţie semnificati-
vă de lucrări (pictură, dar şi 
rafinate extensii grafice ale vi-
ziunii sale de esenţă picturală) 
realizate în anii deplinei matu-
rităţi creatoare, într-o covârşi-
toare proporţie cu un caracter 
inedit

Expoyiţie: De Vita Caesarum
Perioada: 31 martie – 30 mai
Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia aduce în atenţia publi-
cului „seria imperială“ de meda-
lii a maestrului gravor Christian 
Wermuth (216 piese păstrate în 
colecţia MNIT, dedicate împăra-
ţilor romani, bizantini, carolingi-
eni, romano-germanici şi habs-
burgici), prezentată într-un cadru 
care evidenţiază climatul cultu-
ral-politic al epocii baroce în 
Europa Centrală.

Expoziție: Albrecht Dürer, 
Maestrul gravurii 
renascentiste
Perioada: 26 martie – 7 iunie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
În cadrul acestei expoziţii sunt 

prezentate 111 stampe ale lui 
ALBRECHT DÜRER, imprimate 
de Amand Durand după plăcile 
originale în cupru realizate de 
artistul german.
Această acţiune întreprinsă de 
Amand Durand s-a făcut în urma 
cererii adresate lui Georges 
Duplessis, directorul Cabinetului 
de Stampe a Bibliotecii 
Naţionale a Franţei, de către 
Guvernul Francez, în ultima par-
te a secolului al XIX-lea.

Expoziție: Clujul Arheologic
Perioada: 13 martie – 3 mai
Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia aduce în atenţia publi-
cului rezultatul cercetărilor efec-
tuate de arheologii Muzeului în 
anii 2013-2014 în Cluj-Napoca, 
pe strada Şt. O. Iosif, nr. 1-3.
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Meci baschet: „U“ Cluj2 – 
CS Energia Tg. Jiu2
Ora 18.30

Sala Sporturilor „Horia 
Demian”

Meci fotbal: FC CFR 1907 
Cluj – ASA Târgu Mureș
Ora 20.30
Stadionul „Dr. Constantin 
Rădulescu”

Cerere în căsătorie, de A.P. 
Cehov
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca

Filarmonica de Stat 
„Transilvania“: Concert 
vocal-simfonic
Ora 19.00
Colegiul Academic

SÂMBĂTĂ

Meci baschet: U Banca 
Transilvania vs. BC Mures
Ora 17.00
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”
Play-off, meciul 2

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
Revând Market este un târg ge-
neral duminical de revânzari. 
Aiciputeţi să vindeţi ce nu utili-
zaţi şi să cumpăraţi ieftin ce vă 
trebuie.

Meci fotbal: Olimpia UT 
Cluj-Napoca - Heniu Prundu 
Bârgăului
Ora 11.00
Baza Sportivă „Unirea”
Fotbal feminin - Play Off - 
Superliga

Byzantium
Ora 11.30
Opera Maghiară Cluj-Napoca
Acţiunea operei se petrece în ul-
timele zile ale Imperiului 
Bizantin, când la Constantinopol 
are loc ultimul asediu al turcilor.

Hänsel şi Gretel
Ora 11.00; 12.30
Teatrul de Păpuși „Puck”

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Concert vocal-simfonic sub bagheta maestrului 
Stephen Threlfall la Filarmonica din Cluj
Filarmonica de Stat „Transilvania” invită 
iubitorii de muzică clasică vineri, 17 
aprilie 2015, începând cu ora 19:00, la 
Colegiul Academic, pentru a audia con-
certul vocal-simfonic susţinut de 
Orchestra Filarmonicii, sub bagheta 
maestrului Stephen Threlfall directorul 
celei mai importante școli de muzică 
din Marea Britanie – Chetham’s School 
of Music.
Programul concerului vocal-simfonic
Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat 
„Transilvania”
Dirijor: Stephen Threlfall (Marea 
Britanie)
Dirijorul corului: Cornel Groza
Mezzosoprană: Liliana Mattei
Samuel Barber – First Essay for 
Orchestra, op. 12
Johannes Brahms – Schicksalslied, 
op. 54
Johannes Brahms – Alt Rhapsodie, 
op. 53
Serghei Rahmaninov – Dansuri simfoni-
ce, op. 45
Biletele se pot cumpăra de la Agenţia 
de Bilete a Filarmonicii (Piaţa Lucian 
Blaga nr. 1-3, la parter în incinta Casei 
de Cultură a Studenţilor) după următo-
rul program: luni – miercuri între orele 
10:00 – 14:00; marţi – joi între orele 
12:00 – 18:00 și vineri între orele 
10:00 – 14:00 sau cu o oră înainte de 
concert, direct de la locaţia acestuia. 
Preţul unui bilet întreg este de 20 lei 
preţ întreg iar preţul unui bilet redus, 
pentru elevi, studenţi și pensionari este 
de 10 lei.

Vinerii
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Un articol publicat pe site-ul 

euromaidanpress.com, care 

a susţinut revolta ucraine-

nilor împotriva lui Viktor 

Ianukovici şi care susţine 

acum poziţia Kievului în 

confl ictul cu separatiştii 

proruşi, oferă argumentele 

pentru care România ar fi  

dispusă să lupte împotriva 

Rusiei în cazul unui război.

Articolul subliniază că, în 

vreme ce este la adăpost de 

un eventual atac al Rusiei, Ro-

mânia a hotărât să crească 

cheltuielile cu Apărarea.

Acordul semnat de preşe-

dintele Klaus Iohannis şi de 

reprezentanţii partidelor pe a-

ceastă temă este considerat 

relevant. „Dacă România nu 

ar fi  reţinută de acordul cu 

FMI, atunci ar cheltui mai 

mult pentru Apărare, mult mai 

mult”, se susţine în articolul 

semnat de Thomas Theiner.

„Şi asta deoarece Româ-

nia înţelege că va trebui să 

lupte cu ruşii pe frontul ucrai-

nean, va trebui să scufunde 

Flota Rusiei la Marea Neagră 

şi va trebui să se pregătescă 

pentru atacurile cu rachete 

ale Rusiei, inclusiv rachete 

cu focoase nucleare. Şi dacă 

nu mă credeţi, atunci am un 

singur cuvânt de spus: Mol-

dova”, subliniază autorul ar-

ticolului, care oferă o scurtă 

istorie a Republicii Moldova 

şi a confl ictului îngheţat din 

Transnistria.

„Dacă România va ajuta 

Moldova, Putin ar avea un pre-

text pentru a deschide un co-

ridor spre Transnistria, para-

şutând trupe ruseşti în Odessa, 

ceea ce va declanşa un război 

la care vor participa Rusia, 

Ucraina, România şi Republi-

ca Moldova. Sau Putin nu va 

mai aştepta un pretext şi va 

ataca pur şi simplu Ucraina, 

la Odessa sau croind un cori-

dor spre Transnistria sau lan-

sând un atac la Mariupol pen-

tru a deschide un coridor că-

tre Crimeea,. În orice scena-

riu, România va interveni să 

îşi salveze oamenii din Mol-

dova de încă un secol de ocu-

paţie rusă”, spune autorul ar-

ticolului.

Coordonatorul unui pro-

gram de masterat în Manage-

mentul Securităţii a explicat 

condiţiile în care România ar 

putea negocia statului Repu-

blicii Moldova.

„Sigur că există motive se-

rioase atunci când este vorba 

despre Moldova. Nu s-a pus 

problema anexării Moldovei 

de către România. Acolo lu-

crurile nu sunt lămurite din 

punct de vedere al confl ictu-

lui din Transnistria, din care 

România nu face parte în echi-

pa de negociere. România es-

te membru NATO şi a Uniu-

nii Europene şi nu va nego-

cia decât în virtutea în care 

va avea din partea acestor in-

stituţii, şi tare mă tem că nu 

va negocia niciodată statutul 

Moldovei, atâta timp cât exis-

tă un interes foarte ridicat al 

UE vizavi de Republica Mol-

dova”, a declarat pentru 

Monitorul de Cluj Adrian Ivan, 

profesor la Universitatea Ba-

beş-Bolyai din Cluj şi coordo-

natorul unui program de mas-

terat în Managementul Secu-

rităţii.

Armata Rusiei a transmis 

un avertisment dur prin vo-

cea şefului statului major 

rus, Valeri Gherasimov, ţări-

lor care vor găzdui elemen-

te antirachetă. „Puterile 

non-nucleare care vor găz-

dui elemente antirachetă au 

devenit obiective prioritare 

ale reacţiei militare a Rusi-

ei”, a spus Valeri Gherasimov, 

explicând că sistemele anti-

balistice care vor fi  montate 

în România şi Polonia repre-

zintă o ameninţare pentru 

ţara sa.

Ministrul rus de Externe, 

Serghei Lavrov, a confi rmat 

că planurile Statelor Unite de 

a instala sisteme antirachetă 

în ţări europene continuă să 

fi e o sursă de „preocupare gra-

vă” pentru Rusia. „Programul 

american de apărare antira-

chetă rămâne o sursă de pre-

ocupare gravă”, a afi rmat La-

vrov, citat de site-ul agenţiei 

Sputnik.

Rusia latră !
Ne va și mușca ?
Scutul antirachetă şi ajutorul pe care România îl acordă Moldovei 
pot fi cârligele folosite de Rusia pentru a destabiliza România.

Sistemul american de apărare antibalistică operează cu interceptoare terestre (fi xe şi mobile) şi maritime

Boc s-a întâlnit cu Corina Creţu, la Cluj

Corina Creţu, comisar european pentru politici regionale a fost ieri 
într-o vizită șantierul Autostrăzii Sebeș-Turda. La fi nalul acestei vizi-
te, a avut și o întrevedere la Primăria Cluj-Napoca.
„Miercuri, 15 aprilie 2015, am primit vizita comisarului european 
pentru politici regionale, doamna Corina Creţu. Am discutat aspec-
te concrete legate de procesul de absorbţie a fondurilor europene, 
precum și posibilităţi de fi nanţare a proiectului Cluj Innovation 
City“, a declarat primarul Emil Boc.

Ministerul Sănătăţii pregăteşte o nouă 
lege a vaccinării
Ministerului Sănătăţii pregătește o lege prin care să-i determine 
pe părinţi să-și imunizeze copiii după ce tot mai multe familii au 
început, în ultima perioadă, să refuze să își mai vaccineze copiii.
Potrivit Digi24.ro, proiectul noii legi a vaccinării va fi  inspirat din 
legislaţia în domeniu existentă deja în Germania, Franta sau 
Polonia.
„Am avut această – având în vedere numeroasele sesizări venite 
din partea specialiștilor cu privire la scăderea numărului de vacci-
nări, în urma campaniilor susţinute împotriva imunizării. Precizăm 
că proiectul va fi  început în scopul informării și conștientizării pă-
rinţilor și mai puţin a sancţiunilor, precizăm că proiectul 
Ministerului Sănătăţii nu va impune sancţiuni cu închisoarea pen-
tru părinţii care refuză vaccinarea”, spune Oana Grigore, purtăto-
rul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii.
Victor Olsavszki, reprezentantul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
în România, a spus că la nivelul întregii Europe se constată o ten-
dinţă de scădere a numărului vaccinărilor.
OMS consideră că rata de vaccinare ar trebui să fi e peste 95%. 
„Considerăm că dacă sub 95% din populatie nu e vaccinată, pot a-
părea epidemii”, a spus reprezentantul organizaţiei la Digi24.

Elena Udrea rămâne în arest
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a decis joi seară că Elena Udrea 
va rămâne în continuare în arest preventiv, informează B1 TV. 
Decizia Curţii Supreme este defi nitivă.
Magistraţii au respins contestaţia depusă de apărătorii fostului mi-
nistru faţă de decizia instanţei din 10 aprilie, prin care i s-a respins 
o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai ușoară, 
respectiv arest la domiciliu sau control judiciar.
În dosarul „Gala Bute“, Elena Udrea a fost acuzată iniţial de abuz 
în serviciu, tentativă la folosirea de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri 
din bugetul Uniunii Europene, folosire a infl uenţei în scopul obţi-
nerii de foloase necuvenite și luare de mită. Ulterior, DNA a pus-o 
sub acuzare pentru alte trei infracţiuni de luare de mită și spălare 
de bani. Fostul ministru se afl ă în arest din data de 25 februarie.

Se modernizează baza militară 
de la Câmpia Turzii
Ministrul Apărării, Mircea Dușa, a declarat că în a doua parte a a-
cestui an vor începe lucrările de modernizare a Bazei 71 Aeriană 
de la Câmpia Turzii, care vor consta în extinderea platformelor de 
parcare și refacerea pistei, pentru a face faţă cerinţelor noilor avi-
oane multirol de tip F-16.
Mircea Dușa a declarat, joi, la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, un-
de a participat la exerciţiul româno-american "Dacian Thunder 
2015", că lucrările vor viza și modernizarea elementelor de co-
mandă și control privind dirijarea zborurilor.

Protest la Mioveni, 
faţă de Guvernul Ponta
Aproape 7.000 de persoane, membri ai Sindicatului Autoturisme 
Dacia, dar și rude ale acestora, au protestat, joi, în centrul orașului 
Mioveni, cerând Guvernului începerea lucrărilor la autostrada 
Pitești-Sibiu, modifi carea Codului Muncii și exprimându-și dezacor-
dul faţă de proiectul de regionalizare.
Protestatarii s-au adunat în centrul orașului Mioveni, pentru a-și 
exprima nemulţumirea faţă de „tergiversarea de către Guvern a 
începerii lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești“.
Manifestanţii au solicitat de asemenea, modifi carea unora dintre 
prevederile Codului Muncii, considerând că acesta conţine unele 
„prevederi abuzive pentru salariaţi“, și acuză, totodată, lipsa de 
proiecte din partea autorităţilor privind creșterea numărului locuri-
lor de muncă.
Protestatarii au scandat „Jos Guvernul“, „Jos, jos Guvern minci-
nos“ și „Toţi pentru unul, unul pentru toţi“.

A vrut să schimbe telefonul cu o tabletă, 
dar a fost înşelat de un escroc
Un bărbat a înșelat o persoană cu circa 2.000 de lei, în urma unei 
tranzacţii online și este cercetat pentru înșelăciune.
Bărbatul, din comuna Aghireșu, a folosit o identitate falsă și a in-
dus în eroare un alt bărbat pentru a face o tranzacţie online.
Bărbatul de 31 de ani i-a promis părţii vătămate că îi va remite 
prin curier o tabletă în schimbul unui telefon mobil și a 300 de lei. 
Victima a trimis bunurile solicitate, însă persoana în cauză i-a re-
mis doar un suport optic cu o aplicaţie auto.
„Prejudiciul reclamat de persoana vătămată este de aproximativ 
2.000 de lei. Cercetările continuă în cauză pentru documentarea 
întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea unităţii de parchet 
competente”, au declarat reprezentanţii Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Cluj.

Pe scurt
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„Dacă plec eu, cine vă 

mai ţine spatele”. Aşa ar 

putea suna un ipotetic 

mesaj al vicepreşedintelu-

lui Consiliului Judeţean 

Cluj, Ioan Oleleu (PSD), 

adresat atât consilierilor 

social-democraţi, cât şi 

funcţionarilor din apara-

tul de specialitate.

Potrivit unor surse din in-

teriorul instituţiei, vicepreşe-

dintele Oleleu ar fi  amenin-

ţat în mai multe rânduri că 

după Paşti s-ar retrage din ac-

tivitatea politică. Potrivit sur-

selor din interiorul instituţi-

ei ameninţarea ar fi  doar un 

avertisment prin care şeful 

instituţiei încearcă să-şi con-

solideze poziţia în faţa con-

silierilor şi funcţionarilor ba-

zându-se pe întărirea “spiri-

tului de haită”.

Niciuna dintre conduce-

rile ce s-au perindat în ulti-

mii ani la Consiliul Judeţean 

Cluj nu a efectuat un audit 

amănunţit al actelor, docu-

mentelor sau lucrărilor la ce-

le mai importante investiţii 

derulate (Centrul de Deşe-

uri, drumul Răchiţele- Ic Po-

nor, pista de la aeroport, în-

treţinerea şi reabilitarea re-

ţelei de drumuri judeţene, 

Cluj Arena sau parcurile Te-

tarom), dar nu este exclus 

să se ceară un audit care nu 

se ştie niciodată ce surprize 

va scoate la iveală.

Reamintim faptul că nume-

le lui Ioan Oleleu apare în do-

sarul de corupţie instrumen-

tat de DNA Cluj care a dus la 

arestarea preventivă a lui Ho-

rea Uioreanu. Anul trecut, pro-

curorii DNA susţineau că fos-

tul preşedinte al CJ Cluj, Ho-

rea Uioreanu şi Ioan Oleleu 

au introdus pe "furiş" com-

pania lui Ioan Bene în con-

tractul pentru Centrul de De-

şeuri.

„Potrivit termenilor con-

tractului, în condiţiile în ca-

re societatea desemnată li-

der de proiect a intrat în im-

posibilitate de continuare a 

lucrărilor, se impunea orga-

nizarea unei noi licitaţii pen-

tru atribuirea continuării 

acestora. Cu toate acestea, 

făptuitorii în cauză au acţi-

onat pentru favorizarea so-

cietăţii Construcţii Napoca 

SA, deţinută de omul de afa-

ceri Bene Ioan şi de parte-

nerul acestuia, Dan Claudiu 

Vasile, societate pe care au 

introdus-o direct în cadrul 

contractului, ca subcontrac-

tor. Din informaţiile deţinu-

te în cauză s-a stabilit că a-

ceastă subcontractare, neper-

misă de contractul de fi nan-

ţare europeană, a fost impu-

să de Uioreanu Horea şi Ole-

leu Ioan partenerilor forului 

judeţean, respectiv societă-

ţilor Atzwanger SPA, Ladur-

ner Impianti SRL şi Vel Ser-

vice SA ce se afl au în asoci-

ere iniţială. Practic, cei doi 

edili au condiţionat continu-

area contractului cu fi rmele 

rămase în asociere de sub-

contractarea totală a lucră-

rilor către societatea indica-

tă de ei, respectiv către Con-

strucţii Napoca SA” arătau 

procurorii anul trecut.

Micul şantaj al vicepreședintelui Ioan Oleleu

Ieri, toată fl oarea PSD a fost în vizită pe șantierul 

Autostrăzii Turda-Sebeș, în frunte cu Ioan Rus, Gheorghe 

Vușcan, Remus Lăpușan sau Corina Creţu. Marele absent a 

fost chiar vicele CJ Cluj, Ioan Oleleu. Ioan Rus a preferat să 

defi leze cu Gheorghe Vușcan, în detrimentul lui Oleleu.

Unde-i Oleleu?

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Majoritatea consilierilor 

locali clujeni ar putea 

candida pentru un nou 

mandat la alegerile de la 

anul, însă cei mai mulţi 

dintre ei sunt necunos-

cuţi în ochii clujenilor. 

Ligia Bocşe, reprezentant 

al vechiului PDL în 

Consiliul Local 

Cluj-Napoca, nu s-a 

remarcat prin mai nimic.

Liberala Ligia Bocşe nu 

şi-a publicat raportul de ac-

tivitate pe site-ul primăriei, 

astfel că activitatea sa rămâ-

ne o necunoscută, ca şi CV-ul. 

Bocşe nu se remarcă nici prin 

prea multe intervenţii în ple-

nul forului local, fi ind pro-

babil printre cei mai tăcuţi 

consilieri locali.

În partidul din care face par-

te, Ligia Bocşe ocupă totuşi o 

funcţie de conducere, în noua 

structură municipală.

Ligia Bocşe face parte din 

câteva comisii de specialita-

te, precum Comisia pentru în-

văţământ, cultură, culte, drep-

turile omului, minorităţi şi so-

cietatea civilă şi Comisia pen-

tru fonduri europene, relaţii 

externe, turism ,oraşe înfrăţi-

te şi strategii de dezvoltare 

comunitară, potrivit site-ului 

primăriei.

Întrebată de reporterul Mo-

nitorul de Cluj care sunt cele 

mai importante iniţiative sau 

proiecte ale sale, liberala s—

a limitat la a spune că sunt 

acelea care vizează ANL-uri-

le, locuinţele sociale şi în ge-

neral acele proiecte care de-

rivă din comisiile de speciali-

tate, iniţiative la care este ini-

ţiator sau co-iniţiator. Cel mai 

de sufl et proiect este unul ca-

re viza repartizarea unei lo-

cuinţe unei familii cu nevoi 

speciale, spune Bocşe.

SUNT DE ANI BUNI ÎN CONSILIUL LOCAL, DAR NU ÎI RECUNOAŞTE NIMENI 

Ligia Bocșe, consilierul care nu există
Dacă îi vezi lângă un stâlp, mai degrabă saluţi stâlpul: cu un an înaintea alegerilor locale, 
Monitorul de Cluj vă arată cât sunt de vizibili sau mai bine zis de invizibili politicienii, în ochii cetăţenilor.

Ligia Bocșe este unul dintre cei mai „tăcuți” consilieri locali

Confundată cu o social-democrată

Clujenii cu care am stat de vorbă nu o recunosc sau chiar o 
confundă.
„Cred că am văzut-o, dar nu știu unde. Este cumva doamna 
aceea din PSD care a fost ministru, Aurelia Cristea…?
Nu știu cine e, nu am auzit de ea. Nu știu cu ce se ocupă 
consilierii locali, dar știu cu ce ar trebui să se ocupe“.
(Diana Andreea, 25 de ani)

„Absolut nimic nu știu despre această doamnă, sau despre 
consilierii locali. Știu doar că se ocupă cu probleme admi-
nistrative și sunt plătiţi din bani publici, dar nu știu ce fac 
sau de la ce partide sunt. Nu ne informează nimeni, nu se 
organizează întruniri, iar dacă ei nu ne informează pe noi 
ce fac, noi cum să știm…?“
(Simion Vălean, 64 de ani)

„Parcă am mai văzut-o, dar nu știu exact unde. Cred că știu 
în schimb o altă persoană de la Consiliul Local Cluj, e mai 
tânăr, mai blond parcă, dar nu știu cum îl cheamă, implicat 
în proiectul Cluj, Capitală a Tineretului…( n.red- Ioan 
Bâldea). Altfel, despre politicieni se aude doar din dosarele 
DNA în ultima vreme“.
(Benţa Georgian, 25 de ani)
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Fostul preşedinte Traian 

Băsescu se întreabă, 

într-o postare pe 

Facebook, dacă „penibilii 

de la transporturi“ nu ar 

putea fi  un subiect la con-

sultările din 20 aprilie 

dintre preşedintele Klaus 

Iohannis şi partidele poli-

tice, explicând că 

România are un 

Masterplan pentru con-

strucţia de autostrăzi încă 

din 1999.

„Miron Mitrea, Ludovic Or-

ban, Dan Şova, Relu Fenechiu 

şi, în sfârşit, ultimul pe listă, 

adus cu mari sacrifi cii de la 

Cluj pentru a completa gale-

ria de incompetenţi de la trans-

porturi, Ioan Rus au vânturat 

românilor hărţi cu mii de ki-

lometri de autostrăzi. De fi e-

care dată,Comisia Europeană 

le-a dat cu hărţile în cap, eti-

chetându-i ca fi ind incompe-

tenţi", a scris fostul preşedin-

te, explicâd că România are 

un Masterplan pentru con-

strucţia de autostrăzi adoptat 

prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 

16/1999.

Băsescu susţine că „gu-

vernele PSD-iste au adăugat 

în anexa acestei ordonanţe 

tot soiul de bazaconii con-

form intereselor baronimii, 

dar şi pe măsura incompe-

tenţei miniştrilor transportu-

rilor care n-au priceput ele-

mentarul, că pot utiliza bani 

europeni prioritar pentru au-

tostrăzi care fac parte din co-

ridoarele pan-europene IV şi 

IX (ca de altfel şi la calea fe-

rată)“.

Fostul şef al statului mai 

spune că aceşti miniştri „au 

cheltuit enorm pentru tot so-

iul de noi master-planuri“ şi 

îl sfătuieşte pe actualul minis-

tru al Transporturilor, Ioan 

Rus, să dea în lucru autostră-

zile Piteşti – Râmnicu Vâlcea 

– Sibiu/Ploieşti – Buzău – 

Focşani – Albiţa şi Centura 

Bucureşti – Sud, "autostrăzi 

încă neexecutate faţă de Mas-

terplanul din 1999” şi care tre-

buie făcute întrucât altfel Ro-

mânia nu va mai primi bani 

europeni pentru alte auto-

străzi.

O altă sugestie făcută de 

Traian Băsescu este include-

rea pe lista de priorităţi a au-

tostrăzii Craiova – Piteşti: „Cu 

siguranţă aveţi argumentul 

puternic al existenţei uzinei 

Ford şi ar putea fi  acceptat de 

Comisie pentru noul exerciţiu 

bugetar“.

Într-un alt mesaj, postat 

pe Facebook tot joi şi adre-

sat „propagandiştilor min-

cinoşi“ care susţin că el nu 

a vrut să se construiască au-

tostrăzi, Traian Băsescu pu-

blică numele oficialilor ca-

re au semnat şi contrasem-

nat Ordonanţa nr. 16/1999, 

adoptată de Guvernul Radu 

Vasile.

„Penibilii de la transporturi“, un subiect la consultările de la Cotroceni?

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

713 şantiere au fost veri-

fi cate de Primăria 

Cluj-Napoca. Pentru 

neregulile constatate au 

fost aplicate amenzi de 

23.400 lei.

În perioada ianuarie – mar-

tie 2015, Primăria Cluj-Napo-

ca a verifi cat 713 şantiere din 

Cluj-Napoca. În urma verifi -

cărilor făcute de Primăria 

Cluj-Napoca s-au dat amenzi 

în valoare de 24.300 lei, fi -

ind încheiate 15 procese ver-

bale de constatare a contra-

venţiilor. Printre neregulile 

constatate se numără murdă-

rirea carosabilului. Astfel de 

situaţii s-au înregistrat pe stra-

da Horea la lucrările de rea-

bilitare a reţelei de apă, Ca-

lea Someşeni nr.8 (2 sancţi-

uni), Graurilor nr.4, Eugen 

Ionesco nr.87, Tăietura Tur-

cului nr.23 şi nr.24, Uliului 

FN, Alexandru Vaida Voevod 

FN, Între Lacuri intersecţie 

cu Dunării (2 sancţiuni), Emil 

Racoviţă nr. 28. Pe strada Ha-

ţeg nr. 9 a fost dată amendă 

pentru lipsa contract evacu-

are deşeuri, pe strada Ştefan 

Octavian Iosif intersecţie cu 

strada Cotită s-a descoperit 

că lipsea plasa de protecţie. 

Nu exista rampă de spălare 

pe şantierele de pe străzile 

Arinilor nr. 26, Mărginaşă nr. 

27F şi Calea Mănăştur nr.48. 

Pe strada Moldoveanu nr.2 la 

un şantier de anvelopare ter-

mincă a blocurilor deşeurile 

erau depozitate pe zona ver-

de, iar pe strada Traian nr. 

77A se efectuau lucrări pro-

ducătoare de praf care nu 

erau protejate cu plasă.

“Organizările de şantier de 

pe raza municipiului Cluj-Na-

poca se afl ă în atenţia perma-

nentă a inspectorilor din ca-

drul Serviciului Control Pro-

tecţia Mediului. Acestea sunt 

monitorizate, iar în cazurile 

în care se constată nerespec-

tări ale legislaţiei în vigoare 

sunt dispuse măsuri imedia-

te. În caz de nerespectare a 

măsurilor dispuse sunt apli-

cate sancţiuni contravenţio-

nale”, se arată într-un răspuns 

al Primăriei Cluj la o solicita-

re a consilierului local PNL, 

Ioan Bîldea cu privire la şan-

tierele din municipiu.

Primăria este asaltată cu 

reclamaţii şi sesizări referitoa-

re la noroiul şi praful de pe 

străzi aduse de maşinile care 

lucrează pe şantiere. Oamenii 

semnalează probleme de acest 

gen în toate zonele din Cluj-Na-

poca. „Trotuarele sunt mize-

rabile, nefi ind curăţate proba-

bil niciodată. Dar mai rău, mi-

zeria provine de la şuvoaiele 

cu noroi care curg pe partea 

stângă a străzii, în sensul de 

coborâre, aproape zilnic. Aces-

tea par a fi  cauzate de şanti-

erele din zonă şi duc, printre 

altele, la împroşcarea pietoni-

lor cu noroi de către maşini-

le care urca stradă”, scrie un 

clujean într-o sesizare referi-

toare la şantierele de pe Tăie-

tura Turcului.

Amenzi drastice 
pentru neregulile de 
pe şantierele din Cluj
Clujenii trimit periodic reclamaţii cu privire 
la murdărirea străzilor cu noroi de pe roţile 
camioanelor care ies de pe şantiere.

Profesorul suplinitor de 

franceză Ion Piţoiu de la 

Şcoala Octavian Goga din 

Cluj-Napoca este cercetat 

penal de către poliţiştii de 

la Secţia 4 din Cluj-Napoca 

pentru rele tratamente 

aplicate minorilor.

Elevul care a căzut în mâi-

nile profesorului de franceză 

Piţoiu a ajuns la Urgenţă cu 

o ureche care sângera.

Profesorul Ion Piţoiu, în 

vârstă de 27 de ani, predă 

limba franceză la Şcoala Oc-

tavian Goga din Cluj Napo-

ca, fi ind suplinitor. Pe nume-

le lui Piţoiu a fost deschis un 

dosar penal deoarece obişnu-

ieşte să îi tragă foarte tare de 

urechi pe elevi, până le dă 

sângele, relatează evz.ro.

Ultimul incident a avut loc 

pe data de 17 februarie 2015, 

chiar în curtea şcolii. Fără să 

ştie nimeni care a fost moti-

vul, lui Piţoiu i s-a pus „pa-

ta” pe un copil de nouă ani 

care se juca în apropierea por-

ţii de ieşire din şcoală. La un 

moment dat, profesorul de 

franceză s-a dus spre copil şi 

l-a tras atât de tare de ure-

che încât i-a dat sângele.

Mama elevului susţine că in-

cidentul s-a petrecut în pauza 

de la ora 12:00, în curtea şcolii. 

„După incident fi ul meu a fost 

dus la cabinetul medical unde 

asistenta de serviciu a stabilit 

că trebuie să fi e consultat de un 

specialist. După câteva ore am 

ajuns la un specialist de la Uni-

tatea de Primire a a Urgenţelor, 

urechea copilului fi ind foarte 

umfl ată. Medicul ne-a comuni-

cat că a suferit un traumatism 

pavilionar ureche dreaptă şi a 

sesizat Poliţia”, a povestit ma-

ma elevului agresat.

La scurt timp, poliţiştii au 

demarat cercetările penale şi 

au deschis un dosar penal în 

care profesorul Ion Piţoiu es-

te cercetat pentru rele trata-

mente aplicate minorilor.

Incidentul a dus la sancţi-

onarea profesorului de fran-

ceză cu reducerea salariului 

cu 15 la sută pentru o perioa-

dă de şase luni. Din cauza 

comportamentului profesoru-

lui de franceză, directorul Şco-

lii Octavian Goga, profesorul 

Sorin Pop şi-a dat demisia în 

data de 24 martie a.c., pentru 

a nu mai fi  chestionat în le-

gătură cu faptele acestuia.

Mama elevului agresat a 

mai declarat că a fost la Poli-

ţie unde a dat o declaraţie în 

care s-a constituit parte vătă-

mată şi solicită tragerea la răs-

pundere penală a profesoru-

lui violent. „Au trecut atâtea 

zile de la incident şi aş fi  aş-

teptat să vină domnul profe-

sor să îşi ceară scuze dar nu 

s-a întâmplat acest lucru”, a 

mai spus mama elevului.

Inspectorul şef al Inspec-

torutului Şcolar Judeţean Va-

lentin Cuibus nu a putut fi  în-

să contactat telefonic de re-

porterul Monitorului de Cluj, 

pentru a exprima un punct de 

vedere, având telefonul închis.

Un profesor de franceză le 
RUPE URECHILE ELEVILOR
Ion Pițoiu este cercetat penal pentru rele tratamente aplicate copiilor

Profesorul predă limba franceză la Şcoala Octavian Goga

Miron Mitrea Ludovic Orban Relu Fenechiu Dan Șova Ioan Rus

Celebru pentru 
vorbele „de duh“

Profesorul de franceză a 
avut mai avut probleme 
cu elevii și în trecut, pe 
care Monitorul de Cluj 
le-a semnalat.
În urmă cu câteva luni, pă-
rinţii susţineau că profeso-
rul i-ar fi  spus unei eleve 
din clasa a VII-a că „în via-
ţă nu contează ce ai în 
cap, ci «ţâţele și curul»”. 
Părinţii mai spuneau că 
profesorul suplinitor îi 
apostrofează pe elevi cu 
expresii precum „dobitoci, 
blegi, idioţi, handicapaţi, 
proști, nebuni”, iar cei mici 
se simt stresaţi în urma 
orelor de franceză. Potrivit 
părinţilor, unei eleve care 
poartă ochelari i-ar fi  spus, 
deranjat că se ridica să va-
dă mai bine la tablă „nici 
cu ochelari nu vezi?”, iar 
unii copii s-au încuiat în 
baie sau nu au venit la ora 
de franceză de teamă.

ANDREEA COROIAN |  purtător de cuvânt ISJ Cluj

„ISJ Cluj şi direcţiunea şcolii îl monitorizează 
în permanenţă pe profesorul de franceză“
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CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii rn. 31/1990 
republicată și a actului constitutiv al societăţii 
Administratorul unic al Societăţii URBANA S.A. cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 4, înmatriculată la 
ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub J12/1563/1991 la 
O.R.C. Cluj și C.I.F. 201918, convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor 
societăţii pentru data de 22.05.2015 ora 14.00 la 

sediul societăţii cu următoarea ordine de zi:

1. Realegerea Comisiei de Cenzori.
2.  Prezentarea și aprobarea bilanţului contabil al 

societăţii pe anul 2014.
3.  Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune a 

Administratorului unic asupra situaţiilor fi nanciare 
pe anul 2014.

4.  Prezentarea raportului Comisiei de cenzori asupra 
situaţiilor fi nanciare pe anul 2014.

5.  Aprobarea contului de profi t și pierdere și a modului 
de repartizare a profi tului.

6.  Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului 
unic pe anul 2014.

7.  Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2015 și împuternicirea 
Administratorului Unic pentru modifi carea acestuia 
în funcţie de evoluţia pieţei.

8.  Aprobarea mandatări i  reprezentantului 
administratorului unic al societăţii de semnare a 
hoătărârii AGA și mandatarea reprezentantului 
acestuia de a face toate demersurile de publicitate 
necesare, prevăzute de lege pentru înregistrare la 
ORC Cluj a hotărârii AGA.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a 
acţionarilor societăţii pentru data de 22.05.2015 

ora 15.00 la sediul societăţii cu următoarea 
ordine de zi:

1.  Aprobarea proiectului de divizare a societăţii URBANA 
S.A. în două societăţi în temeiul Art. 238-251 din 
Legea nr. 31/ 1990 astfel cum a fost întocmit de 
administratorul unic al societăţii.

2.  Aprobarea transformării societăţii URBANA din 
societatea pe actiuni in societate cu raspundere limitata 
ca urmare a divizarii și reducerii capitalului social.

3.  Aprobarea datei pentru care se va intocmi bilantul 
de divizare.

4.  Aprobarea actelor constitutive a celor două societăţii 
rezultate în urma divizării.

5.  Mandatarea administratorului unic al societăţii de 
a face demersurile necesare în vederea fi nalizării 
acţiunii de divizare a societăţii URBANA SA.

6.  Aprobarea mandatării administratorului unic al 
societăţii de semnare a hoătărârii AGA și mandatarea 
d-lui av. Gaziuc Todor de a face toate demersurile 
de publicitate necesare, prevăzute de lege pentru 
înregistrare la ORC Cluj.

7.  Aprobarea datei de înregistrare care administratorul 
unic o propune ca fi ind 24.02.2015.

La adunarea generală vor participa toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
14.05.2015, personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin 
reprezentanţii mandataţi prin procură specială sau notarială, 
care vor fi  depuse la sediul societăţii comerciale cu 48 de 
ore anterior ţinerii adunării generale sub sancţiunea prevăzută 
de lege, iar la intrarea în sală de ședinţă se vor legitima cu 
carte de identitate, buletin de identitate sau pașaport.

Formularele de procuri speciale şi actele care se vor 
prezenta în adunarea generală pot fi  obţinute de la sediul 
societăţii, începând cu data de 22.04.2015

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii 
sau la tel. 0723466772.

Societatea URBANA S.A. CLUJ-NAPOCA

prin administrator unic Societatea MARIMED S.R.L.
prin TURCU SORINEL-IONEL

Farmec dă startul unei 

noi competiții online, la 

fi nalul căreia 25 de 

câștigători vor participa 

la primul Atelier de Selfi e 

din România, susținut de 

artistul Dorian Popa, 

ambasadorul gamei 

Gerovital Happiness și de 

fotograful Dragoș Asaftei.

Pentru a intra în competiție, 

concurenții trebuie să își facă 

un selfi e alături de un produs 

Gerovital Happiness și să pos-

teze imaginea pe pagina de 

Facebook Farmec sau să o tri-

mită la adresa concurs@far-

mec.ro cu titlul „Înscriere con-

curs Atelierul de Selfi e”. 

Concursul se desfășoară în 

perioada 15 aprilie – 15 mai, 

iar 25 de participanți care adu-

nă cele mai multe LIKE-uri la 

selfi e-ul realizat vor câștiga 

un loc la Atelierul de Selfi e.

Pentru a-i susține în campa-

nia de strângere de LIKE-uri, 

Farmec va fi  alături de participanți 

oferindu-le minimostre cu pro-

duse, cover photo Facebook și 

profi l special de participant. Ast-

fel, aceștia își pot implica prie-

tenii sau membrii familiei și pot 

obține mai multe voturi. 

În cadrul Atelierului de Sel-

fi e ce se va desfășura pe 23 

mai în București, participanții 

vor afl a ce trebuie să facă pen-

tru a realiza selfi e-uri perfec-

te. Pe lângă sfaturi de la foto-

graful Dragos Asaftei, artistul 

Dorian Popa le va împărtăși 

din trucurile și secretele celor 

mai reușite selfi e-uri de vede-

tă. De asemenea, specialiști 

în frumusețe le vor oferi 

participanților o sesiune spe-

cială despre îngrijirea tenului. 

Special pentru mamele par-

ticipanţilor care doresc să–i în-

soţească la eveniment, Farmec 

a pregătit un training de îngri-

jire, care se va desfășura în pa-

ralel cu Atelierul de selfi e-uri. 

Gerovital Happiness este 

cea mai nouă gamă Farmec, 

ce conține produse cosmeti-

ce pentru față și corp pe ba-

ză de extracte din fructe pre-

cum zmeura, afi ne și caise. 

Noua gamă Gerovital Happi-

ness se adresează persoane-

lor începînd cu vârsta de 16 

ani, dar este potrivită și pen-

tru tenurile mature  pentru 

îngrijirea de bază. Produsele 

din gama Gerovital Happiness 

au formulări ușoare, parfu-

muri hipoalergenice și nu 

conțin parabeni, iar benefi ci-

ile și prospețimea fructelor se 

pot observa cu ușurință atât 

din ambalajele pline de cu-

loare, cât și în formulele atent 

concepute pentru fi ecare pro-

dus din gamă.

Învață să faci selfie-uri perfecte 
cu Farmec și artistul Dorian Popa

Reprezentanţii UDMR 

se întrunesc, la sfârşitul 

acestei săptămâni, la Cluj, 

pentru a-şi alege noua 

conducere.

Preşedintele PSD, premie-

rul Victor Ponta, co-preşedin-

ţii PNL, Alina Gorghiu şi Va-

sile Blaga, preşedintele PLR, 

Călin Popescu Tăriceanu, şi 

cel al PC, Daniel Constantin, 

vor participa, la sfârşitul aces-

tei săptămâni, la cel de-al 

12-lea Congres al UDMR de 

la Cluj-Napoca.

La Congresul Uniunii sunt 

aşteptaţi şi politicieni din Un-

garia, printre care vice-premi-

erul Semjen Zsolt.

Reuniunea liderilor UDMR 

se va desfăşura în perioada 17 

– 18 aprilie la Casa de Cultură 

a Studenţilor din Cluj-Napoca.

Singurul candidat pentru 

funcţia de preşedinte al Uni-

unii este actualul lider al uni-

unii, Kelemen Hunor (foto).

Clasa politică 
se reuneşte la Cluj

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

255 de parlamentari au 

semnat propunerea legis-

lativă privind pensiile 

speciale ale parlamentari-

lor. Dintre aceştia, câţiva 

sunt clujeni.

Propunerea legislativă pen-

tru modifi carea şi completa-

rea Legii nr.96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi senato-

rilor, care prevede pensiile 

speciale ale parlamentarilor, 

a fost depusă joi la Camera 

Deputaţilor şi este semnată 

de 255 de deputaţi şi senatori.

Puterea şi Opoziţia 
şi-au unit forţele

Astfel, dintre parlamentarii 

clujeni care au semnat pentru 

o bătrâneţe îmbelşugată, doi 

sunt liberali, trei sunt social de-

mocraţi şi unul de la PMP. De 

asemenea, şi deputatul UDMR 

Mate Andras susţine proiectul.

Este vorba despre deputa-

ţii PNL Adrian Oros şi Radu 

Zlati, deputaţii PSD Aurelia 

Cristea şi Cornel Itu şi depu-

tatul PMP Adrian Gurzău. Pe 

lista semnatarilor apare, de a-

semenea şi senatorul social 

democrat Alexandru Cordoş. 

Ceilalţi şapte parlamentari nu 

au semnat lista, dovadă că se 

poate ca nu chiar toţi aleşii 

să alerge doar după privilegii.

Purtătorul de cuvânt al PNL, 

Ionuţ Stroe a declarat joi că li-

beralii nu susţin pensiile spe-

ciale pentru parlamentari şi 

că partidul va face efortul de 

a-şi convinge propriii parla-

mentari care au semnat aceas-

tă iniţiativă, adăugând că spe-

ră să nu fi e puşi în situaţia 

unor sancţiuni.

Deputatul PSD Cornel Itu 

susţine că iniţiativa legislati-

vă vizează, printre altele, o 

similitudine între Parlamen-

tul European şi Parlamentul 

României.

„Am semnat proiectul ca-

re se va discuta în grupurile 

parlamentare şi apoi în ple-

nul Parlamentului. Prin aceas-

tă iniţiativă s-a dorit, pe de-o 

parte, o similitudine între Par-

lamentul European, unde eu-

roparlamentarii benefi ciază 

de pensii la fi nal de mandat, 

şi Parlamentul României, şi 

introducerea unei normalităţi 

în ceea ce priveşte parlamen-

tarii români care ar trebui să 

benefi cieze de pensii decen-

te. Avem colegi care sunt în 

Parlament din anii ’90 şi ca-

re nu au spor de vechime, ei 

cum ies la pensie?“, a decla-

rat Itu, citat de Mediafax.

Şi deputatul UDMR Mate 

Andras, liderul UDMR Cluj, 

susţine proiectul, argumen-

tând că nu este în regulă ca 

un parlamentar să iasă la pen-

sie cu 1.000 de lei.

„Nu am semnat încă pro-

iectul, dar este posibil să îl 

semnez. Nu cred că este în 

regulă ca un parlamentar, ca-

re nu benefi ciază de vechime 

pe durata mandatelor, să ia-

să la pensie cu 1.000 de lei, 

câtă vreme contribuţia sa la 

bugetul asigurărilor sociale a 

fost ridicată şi nu i se calcu-

lează vechimea la pensie”, a 

spus şi Mate Andras.

Legiferează doar pentru ei
PSD vrea să repare ce „a stri-

cat Emil Boc“. Astfel şi-au mo-

tivat social democraţii iniţierea 

proiectului prin care vor să se 

revină la pensiile „nesimţite“.

Chiar dacă în cursul aces-

tei săptămâni nu s-au înghe-

suit să legifereze, parlamenta-

rii nu au uitat de acest proiect 

care îi vizează în mod direct.

Iniţiatorii propunerii legis-

lative vor să se asigure că pro-

iectul are susţinerea necesară, 

pentru a fi  adoptat. Potrivit 

proiectului care reintroduce a-

ceste privilegii pierdute, după 

un mandat, parlamentarul ar 

urma să primească o pensie 

specială de 1.600 de lei. La do-

uă mandate, alesul ar primi 

undeva în jur de 3.400 de lei 

şi dacă ar avea trei mandate 

la activ, ar primi 4.400 de lei.

Parlamentarii clujeni 
vor pensii „nesimţite“
Câţiva parlamentari clujeni se regăsesc pe lista aleşilor care vor pensii speciale.

255 de parlamentari au semnat propunerea legislativă privind pensiile speciale ale parlamentarilor
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Comunicat anunţ privind derularea cursului de formare profesională continuă
„Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (NC 5133.2.1)“

În perioada 06 aprilie 2015 – 21 octombrie 2015, în cadrul proiectului “PRO-SANATATE 
– Creşterea accesului angajaţilor din sistemul medico-social din România la programele 
de formare profesională continuă” se derulează în judeţul Cluj, cursul gratuit de formare 
profesională continuă „Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (NC 5133.2.1)”.

Cursul „Ingrijitoare bolnavi la domiciliu (NC 5133.2.1)“, organizat si derulat de către 
Societatea Naţională de Cruce Roşie din România se adresează angajaţilor necalifi caţi și/
sau cu un nivel scăzut de califi care din domeniul medico-social care doresc să-și îmbunătăţească 
nivelul de califi care a forţei de muncă și să-și dezvolte competenţe profesionale pentru o 
mai bună adaptabilitate la nevoile pieţei și la evoluţia economică. Acest curs oferă creșterea 
oportunităţilor de accesare a altor posturi și de avansare în cadrul pieţei muncii, asigurarea 
stabilităţii postului, precum și creșterea accesului la metode alternative moderne de formare 
continuă, conţinuturi și metode adecvate specifi cului grupului ţintă și priorităţilor actuale 
în domeniul medico-social.

Cursul este autorizat CNFPA și cumulează un total de 720 de ore, fi ind format din:
• pregătire teoretică – 240 ore
• și partea practică – 480 ore.

In cadrul procesului de inscriere, derulare si fi nalizare a cursului de formare profesională 
continua, cursanţii – angajaţi necalifi caţi și/sau cu un nivel scăzut de califi care din domeniul 
medico-social benefi ciează de servicii de informare, consiliere și orientare profesională, iar 
ca urmare a absolvirii programului de califi care vor primi subvenţia în valoare de 960 RON.

Informaţii privind proiectul:
Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaţilor din sistemul medico-social 

din Romania la programele de formare profesională continuă”, este cofi nanţat din Fondul 
Social European – Investește în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 și implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 
2015, de către Asociaţia pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA 
în parteneriat cu Societatea Naţională de Cruce Roșie din România și Fundaţia pentru 
Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.

Coordonator local campanii – Bratu Simona, E-mail: simona.bratu@crucearosie.ro
Coordonator informare și publicitate – Nedelcu Daniela, E-mail: nedelcu_daniela@

ymail.com
Responsabil informare si publicitate – Nadia Lazăr, E-mail: comunicare@crucearosie.ro
Telefon: 021 240 14 10, Fax: 031 438 10 06

Investe                                                                Aprilie 2015 
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Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ că in 
perioada 20.04.2015 – 25.04.205 Societatea ”Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj “ SA exe-
cută lucrări de reparaţii modernizări şi reabilitări pe următoarele sectoare:

Reabilitare și modernizare DJ 108C : Mănăstireni-Călata , km 36+050 – 44+765;
Reabilitare si modernizare DJ 107N:Gura Râșca-Someșu Rece,km 28+612- 36+200;
Reabilitare si modernizare DJ 103N:DN 1( Șaula)-limita jud.Salaj,km 0+000 – 2+800
Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 0+000 – 4+000
Reparaţie capitala străzi in localitatea Băiţa (municipiul Gherla)
Reciclare strat rutier pe DJ 161E:Habadoc-Buza,km 8+000 – 15+350
Lucrari de intretinere drumuri pietruite pe urmatoarele sectoare:
-DJ 109V:Pădureni-Satu Lung.km 2+930 – 15+390
- DJ 161:Dabâca-Panticeu-Sărata, km 29+000 – 40+000 ;41+100 – 49+050
- DJ 103 M :Vâlcele -Rediu –Aiton,km 0+000 – 8+100
- DJ 109 C: Fizeșu Gherlii – Ţaga, km 9+000 – 22+000

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

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj a încheiat 

un „parteneriat” cu o agen-

ţie de turism, apropiată de 

PSD, cu care ar fi  „negoci-

at” preţuri mai mici pentru 

cazarea la hotel a elevilor 

participanţi la Olimpiadele 

naţionale. Preţul mai mic 

este exact suma alocată de 

Ministerul Educaţiei pen-

tru cazarea participanţilor, 

iar banii s-au dus direct în 

conturile unor hoteluri 

apropiate de PSD. 

Întâmplător, desigur, şeful 

IŞJ este unul dintre liderii 

PSD Cluj...

Cluj-Napoca a găzduit în 

2014 şi 2015 trei olimpiade şco-

lare naţionale. În ambii ani, 

elevii au fost cazaţi la hoteluri 

de trei şi patru stele, în urma 

unui parteneriat „negociat” de 

conducerea Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Cluj cu agen-

ţia de turism Alis Holidays.

„Achiziţionarea locurilor 

de cazare pentru olimpiade-

le naţionale s-a făcut în am-

bii ani în baza parteneriatu-

lui de sprijinire a excelenţei 

din învăţământ pe care In-

spectoratul Şcolar Judeţean 

Cluj l-a încheiat în 2014 cu 

S.C. AlisHolidays SRL. Ast-

fel, pe lângă excursiile gra-

tuite pe care le oferă olimpi-

cilor clujeni, reprezentanţii 

fi rmei s-au angajat prin aces-

ta să contribuie la organiza-

rea olimpiadelor naţionale 

care vor avea loc la Cluj fă-

ră a percepe comision”, se 

arată într-un răspuns al In-

spectoratului Şcolar la soli-

citarea Monitorul de Cluj.

55 lei/zi camera, 
bani de la Minister

Potrivit conducerii ISJ Cluj, 

preţul unui loc de cazare a 

fost „negociat”, atât în 2014, 

cât şi în 2015, la preţul de 55 

de lei/zi. Exact bugetul alo-

cat de Ministerul Educaţiei 

pentru cazarea şi masa unui 

elev participant la Olimpiadă!

Anul trecut, la Olimpiada 

Naţională de Fizică au fost 

544 de participanţi, cazaţi la 

hotelurile Sportul, Belvedere 

şi Premier.

În acest an, cei 257 de par-

ticipanţi la Olimpiada Naţio-

nală de Geografi e, respectiv 

cei 125 de participanţi la Olim-

piada de Mecanică au fost ca-

zaţi la Belvedere, Univers T 

şi Delaf.

Alis Grup, fi rmă 
apropiată de PSD

Alis Holidays Cluj aparţine 

Alis Group din Cluj, o fi rmă 

apropiată a PSD, al cărei nu-

me a apărut în scandalurile 

privind atribuirea unor trase 

pentru transportul public de 

persoane în judeţ.

Unul dintre şefi i fi rmei Alis 

Group este Alin Popovici, vi-

cepreşedinte al PSD Cluj.

Şi hotelurile 
aparţin „famigliei”

Hotelurile Belvedere şi Sport 

sunt ale societăţii Unita Turism, 

un mare lanţ hotelier (deţine 19 

unităţi de cazare în mai multe 

oraşe din ţară), legat tot de PSD. 

Spre exemplu, deputatul clujean 

Aurelia Cristea a fost în perioa-

da septembrie 2004 – octombrie 

2005 director comercial al Uni-

ta Turism Holding Timişoara.

De asemenea, Remus Lă-

puşan, preşedintele PSD 

Cluj, a fost director al Uni-

ta Asigurări Cluj, firmă ca-

re face parte tot din grupul 

Unita.

Hotelul Univers T care a 

găzduit, de asemenea, elevii 

olimpici este al Consiliului Ju-

deţean Cluj, condus în 2014 

de tandemul Uioreanu-Oleleu.

Întrebări fără răspuns

1) Cum a selectat Inspecto-

ratul Şcolar Cluj tocmai 

agenţia AlisHolidays?

2) Pe ce criterii au fost alese 

hotelurile Belvedere, Sportul, 

Premier, Delaf şi Univers T?

3) De ce în toate aceste fi r-

me apar ca ciupercile după 

ploaie nume ale liderilor 

PSD, partid din a cărui con-

ducere face parte şi şeful 

IŞJ, Valentin Cuibus?

O singură certitudine

Inspectorul şcolar general 

Valentin Cuibus este atât de 

ocupat cu aranjarea cazării 

participanţilor la olimpiade în 

hotelurile PSD, prin agenţia 

PSD, încât nu mai are timp să 

se ocupe de probleme precum 

profesorii agresivi cu elevii 

sau condiţiile precare din u-

nele unităţi școlare.

Olimpicii, cazați în „famiglie”
Aproape 1.000 de elevi care au participat la trei olimpiade naţionale la Cluj-Napoca au fost cazaţi 
la hoteluri de trei şi patru stele, unele dintre acestea administrate de firme apropiate PSD. 

Bani pentru olimpiade de la CJ şi Primărie

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a primit bani de la Consiliul 
Judeţean Cluj și Primăria municipiului Cluj-Napoca pentru orga-
nizarea olimpiadelor și concursurilor școlare. Fondurile de la 
forul judeţean au fost alocate prin proiectul de hotărâre privind 
bugetul judeţului pe anul 2015. “În solicitarea depusă pentru 
alocarea de fonduri, Inspectoratul Școlar Judeţean a precizat 
suma necesară pentru cofi nanțarea organizării olimpiadelor 
naționale, internaționale și concursurilor care se desfășoară la 
Cluj (130.000 lei) și suma necesară organizării olimpiadelor 
județene (20.000 lei). Achitarea efectivă a sumelor se face du-
pă verifi carea decontului depus de Inspectoratul Școlar 
Judeţean și unităţile de învăţământ care organizează concursul, 
după caz”, au precizat reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj. 
Decont în care vor aprărea, desigur, „economiile” obținute de 
Valentin Cuibus prin colaborarea cu Alis Holidays.

Într-un document al DNA Cluj este menţionat că persoane din 
conducerea Consiliului Judeţean Cluj și a PSD Cluj au făcut lob-
by pentru Alis Group. 
„Vicepreședintele CJ Cluj, Oleleu Ioan, împreună cu consilierul 
județean Lăpușan Remus, acționează abuziv pentru susținerea 
intereselor operatorului de transport persoane Alis Group (din 
care fac parte societățile Tour Claus SRL, Feldibere Trans SRL, 
Auto Trust Corporation SRL) aparținând oamenilor de afaceri 
Jișa Liviu, Șipoș Vasile Sorin și Lăpuște George Ioan în vederea 
avantajării grupului de fi rme în cadrul Programului de trans-
port intrajudețean 2014-2019, urmărind favorizarea acestor 
societăți prin trafi c de infl uență, sens în care există date că le-
au fost remise sume semnifi cative de bani”, se arată într-un 
document al DNA Cluj, citat de clujust.ro.

Uioreanu, Oleleu şi Lăpuşan, 
lobby pentru Alis Group
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ACORD DE MEDIU

S.C. CORTUSA S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Extindere hala de producţie şi extindere 
platforma betonată“, în municipiul Dej, str. Henri Coandă 
nr. 6 judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul depus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 
și marţi-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 
9.00-12.00 şi la sediul S.C.CORTUSA S.R.L. din municipiul 
Dej str. Henri Coandă nr. 6, jud. Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între 
orele 08.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Mihai Tiniş (28 de ani) şi 

Maria Petrici (28 de ani) 

s-au întors recent din 

Statele Unite ale Americii şi 

şi-au deschis propria aface-

re cu banii câştigaţi acolo. 

Au plecat în State imediat 

după ce au absolvit Faculta-

tea de Ştiinţe Economice din 

cadrul Universităţii Ba-

beş-Bolyai. Le-a plăcut în SUA, 

dar nu într-atât de mult încât 

să rămână acolo. “E foarte 

frumos în America, ne-am 

plimbat, am văzut, dar ceva 

tot ne-a chemat acasă. Dacă 

poţi să faci aceeaşi bani pe 

care îi faci acolo şi aici, aca-

să, de ce să rămâi acolo?”, 

spune Mihai Tiniş.

Şi au reuşit. La şase luni 

după întoarcerea din SUA, şi-au 

deschis propriul restaurant pe 

care îl vor inaugura sâmbătă 

şi au adus burgerul 100% ame-

rican în Cluj-Napoca.

Cum a ajuns California 
Burger la Cluj-Napoca

Mihai şi Maria au muncit 

în California timp de patru 

ani şi jumătate. Maria a lucrat 

pe la diferite restaurante şi 

hoteluri, iar Mihai a lucrat în 

staţiuni de schi. Ştiau că din 

banii strânşi acolo urmau să 

îşi deschidă propria afacere 

în România, dar nu ştiau atunci 

în ce domeniu.

„În State, lucrând în restau-

rante, în staţiunile de schi, am 

tot mâncat hamburger, pentru 

că la ei burgerul e o chestie la 

ordinea zilei. Am mâncat într-o 

grămadă de locuri, inclusiv îl 

făceam acasă şi ne-a plăcut 

foarte mult reţeta respectivă. 

Pe zi ce trecea, ziceam că a-

ceastă chestie ar merge foarte 

bine şi în România, în special 

dacă aducem reţeta respectivă 

tradiţională, autentică, exact 

aşa cum e ea acolo ar trebui să 

prindă în mod normal şi la pu-

blicul din România. Şi după pa-

tru ani am ajuns la concluzia 

că putem face în Cluj aşa ce-

va”, povesteşte Maria.

Mihai spune că doi ani la 

rând la resortul de schi a în-

văţat, printre altele, cum să 

întoarcă burgerii, cum să fa-

că costiţe şi grătar.

“Chiar acolo am învăţat să 

fac ribs (n.red. costiţe) şi bar-

beque (n.red. grătar). Noi atât 

vom avea în meniu, ribs, bur-

ger, cartofi  pai şi onion rings 

(n.red. inele de ceapă). Va fi  

foarte simplu meniul. Din do-

uă chestii: burger şi barbeque 

ribs. În Cluj nu mai există acest 

gen de restaurant, după aceas-

tă reţetă. E exact reţeta tradiţi-

onală luată de la un restaurant 

de cinci stele din America. Vom 

folosi doar ingrediente proas-

pete, fresh, aduse în aceeaşi zi, 

nimic congelat. Este o reţetă 

care se bazează pe 100% car-

ne, adică nu va avea alte ingre-

diente, burgerul în sine nu va 

fi  cu amestecuri de ceapă, ce-

ea ce se întâmplă foarte des în 

România, în marea majoritate 

a restaurantelor, un pic de car-

ne şi restul alte chestii”, mai 

spune Mihai.

Reţeta secretă

Mariei Petrici i-a plăcut foar-

te mult să gătească şi nu-şi 

poate imagina un alt job care 

să fi e în afara bucătăriei. A 

avut noroc să primească de la 

un bucătar din State reţeta tra-

Doi tineri antreprenori 
să aducă visul american
Au terminat facultatea şi au luat calea Americii pentru a trăi visul american. Au plecat cu
de acolo”, să facă bani şi să încerce ceva pe cont propriu în ţara lor. După patru ani, efort
aproape să-şi îndeplinească visul. Au reuşit să pună pe picioare o afacere unică pentru C

 Mihai Tiniş şi Maria Petrici închină pentru succesul lor

MAI MULTE DETALII DESPRE AFACEREA 
CELOR DOI ȘI O GALERIE FOTO AICI
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Proiect co-fi nanţat prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu“

Titlu proiect: „Investitii si dotari pentru imbunatatirea capacitatii de operare a Companiei 
de Apa Aries Turda „

Anunt public decizia etapei de încadrare fără EIM

SC Compania de Apă Arieş TURDA

Comunicat în: 17.04.2015

Compania de Apă ARIEŞ SA Turda, titular al proiectului „Investiţii şi dotări pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda„ 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 şi continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii 
de operare a Companiei de Apă Arieş Turda, propus a fi  amplasat în Câmpia Turzii, str. 
Tudor Vladimirescu Fn, judetul Cluj şi comuna Mihai Viteazu, sat Corneşti, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni, 
între orele 9.00-16.30 şi marţi – joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00, 
precum şi la urmatoarea 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.

DIRECTOR GENERAL
Cristian Octavian Matei

Contact: Compania de Apă Arieș SA Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda

Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772

E-mail: offi ce@caaries.ro/http://www.caaries.ro
Project manager: Bogdan Bobic

Diana Bănete – PR MANAGER – Telefon: 0264-311771.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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Abonează-te la monitorul
¤  plăteşti doar 

20 lei pe lună
¤  citeşti 

cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi 
la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Azi la TV:  Te cunosc de undeva! (rom., 2013, concurs)                         ora 20 30            Pag. 9

Ce îţi prezic astrele?     Pag. 10

                

Cel mai vechi ceas de turn din Cluj are aproape 275 ani şi este unul dintre cele mai vechi din țară. 

Ceasul nu mai este funcţional din anii ’30, însă, dacă vor fi alocate sumele necesare în bugetul 

județului pentru 2014, el ar putea readus la viață. 
Pagina 3

E bătrân de trei veacuri, a amuțit de 75 de ani, însă ar putea da, din nou, ora exactă

Reporniți ceasul!
CLUJ-NAPOCA

20C Detalii în pagina 2M
ET

EO

1

PUBLICITATE

 = 4.4684 LEI

ACTUALITATE

Wi-fi rural
Şcolile de la ţară aşteaptă cu nerăbdare in-

ternetul promis de minister. Pagina 2

SOCIAL

Ilegalitate cu 

semnalizare publică
Primăria Apahida anunţă public că va în-

călca legea, organizând licitaţie pentru 

vânzarea produselor de tip fast-food în 

curtea şcolii. 
Pagina 4

ECONOMIE

Aeroportul va fi legat 

de calea ferată
Aeroportul din Cluj-Napoca se pregăteşte 

să facă faţă unui trafi c de 3 milioane de 

călători pe an. Pagina 5
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CULTURĂ

Spectacole live de la Scala 

din Milano, la cinema Victoria

JUSTIŢIE

Pedepse aspre în dosarul 

„privatizărilor strategice“

SOCIAL

Medicii turdeni vor parcări 

şi locuinţe de serviciu

Fostul ministru al Econo-

miei Codruţ Şereş a fost con-

damnat marţi de Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie la şase 

ani închisoare cu executare în 

dosarul privatizărilor strategi-

ce, iar fostul ministru al Co-

municaţiilor şi Tehnologiei In-

formaţiei Zsolt Nagy a fost 

condamnat la cinci ani de de-

tenţie, însă decizia nu este de-

fi nitivă.
Alte condamnări: Michal 

Susak (cetăţean ceh) – 10 ani 

închisoare (patru ani şi zece 

luni pentru iniţierea unui 

grup infracţional transnaţio-

nal şi zece ani de închisoare 

pentru complicitate la spio-

naj); Mircea Călin Flore (se-

nior director CSFB Europe 

Ltd. Londra, cetăţean româ-

no-englez) – 9,6 ani închisoa-

re (patru ani şi zece luni de 

închisoare pentru iniţierea 

unui grup infracţional trans-

naţional şi nouă ani şi şase 

luni de închisoare pentru 

complicitate la spionaj). Con-

sultantul internaţional Vadim 

Benyatov a fost condamnat 

la 10 ani închisoare pentru 

spionaj, iar Stamen Stanchev 

a primit pedeapsa cea mai 

mare din acest dosar, respec-

tiv 11 ani de închisoare.

Mihai Radu Donciu, fost 

consilier al ministrului Comu-

nicaţiilor şi Tehnologiei Infor-

maţiei a primit şapte ani de 

închisoare; Mihai Dorinel Mu-

cea, fost adjunct al şefului 

OPSPI, a fost condamnat la 

şase ani de închisoare, Gabor 

Kerekes – cinci ani de închi-

soare, iar cetăţeanul turc Mus-

tafa Oral a fost condamnat la 

cinci ani închisoare.

Grupul era concentrat pe 

obţinerea de date şi informa-

ţii secrete referitoare la priva-

tizarea unor societăţi strategi-

ce româneşti din domeniile 

energetic şi de comunicaţii.

În cadrul şedinţei de con-

siliu de la Turda, atât consili-

era PSD, Dora Arion, cât şi 

Daniela Florea de la PDL, au 

transmis executivului câteva 

dintre doleanţele exprimate de 

cadrele medicale de la spita-

lul din Turda cu ocazia întâl-

nirii avute cu reprezentanţii 

forului deliberativ.

Consilierul Dora Arion a 

sugerat să se găsească spaţii 

locative, în regim locuinţă de 

serviciu, pentru medicii ca-

re fac naveta la Turda. Aceas-

ta a fost completată de cole-

ga sa Daniela Florea care a 

spus că şI profesorii merită 

acest lucru, aceeaşi situaţie 

fi ind valabilă pentru cadrele 

didactice, ca o formă de sti-

mulare, să rămână să profe-

seze la Turda.

În replică primarul Tudor 

Ştefănie a spus ca există o 

variantă ca acest lucru să fi e 

pus în practică, în momen-

tul în care Blocul O va fi  re-

abilitat.
„Reabilitarea Blocului O 

din Piaţa Romană este prevă-

zută la capitolul investiţii în 

anul 2014. Am putea lua în 

calcul repartizarea unor locu-

inţe de serviciu de acolo”, a 

arătat primarul.

Tot în cadrul interpelării, 

Daniela Florea a vorbit despre 

necesitatea organizării unor 

parcări pentru personalul me-

dical de la spital, pentru că în 

incinta instituţiei nu mai este 

permis acest lucru.

Un alt subiect de discuţii în 

şedinţa Consiliului local al mu-

nicipilui Turda a fost creşterea 

infracţionalităţii din oraş. Un 

consilier a dat exemplul fostei 

gări – sau gara mică, cum mai 

este ea cunoscută –, clădire 

afl ată în pragul prăbuşirii din 

cauza furturilor masive de fi er 

vechi şi de materiale de con-

strucţii.  Daciana Derda

Cinematograful Victoria 

din Cluj-Napoca va transmite 

live, prin satelit, spectacolele 

care deschid stagiunea 

2013-2014 de la Scala din Mi-

lano şi Opera Naţională din 

Paris.
Transmisiunea de la Mila-

no a Traviatei, cu care Scala 

din Milano începe noul sezon, 

se va realiza sâmbătă, 7 de-

cembrie, iar cea a spectacolu-

lui Frumoasa din pădurea 

adormită, de la Opera din Pa-

ris, la mijlocul lunii decembrie.

Potrivit unui comunicat 

transmis marţi Agerpres, da-

ta de 7 decembrie este tradi-

ţională pentru începerea noii 

stagiuni la Scala, deoarece 

atunci este sărbătorit sfântul 

Ambrosie, ocrotitorul oraşu-

lui Milano.
Opera aleasă are, la rândul 

său, o semnifi caţie aparte, 

având în vedere că anul aces-

ta se împlinesc 200 de ani de 

la naşterea lui Verdi, iar Sca-

la a ales să-l celebreze pe ma-

estrul liric italian montând 

această operă.

Din distribuţia Traviatei fa-

ce parte şi soprana germană 

Diana Damrau, interpreta Vi-

olettei, care şi-a început stu-

diile de operă la Universitatea 

de Muzică din Würzburg, sub 

îndrumarea sopranei român-

ce Carmen Hanganu.

Baletul în trei acte „Fru-

moasa din pădurea adormi-

tă”, pe muzica lui P.I. Ceai-

kovski, care deschide stagiu-

nea Operei Naţionale din Pa-

ris, va putea fi  vizionat în di-

rect luni, 16 decembrie, de la 

ora 20.30, tot la Cinema Vic-

toria. Atât reprezentaţia din 

seara de gală cu ‚„La Travia-

ta”, cât şi celelalte reprezen-

taţii, se vor juca cu casa în-

chisă. Preţul unui bilet, pen-

tru aceste spectacole, la Cine-

ma Victoria, este de 40 de lei. 0264.59.77.00

au reuşit 
n la Cluj
u gândul să „fure o idee tare 
turile lor au dat roade şi sunt foarte 
Cluj-Napoca, dar şi pentru România.

diţională de burgeri pe care nu 

vrea s-o împartă cu nimeni.

„Carmangeria cu care lucrăm 

îmi procesează carnea după in-

gredientele mele şi etapele pe 

care eu le zic. Ţin carnea la ma-

cerat în sosuri, după care o afu-

mă în mod tradiţional, cu lemn. 

Noi nu ne cumpărăm nimic din 

magazin gata făcut. Nimic nu e 

prefabricat, totul se face pe loc, 

în aceeaşi zi. Inclusiv sosurile, 

nimic de la sticlă, vor fi  două 

sau trei tipuri de sosuri, va fi  un 

sos picant, va fi  sosul barbeque. 

Eu nu vreau să-mi dau reţetele. 

Reţetele pe care le-am adus cu 

mine vreau eu să le valorifi c. 

Reţeta nu va pleca niciodată de 

la noi. E ceva ce nu face nimeni 

în Cluj”, spune Maria.

Meniu simplu

Într-o primă fază, Mihai şi 

Maria vor lucra şi vor servi 

singuri pentru că “vrem să ne 

asigurăm că reţetele care le 

avem se fac după regulile noas-

tre”. Ei speră ca pe viitor să 

reuşească să-şi transforme afa-

cerea într-o franciză. “Indus-

tria burgerilor este în acest 

moment, în creştere, nu cred 

că va muri industria”, spune 

Mihai.

El spune că, în America, 

burgerul pe care l-au adus la 

Cluj este considerat „de lux”, 

preţul lui ajungând până la 

20 de dolari.

„Preţurile pe care le vom 

practica vor fi  undeva între 15 

lei până la 24 de lei care va in-

clude meniu cu cartofi  pai şi 

suc. Ne bazăm că lumea va 

aprecia un produs de calitate, 

nu vom fi  cei mai ieftini de pe 

piaţă pentru că nu poţi, dar 

nici cei mai scumpi. Vrem ca 

lumea să aprecieze tot ce fa-

cem aici. Trebuie să lucrăm un 

pic la mentalitatea românilor, 

să-i învăţăm să mănânce al-

tfel. Carnea nu se va prăji pâ-

nă se va usca, trebuie să fi e 

suculentă şi va rămâne roz î-

năuntru”, mai spune Maria.

Restaurantul celor doi se afl ă în Piaţa Muzeului, în centrul 
Clujului, într-un spaţiu de 27 mp, amenajat până în cel mai 
mic detaliu în stilul american al anilor 1950. Inclusiv muzica va 
fi  specifi că acelor ani.
„Efectiv tot ce am făcut acolo se bazează pe ce am văzut în 
State și chestiile care ne-au plăcut nouă. Stilul lor clasic ne-a 
plăcut foarte mult, am mers de foarte multe ori în restauran-
te păstrate în stilul clasic, din 1950, pe același stil mergem și 
noi. Decorul va fi  foarte frumos, o să impresioneze, sunt cu-
lori puternice, culorile 1950, galben puternic, roșu și turcoaz. 
În tot conceptul acesta este vorba despre atenţia la detaliu, 
de la reţetă până la design, de la servire la modul de aborda-
re al clienţilor. Am păstrat o șmecherie din State, acele sârme 
prin care trimiţi comanda la bucătărie. Am adus visul ameri-
can la Cluj. Până la detaliu. Inclusiv cum e vopsit afară și zu-
grăvit înăuntru. Inclusiv avem o replică reală a unei plăci de 
surfboard”, spune Maria.

Decor 100% american

MARIA PETRICI | antreprenor

„Ce aş recomanda oricui este că dacă ai o idee 
bună, încearc-o. Şi dacă dai greş, măcar ştii că ai 
încercat, dar trebuie să te implici 100%, să faci tu 
totul cu mâna ta. Aşa ai cele mai mari şanse“
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PROGRAM CINEMA
Cinema Florin Piersic
Minuscule: Aventura furnicuţe-
lor rătăcite 3D
V, D: 14:00

Paul, mare politist la mall 2
V-J: 23:00

Furios si iute
L, Ma, Mi: 14:00

Danny Collins
J: 14:00

Cut Bank
V, D: 18:30; S: 20:00

Cel mai lung drum
V, D-Mi: 20:00

Razbunatorii: Sub semnul lui 
Ultron 3D
J: 20:00

Cinema Victoria
De ce eu?
D: 17:30, Mi: 22:00, J: 20:15

Aliyah DaDa 
S: 17:30, Ma: 20:15, J: 15:00

Danny Collins
V, J, D: 22:30, L: 20:30, Ma: 
15:00, S: 20:00

Răpirea lui Freddy Heineken
V: 17:30, S: 22:30

Cel mai lung drum
S, L, Mi: 15:00, D: 20:00

Clouds of Sils Maria
V: 20:00, Ma: 22:30

Tribul
L: 22:30

Aferim!
V: 15:00

Sarea Pământului
D: 15:00

Annie
V, D: 13:00

Acasă
S: 13:00

Cinema City Polus
The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
S - D 12:00

Big Game 2D
V - J 18:20

Run All Night 2D
V - Ma, J 19:00

Chappie 2D
V - J 16:30

Kidnapping Freddy Heineken 
2D
V - J 19:40, 21:50

Cel ales
Mi 19:00, J 20:30

The Avengers: Age of Ultron 3D
J 21:30

Insurgent 3D
V - Mi 14:00, 18:40, J 13:30, 
18:10

The Gunman 2D
V - Ma 21:20, Mi 21:40

Tinkerbell:The legend of never-
beast 2D dubbed
S - D 11:00

Cut Bank 2D
V, L - Mi 13:20, 15:20, 17:20, 
19:20, 21:30, S - D 11:20, 13:20, 
15:20, 17:20, 19:20, 21:30, J 
13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:40

Minuscule 3D
V, L - J 14:20, 16:20, S - D 12:20, 
14:20, 16:20

Cinderella 2D dubbed
V, L - J 14:10, S - D 11:40, 14:10

The Cobbler 2D
V - Mi 21:10

Paul Blart:Mall Cop 2-2D
V, L - Mi 14:10, 16:10, 18:10, 
20:10, 22:10, S - D 12:10, 14:10, 
16:10, 18:10, 20:10, 22:10, J 
13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:20

Fast and Furious 7 2D
V, L - J 13:50, 15:10, 16:40, 18:00, 
19:30, 20:50, 22:20, S - D 11:00, 
12:20, 13:50, 15:10, 16:40, 
18:00, 19:30, 20:50, 22:20

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V, L - J 14:20, 16:10, 17:50, S - D 
12:40, 14:20, 16:10, 17:50

Get Hard 2D
V - Mi 16:30, 20:20, 22:30, J 
16:00, 20:20, 22:30

Cinema City Iulius
Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V, L - J 13:30, 15:10, 16:50; S - D 
11:40, 13:30, 15:10, 16:50

Get Hard 2D
V - J 18:00, 20:10, 22:20

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
S - D 11:50

Tinkerbell:The legend of never-
beast 2D dubbed
V, L - Mi 13:00; S - D 11:10, 13:00; 
J 14:00

Cinderella 2D dubbed
V, L - J 13:20, 15:40, S - D 11:00, 
13:20, 15:40

Run All Night 2D
V - Ma 21:40, J 22:40

Danny Collins 2D
V, L - Mi 14:40, 17:10, 19:20, 
21:30, S - D 12:20, 14:40, 17:10, 
19:20, 21:30 J 14:40, 17:10, 
19:20, 21:50

Shaun the Sheep -2D
S - D 12:20

The Avengers: Age of Ultron 3D
J 20:00

The Gunman 2D
V - Mi 20:00

The Loft 2D
V - Mi 22:30

Kidnapping Freddy Heineken 
2D
V - Mi 18:40, 20:40, 22:40, J 
20:40, 22:40

Paul Blart:Mall Cop 2-2D
V, L - J 14:50, 16:50, 18:50, 20:50, 
22:50, S - D 12:50, 14:50, 16:50, 
18:50, 20:50, 22:50

Child 44 2D
Mi 21:20, J 19:10

Cut Bank 2D
V, L - J 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 
22:20, S - D 12:00, 14:20, 16:20, 
18:20, 20:20, 22:20

Cel ales
Mi 19:10, J 21:30

Big Game 2D
V - Ma 19:10, 21:10, Mi 19:20, J 
18:40

Insurgent 3D
V - Ma 16:40, 19:10, Mi 16:30, 
21:40, J 16:40, 20:10

Amazonia 3D
V - J 13:50, 15:40

Theory of everything  2D
V - Ma, J 14:10, Mi 14:00

Chappie 2D
V - J 17:30

Yellow bird - 3D dubbed
S - D 11:20

Fast and Furious 7 2D
V, L - Mi 13:20, 14:15, 16:10, 
17:00, 19:00, 19:45, 21:50, 
22:30, S - D 11:30, 13:20, 14:15, 
16:10, 17:00, 19:00, 19:45, 
21:50, 22:30, J 13:20, 14:15, 
16:10, 17:00, 19:00, 20:30, 
21:50

Minuscule 3D
V, L - Mi 15:00, 17:10, S - D 11:00, 
15:00, 17:10, J 16:10, 18:20

BERBEC
Se pare că sunteţi indispus din cauza unui eșec în afaceri. S-ar putea să aveţi o 
discuţie mai aprinsă cu persoana iubită, dacă vă schimbaţi planurile în ultima 
clipă. Ar fi  bine să vă limitaţi la activităţi simple și să vă odihniţi mai mult.

TAUR
Nu sunteţi într-o formă fi zică prea bună și vă enervaţi foarte ușor. Luni nu es-
te o zi favorabilă deciziilor importante sau planurilor de viitor. Vă recoman-
dăm să nu semnaţi documente ofi ciale. Evitaţi discuţiile în contradictoriu!

GEMENI
Nu este exclus să aveţi discuţii în familie din cauza unor probleme fi nancia-
re. Puteţi evita o situaţie neplăcută dacă ţineţi cont și de dorinţele celorlalţi. 
Vă sfătuim să nu începeţi mai multe treburi deodată, pentru că riscaţi să nu 
terminaţi nici una. Ar fi  bine să acordaţi mai mult timp odihnei.

RAC
Marți nu sunteţi prea comunicativ și ar fi  bine să amânaţi toate întâlnirile. 
Vă sfătuim să nu vă ocupaţi de probleme importante, care necesită o bună 
capacitate de comunicare. În schimb, puteţi să rezolvaţi cu ușurinţă proble-
me de familie.

LEU
Entuziasmul de care daţi dovadă ar putea să vă atragă invidia unor persoane 
din anturaj. Este posibil să aveţi discuţii cu persoana iubită, pentru că petreceţi 
prea mult timp cu prietenii. Vă sfătuim să acordaţi mai multă atenţie familiei. 

FECIOARĂ
S-ar putea să întâmpinaţi difi cultăţi în relaţiile sociale și să fi ţi atras într-un 
confl ict. Vă recomandăm să evitaţi certurile. Ar fi  bine să acceptaţi ajutorul 
prietenilor și al familiei, dacă vreţi să terminaţi cu bine ce v-aţi propus. 

BALANȚĂ
Luni s-ar putea să fi ţi confuz din cauza unor probleme de natură sentimen-
tală și să vă concentraţi mai greu. Puteţi câștiga sume mici din colaborări, 
dar vă sfătuim să fi ţi prudent. Ţineţi cont de sugestiile unei persoane mai în 
vârstă din familie!

SCORPION
Vă treziţi cu o stare de nervozitate nejustifi cată și este posibil să aveţi reacţii 
necontrolate faţă de cei apropiaţi. Riscaţi să jigniţi o femeie și să vă pară 
rău mai târziu. Vă recomandăm să nu încheiaţi afaceri și să nu semnaţi do-
cumente ofi ciale. Miercuri luaţi o decizie corectă în privinţa unei călătorii.

SĂGETĂTOR
Este posibil să aveţi o săptămână tensionată din cauza neînţelegerilor cu un co-
leg sau un partener de afaceri. Nu prea reușiţi să vă concentraţi. Ar fi  bine să 
amânaţi deciziile importante. Vă sfătuim să evitaţi discuţiile în contradictoriu.

CAPRICORN
Sunteţi destul de stresat de o lucrare pe care trebuie să o terminaţi urgent. 
S-ar putea ca relaţiile sentimentale să aibă de suferit dacă amânaţi o călăto-
rie planifi cată mai demult. Partenerul de viaţă nu vă crede că sunteţi cu 
adevărat ocupat. Vă recomandăm să aveţi răbdare și să vă păstraţi calmul.

VĂRSĂTOR
Aveţi succes într-o călătorie de afaceri, dar vă sfătuim să nu vă contraziceţi cu cei 
care vă însoţesc. Luni reușiţi să rezolvaţi o problemă sentimentală mai veche. 
Pe plan fi nanciar, nu este cazul să vă faceţi griji. Banii vor apărea în curând.

PEȘTI
Marți sunteţi ușor irascibil și riscaţi să îi scăpaţi partenerului de viaţă o repli-
că nepotrivită. Cereţi-vă scuze imediat și evitaţi cu orice preţ o ceartă! Nu es-
te o săptămână bună pentru afaceri, dar nici pentru întâlnirile cu prietenii. 
Joi vă hotărâţi să vă ocupaţi de sănătatea dumneavoastră, spre satisfacţia 
unuia dintre părinţi.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Toată fl oarea PSD „a ameninţat“, din nou, la Cluj cu fi nalizarea Autostrăzii Transilvania. 
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900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ANUNŢ CURS

Curs „Lucrător în comerţ“ 
destinat femeilor, subvenţie la 

fi nalizarea cursului de 1.500 lei.

Durata 9 săptămâni, 8 ore pe 
zi, de luni până vineri.

Tel. 0728-729.295.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Andrei Tompa are 24 de 

ani şi practică parkour de 

nouă ani, din anul 2006. 

Totul a început după ce a 

văzut un fi lm la televizor, 

Yamakasi, unde primii 

practicanţi de parkour din 

lume îşi puneau în practi-

că mişcările de feline.

Pentru că nu avea voie să 

facă sport de performanţă din 

cauza unor probleme de inimă 

a ales un alt gen de activitate: 

parkour-ul. „Îmi plăcea mişca-

rea, de orice fel, iar în al doi-

lea rând eram curios. La tele-

vizor am văzut fi lmul Yamakasi, 

acolo erau câţiva dintre primii 

practicanţi de parkour din lu-

me şi aveau un stil de viaţă şi 

un mod de a se mişca care m-au 

inspirat”, spune Andrei.

Primul antrenament a fost 

unul aparte pe care nu o să-l 

uite niciodată. Cu „bascheţii” 

în picioare a încercat să copi-

eze secvenţele din fi lmul Ya-

makasi. „Mi-am luat o pere-

che de papuci de sport, «bas-

cheţi» le zicea atunci, nişte 

pantaloni de sport, am che-

mat doi prieteni cu mine şi 

am mers în Mărăşti, în spate-

le unor blocuri, era o centra-

lă termică cu tot felul de pe-

reţi interesanţi. Am făcut că-

ţărări, salturi de bază, am în-

cercat să alerg şi să fac cât 

mai mulţi paşi pe pereţi”, îşi 

aminteşte Andrei Tompa.

Pentru că erau „mici” şi-au 

pus porecle. „Mie mi se spu-

ne Spider, de la Spider Man. 

Eram mici, toţi aveau pore-

cle”, rememorează Andrei, cu 

zâmbetul pe buze.

Cine se aseamănă 
se adună

Pentru că pasiunea pentru 

sportul care era la început de 

drum în România nu o îm-

părtăşea doar Andrei şi prie-

tenii lui, nu a durat mult pâ-

nă când s-au întâlnit cu alţi 

practicanţi.

„În aceiaşi perioadă în Cluj, 

am mai întâlnit alţi băieţi care 

practicau parkour-ul. Într-o zi 

când eram pe strada Doroban-

ţilor ne-am întâlnit cu ceilalţi 

băieţi. Ei încercau să urce un 

zid, noi i-am văzut, am deschis 

conversaţia şi să ne împărtă-

şim cunoştiinţele, vagi la acel 

moment. Antrenamentele le ţi-

neam cam prin aceleaşi locuri 

în care ne antrenăm şi acum: 

poşta din Măraşti, podul Aurel 

Vlaicu, zona podului Calvaria, 

aranjamentele de beton din Zo-

rilor şi parcurile din Gheor-

gheni”, a precizat Andrei.

După ce s-au documentat 

şi au început să urmărească 

fenomenul pe internet au afl at 

că sunt practicanţi şi în alte 

oraşe din România. „Ulterior 

am afl at de parkour pe You-

tube, de la băieţii din Brăila, 

şi alte comunităţi din străină-

tate. Site-ul comunităţii de 

parkour din România a fost 

fondat chiar în acel an: 2006”, 

şi-a reamintit Spider primele 

momente ale începutului aces-

tei mişcări din România.

În România fenomenul 

parkour a început din anul 

2004, în oraşe precum Bucu-

reşti şi Brăila.

Legitimaţi de poliţie 
pentru că făceau sport

La început, oamenii au fost 

sceptici când îi vedeau cum 

se antrenează şi nu mică le-a 

fost mirarea când s-au trezit 

legitimaţi de poliţiştii clujeni. 

„Am fost întrebaţi de mai mul-

te ori ce facem, iar o dată sau 

de două ori am fost legitimaţi, 

dar nu am primit amenzi”, a 

declarat Andrei.

În ceea ce priveşte relaţia 

cu autorităţile locale, Andrei 

spune că au fost într-o pozi-

ţie neutră şi nu au avut prea 

multe tangenţe cu ele. „Nu 

am avut prea multe tangenţe 

cu ele, atât pozitive cât şi ne-

gative. Pe parcursul anilor, am 

început însă să cerem apro-

bări pentru desfăşurarea unor 

evenimente de parkour, cum 

sunt adunările (jam-urile) na-

ţionale şi am primit aceste 

aprobări, ceea ce ne bucură, 

pentru că observăm susţine-

re din partea lor”, a menţio-

nat Andrei.

Oase puternice, răbdare 
şi autocontrol

În parkour, susţine Andrei, 

ai nevoie pe lângă o condiţie 

fi zică bună, de răbdare şi au-

tocontrol. „O structură osoa-

să rezistentă, forţă şi mobili-

tate musculă, şi vreau să men-

ţionez aici, că pe lângă con-

diţia fi zică, e nevoie şi de răb-

dare şi autocontrol, pentru a 

te antrena progresiv”, a spus 

Andrei Tompa.

Andrei a simţit pe pielea 

lui şi riscurile pe care le im-

plică acest sport. „În 2008 am 

făcut o întindere musculară 

la muşchii spatelui şi m-a ţi-

nut cam două luni în care nu 

am făcut prea multă mişca-

re”, spune el.

Parkour – un stil 
de viaţă

Prin sport a avut oportu-

nitatea să-şi construiască pro-

pria personalitate şi să devi-

nă o persoană conştientă de 

propriile puteri. „În primul 

rând fi zic am reuşit să umplu 

golul pe care îl aveam ca şi 

tânăr curios de mişcare, de 

posibilităţile fi zicului uman. 

De asemenea, am reuşit să-mi 

transform timiditatea în ceva 

mai constructiv, pentru că 

98% din antrenamente au fost 

afară în contact cu oamenii, 

cunoscuţi, necunoscuţi, de 

treabă sau mai puţin de trea-

bă. Şi nu în ultimul rând, am 

reuşit să-mi depăşesc frica de 

înălţime, să ies din zona de 

confort, să devin mai curios 

de modul în care văd şi tra-

tez mediul înconjurător”, a 

declarat Andrei.

Parkour-ul nu l-a ajutat pe 

unul dintre primii practicanţi 

din Cluj doar în viaţa perso-

nală, ci şi în viaţa profesiona-

lă: a înfi inţat o asociaţie şi ţi-

ne workshop-uri. „Am reuşit 

să strângem fonduri să ţinem 

workshop-uri şi să înfi inţăm 

o asociaţie. Per ansamblu aş 

putea să zic că este o experi-

enţă care a avut şi are un im-

pact din ce în mai mare în 

viaţa mea”, a precizat Andrei.

Parkour, un stil de viață  
Prin parkour poţi să treci peste obstacole într-un mod cât mai eficient, 
această deviză devenind un stil de viaţă pentru un tânăr clujean.

În acest weekend va avea 
loc întâlnirea anuală a 
practicanţilor de parkour 
unde sunt așteptaţi în jur 
de 120 de oameni, mo-
ment ideal pentru toţi 
practicanţii să-și expună 
mișcările. Invitaţii speciali 
ai evenimentului vor fi  
trei francezi, trei ucrainiei 
și un suedez.

Pasionaţii de 
parkour îşi dau 
întâlnire la Cluj

Andrei Tompa la antrenament în cartierul Mărăşti

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Peste 5.000 de clujeni au 

luat lumina în noaptea de În-

viere de la Catedrala Mitropo-

litană din Cluj-Napoca, parti-

cipând de la ora 24:00 la sluj-

ba de Înviere săvârşită de În-

altpresfi nţitul Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, Felea-

cului şi Clujului şi Mitropoli-

tul Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului.Lumina a fost adu-

să şi în acest an de la Ierusa-

lim, cu un avion de mici di-

mensiuni şi întâmpinată sâm-

bătă seara pe Aeroportul In-

ternaţional „Avram Iancu” din 

Cluj, de o delegaţie a Arhie-

piscopiei condusă de exarhul 

mănăstirilor, arhimandritul 

Dumitru Cobzaru. O prezen-

ţă deosebită a fost aceea a 

Principelui Nicolae. În deschi-

derea slujbei, Mitropolitul Clu-

jului a dăruit lumina preoţi-

lor şi credincioşilor, iar după 

momentul Evangheliei, a dat 

citire pastoralei Înaltpresfi n-

ţiei Sale, intitulată „Înviat-a 

Hristos şi viaţa stăpâneşte”, 

care s-a citit totodată în toa-

te parohiile din cuprinsul Ar-

hiepiscopiei Clujului.

Înaltpresfi nţitul Andrei a 

citit pastorala şi în cadrul 

Sfi ntei Liturghii din prima zi 

de Paşti, duminică, 12 apri-

lie 2015. Slujba a debutat la 

ora 10:00 şi a fost săvârşită 

de un sobor de preoţi, după 

rânduiala specifi că prazni-

cului. La fi nal, Mitropolitul 

Clujului le-a mulţumit tutu-

ror acelora care prin impli-

carea lor au ajutat ca mani-

festările organizate de Învi-

erea Domnului să se desfă-

şoare cu bine. De asemenea, 

le-a mulţumit şi credincioşi-

lor pentru prezenţa lor la 

slujbă, subliniind faptul că 

ei alcătuiesc Biserica.

În încheiere, Înaltpreasfi n-

ţitul Andrei a binecuvântat, 

aşa cum este tradiţia, coşurile 

cu ouă, brânză şi carne adu-

se de credincioşi spre sfi nţire.

Învierea Domnului, sărbătorită 
la Catedrala Mitropolitană din Cluj

În a doua zi a Praznicului 

Învierii Domnului, luni, 13 

aprilie 2015, bistriţenii s-au 

putut bucura nu doar de mă-

reţia praznicului ci şi de pre-

zenţa în mijlocul lor a Înalt-

presfi nţitului Părinte Andrei, 

Mitropolitul Clujului, Mara-

mureşului şi Sălajului. Ierar-

hul a ofi ciat Sfânta Liturghie 

la Biserica de la Coroana, ce 

poartă hramul „Intrarea în Bi-

serică a Maicii Domnului”. 

Credincioşii prezenţi au asis-

tat la o slujbă a bucuriei, să-

vârşită într-un sobor impresi-

onant de preoţi şi diaconi. At-

mosfera de bucurie a fost în-

tregită de prezenţa Corului 

„Armonia” a Arhiepiscopiei 

Tomisului care a dat răspun-

surile la Sfânta Liturghie.

Viaţa în Hristos ne aduce 

bucuria veşnică

Pornind de la cuvintele 

psalmistului David referitoa-

re la Înviere, Aceasta este zi-

ua pe care a făcut-o Domnul 

să ne bucurăm şi să ne ve-

selim întru ea (Psalmul 117) 

în cuvântul de învăţătură 

adresat bistriţenilor, Înalt-

preasfi nţitul Părinte Andrei 

a amintit de cele trei tipuri 

de bucurii care pot exista în 

viaţa unui om. Una dintre 

bucurii este cea a păcatului, 

care potrivit chiriarhului, nu 

doar că durează atât cât du-

rează păcatul, dar aduce şi 

sufeinţa trupească. Între a-

ceste aparente bucurii, Înalt-

preasfi nţitul Andrei a enu-

merat alcoolul, fumatul, dro-

gurile, sau patimile trupeşti. 

Potrivit ierarhului, o a doua 

categorie de bucurii sunt ce-

le curate,precum intenţia de 

a avea o viaţă profesională 

reamrcabilă, de a întemeia 

o familie bună, sau de a avea 

copii cuminţi. Acestea sunt 

bucurii lăudabile, dar care 

durează până la sfârşitul vie-

ţii, deoarece dincolo de moar-

te, omul nu le poate lua. Ast-

fel, Mitropolitul Clujului a 

concluzionat că viaţa în Hris-

tos este singura care ne adu-

ce bucuria veşnică, care ne 

va însoţi atât în viaţa pămân-

tească cât şi în cea de după 

moarte. Iar dintre aceste bu-

curii veşnice, face parte şi 

bucuria Învierii, pe care o 

trăieşte acum întreaga creş-

tinătate.

Pe durata Sfi ntei Liturghii 

ierarhul a hirotonit un diacon 

iar la fi nal, a oferit diplomă 

de aleasă cinstire invitaţilor 

care au cântat la slujbă.

Corul „Armonia”, este con-

siderat cel mai bun cor băr-

bătesc din lume cu medalii 

de aur în Europa şi America. 

Membrii corului, dirijaţi de 

arhidiaconul Iulian Dumitru 

au susţinut la fi nal un con-

cert de cântece religioase.

Bucuria Învierii, împărtăşită 
bistriţenilor de Mitropolitul Andrei

Sfântul Ierarh Pahomie, ca-

nonizat în urmă cu opt ani de 

Biserica Ortodoxă Română, a 

fost sărbătorit zilele aceste în 

localitatea sa natală, Gledin. 

Marţi, 14 aprilie 2015, în zi-

ua sa de pomenire, Sfânta Li-

turghie a fost ofi ciată în bise-

rica cu hramurile „Sfânta Tre-

ime” şi „Cuviosul Ierarh Pa-

homie” de Mitropolitul Cluju-

lui, Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei. Alături de ierarh a slu-

jit un sobor numeros de pre-

oţi şi diaconi, iar răspunsuri-

le la strană au fost date de 

Corala Catedralei Arhiepisco-

pale din Roman. Au fost pre-

zenţi la slujbă pe lângă mul-

ţime de localnici şi oaspeţi din 

ţară, un invitat special fi ind 

părintele Ambrozie Ghinescu, 

egumenul schiului Pocrov, de 

la Mănăstirea Neamţ.

În cuvântul de învăţătură 

adresat credincioşilor, Înalt-

preasfi nţitul Părinte Andrei a 

vorbit despre păstrarea cre-

dinţei dată odată sfi nţilor: 

„Suntem îndemnaţi să păs-

trăm credinţa dată, odată sfi n-

ţilor pentru totdeauna, inclu-

siv Sfântului Pahomie care a 

trăit în vremuri grele. Se de-

clanşase la noi în Ardeal, sub 

presiunea curţii de la Viena, 

dezbinarea religioasă a româ-

nilor. A suferit pentru aceas-

ta Sfântul Pahomie. El ne zi-

ce acum din cer: «Străduiţi-vă 

să păstraţi credinţa dată oda-

tă sfi nţilor pentru totdeauna». 

Acum din darul lui Dumne-

zeu marea majoritate a româ-

nilor sunt ortodocşi. Sigur că 

ne rugăm şi pentru ceilalţi ca-

re nu sunt ortodocşi. Ne ru-

găm Bunului Dumnezeu ca 

să facă în aşa fel încât o da-

tă să fi e numai o singură tur-

mă şi un Păstor”.

Evenimentele organizate în 

parohia Gledin în cinstea Sfân-

tului Pahomie au debutat luni, 

13 aprilie 2015, în a doua zi 

de Paşti, cu un concurs de in-

terpretare a poeziei religioa-

se, desfăşurat la centrul cul-

tural din localitate.

Programul a continuat cu 

inaugurarea bibliotecii „Mi-

tropolitul Iacob Stamati” de 

la Gledin, fi lială a Bibliotecii 

Judeţene Bistriţa-Năsăud. In-

augurarea a fost urmată de 

un simpozion dedicat Mitro-

politului Iacob Stamati. Des-

pre viaţa şi activitatea aces-

tui mare Om al Bisericii au 

vorbit: managerul Bibliotecii 

Judeţene Bistriţa-Năsăud, pr. 

Ioan Pintea, preşedintele Se-

natului Universităţii Ba-

beş-Bolyai din Cluj-Napoca, 

pr. prof. univ. dr. Ioan Chiri-

lă şi pr. Daniel Niţă Danie-

lescu, profesor de Istorie Bi-

sericească Universală în ca-

drul Facultăţii de Teologie Or-

todoxă „Dumitru Stăniloae” 

din Iaşi. Au fost prezenţi la 

manifestare şi protosinghelul 

Ambrozie Ghinescu de la Schi-

tul Pocrov, protosinghelul Ia-

cob de la Mănăstirea Neamţ, 

pr. Ioan Titieni din parohia 

Gledin, alături de alţi invi-

taţi. Seara s-a încheiat cu sluj-

ba Vecerniei şi un concert de 

cântece pascale.

Sfântul Ierarh Pahomie, cinstit 
în localitatea sa natală Gledin
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Cinci fi lme japoneze vor 

fi  proiectate în premieră 

naţională la Cluj-Napoca, 

în cadrul primei ediţii a 

Festivalului Filmului 

Japonez, care va avea loc 

în perioada 20 – 23 apri-

lie, deschiderea urmând 

să aibă loc în prezenţa 

ambasadorului Japoniei 

în România, Keiji 

Yamamoto.

Andrei Aroneţ, organizato-

rul manifestării din partea ci-

nematografului Victoria din 

Cluj-Napoca, a declarat, joi, 

că fi lmele vor fi  subtitrate în 

limba engleză, intrarea la pro-

iecţii fi ind liberă.

"Cinci fi lme japoneze de 

succes, de dragoste, comedie 

şi desene animate vor fi  pro-

iectate în premieră naţională 

în cadrul primei ediţii a Fes-

tivalului Filmului Japonez ca-

re va avea loc în perioada 20 

– 23 aprilie la cinema Victo-

ria din Cluj-Napoca. Filmele 

vor fi  subtitrate în limba en-

gleză, intrarea la proiecţii fi -

ind liberă", a spus Aroneţ.

Potrivit acestuia, fi lmele 

sunt producţii recente, din 

anii 2009 – 2013, semnate 

de regizori niponi ai genera-

ţiei tinere, recunoscuţi şi pre-

miaţi în festivaluri din în-

treaga lume.

"Sperăm ca acest festival 

să devină unul de tradiţie în 

Cluj-Napoca, mai ales că sunt 

foarte multe persoane intere-

sate de cultura japoneză”, a 

adăugat organizatorul.

Festivalul Filmului Japo-

nez va fi deschis, luni sea-

ră, de ambasadorul Japoni-

ei în Româniai, Keiji Ya-

mamoto, care va asista la 

proiecţia filmului "După ce 

cad florile”.

Organizatorii evenimentu-

lui sunt Ambasada Japoniei 

în România, Japan Foundati-

on şi cinematograful Victoria.

Festival de film japonez, în premieră 
naţională la Cluj-Napoca

Luni, 20 aprilie, ora 18:00: „După ce cad 
fl orile” (Hana no Ato / After the Flowers). 
„Hana no Ato” este o emoţionantă poveste de 
dragoste care se derulează pe fundalul epocii 
Edo (sec. XVII-XIX).

Marţi, 21 aprilie, ora 18:00: „Bucătar la 
Polul Sud” (Nankyoku ryorinin / The Chef of 
South Polar). Comedie spumoasă care are loc 
în condiţiile climatice extreme de la Polul Sud, 
având printre protagoniști pe Masato Sakai, 
unul dintre actorii preferaţi ai publicului tânăr 
din Japonia.

Miercuri, 22 aprilie, ora 18:00: Grădina cu-
vintelor (Koto no ha no niwa / The Garden of 
Words). Iubitorii fi lmului de animaţie au ocazia 
să vizioneze una dintre cele mai cunoscute peli-

cule ale genului – „Koto no ha no niwa”, creaţia 
lui Makoto Shinkai, demn urmaș al lui Hayao 
Miyazaki.

Miercuri, 22 aprilie, ora 19:00: Soarele apune 
în districtul trei (Always-Sunset on Third Street -3 / 
Always –Sanchome no yuhi 64). Partea a treia a 
fi lmului continuă să urmărească destinele simpa-
ticilor locuitori din districtul trei, ale căror povești 
de viaţă au cucerit încă de la prima serie publicul 
și criticii japonezi.

Joi, 23 aprilie, ora 18:00: Soţia lui Gegege 
(Gegege’s Wife / Gegege no Nyobo). Filmul 
este povestea emoţionantă a vieţii lui Mizuki 
Shigeru, cunoscut autor de benzi desenate, 
pornind de la romanul biografi c al soţiei sale 
Nunoe Mura.

Care sunt filmele care vor rula la festival

Festivalul Internaţional de 

Muzică şi Artă 

Transilvania (TiMAF) a 

lansat o platformă cultu-

rală care are ca scop 

„educarea culturală a 

publicului clujean”. 

„Ne propunem ca prin a-

ceastă platformă să aducem 

arta şi cultura cât mai aproa-

pe de publicul clujean. Plat-

forma culturală TiMAF este 

un proiect gândit pentru a 

aduce cultura în cartiere. Aces-

ta se adresează în special ti-

nerilor al căror acces la eve-

nimentele culturale dorim să-l 

încurajăm. Ne propunem ca 

prin evenimentele pe care le 

vom desfăşura să aducem cul-

tura cât mai aproape de oa-

meni, să reinvetăm spaţiile 

publice, să îmbinăm diferite 

arte, să facem cunoscute şi al-

te tipuri de culturi, adică să 

activăm publicul şi să-i creş-

tem interesul în ceea ce pri-

veşte manifestările artistice” 

a declarat Bogdan Buta, ma-

nager general TiMAF, care a 

mai precizat că s-a reuşit ac-

cesarea unei fi nanţări neram-

bursabile în valoare de 

505.623,6 lei pentru acest 

obiectiv.

Zona de desfăşurare a eve-

nimentelor nu va fi  doar cea 

centrală, evenimentele fi ind 

gândite să activeze cinci car-

tiere din oraş.

Prin intermediul „Platfor-

mei culturale TiMAF” se vor 

desfăşura, în acest an, eveni-

mente variate, destinate celor 

opt arte: teatru, muzică, dans, 

fi lm, literatură şi poezie, artă 

grafi că, fotografi e şi artă tra-

diţională, dar şi evenimente 

în care vor fi  îmbinate diferi-

te domenii artistice.

Un alt aspect important es-

te legat de încurajarea, susţi-

nerea şi promovarea tinerelor 

talente, astfel cei prezenţi la 

evenimente vor avea ocazia 

să participe la diferite atelie-

re de mediere artistică prin 

intermediul cărora vor putea 

să îşi exerseze abilităţile sau 

să îşi descopere talentele.

Pe parcurul demarării pro-

iectului clujenii vor avea oca-

zia să participe la zece astfel 

de ateliere. Activităţile din 

cadrul atelierelor vor fi  între-

gite cu două evenimente ca-

re vor îmbina mai multe ti-

puri de artă şi cultură. Pri-

mul dintre acestea împleteş-

te într-un mod original Tea-

trul, Muzica şi Literatura, pe 

când cel de al doilea va evi-

denţia elementele comune în 

ceea ce priveşte muzica tra-

diţională la românii, maghia-

rii şi rromii din Transilvania.

Platformă culturală 
cu finanţare din străinătate
Proiectul lansat sub sloganul „Let’s get ARTivated” își propune 
să aducă arta în toate formele ei mai aproape de locuitorii clujeni.

Lungmetrajul "Un etaj 

mai jos", de Radu 

Muntean, a fost inclus în 

selecţia ofi cială a celei 

de-a 68-a ediţii a 

Festivalului de Film de la 

Cannes, în secţiunea Un 

Certain Regard, potrivit 

site-ului ofi cial al organi-

zatorilor.

Secţiunea Un Certain Re-

gard face parte din selecţia 

ofi cială a Festivalului de la 

Cannes, având loc în paralel 

cu competiţia ofi cială. Secţi-

unea a fost introdusă în 1978, 

de fostul preşedinte al Festi-

valului de la Cannes Gilles Ja-

cob. În fi ecare an, secţiunea 

Un Certain Regard prezintă o 

serie de fi lme cu viziuni şi sti-

luri diverse, originale şi dife-

rite, care caută recunoaştere 

internaţională.

"Un etaj mai jos", de Radu 

Muntean, este o peliculă "ce 

tratează problema de conştiin-

ţă a martorului unei crime", 

după cum a declarat regizorul.

Teodor Corban şi Iulian 

Postelnicu sunt actorii care 

deţin rolurile principale, fi l-

mul având un scenariu scris 

de Radu Muntean, Alexandru 

Baciu şi Răzvan Rădulescu.

Filmul "Un etaj mai jos" 

va fi  lansat anul acesta în ci-

nematografe.

Radu Muntean a regizat în 

anul 2002 lungmetrajul "Furia", 

răsplătit cu premiul UCIN pen-

tru cel mai bun debut. Filmul a 

participat la festivaluri interna-

ţionale de fi lm în Montpellier 

(Franţa), Mannheim (Germa-

nia), Salonic (Grecia), Sofi a (Bul-

garia) şi Palic (Serbia).

A urmat, în anul 2006, "Hâr-

tia va fi  albastră", desemnat cel 

mai bun fi lm la Festivalul In-

ternational Eurasia din Antalya 

şi premiat cu o menţiune spe-

cială a juriului la Sarajevo şi cu 

premiul special al juriului la 

Festivalul Filmului Francofon 

de la Namur, Belgia.

„Boogie”, fi lm lansat în anul 

2008, a fost inclus în secţiu-

nea paralelă Quinzaine des Re-

alisateurs a Festivalului de la 

Cannes, la acelaşi eveniment 

fi ind prezentat, în 2010, în sec-

ţiunea Un Certain Regard, şi 

lungmetrajul "Marţi, după Cră-

ciun", cu scenariul scris în co-

laborare cu Răzvan Rădules-

cu şi Alexandru Baciu.

Cea de-a 68-a ediţie a Fes-

tivalului de Film de la Cannes 

va avea loc în perioada 13 – 

24 mai. Juriul competiţiei ofi -

ciale va fi  prezidat de cineaş-

tii americani Joel şi Ethan Co-

en. Juriul secţiunii Un Certa-

in Regard va fi  prezidat de ac-

triţa şi regizoarea Isabella 

Rossellini, iar cel al secţiunii 

Cinéfondation şi pentru scurt-

metraje, de regizorul mauritan 

Abderrahmane Sissako.

Regizorul Radu Muntean, 
în selecţia oficială 
a Festivalului de la Cannes

Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca pune în 

scenă sâmbătă, 18 aprilie, 

de la ora 18.30, la spectaco-

lul monumental ”Turandot” 

de Giacomo Puccini. 

Evenimentul celebrează 

Ziua Internaţională a Vocii, 

prin prezenţa a trei distinşi 

invitaţi: dirijorul Gheorghe 

Victor Dumănescu, soprana 

Dragana Radacović din 

Serbia şi basul Mircea 

Moisa.

Opera în trei acte fascinează 

atât prin vivacitatea libretului, 

cât şi prin povestea din spatele 

creaţiei, ”Turandot” fi ind ulti-

ma capodoperă scrisă şi neter-

minată de Puccini, înainte de 

moartea acestuia în anul 1924. 

Parte fi nală a partiturii a fost aş-

ternută de maestrul Puccini doar 

pe o ciornă şi desăvârşită de ele-

vul său, Franco Alfano. Premi-

era mondială a operei a avut loc 

doi ani mai târziu, atingând un 

succes fulminant şi impresio-

nând publicul cu intervenţia di-

rijorului la punctul în care Puc-

cini a însemnat ultimele note, 

spunând: ”în acest moment, 

maestrul a pus jos pana”. ”Vi-

va Puccini!” este ceea ce a ră-

sunat cu entuziasm în sala de 

spectacol a acelei seri şi cu oca-

zia fi ecărei noi reprezentaţii a 

operei dominată de extreme, 

emoţii profunde şi legende.

Capodopera pucciniană se 

bazează pe un basm persan 

din colecţia dramaturgului Car-

lo Gozzi, ”1001 de zile”, ce 

spune fermecătoarea poveste 

de dragoste dintre preafrumoa-

sa Prinţesă Turandot, care ju-

ră să nu aparţină niciunui băr-

bat, şi misteriosul Prinţ tătar, 

Calaf, care o cucereşte prin cu-

raj şi abilitate.

Distribuţia de excepţie pe 

care clujenii vom avea ocazia 

să o urmărească pe scena ope-

rei sâmbătă, 18 aprilie, îi nu-

mără pe soprana Dragana Ra-

dacović (Turandot), tenorul 

Bogdan Roman (Calaf), sopra-

na Irina Săndulescu-Bălan (Liù), 

basul Mircea Moisa (Timur), 

baritonul Florin Estefan (Ping), 

Florin Pop (Pong), Cristian Mo-

goşan (Pang), Beniamin Pop – 

debut, Radu Pintea, Ioan David 

şi Adriana Pongrac, acompani-

aţi de Orchestra Operei Naţio-

nale Române din Cluj-Napoca, 

afl ată sub conducerea muzica-

lă a Maestrului Gheorghe Vic-

tor Dumănescu. Regia artistică 

este semnată de Rareş Cristian 

Trifan, iar scenografi a este re-

alizată de Mihai Ciupe.

Turandot, spectacol-
eveniment la Operă
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (3.5)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Sunați 
la tel. 0740-240230. (2.7)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (3.5)

¤ Vând casă în zonă rezidenţia-
lă, în cart. Borhanci, Aleea Vio-
letelor nr. 1, teren în supr. de 
607 mp, la parter, living, bucă-
tărie, baie, WC, cămară, terasă, 
la etaj 3 camere, balcon, terasă, 
hol, baie, WC. Inf. la tel. 
0264-550331 sau 
0725-442163. (3.5)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 
3 dormitoare, supr. 72 mp, gră-
dină și teren, C.F. actualizat. Inf. 
suplimentare la tel. 
0747-700044. (3.5)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, jud 
Cluj, 4 camere, șură cu 2 grajduri, 
bucătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, acces la toate utilită-
ţile, cu sau fără 4 ha teren agricol. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (3.5)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (3.5)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 
14 iulie, Donath, E. Grigorescu, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșu-
lui, Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, 
Albinii), Bulgaria (P-ţa 1848, 
Clujana), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren 
sau grădină min. 400 mp, front 
minim de 16 m, aproape de 
mijloacele de transport în co-
mun. Tel. 0748-111295. (3.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 6 hectare, 
str Giuseppe Verdi, cart Iris, com-
pact, cadastru, front 90 m, curent 
electric, pretabil construcţii agrozoo-
tehnice, fermă, sere, preţ 10 euro/
mp. Inf. suplimentare la tel 
0744-653.097 (3.7)

¤ Vând teren intavilan în Mărișel, 
supr. 12200 mp, front la drum prin-
cipal 90 m, curent electric, apă, car-
te funciară, preţ 10 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ Vând teren în supr. de 18100 mp, 
front 280 m la șoseaua europeană 
E60, situat la intrarea Turda-Dăbă-
gău, vis-à-vis de Căminul de vârstnici 
Sfânta Sava, teren compact, curent 
electric, carte funciară, poziţie și loca-
ţie foarte bună pentru construcţie de 
anvergură, preţ 17 euro/mp. Inf. la 
tel. 0744-653097. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (3.7)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în cur-
te, în zona Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), suprafaţa uti-
lă între 100-150 mp, pod, garaj, te-
ren sau grădină min. 400 mp, front 
minim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. Tel. 
0748-111295. (3.7)

¤ P.F. vând teren pentru construcţii, 
str. Dealul Fânaţelor, la 100 m de 
autobuzul nr. 39, supr. 6200 mp, 
front la stradă 180 m, cu toate utili-
tăţile pe teren, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru construcţie 
în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 34, cu 
toate utilităţile pe teren, supr. 3900 
mp, cu front de 19,5 m și 200 m 
lungime, cu C.F. + C.U., P+2 sau ca-
se înșiruite. Preţ negociabil. Relaţii 
la tel. 0741-100529. (4.7)

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.

Informații la tel. 
0756-091346.

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum 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 central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, surp 500 mp, la dis-
tanţa 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 TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren 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.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în regulă, 
cu ușă automată, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (3.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în cart. Zorilor, str. Pas-
teur, 130 mp, cu vitrină la stradă, 
între Panemar și La Casa, peste 
drum de Poștă. Tel. 0745-515415.

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. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Chanttal_Polus Cluj recrutează 
CONSILIER VÂNZĂRI. 
Salariu motivant + comision vânzări. 
CV: ovidiana@chanttal.ro, 
chanttal.ramona@gmail.com, 
0729-073.236. (1.5)

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru magazin.
Salariu minim pe economie + 
bonuri de masă.
Pentru informaţii sunaţi la 
021-3110087. (2.4)

¤ Persoană serioasă, pensionar, 
caut de muncă la domiciliu sau 
în domeniul distribuţiei de plian-
te, reclame, am experienţă. Ofer 
garanţie morală și corectitudine. 
Sunaţi la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (3.9)

Firmă de curăţenie
angajăm

PERSONAL
cu/fără experiență în 

domeniu,
pentru curățenie în 

centre comerciale din Cluj 

- Iulius Mall.

Tel. 0728-999.187. (5.6)

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
dețin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

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

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” deca-
potabil, de 1500 kg, materiale 
de construcții, molozi, fi er vechi, 
cherestea, la rampa de gunoi Pa-
ta-Rât. Preț mic, negociabil. 
Sunați la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și 
autorizații de construire. Inf. la 
tel. 0742-022913. (4.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 1,4, 
injecţie benzină (Renault Clio), tini-
chigeria și vopsitul făcută recent. 
Preţ 1.200 Euro. Informaţii la tele-
fon 0766-484.462.

MOBILIER

¤ Vând masă din lemn masiv, cu 
două bănci, picioare rabatabile, 
pentru terase sau cabane. Inf. la 
tel. 0745-569336. (4.7)

CĂRŢI / DICŢIONARE

¤ Vând dicţionar farma ”Vidal”, 
preţ negociabil. Inf suplimentare 
la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând cazan de baie + cuptor 
pentru cazan, preţ 300 RON. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (4.7)

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

ELECTRO

¤ Vând materiale electrice pentru 
instalații de forță, contactori între 
10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A, 
stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari, preț acep-
tabil, sau la schimb cu materiale 
lemnos-cărămidă. Inf. tel. 0722-
886013. (2.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 0744-
479172 sau 0374-930918. (2.7)

¤ Vând generator electric 220 V, 
marca Einhell 800/1, nou. Inf. la 
tel. 0740-542305, între orele 
18-20.

MEDICALE

¤ P.F. vând saltea magnetică ”Ac-
tive Magnet”, pentru tratamente 
și aparat pentru terapie cu lumi-
nă și culoare BNM light Thera-
phy. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0726-759145. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând moară cu valțuri pentru 
grâu, folosită foarte puțin, aproa-
pe nouă. Relații suplimentare la 
tel. 0740-240238. (2.7)

¤ Vând busolă militară ”BEZARD”, 
piesă rară. Inf suplimentare la tel. 
0264-532272 sau 0754-504008. 
(4.7)

¤ Vând marmură spartă la cel mai 
mic preţ, 12 RON/mp. Sunaţi la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (4.7)

¤ Vând poșetă de damă, nouă, 
”Zara”, preţ redus 150 RON. Inf 
suplimentare la tel. 0264-532272 
sau 0754-504008. (4.7)

¤ Vând aparat german de pro-
dus bule de aer în cadă, ideal 
pentru hidroterapie și hidroma-
saj. Inf. la tel. 0723-064864. 

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 53° 
și vin alb și roșu, preţ 30 RON, 23 
RON, pentru vinul alb și negru co-
manda 5 zile.comandă. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând vin Feteasca Albă, demisec, 
producţie proprie. Inf. la tel. 
0722-515094. (4.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 5 ani, 
ghete negre din piele nr. 40, noi. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-454257 sau 0749-041124. (4.7)

¤ Vând 6 buc conductă metalică cu 
Dâ75 mm și Lâ9 m, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-432680. (7.7)

¤ Vând curele din piele naturală, 

de lungimi și lăţimi diferite, și 
pentru persoane suprapondera-
le, culori și nuanţe diferite, adu-
cem la comandă și brâuri cu mă-
rimi mari. Inf. suplimentare la 
tel. 0764-092212. (7.7)

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

ANIMALE

¤ Vând pui de iepure urgent. Tel: 
0744–605051

¤ Vând porci pentru tăiat, Marele 
Alb, crescuţi cu cereale, între 
120-140 kg, preţ 7,3 RON/kg. Asi-
gur loc de sacrifi care. Inf. la tel. 
0751-095924. (4.7)

DONAŢII

¤ Donez un calculator ”Pentium 
4”și un covor din material suprae-
lestic. la tel. 0745-569336. (4.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc o persoană din 
zodia berbec, născut in 1972 pen-
tru căsătorie. Eu, din anul 1971, fă-
ră obligaţii, aspect fi zic plăcut. Aș-
tept răspuns prin SMS la nr. tel. 
0748-945449 sau e-mail: sollaar-
ris@yahoo.com, cu loc de întâlnire 
și oră. (2.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie de 12 piese de ara-
mă (cupru), compus din carafă, 
candelă, servici de cafea cu tavă și 
cești, etc. Preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (2.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, suc, 
băuturi, apă, cartoane pe care se 
servesc și se pun paharele în locale. 
Tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Vând colecţie de brichete, brichete 
pe gaz și benzină, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, insig-
ne, decoraţii medalii vechi românești. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, preţ nego-
ciabil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând colecţie de 12 piese de 
aramă (cupru), compus din cara-
fă, candelă, servici de cafea cu 
tavă și cești, etc. Preţ bun. Inf. la 
tel. 0264-591965. (3.7)

PIERDERI

¤ S.C. Europarus S.R.L., 
J12/3184/2013, C.I.F. 
32297180, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Colonie Sopor, nr. 37 F, 
jud. Cluj, anunţă pierderea certi-
fi catului Constatator pentru se-
diul social. Îl declarăm nul. (1.1)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.

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

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

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC TAMIF 
PRODCOM SRL anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul SC TAMIF 
PRODCOM SRL din Localitatea Gilău, Str. Braniște, Nr. 176.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor Nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marţi-joi între orele 9.00-14.00, vineri 
între orele 9.00-12.00.

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC TID CONFECŢII 
METALICE SRL anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul SC TID 
CONFECŢII METALICE SRL din Localitatea Gilău, Str. Braniște, 
Nr. 176.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor Nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marţi-joi între orele 9.00-14.00, vineri 
între orele 9.00-12.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

CONDUCĂTORI AUTO

CONDIŢII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIILE C, E
- ATESTAT TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE-
Cererile se pot depune la adresa:

CLUJ NAPOCA, STR. GÂRBĂU, NR. 12, bloc H, între orele 
8 .00 – 16.00, până la data de 30.04.2015

Telefon: 0264 / 375101 interior 117

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

1. Sef coloana auto
Conditii pentru ocuparea postului:

a. Permis de conducere categoriile B, C
b. Atestat manager de transport
c. Atestat transport marfa cu masa > de 3.5 Tone 

(constituie avantaj)
d. Experienta minim 5 ani pe un post similar
e. Studii postliceale sau superioare in domeniul 

transporturilor

2. Sef atelier intretinere si reparatii auto
Conditii pentru ocuparea postului:
a. Permis de conducere categoriile B, C
b. Atestat manager de transport
c. Experienta minim 5 ani pe un post similar
d. Studii superioare tehnice, cunostinte de hidraulica

3. Revizor tehnic
Conditii pentru ocuparea postului:
a. Permis de conducere categoriile b, c
b. Atestat manager de transport
c. Studii medii
d. Experienta minim 5 ani

Cererile se pot depune la adresa:
Cluj napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc h, intre orele 8 .00 – 
16.00, Pana la data de 30.04.2015.
Telefon: 0264 / 375101 

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

Duminica 19.04.2015, intre orele 8:30–16:00, pe 

perioada desfasurarii Maratonului International Cluj, suntem 

nevoiti sa deviem liniile 30 si 101A (tramvaiele vor fi  inlocuite 

cu autobuze), pe urmatoarele trasee:

L 30 – Dus: P-ta 14 Iulie – O. Goga – G-ral Dragalina – 

P-ta M. Viteazul – Cuza Voda – 21 Decembrie 1989;

Intors: 21 Decembrie 1989 – Regele Ferdinand – Horea 

– G-ral Dragalina – P-ta 14 Iulie;

Statiile vor fi  comune cu celelalte statii CTP de pe traseu. 

Calatorii, la mers spre cart. Grigorescu pot utiliza statia SORA.

L 101A – Dus: Primaverii – Plopilor – Spl. Independentei 

– Uzinei Electrice – Al. Stadion – G. Cosbuc – Motilor – 

Memorandumului – Regele Ferdinand – Horea – P-ta Garii;

Intors: P-ta Garii – I.L.Caragiale – Horea – Regele 

Ferdinand – Memorandumului – Motilor – G. Cosbuc – Al. 

Stadion – Uzinei Electrice – Spl. Independentei;

Statiile vor fi  comune cu celelalte statii CTP de pe traseu. 

Calatorii, la mers spre P-ta Garii pot utiliza statia provizorie 

din fata magazinului Central.

Va multumim pentru intelegere.

Incepand cu data de 16 aprilie 2015 liniile 20 (Col. 

Borhanci) si M13 (sat Gheorgheni) vor reveni la traseul de 

baza, pana in P-ta A. Iancu. Astfel, statia de debarcare va 

fi  P-ta A. Iancu, iar cea de imbarcare in P-ta Stefan cel Mare 

– statia Opera (comuna cu liniile 35, 40, 46, 46B, 50).

Va multumim pentru intelegere.

ANUNȚ ANGAJARE

Sauter GmbH
Präzisionsdrehtechnik

Firmă germană cu tradiţie în 

prelucrări mecanice de precizie 

angajează pentru fi liala din Romania:

-  Operatori strung CNC cu experienţă; vechimea în 
lucrul pe comandă numerică FANUC constituie un 
avantaj.

-  Inspector de calitate cu experienţă în domeniul 
prelucrărilor mecanice de strunjite şi / sau 
rectifi cate

Cunoștinţele de limba germană constituie un 

avantaj.

Se oferă salarii atractive, posibilitatea de avansare 

în carieră și training în Germania.

CV-urile se pot depune pe: fax: 0264 433 303, sau 

personal la adresa societăţii: Dej, Jud. Cluj, Str. 

Henri Coandă, nr. 1. din cadrul Parcului Industrial 

Arc Parc

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu al SPILLO S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) prin sentinţa pronunţată în ședinţa din data de 
14.04.2015, în dosarul nr. 459/1285/2015, afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii SPILLO S.R.L. (Sat Mihai Viteazu, Comuna 
Mihai Viteazu, str. Hăjdate, nr. 1058, jud. Cluj) că faţă de 
aceasta a fost deschisă procedura insolvenţei în formă 
simplifi cată prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor creditorilor 
la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la 
primirea notifi cării privind deschiderea procedurii;

2. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei și a 
documentelor justifi cative este data de 02.06.2015;

2. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire 
și publicare a tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este data de 12.06.2015;

3. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor opoziţii, 
contestaţii și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 
data de 23.06.2015.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
17.06.2015, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

ANUNŢ DE ANGAJARE

LOGISTIC E VAN WIJK SRL
companie de transport româno-olandeză,

 angajează:

CONDUCĂTORI AUTO – TRANSPORT INTERNAŢIONAL

Cerinţe:
- Permis de conducere categoria C+E;

- Atestat profesional;

- Atestat ADR;

- Card tahograf;

- Seriozitate;

- Disponibilitate la deplasări.

Persoanele interesate pot trimite un CV la email: hr@
evanwijk.ro, sau la sediul societatii: loc. Sinnicoara, str. 

Clujului, nr. 7, jud. Cluj.

Informați la telefon 0724-566.520.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii Rose Mary Floris S.R.L. (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite) prin sentinţa civilă nr. 998 
pronunţată în ședinţa publică din data de 14.04.2015, în 
dosarul nr. 92/1285/2015 afl at pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii Rose Mary Floris S.R.L. (Turda, Calea 
Victoriei, nr. 100, bloc B120, scara 2, judeţ Cluj) că faţă 
de aceasta a fost deschisă procedura falimentului în formă 
simplifi cată prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este de 10 
zile de la data primirii notifi cării (pentru creanţele născute 
între data deschiderii procedurii insolvenţei – 10.03.2015 
și data deschiderii procedurii falimentului – 14.04.2015).;

3. Termenul limită de verifi care a cererilor de admitere 
a creanţelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar 
al creanţelor este data de 05.05.2015;

4. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă;

5. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului preliminar de creanţe este 
data de 26.05.2015.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
11.05.2015, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.
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SPORTSPORT.
vineri–duminică, 17 – 19 aprilie 2015

Turda–Odorhei 1-0
Potaissa Turda are 1-0 în sfertu-
rile play-off-ului cu HC Odorhei, 
după victoria 26-23 de pe teren 
propriu. Ardelenii au făcut dife-
renţa în ultimele zece minute, 
profi tând și de oboseala din ta-
băra adversarilor. Cele două 
echipe s-au întâlnit și în ultima 
etapă a sezonului regulat, iar 
Odorheiul s-a impus cu 32-24, 
adjudecându-și primul loc la fi -
nalul sezonului regulat. Miercuri 
seară, Turda a etalat un cu totul 
al joc și a câștigat cu 26-23, fi -
ind la o victorie distanţă de cali-
fi carea în semifi nale.

Duel în Divizia A
Baschetbaliștii echipei secunde a 
CS Universitatea Cluj primesc vi-
neri vizita grupării CS Energia Tg. 
Jiu 2. Meciul are loc de la ora 
18:30 și contează pentru etapa 
a 21-a a Ligii I - Grupa 3. Elevii 
pregătiţi de Mihai Racoviţan 
abordează această confruntare 
după victoria, scor 73-47, obţinu-
tă săptămână trecută pe terenul 
celor de la Steaua CSM 
EximBank 2. Partida dintre 
Universitatea Cluj 2 – Energia Tg. 
Jiu 2 se va juca în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”, iar 
intrarea spectatorilor va fi  liberă.

Pe scurt

Duminică, peste 3.500 de 

atleţi amatori şi profesio-

nişti de pe tot globul sunt 

aşteptaţi la Cluj-Napoca 

să participe la cel mai 

mare concurs de alergare 

din Transilvania.

Programul include încălziri 

animate de instructori de fi t-

ness, muzică live şi atmosfe-

ra întreţinută pe parcursul pro-

belor de un MC dedicat, pro-

moţii şi momente de divertis-

ment, festivitate de premiere, 

pasta party şi multe surprize.

Noutatea din acest an sunt 

ambasadorii care vor scoate la 

licitaţie tricourile în care vor 

alerga, pentru un centru de co-

pii. Printre ei se numără pilo-

ţii Napoca Rally Academy, dar 

şi sportivi din Cluj-Napoca.

Horaţiu Morar, organizator 

din partea Asociaţiei sportive 

Runners Cluj, a declarat că 

startul şi fi nish-ul vor avea loc 

pe stadionul Cluj Arena, iar 

traseul probelor va fi  prin cen-

trul municipiului Cluj-Napoca 

şi prin cartierul Grigorescu.

„De la această ediţie aniver-

sară ne aşteptăm la multă lu-

me. Sperăm că va fi  şi o atmo-

sferă cât mai plăcută creată a-

tât de noi ca şi organizatori prin 

cele opt puncte de sonorizare 

pe traseu. Ne aşteptăm la pes-

te 3500 de participanţi din ţară 

şi din străinătate. S-au înscris 

alergători din 22 de ţări. Vor par-

ticipa trei kenyeni şi o kenyan-

că. Sper ca şoferii să fi e mai in-

dulgenţi şi anul acesta pentru 

că acest eveniment ar trebui să 

creeze atât o experienţă pentru 

noi, cât şi pentru public”, a de-

clarat preşedintele Runners Club, 

Horaţiu Morar.

Potrivit acestuia, cel mai 

în vârstă participant va fi  Ghe-

orghe Moşion din Arad în vâr-

stă de 82 de ani.

Maratonul Internaţional 

Cluj-Napoca cuprinde cinci 

probe: maraton – 42,195 km, 

semimaraton – 21,0975 km, 

maraton ştafetă – 4 x 10,55 

kilometri, crosul popular de 

6 kilometri şi un cros pentru 

copii cu o lungime de doi km.

Concurenţi din 22 de ţări 
vor participa la Maratonul AROBS
Cea de-a cincea a ediţie a Maratonului Internaţional AROBS le propune alergătorilor 
amatori şi profesionişti trei probe tehnice şi doua cros-uri.

Sâmbătă 18 aprilie 2015:
11.00–19.00: Ridicare ki-

turi de concurs de la Cluj 
Arena și înscrieri la Crosul BT 
și Cursa Copiilor Cora;
12.00–18.00: Pasta Party, 

în restaurantul de la Cluj 
Arena, etaj 2.

Duminică 19 aprilie 2015:
07.00–08.00: Ridicare ki-

turi de concurs de la Cluj 
Arena și înscrieri la Crosul BT 
și Cursa Copiilor Cora;

Desfășurare concurs
09.15: START Maraton 

AROBS, Semimaraton Hervis 
și Maraton Stafetă Autoworld.
13.00: Festivitate de premi-

ere
13.15: START Cursa Copiilor 

Cora
13.45: START Crosul BT
14.30: Festivitate de premi-

ere Crosul BT

Programul 
competiției

Gheorghe Moşion, în vârstă de 82 de ani, cel mai  în vârstă concurent, 
va fi  prezent și la această ediție a maratonului


