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Ce puteţi face astăzi, 
în cadrul Zilelor 
Culturale Maghiare
Joi este ziua în care se deschide strada 
Mihail Kogălniceanu şi încep plimbările 
cu barca medievală.  Pagina 7

POLITICĂ

USR, dintr-un 
referendum într-altul
Liderii USR din Cluj au păreri opuse când 
vine vorba de revenirea lui Nicuşor Dan 
în partid.  Pagina 5

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

Clujul are farmecul lui. Cele mai frumoase locuri şi cele mai impunătoare clădiri din oraş 
pot fi văzute din Turnul Bisericii Sfântul Mihail. De asemenea, sunt impresionante 
şi imaginile cu statuile, altarele si clopotele din interiorul turnului. Paginile 6-7

SĂNĂTATE

Cât este de nociv pentru sănătate 
un loc de muncă nesatisfăcător

ACTUALITATE

Record de amenzi în județul Cluj, 
în minivacanţa de Sfânta Maria

O cercetare recentă, efectua-
tă de o echipă de oameni de şti-
inţă de la Universitatea Man-
chester din Marea Britanie a des-
coperit că persoanele angajate 
în posturi prost plătite sau cu un 
nivel foarte ridicat de stres pot 
suferi mai mult decât cele care 
nu ocupă niciun loc de muncă.

Scopul studiului, publicat în 
„International Journal of Epide-
miology”, a fost acela de a ana-
liza modul în care schimbarea 
serviciului poate afecta sănăta-
tea şi nivelul de stres.

Oamenii de ştiinţă au com-
parat starea de sănătate a per-
soanelor care au rămas şome-
re cu a celor care au făcut tran-
ziţia către un loc de muncă a-
vând o calitate mai scăzută, 
scrie Agerpres.

În cadrul studiului au fost 
monitorizaţi peste o mie de 
participanţi cu vârste cuprin-
se între 35 şi 75 de ani, şo-
meri în perioada 2009-2010. 
Starea lor de sănătate şi nive-
lurile de stres cronic – indi-
cate de hormonii de stres şi 
alţi biomarkeri asociaţi aces-
tuia – au fost analizate timp 
de mai mulţi ani.

Adulţii care au făcut tranzi-
ţia către un loc de muncă cu 
o calitate mai scăzută au ma-
nifestat „cele mai ridicate ni-
veluri de stres cronic în com-
paraţie cu cei care au rămas 
şomeri”, potrivit unei purtă-
toare de cuvânt a universită-
ţii, precum şi un grad mai ma-
re de risc de a suferi o varie-
tate de probleme de sănătate.

În ultimele patru zile, cu 
ocazia minivacanţei de Sfân-
ta Maria, poliţiştii clujeni au 
intervenit la aproape 500 de 
cazuri şi au dat tot atâtea 
amenzi.

Potrivit Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Cluj, poliţiş-
tii au intervenit la peste 480 
evenimente semnalate de ce-
tăţeni.

„În cadrul acţiunilor au fost 
depistate în fl agrant 9 persoa-
ne, precum şi o persoană ur-
mărită. Faţă de 7 persoane bă-
nuite de săvârşirea unor infrac-
ţiuni au fost luate măsuri pre-
ventive”, se arată într-un co-
municat de presă al instituţiei.

Pentru neregulile constata-
te, poliţiştii au aplicat 136 
sancţiuni contravenţionale. Şi 

vitezomanii au fost sancţio-
naţi de poliţişti.

„Astfel, poliţiştii rutieri au 
fost nevoiţi să aplice 464 sanc-
ţiuni contravenţionale, dintre 
care 190 pentru depăşirea li-
mitelor legale de viteză, 5 
pentru conducere sub influ-
enţa alcoolului şi 269 pentru 
alte abateri la regimul rutier. 
Având în vedere abaterile de-
pistate, precum şi în scop pre-
ventiv, pentru a-i determina 
pe cetăţeni să conştientizeze 
posibilele pericole la care se 
expun atunci când nu îşi iau 
toate măsurile de prevenire, 
poliţiştii rutieri au reţinut 76 
permise de conducere şi au 
retras 20 certificate de înma-
triculare”, se mai arată în do-
cumentul citat.

PUBLICITATE

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

1  = 4.5737 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

290C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

AA

PUBLICITATE

• șofer, cat. B, pentru distribuţie de anvelope în ţară.

• secretară

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,

email: visatiberiu@gmail.com;
pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Ultimele scandaluri sexuale din Biserică 
sunt doar „nişte derapaje” ale preoţilor ?
Din cauza derapajelor preoţilor „care calcă pe de lături” nu înseamnă că Biserica este mai 
puţin sfântă, spune IPS Andrei Andreicuţ. Pagina 2

Clujul, așa cum 
nu l-aţţi văzut niciodată ! 

Panorame incredibile cu oraşul văzut din cel mai înalt turn
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Datorită derapajelor pre-

oţilor „care calcă pe de 

lături” nu înseamnă că 

Biserica este mai puţin 

sfântă, spune mitropoli-

tul Clujului, IPS Andrei 

Andreicuţ (foto). 

„Biserica rămâne coloa-

na vertebrală a neamu-

lui acestuia, pe care unii 

vor să o dărâme”, adau-

gă ierarhul.

IPS Andrei Andreicuţ a 

spus, marţi, în predica ţinu-

tă la slujba de Liturghie de 

la Mănăstirea Nicula, că 

Dumnezeu a creat lumea ca 

oamenii să se bucure de ea, 

nu să o distrugă.

Familia tradiţională

Pe de altă parte, IPS An-

drei Andreicuţ a vorbit des-

pre cei care vor să fie tre-

cut în Constituţie faptul că 

familia este formată dintr-un 

bărbat şi o femeie.

„Îl mărturisesc pe Dom-

nul Isus Hristos şi pe Maica 

Domnului şi cei care fac par-

te din Coaliţia pentru Fami-

lie şi care insistă să fi e tre-

cut în Constituţie faptul că 

familia este formată dintr-un 

bărbat şi o femeie şi din co-

pilaşii lor. Fără a fi  inchizi-

toriali şi a le vrea răul alto-

ra, care doresc să aleagă un 

alt mod de trai, Dumnezeu 

ne dă libertate absolută, dar 

cei care fac parte din Coali-

ţia pentru Familie pledează 

pentru normalitate. Ar pu-

tea zice cineva . E adevărat. 

PF Daniel şi-a cerut iertare 

pentru aceste derapaje de la 

calea morală a unor clerici, 

dar prin asta nu înseamnă 

că Biserica este mai puţin 

sfântă. Biserica rămâne sfân-

tă, este coloana vertebrală a 

neamului acestuia, pe care 

unii vor să o dărâme. Dar nu 

o vor dărâma, nici porţile Ia-

dului nu o vor dărâma”, a 

spus IPS Andrei Andreicuţ, 

citat de Mediafax.

Biserica, inefabilă

Potrivit acestuia, Biseri-

ca este sfântă pentru că 

Domnul Hristos este capul 

ei şi Maica Domnului este 

icoana Bisericii şi este prea-

curată.

„Noi putem fi păcătoşi, 

dorim să ne îndreptăm, să 

trăim creştineşte, dar Bise-

rica rămâne inefabilă”, a 

mai spus mitropolitul Clu-

jului.

La slujba de Liturghie ofi-

ciată, marţi, de un sobor de 

preoţi în frunte cu IPS An-

drei Andreicuţ, au asistat 

peste 27.000 de pelerini, ve-

niţi la sărbătoarea Adormi-

rii Maicii Domnului pentru 

a se ruga la Icoana Făcătoa-

re de Minuni a Fecioarei Ma-

ria de la Mănăstirea Nicula.

La slujbă au mai fost pre-

zenţi mitropolitul Luca, de 

Zaporozhye şi Melitopol din 

Ucraina, mitropolitul Iosif 

al Europei Occidentale şi 

Meridionale, care a venit de 

la Paris, episcopul vicar al 

Arhiepiscopiei Aradului, 

Emilian Crişan, dar şi ofici-

alităţi locale şi judeţene.

Scandalurile sexuale 
din Biserică, doar nişte 
derapaje ale preoţilor ?
Mitropolitul Andrei Andreicuţ: „Ştim că sunt şi preoţi care calcă pe de 
lături (...), dar prin asta nu înseamnă că Biserica este mai puţin sfântă”.

IPS ANDREI ANDREICUŢ | mitropolitul Clujului

 „Îl mărturisesc pe Domnul Isus Hristos şi pe Maica Domnului şi cei care fac 
parte din Coaliţia pentru Familie şi care insistă să fi e trecut în Constituţie 
faptul că familia este formată dintr-un bărbat şi o femeie şi din copilaşii lor. 
Fără a fi  inchizitoriali şi a le vrea răul altora, care doresc să aleagă un alt 
mod de trai, Dumnezeu ne dă libertate absolută, dar cei care fac parte din 
Coaliţia pentru Familie pledează pentru normalitate.“

Incendiu într-un spaţiu 
comercial din Câmpia Turzii
Un incendiu s-a produs, luni dimineaţă, 
într-un spaţiu comercial aflat la parterul 
unui bloc cu 4 nivele, din municipiul 
Campia Turzii din judeţul Cluj. Forţele de 
intervenţie au evacuat șapte persoane, 
iar 26 persoane s-au autoevacuat până la 
sosirea pompierilor. Nu au fost persoane 
surprinse de incendiu și nici intoxicate cu 
fum, la faţa locului fiind asistate 3 per-
soane care au suferit atac de panică, scrie 
Agerpres. Pentru gestionarea situaţiei a 
fost activat Planul Roșu, incendiul fiind li-
chidat. La locul evenimentului au interve-
nit 2 autospeciale de stingere, 1 autosca-
ră de intervenţie la înălţime și 2 autospe-
ciale pentru transport victime multiple. 
Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Cluj, 
incendiul a fost stins la scurt timp după 
sosirea forţelor de intervenţie. “Cu excep-
ţia spaţiului locativ în care funcţiona ma-
gazinul alimentar, nu au fost afectate a-
partamentele din blocul de locuinţe. De 
asemenea, structura de rezistenţă a clădi-
rii nu a fost afectată. De asemenea, la fa-
ţa locului au acţionat echipele de inter-

venţie ale Inspectoratului de Poliţie jude-
ţean Cluj, ale S.C. E-ON Distribuţie 
România S.A. și ale S.C. Eectruica S.A”, 
spun aceștia.

Intervenţie în forţă 
a mascaţilor, după 
un scandal la Dej
Mascaţii din cadrul Serviciului pentru 
Intervenţii și Acţiuni Speciale Cluj, alături 
de poliţiștii dejeni, au intervenit marţi du-
pă-amiază în cartierul Dej Triaj pentru a 
aplana un conflict declanșat între mai 
multe persoane. Conform primelor infor-
maţii, scandalul a avut loc pe strada 
Macazului din cartierul Dej Triaj. Un băr-
bat aflat sub influenţa băuturilor alcooli-
ce, pe fondul unor neînţelegeri mai vechi, 
a sărit să-și bată cumnatul. Totul a înce-
put de la vorbe de ocară, iar în scurt timp 
totul a degenerat, scrie dej24.ro. S-au îm-
părţit pumni și picioare, iar în urma ape-
lului la 112, la faţa locului au intervenit 
poliţiștii din cadrul Poliţiei Municipiului 
Dej. În urma scandalului, o persoană a 
fost rănită, la faţa locului fiind solicitată și 
o ambulanţă. Din fericire, rănile suferite 

de aceasta nu au necesitat transportul la 
spital. În scurt timp, în cartierul Dej Triaj 
a fost solicitat din nou sprijinul unei am-
bulanţe, din cauză că șase femei ar fi leși-
nat din cauza conflictului. Echipajul medi-
cal a intervenit din nou în zonă, însă nu a 
fost găsită nicio persoană leșinată sau cu 
probleme medicale. În urma audierilor, 
poliţiștii vor stabili implicarea fiecărei per-
soane în acest scandal, urmând ca cei vi-
novaţi să fie pedepsiţi.

Pe scurt
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Primarul comunei Beliş, 

Viorel Matiş (PSD), a fost 

reţinut de poliţiştii clujeni, 

fi ind suspectat de comiterea 

unor fapte ilegale la regimul 

silvic în vremea când era 

lucrător silvic, au declarat, 

marţi, surse judiciare.

„Poliţiştii au reţinut, în urma 

unor percheziţii realizate în 8 

locaţii de pe raza judeţului Cluj, 

trei bărbaţi bănuiţi de fapte ile-

gale la regimul silvic. Luni, au 

fost efectuate percheziţii în lo-

caţii din municipiul Cluj-Napo-

ca, oraşul Huedin şi comunele 

Beliş, Poieni şi Mărişel, fi ind 

descoperite şi ridicate bunuri şi 

înscrisuri care servesc ca probe 

în dosarul penal şi au fost se-

chestrate obiecte şi diverse su-

me de bani. În cauză au fost ex-

tinse cercetările faţă de trei băr-

baţi, în vârstă de 50, 40 şi 59 de 

ani, din municipiul Cluj-Napo-

ca, comuna Beliş, respectiv co-

muna Poieni, judeţul Cluj, care 

la data săvârşirii faptelor înde-

plineau atribuţii de lucrători sil-

vici, aceştia fi ind reţinuţi pen-

tru 24 de ore, pentru săvârşirea 

infracţiunilor de instigare la in-

fracţiunea de tăiere ilegală de 

arbori din fondul forestier naţi-

onal, furt de arbori din fondul 

forestier naţional şi fals intelec-

tual”, se arată într-un comuni-

cat transmis, marţi, de IPJ Cluj.

Potrivit IPJ Cluj, până acum 

valoarea estimată a prejudiciu-

lui se ridică la 250.000 de euro.

Primarul din Beliş a fost pla-

sat, ieri, sub control judiciar pe 

o perioadă de 60 de zile. Măsu-

ra a fost dispusă de procurorii 

din cadrul Parchetului de pe lân-

gă Judecătoria Huedin.

Viorel Matiş şi alţi doi colegi 

ai săi din vremea în care era şef 

la Ocolul Silvic Beliş au fost re-

ţinuţi luni, 14 august 2017, de 

poliţişti, sub acuzaţia de săvâr-

şire a infracţiunilor de instigare 

la tăiere ilegală de arbori din fon-

dul forestier naţional, furt de ar-

bori din fondul forestier naţional 

şi fals intelectual. Mai exact, în 

2013, aceştia ar fi  aprobat tăie-

rea fără drept a aproximativ 5.000 

de metri cubi de lemn din can-

tonul Ciurtuci cauzând un pre-

judiciu de circa 250.000 euro.

Potrivit Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Huedin, faţă 

de Viorel Matiş s-a dispus pu-

nerea în mişcare a acţiunii pe-

nale pentru săvârşirea infracţi-

unilor de instigare la infracţiu-

nea de tăiere ilegală de arbori 

din fondul forestier naţional, 

furt de arbori din fondul fores-

tier naţional, fals intelectual, în 

formă continuată (123 acte ma-

teriale), constând în aceea că 

în perioada februarie-aprilie 

2013, în calitate de şef al Oco-

lului Silvic Beliş, a determinat, 

cu intenţie mai multe persoa-

ne, să taie fără drept şi să sus-

tragă arbori din padurea afl ată 

în administratea Ocolului Silvic 

Beliş. De asemenea, în calitate 

de şef de ocol având competen-

ţa de a stabili sancţiunea con-

travenţională aplicabilă, a sta-

bilit sancţiunea, constând în 

"Avertisment" în cazul tuturor 

celor 123 de procese verbale de 

contravenţie, întocmite în fals 

de către inculpaţii Roşu Arde-

lean şi Lung Marcel, cu scopul 

de a evita ca procesele contra-

venţionale să fi e date în debit.

Primarul din Beliş, sub control judiciar 
pentru furt de pădure
Poliţişti din cadrul IPJ Cluj au reţinut, în urma unor percheziţii, trei bărbaţi bănuiţi de fapte ilegale la regimul silvic.

Primarul comunei Beliş, Viorel Matiş, a fost reţinut, fi ind suspectat de comiterea unor fapte ilegale la regimul silvic

Goga Ilie Nicolae este cercetat penal după ce, în calitate de 
șef district silvic în cadrul Ocolului Silvic Beliș, a determinat, 
cu intenţie mai multe persoane, să taie fără drept și să sus-
tragă arbori din fondul forestier naţional, după care pentru a 
diminua prejudiciul produs prin tăierea ilegală a arborilor, a 
completat 123 procese verbale de contravenţie silvică întoc-
mite de către inculpatii Roșu Ardelean și Lung Marcel, cunos-
când faptul că aspectele prezentate în acestea sunt nereale.

Lung Marcel este, de asemenea, cercetat după ce, în calita-
te de technician silvic în cadrul Ocolului Silvic Beliș, a deter-
minat, cu intenţie mai multe persoane, să taie fără drept și 
să sustragă arbori din fondul forestier naţional. De aseme-
nea, cu scopul de a crea o aparentă de legalitate cu privire 
la tăierile ilegale de arbori și pentru a diminua prejudicial 
cauzat prin tăierea ilegală a arborilor, a completat 87 pro-
cese verbale de contravenţie silvică, cunoscând faptul că as-
pectele prezentate în acestea sunt nereale.

Și Roșu Ardelean este cercetat după ce, în calitate de pădu-
rar la Ocolul Silvic Beliș, a determinat cu intenţie mai multe 
persoane să taie fără drept și să sustragă arbori din canto-
nul pe care îl avea în paza sa, prejudicial cauzat fi ind în va-
loare de 1.148.822,9 lei.

Cine îi sunt complicii

Cea de-a treia ediţie a festi-

valului Untold şi-a deschis 

porţile în acest an pentru 

peste 330.000 de persoane, 

venite din întreaga lume. 

În urma acestora, cel puţin 

în Parcul Central, a rămas 

un dezastru: iarba a dispă-

rut, iar aleile s-au umplut 

cu pământ.

Ieri a început reabilitatea 

Parcului Central. Costurile 

ajung la aproape 300.000 de 

lei şi sunt suportate de orga-

nizatorii festivalului.

Lucrările care vor fi  făcu-

te includ pregătirea terenului 

şi supraînsămânţarea, fertili-

zare teren, înlocuire pavaj, în-

locuire bănci, înlocuire rigo-

le, înlocuire stâlpi de ilumi-

nat public, înlocuire coşuri de 

gunoi, plombare gropi.

Organizatorii Untold anun-

ţau că acoperă integral costuri-

le de reamenajare a Parcului 

Central şi a parcului din vecină-

tatea Hotel Sport, reamenajare 

necesară atât în urma organiză-

rii festivalului, cât şi din cauza 

unor factori independenţi, pre-

cum canicula, organizarea în 

parc a altor evenimente, uzura 

normală a parcului de peste an.

Primăria Cluj-Napoca a sta-

bilit necesarul lucrărilor, iar 

costurile totale se ridică la su-

ma de 282.354 lei, fi ind su-

portate integral de către orga-

nizatorii Untold.

Lucrările vor fi  efectuate de 

către RADP Cluj-Napoca, au 

început miercuri şi urmează să 

se termine în 15 septembrie.

Monitorul de Cluj scria ime-

diat după terminarea Untold 

că iarba de altădată din Par-

cul Central a dispărut, aleile 

sunt pline de pământ, mate-

riale de construcţii şi alte mi-

zerii. Parcul Central a avut 

cel mai mult de suferit, ver-

dele de altădată fi ind înlocu-

it cu pământ, noroi şi praf.

324.135 de lei + TVA. Atât 

i-a costat pe organizatorii Un-

told închirierea Parcului Cen-

tral, Casinoului, Sălii Polivalen-

te, precum şi întreţinerea şi cu-

răţenia parcului. (închiriere Parc 

Central – 44.944 de lei plus 

TVA, Casino – 6.800 de lei plus 

TVA, Sala Polivalentă – 188.916 

lei din care 50.000 de lei utili-

tăţi plus TVA, întreţinere Parc 

Central RADP Cluj – 83.475 de 

lei plus TVA).

Festivalul Untold s-a desfă-

şurat în perioada 3 – 6 august. 

O petiţie online a fost lansată 

recent de un clujean, prin ca-

re se cere scoaterea festivalu-

lui Untold, în afara oraşului, 

dar primarul Emil Boc a spus 

că anul viitor Untold se va des-

făşura tot în centrul oraşului.

A început reabilitarea Parcului Central 
după dezastrul de la Untold
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APEL DE SELECŢIE
Asociaţia GAL Napoca Porolissum anunţă lansarea în perioada 17.08.2017 – 
15.09.2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2017 pentru următoarea 
măsură:

M6B2-Rural Atractiv

Data publicării: 17.08.2017
Data lansării apelului de selecţie: 17.08.2017

M6B2-Rural Atractiv

Benefi ciari eligibili:

 Entităţi publice (reprezentanţi ai UAT etc.)
  Reprezentanţi ai societăţii civile care au ca scop promovarea turismului, activităţi culturale, 

ocrotirea patrimoniului, activităţi de ecologie sau care au în proprietate/ custodie 
obiective de patrimoniu de orice fel – natural/ uman material/ uman imaterial.

Fonduri disponibile: 756.835 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 200.000 Euro

Data limită de primire a proiectelor: 15.09.2017

Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Napoca 
Porolissum, din loc. Gilău str. Principală nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 de luni 
până vineri.

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile 
pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

Date de contact:
Asociaţia GAL Napoca Porolissum
Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.
Tel: 0740061839
e-mail: contact@napocaporolissum.ro
site: www.galnapocaporolissum.ro

 

30 de kilometri din 

Autostrada Sebeş-Turda ar 

uma să fi e inauguraţi în 

luna septembrie potrivit 

unui document al 

Companiei de Drumuri. 

Probleme mari există pe alte 

tronsoane de autostradă, 

unde lucrările nu au înce-

put deloc, dar cu termene 

de fi nalizare anul viitor.

„Lotul 3 al Autostrăzii A10 

Sebeş-Turda se apropie de fi -

nalizare. Vă prezentăm o se-

lecţie de fotografi i cu nodul 

Aiud, cu podul peste Mureş 

din apropierea acestui nod şi 

cu zona viaductului Gâmbaş 

şi a spaţiului de servicii chiar 

din interiorul debleului. A-

ceastă zonă este foarte spec-

taculoasă. Avem şanse foarte 

mari să putem circula pe aici 

la fi nalul lunii octombrie 

2017”, scriu cei de la Asocia-

ţia Pro Infrastructura alături 

de câteva poze.

Într-un document al Com-

paniei de drumuri care pre-

zintă stadiul proiectelor pri-

vind autostrăzile din Româ-

nia în luna august 2017, se 

specifi că faptul că la două 

tronsoane ale Autostrăzii Se-

beş-Turda (Lotul 3, de la in-

trarea în Aiud până la nodul 

de la Decea şi Lotul 4 de la 

nodul Decea până la intra-

rea în autostradă în zona Tur-

da) lucrările vor fi  fi naliza-

te luna viitoare.

Documentul prezintă sta-

diul lucrărilor şi pe alte tron-

soane de autostradă şi pro-

blemele care ţin în loc fi na-

lizarea acestora.

Construcţia autostrăzii Se-

beş-Turda, cu o lungime de 

70 de kilometri va costa aproa-

pe un miliard de euro. Pri-

mele două loturi ale autostră-

zii au avut termen de fi nali-

zare octombrie 2016, iar lo-

turile 3 şi 4 au avut termen 

de fi nalizare în martie 2016.

În 2015, Autostrada Se-

beş-Turda a fost în centrul unui 

scandal după ce s-a afl at că pen-

tru mai bine de 66 de kilometri 

din cei 70 nu au fost emise au-

torizaţiile de construire cu toa-

te că fi rmele constructoare lu-

crează încă din 2014.

În ceea ce priveşte Autostra-

da Transilvania, din 2011 se tot 

caută soluţii pentru continua-

rea lucrărilor. Deşi în acte fi gu-

rează că în acest an constructo-

rii ar urma să dea în folosinţă 

zeci de kilometri de autostradă, 

acest lucru are toate şansele să 

nu se întâmple pentru că ter-

menele de realizare a investiţi-

ilor sunt cu mult depăşite.

Ce ţine în loc finalizarea tronsoanelor 
de autostradă din judeţul Cluj
30 de km. din Autostrada Sebeş-Turda ar urma să fie inauguraţi luna viitoare, cu o întârziere de mai bine de un an. 

A apărut un nou tip de 

ţeapă autentic-româ-

nească pe care o poate 

lua un conducător auto

Cum se întâmplă (aviz 

mai ales femeilor): hoţul îţi 

vâră sub ştergătorul din 

dreapta o bancnotă atrăgă-

toare, de 100, poate chiar 

200 de lei. Falsă! Tu te urci 

la volan, îţi pui lucrurile per-

sonale undeva pe scaunul 

din dreapta sau în spate, iar 

când vrei să porneşti la drum 

observi bancnota. Primul in-

stinct e să te dai jos, să te 

duci să iei banii şi să pleci 

mai departe – considernd că 

a fost cineva foarte darnic 

în ziua aia cu tine. Fix când 

te duci tocmai pe partea opu-

să să iei banii din ştergător, 

un individ vine în mare fu-

gă şi-ţi ia geanta sau table-

ta sau orice alte lucruri per-

sonale ai lăsat în maşină 

când te-ai urcat.

Ţeapa este simplă şi efi-

cientă pentru cei care o 

dau, însă ideea e să nu vă 

angajaţi niciodată în aşa 

ceva.

Atenţie, ţeapă: Un necunoscut îţi lasă 
bani pe parbriz. Ce păţeşti dacă îi iei?

Autostrada Transilvania
Tronson Câmpia Turzii – Gilău 
– pod peste Someşul Mic
Data fi nalizării lucrărilor (esti-
mat) – aprilie 2018
Stadiu fi zic de execuţie – 0%
Lungime – 0,32 kilometri
Probleme: procedura de atribuire 
a contractului de execuţie a fost 
reluată în august 2016. Termenul 
de depunere a ofertelor a fost fe-
bruarie 2017, estimându-se fi na-
lizarea procedurii și încheierea 
contractului în cursul lunii iulie 
2017. Termenul pentru execuţia 
lucrărilor este programat pentru 
10 luni de la data emiterii ordinu-
lui de începere a acestora.

Tronson Gilău – Nădăşelu
Data fi nalizării lucrărilor (esti-
mat) – iunie 2017
Stadiu fi zic de execuţie – 87%
Lungime – 8,7 kilometri
Constructor: SC Spedition 
UMB SRL – Tehnostrade SRL

Autostrada Sebeş Turda Lot 1
Data fi nalizării lucrărilor (esti-
mat) – iunie 2018
Stadiu fi zic de execuţie – 28%
Lungime – 17 kilometri
Constructor: Asocierea 
Impresa Pizzarotti și 
Pomponio Construcţii SRL
Probleme: obţinerea autorizaţiei 
de construire pentru secţiunile B 
și C (nod rutier Sebeș), obţine-
rea acordului de mediu revizuit, 

aprobare HG pentru exproprieri 
suplimentare, obţinerea autori-
zaţiei de construire pentru lucră-
rile aferente exproprierilor supli-
mentare pentru secţiunile B și C

Autostrada Sebeş Turda Lot 2
Data fi nalizării lucrărilor (esti-
mat) – aprilie 2018
Stadiu fi zic de execuţie – 34%
Lungime – 24,25 kilometri
Constructor: Asocierea Aktor 
Technical Societe Anonyme, SC 
Euro Construct Trading 98 SRL
Probleme: aprobare HG pen-
tru exproprieri suplimentare, 
obţinerea autorizaţiei de con-
struire pentru lucrările aferen-
te exproprierilor suplimentare

Autostrada Sebeş Turda Lot 3
Data fi nalizării lucrărilor (esti-
mat) – septembrie 2017
Stadiu fi zic de execuţie – 86,15%
Lungime – 12,45 kilometri
Constructor: Asocierea Tirrena 
Scavi SpA, Societa Italiana per 
Condotte D’Acqua SpA

Autostrada Sebeş Turda Lot 4
Data fi nalizării lucrărilor (esti-
mat) – septembrie 2017
Stadiu fi zic de execuţie – 75,50%
Lungime – 16,3 kilometri
Constructor: Asocierea SC Porr 
Construct SRL, Porr Bau GmbH
Probleme: obţinerea autorizaţiei 
de construire pentru zona lacului 
Stejeriș, obţinerea autorizaţiei de 
construire pentru reţele utilităţi

Cele mai mari probleme care ţin în loc 
tronsoanele de autostradă

Joi, 17 august, 

se va desfăşura la 

Cluj-Napoca, o nouă 

ediţie a Marşului 

Bicicliştilor Clujeni.

Întâlnirea participanţilor 

va fi în Piaţa Unirii, la ora 

18:00. Marşul va dura circa 

o oră şi jumătate şi va stră-

bate zona centrală şi peri-

centrală a Clujului şi carti-

erele, Iris, Plopilor şi Grigo-

rescu.

„Marşul este legat de fap-

tul că Primăria a continuat 

acţiunile de lăţire de spaţiu 

alocat maşinilor în dauna 

spaţiului alocat pietonilor şi 

bicicliştilor, a refăcut la ace-

eaşi lăţime absolut insufi ci-

entă pistele de pe Bd.1 De-

cembrie 1918 şi Bucium, în-

gustează banda comună pen-

tru transportul public şi bi-

ciclete de pe str. Memoran-

dumului şi Bd. 21 Decembrie 

1989 şi face cu caracter dis-

continuu şi lăţime insufi ci-

entă banda comună pentru 

sensul opus, dinspre Mărăşti 

spre Primărie, şi multe pro-

misiuni probiciclistice au ră-

mas în continuare doar pe 

hârtie. Unele dintre cele re-

alizate sunt în stare precară 

ca marcaje, plus de calitate 

redusă prin lipsa de conti-

nuitate şi de lăţime inadec-

vate”, spun organizatorii.

Bicicliştii clujeni ies, din nou, în stradă

30 de kilometri din Autostrada Sebeş-Turda ar uma să fi e inauguraţi în luna septembrie
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USR a decis la referendu-

mul organizat pe tema 

Coaliţiei pentru Familie să 

se poziţioneze referitor la 

modifi carea Legii funda-

mentale şi a anunţat că se 

opune modifi cării 

Constituţiei.

Miza referendumului a fost 

dacă fostul preşedinte Nicu-

şor Dan va reveni în partid. 

Fondatorul USR a demisionat 

după ce Biroul Naţional a vo-

tat ca partidul să se poziţio-

neze împotriva acestei iniţia-

tive, decizie întoarsă apoi de 

Comitetul Politic şi care a dus 

la acest referendum.

USR, în derivă. 
Păreri împărţite 
între liderii de la Cluj.

Înainte de anunţarea rezul-

tatului la referendum, preşe-

dintele interimar al USR, clu-

jeanul Elek Levente a lansat 

un apel la Nicuşor Dan pen-

tru revenirea în partid, aces-

ta afi rmând că se va întoarce 

doar atunci când convingeri-

le sale vor fi  identice cu cele 

ale formaţiunii, fostul lider lu-

ând în calcul şi formarea unui 

nou partid.

„Eu i-aş face un apel să re-

vină în partid. (...) Nicuşor 

Dan este cea mai importantă 

persoană din partid şi locul 

lui este alături de noi”, a de-

clarat Elek Levente.

Nicuşor Dan a afi rmat că 

nu se va întoarce într-un par-

tid care se poziţionează altfel 

decât în campania electorală.

Dacă liderul interimar al 

USR Elek Levente l-a chemat 

înapoi pe Nicuşor Dan, o cu 

totul altă poziţie a avut par-

lamentarul clujean Emanuel 

Ungureanu. Deputatul l-a cri-

ticat pe Nicuşor Dan şi a sus-

ţinut că referendumul a fost 

doar un joc politic iniţiat de 

fostul lider al USR. „Opinia 

mea rămâne aceeaşi pe care 

am exprimat-o prin vot în Par-

lament, cred că USR trebuie 

să reprezinte acea parte a so-

cietăţii care respectă libertă-

ţile fundamentale ale omului. 

Pentru a-şi păstra puterea Ni-

cuşor Dan a sacrifi cat parti-

dul care s-a scindat şi acum, 

prin acest referendum, face 

un joc de putere”, spunea î-

naintea referendumului Ema-

nuel Ungureanu.

Vor colaborare cu fostul 
premier Dacian Cioloş

După încheierea primului re-

ferendum, Uniunea a anunţat 

un nou referendum intern, pen-

tru a decide dacă va colabora 

cu ONG-ul lui Dacian Ciolos.

Uniunea Salvaţi România 

va organiza un nou referen-

dum intern, în care membrii 

partidului vor decide, la în-

ceputul lunii octombrie, da-

că doresc să existe o colabo-

rare între USR şi platforma 

România 100, condusă de 

fostul premier Dacian Cio-

los, a anunţat marţi vicepre-

şedintele formaţiunii, Ionuţ 

Mosteanu, precizând însă că 

„USR nu s-a consultat cu 

Platforma România 100 pen-

tru stabilirea acestui referen-

dum, aceasta fi ind strict o 

iniţiativă a reprezentanților 

USR Mehedinţi”.

USR, dintr-un referendum într-altul
USR a respins la referendum ideea modificării Constituţiei pe tema familiei.

Elek Levente, liderul interimar al USR Emanuel Ungureanu, deputat USR

Preşedintele 

Parlamentului Ungariei, 

Kover Laszlo (foto), a 

avertizat că în Europa 

s-a declanşat un atac la 

adresa căsătoriilor baza-

te pe comunitatea de 

viaţă a bărbatului şi 

femeii, la adresa biseri-

cilor creştine şi a state-

lor naţionale.

Kover Laszlo a declarat, 

luni, la Teatrul Maghiar din 

Cluj-Napoca, la deschiderea 

Zilelor Culturale Maghiare, 

că ideologii acestei grupări 

sunt europeni care conside-

ră că identitatea europeană 

trebuie să fie fluidă şi să se 

renunţe la ea.

„Astăzi, în Europa s-a de-

clanşat un atac la adresa că-

sătoriilor bazate pe comu-

nitatea de viaţă a bărbatu-

lui şi femeii, la adresa bise-

ricilor creştine şi a statelor 

naţionale. Sunt asediaţi ger-

mani, francezi, spanioli, su-

edezi, dar şi maghiarii şi ro-

mânii. Nu este o pură în-

tâmplare, anumite grupuri 

de forţă consideră că trebu-

ie să domine Europa, că au 

suficientă putere şi forţă 

pentru a subjuga Europa. 

Ideologii acestei grupări sunt 

europeni şi consideră că 

identitatea europeană trebu-

ie să fie fluidă, adică trebu-

ie să ne lepădăm de identi-

tatea noastră europeană. Ei 

nu consideră că drepturile 

şi îndatoririle trebuie să se 

afle în echilibru, ci conside-

ră că eliminarea gândirii şi 

a cuvântului liber, sub pre-

textul corectitudinii politi-

ce, este un lucru bun. Ei do-

resc să construiască Statele 

Unite ale Europei, un lucru 

străin de civilizaţia europea-

nă. Ne ameninţă că dacă 

idealurile lor nu vor deveni 

realitate, atunci naţiunile şi 

statele Europei se vor răz-

boi între ele şi vor da foc 

Europei, cum s-a întâmplat 

în decursul celor două răz-

boaie mondiale”, a spus Ko-

ver, citat de Mediafax.

Potrivit acestuia, ideolo-

gii respectivi au şi adepţi ma-

ghiari care consideră că ac-

ţiunile guvernanţilor din Un-

garia slăbesc comunităţile 

maghiare de peste hotare.

„Noi, maghiarii, dorim ca 

toţi vecinii noştri să fie ca-

pabili de colaborare inter-

naţională cu noi, în sânul 

statelor naţionale pe care le 

constituie, dorim ca toate 

statele să garanteze identi-

tatea naţională nu numai 

pentru majoritatea din ţara 

respectivă, ci şi pentru mi-

norităţile naţionale. În Eu-

ropa Centrală şi de Est sta-

tele naţionale nu trebuie să 

fie clădite pe ideea superi-

orităţii naţionale, nu trebu-

ie să rămâne tributare seco-

lului a XX-lea, ci să recu-

noaştem oportunităţile se-

colului al XXI-lea, să ne sti-

măm vecinii. Dacă nu vom 

reuşi, toate ţările din aceas-

tă parte a Europei îşi vor 

pierde identitatea”, a subli-

niat preşedintele Parlamen-

tului de la Budapesta.

Kover Laszlo a afirmat că 

identitatea naţională şi sta-

tul naţional nu sunt lucruri 

perimate, care pun în peri-

col bunăstarea globală şi nu 

poartă cu ele pericolul răz-

boiului.

„În Europa s-a declanşat un atac la căsătoriile 
bazate pe comunitatea bărbatului şi femeii”

ELEK LEVENTE | 
președinte 
intermar USR

 „Eu i-aş face un apel 
să revină în partid. 
(...) Nicuşor Dan este 
cea mai importantă 
persoană din partid şi 
locul lui este alături 
de noi.“

EMANUEL 
UNGUREANU | 
deputat USR

 „Opinia mea rămâne 
aceeaşi pe care am 
exprimat-o prin vot în 
Parlament, cred că 
USR trebuie să 
reprezinte acea parte 
a societăţii care 
respectă libertăţile 
fundamentale 
ale omului. 
Pentru a-şi păstra 
puterea Nicuşor Dan a 
sacrifi cat partidul care 
s-a scindat şi acum, 
prin acest 
referendum, face un 
joc de putere “

KOVER LASZLO | președintele Parlamentului 
de la Budapesta

 „Noi, maghiarii, dorim ca toţi vecinii noştri să fi e 
capabili de colaborare internaţională cu noi, în 
sânul statelor naţionale pe care le constituie, 
dorim ca toate statele să garanteze identitatea 
naţională nu numai pentru majoritatea din ţara 
respectivă, ci şi pentru minorităţile naţionale.“
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Clujul are farmecul lui. 

Cele mai frumoase locuri 

din oraş pot fi văzute din 

Turnul Bisericii Sfântul 

Mihail.

Cluj-Napoca este unul din-

tre oraşele cu cele mai impre-

sionante şi impunătoare clă-

diri. Unele din acestea pot fi 

văzute din cel mai înalt turn 

al oraşului, turnul bisericii ro-

mano-catolice Sfântul Mihail, 

din Piaţa Unirii.

De asemenea, sunt impre-

sionante şi imaginile cu sta-

tuile, altarele si clopotele din 

interiorul turnului.

Inedit. Clujul, aşa cum nu l-ați văzut niciodată
Panorame incredibile cu oraşul văzut din cel mai înalt turn.

Clopot din interiorul Bisericii Sfântul Mihail Statuie din interiorul Bisericii Sfântul Mihail
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Bancpost vine cu o nouta-

te pe segmentul creditării 

şi lansează platforma 

digitală completă de cre-

ditare – B.Digital – prin 

intermediul căreia clienţii 

pot iniţia online, de ori-

unde s-ar afl a, o aplicaţie 

de credit de consum sau 

card de credit primind 

răspunsul băncii în timp 

real. Bancpost confi rmă 

astfel angajamentul pen-

tru digitalizare şi pe seg-

mentul creditării standard 

şi inovează prin simplita-

tea şi rapiditatea procesu-

lui, într-un mediu securi-

zat şi confi denţial.

Platfoma de creditare onli-
ne B.Digital este disponibilă 

pe site-ul bancpost.ro la acce-

sarea butonului APLICA ACUM 

din secţiunea produsului dorit 

– creditul Nume Prenume, car-

duri de credit WIZZ Bancpost, 

Visa Classic sau Gold.

Clientul poate solicita un 

produs de creditare oricând şi 

oriunde, urmând în doar 5 mi-

nute câţiva paşi intuitivi. Du-

pă completarea aplicaţiei on-

line, clientul afl ă decizia băn-

cii privind acordarea creditu-

lui în maximum 30 de minu-

te. Suma de bani solicitată 

poate fi  astfel accesată imedi-

at doar printr-o vizită în uni-

tate pentru semnarea docu-

mentaţiei de creditare.

„Trăim într-o eră digitală 

care determină băncile tradi-

ţionale să îşi schimbe semni-

fi cativ modul de a opera pen-

tru a se adapta stilului de via-

ţă modern. Prin lansarea aces-

tei noi platforme online ne-am 

propus să oferim un fl ux co-

mod şi prietenos pentru per-

soanele interesate de un card 

de credit sau credit de con-

sum. Platforma Bancpost de 

creditare online – B.Digital 
confi rmă clienţilor o experien-

ţă nouă, mult simplifi cată a 

procesului de creditare, într-un 

mediu securizat”, a declarat 

Ana Popescu, Director Execu-

tiv Produse şi Segmente Per-

soane Fizice Bancpost.

Ce noutăţi aduce în piaţă 
platforma de creditare onli-
ne B.Digital:

• Posibilitatea de a accesa 
un produs de creditare simplu 

şi rapid, de oriunde, într-un 
timp foarte scurt. Clienţii pot 

iniţia singuri, în maxim 5 mi-
nute, aplicaţii de Credit de con-
sum sau Carduri de credit par-

curgând câţiva paşi simpli.

• După completarea inte-

grală a formularului, clientul 

primeşte un răspuns în ceea 

ce priveşte eligibilitatea acce-

sării produsului dorit în ma-

xim 30 min.

• Un singur drum la ban-
că pentru semnarea documen-

telor de credit şi Acordare pe 

LOC pentru clienţii eligibili.

Prin intermediul platformei 

digitale, clienţii pot solicita 

credite de consum de până la 

90.000 de lei şi dobândă va-

riabilă începând de la 7.9%, 

precum şi carduri de credit – 

WIZZ Bancpost, Visa Classic 

sau Gold cu benefi cii multi-

ple la cumpărături.

Bancpost lansează B.Digital – platforma 
online completă de produse de creditare

PUBLICITATE

ă

Joi, 17 august, a cincia 

zi a festivalului este 

ziua în care se deschide 

strada Mihail 

Kogălniceanu şi încep 

plimbările cu barca 

medievală pe lacul din 

Parcul Central.

Potrivit organizatorilor, 

programul începe la ora 

10.00. Amintim câteva din 

evenimentele la care puteţi 

participa.

• la ora 10.00, în Grădi-

na cu ruine de pe strada Mi-

hail Kogălniceanu, se des-

chid porţile Satului Medie-

val. Aici vizitatorii vor pu-

tea vedea demonstraţii meş-

teşugăreşti (fetrier, lumână-

rar, hârtier, fierar, bijutier, 

ploscar), corturi cavalereşti 

şi tabăra miliţiei oraşului 

din vremea regelui Matei 

Corvin (corturile vremii, ar-

me, butoaie, bănci etc.), o 

expoziţie interactivă de in-

strumente vechi, butucii şi 

cuşca infamiei din perioada 

medievală, dar şi un caru-

sel de lemn cu coş de nuie-

le. De asemenea, doritorii 

vor putea încerca tirul cu 

arcul şi arbaleta ori catapul-

ta cu pietre sau vor putea 

participa la jocuri medieva-

le şi probe de dexteritate. 

Cei mici vor putea lua par-

te la cursuri de lupte pen-

tru copii în cadrul „Şcolii 

pajilor".În fiecare zi, atmo-

sfera medievală va fi între-

gită de muzica cronicarilor 

şi de muzică populară live. 

De asemenea, în satul me-

dieval vor avea loc două re-

prezentaţii de teatru popu-

lar de marionete pe zi, în 

interpretarea trupei de pă-

puşari a Teatrului de Păpuşi 

Ládafia.

• tot de la 10.00, dar de 

data asta în Parcul Central, 

încep plimbările cu barca 

medievală pe lac. Reconsti-

tuită după modelul unei na-

ve medievale fluviale, bar-

ca are o lungime de 7 me-

tri, o lăţime de 2,5 metri şi 

este adusă special din Un-

garia. Publicul se va putea 

plimba cu aceasta gratuit, 

de joi până duminică, între 

10.00 şi 18.00, în grupuri de 

câte 6 persoane, însoţiţi de 

un coordonator specializat.

• de la 11.00 la 13.00, la 

standul Clujul cu Flori de 

pe strada Mihail Kogălnicea-

nu, Orbán Sándor, „Docto-

rul plantelor”, răspunde la 

întrebările despre flori ale 

tuturor celor prezenţi la fa-

ţa locului.

• de la ora 11.00 va avea 

loc un Tur ghidat în limba 

română al Monumentelor 

medievale şi renascentiste 

clujene, condus de lector 

doctor Pakó Klára, istoric de 

artă (UBB). Punctul de în-

tâlnire pentru plecarea în 

tur este intrarea în Biserica 

Sfântul Mihail.

• cei care nu au apucat 

să facă o vizită în turnul Bi-

sericii Sfântul Mihail o pot 

face între 12.00 şi 18.00. Res-

ponsabil tur: Talpas János.

Ce puteţi face astăzi în cadrul 
Zilelor Culturale Maghiare

Primăria veche

Catedrala greco-catolică

Bulevardul 21 Decembrie
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

¤ Vând apartament cu destinaţie 
birou. Pentru informaţii și detalii 
vă rog sunaţi la tel. 0760-185659.

CASE/CABANE

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ nego-
ciabil. Accept varianta schimbului 
cu ap. cu 2 camere în Mărăști + 
diferenţă la înţelegere. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

¤ Vând teren extravilan în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez garsonieră la parter, în 
zona Pata, confort 1, suprafaţa 28 
mp, mobilată, utilată cu frigider, 
aragaz, mașină de spălat, noi, 
proaspăt zugrăvit. Disponibil ime-
diat. Detalii și informaţii suplimen-
tare la telefoanele 0746-667820 
sau 0264-581136. (3.7)

APARTAMENTE

¤ Închiriez pe termen lung apar-
tament de 2 camere, zona cine-
matografului Mărăști, utilat, mo-
bilat, centrală termică, pentru ne-
fumători, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0740-077713. (1.7)

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

apartament 
cu 2 camere, pe termen 
lung, în cart. Mărăşti, 

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

¤ Ofer cazare în BĂILE 1 MAI. In-
formaţii suplimentare le puteţi 

obţine la tel. 0740-918594. (6.7)

¤ Dau în chirie la preţ convena-
bil, de la 1 octombrie, aparta-
ment cu 3 camere, zonă liniștită, 
mobilat, dotat, etaj 1, în cart. 
Mănăștur, unei tinere perechi 
sau două fete tinere (studente). 
Rog seriozitate. Informaţii sau 
detalii suplimentare la tel. 
0743-330440. (11.14)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet no-
tarial, caut loc de muncă în do-
meniul juridic ca și consilier juri-
dic, jurist. Ofer și cer seriozitate. 
Tel. 0758-324971.

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

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

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

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

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

SERVICII

TERAPEUT THETA 

HEALING

(terapie cu 

biocâmp).

Tratez la domiciliul 

pacientului.

Tel: 0742 700 014.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig. Ofer garanţie și 
asigur transport. Tel. 

0747-786.320; 0770-607.687.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri 
+ cuptor – pe gaz, preţ 400 
RON. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0751-014413.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, 
stare perfectă de funcţionare, ve-
chime 7 ani, preţ 1000 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demon-
tate de un sobar. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

MOBILIER

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF cu-
loare lemn natur, cu feronerie + 
chei, preţ 300 RON, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând reviste de modă pentru 
croșetat și diferite materiale pen-
tru croșetat, preţ negociabil. In-
formaţii supimentare la 
0264-590688, seara. (3.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, în stare 
bună de funcţionare. Informaţii și 
relaţii la tel. la 0744-605935. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând pianină germană, clape de 
fi ldeș, preţ convenabil, negociabil. 
Informaţiile suplimentare le puteţi 
obţine la tel. 0740-213460. (6.7)

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

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

¤ Vând baloţi de lucernă în Comu-
na Feleacu. Preţ 10 lei/bucată. Aș-
tept telefoane la 0745-182440.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, han-
dicap ușor, doresc corespondenţă 
cu doamne/domni. Vă rog să scri-
eţi la BAT GABRIEL, str. Morii nr. 
7-9, Aiud 515200, jud. Alba.

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, un colţ a 
fost medaliat, preţ negociabil. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fot-
baliști, medalii, decoraţii, foto-
grafi i, cer și ofer seriozitate. Aș-

tept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, genţi, chibrituri, scrumie-
re, reclame, brichete, insigne, afi -
șe, etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. Tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 100.000 lei, 50.000 lei, 
500.000 lei și 1.000.000 lei, va-
rianta de plastic, orice cantitate, 
indiferent de calitate. Aștept 
oferte serioase la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Clujean colecţionar caut pe ci-
neva care ar avea timbre, picturi, 
poze vechi, scaune foarte vechi. 
Aștept telefoane la 
0752-362823. (6.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (6.7)

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapiţate cu pie-
le. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (6.7)

ANIMALE

¤ Cine a pierdut o cășelușă de 
companie de talie medie, afectu-
oasă, în cart. Plopilor, alb cu ne-
gru, să sune la tel. 0364-143848

URBANISM

¤ Capirom SRL anunţă iniţierea 
Planului Urbanistic de Detaliu 
pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU 
DE LOCUINŢE COLECTIVE CU RE-
GIM MIC DE ÎNĂLŢIME – 
P+1E+M, ÎMPREJMUIRE, AME-
NAJĂRI EXTERIOARE, amplasat in 
com. Florești, sat Florești, f.n., 
C.F. 58389, 58388, 58392, 

58396, zona Șesul de Sus. Con-
sultarea propunerii se poate face 
la Primăria Florești, Directia Teh-
nica, Biroul Urbanism.

PIERDERI

¤ OFF THE ALL SRL, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str.Georges Cle-
menceau, nr.3, jud.Cluj, CUI: 
32320771, anunţ pierderea Cer-
tifi catului Constatator din 
13.06.2014, emis în baza decla-
raţiei model 3 nr.3462, din 
10.06.2014. Îl declar nul.

¤ Quest Curier SRL-D, cu sediul in 
Cluj-Napoca, str. Poet Gr. Alexan-
drescu, nr.29, sc.1, et.4, ap.18, jud. 
Cluj, J12/483/2012, CUI 
29829326 declar pierdut certifi cat 
de inmatriculare si certifi cate con-
statatoare emise de ORC Cluj. Se 
declara nule.

¤ Pierdut certifi cat constator nr. 
34040/25.04.2016 pentru fi rma 
SC Zett Trans SRL, CUI 
RO19236798, J12/4013/2006. 
Se declară nul.

¤ Pierdut certifi cat constator la terţi 
pentru Mihuţ Andreea Cristina PFA, 
CUI 26820136, F12/851/2010. Se 
declară nul.

¤ Financiar IT SRL-d cu sediul in Hu-
edin, str. Tirgului, nr.33, jud. Cluj, 
J12/569/2013, CUI 31271158, de-
clar pierdut certifi cat constatator 
emis de ORC Cluj. Se declara nul.

¤ Eco Rural Tech SRL cu sediul in 
sat Badeni, com. Moldovenesti, 
nr.185, jud. Cluj, J12/3541/2014, 
CUI 33909962, declar pierdute cer-
tifi cat de inmatriculare si certifi cate 
constatatoare emise de ORC Cluj. 
Se declara nule.

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Banii tai

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Akzente

16:00 Stiri

16:05 Akzente

17:00 Telejurnal

17:30 Lozul cel mare

18:00 M.A.I. aproape de tine

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:59 La pas prin Sinaia

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:10 Romania 9

22:00 Romania 9

22:30 Drum bun!

23:00 Ora de stiri

23:55 Vorbeste corect!

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Nunta cu scantei

16:00 Observator

17:00 Gashka Mare

19:00 Observator

20:00 In puii mei

20:30 Serifi  de Romania

23:30 Inamicii publici

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Terenul dragostei

16:00 Lectii de viata

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Las fi erbinti

21:30 Cavalerul negru

23:30 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Chef Dezbracatu’

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gateste 
mai bine

16:00 Nunta in Basarabia

18:00 Focus

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Asasin in slujba legii

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Cronica Carcotasilor

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Toate panzele sus!

17:00 Deschide Camera 
Comorilor!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Bahar: Viata furata

23:00 Vrei sa fi i milionar

LOOK TV

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Prima Doamna

16:30 Povestile Romaniei

17:30 Big Boletus

18:30 Casa Poporului

20:00 LIGA MAGAZIN

21:00 Celebrity

22:00 Sporturi extreme

22:30 Faci pariu?

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM

AGENŢI DE CURĂŢENIE

în condiţii avantajoase de salarizare, 

plată ore suplimentare, 

bonusuri.

Relaţii la telefon 0784-290.182, 
0785-966.688 sau 021-335.00.11, 

de luni până vineri, 
între orele 09:00-18:00.

             Always clean!
ANGAJEAZĂ MUNCITORI LA CLUJ NAPOCA

SALARIU DE ÎNCADRARE – 1600 LEI din 1 aprilie

•  1 – „Bonus de familie Fujikura” lunar (120 lei), dacă împreună 
cu tine vine și un alt membru al familiei tale, având aceeași 
adresă în buletin.

•  2 – Bonus de început de scoala pentru copiii minori ai angajatilor 
(70 lei)

•  3 – Prime lunare de prezenţă (45-60lei), calitate(50lei) și 
productivitate(între 0-150lei).

•  4 – Bonus anual de performanţă, primă de Paști și primă de 
Crăciun, cadou de ziua copilului

• 5 – Tichete de masă de 15 lei pe zi, 315 lei pe lună.
•  6 – Bonus de fi delitate, după 3 ani de activitate neîntreruptă 

în Fujikura.
• 7 – Transport gratuit, asigurat de către societate.
•  8 – Posibilitatea de a efectua ore suplimentare platite dublu
• 9 – Spor de noapte de 25%
• 10 – Multe altele benefi cii

Interviurile de angajare se desfăşoară – Zilnic de luni 
până vineri

la sediul fabricii din Cluj-Napoca, str. Streiului, nr. 18, 
între orele 08:30 – 10:00

Sună-ne la telefonul:
Tel: 0264-207950 / 0749-018611

şi dacă nu eşti din Cluj venim noi în satul tău sau
îţi organizăm transport să vii la fabrică pentru interviu

Cerinţe:
• Studii – minim 8 clase
•  Aptitudine şi disponibilitate pentru munca în picioare 

şi în schimburi
• Capacitate de distingere a culorilor

INFORMARE

Această informare este efectuată de S.C. VIOPRODMARILIA 
S.R.L., sat Valea Drăganului, comuna Poieni, nr. 365, judeţul 
Cluj. Telefon: 0721367228 Email: adriangiurgiuman@gmail.
com, ce intenționează să solicite de la

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE”

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI

aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de 
construire pentru obiectivul: „CONSTRUIRE PĂSTRĂVĂRIA 
«LA ZĂVOI» VALEA DRĂGANULUI, RACORD LA UTILITĂŢI ŞI 
ÎMPREJMUIRE TEREN“, amplasate în sat Valea Drăganului, 
comuna Poieni, judeţul Cluj.

Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție, de creștere a 

păstrăvilor vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: 
apă menajeră ce se va evacua în bazin vidanjabil etanș și 
apă tehnologică nepoluată, ce se va evacua în râul Drăgan. 
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului Giurgiuman Adrian 
în calitate de administrator Telefon: 0721 367 228 sau la 
adresa: sat Valea Drăganului, comuna Poieni, nr. 365.

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI 
INTERMEDIARĂ PENTRU VÂNZAREA DE MASĂ 

LEMNOASĂ PE PICIOR

Organizatorul licitaţiei: Comuna Savadisla, satul Savadisla 
nr. 35 judetul CLUJ, număr de telefon; 0264374271, fax: 
o264374433, e-mail: primsav@yahoo.com.

Data și ora desfășurării licitaţiei: 31 august 2017, ora 10
Locul desfășurării licitaţiei:Comuna Savadisla , satul 

Savadisla nr.35 judetul Cluj( sediul primariei )
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare
Licitaţia este organizată și se va desfășura conform 

prevederilor Regulamentului de valorifi care a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015

Data și ora organizării preselecţiei: 23 august 2017 
ora 10,00.

Data și ora-limită până la care poate fi  depusă 
documentaţia pentru preselecţie și înscrierea la licitaţie: 
22 august 2017, ora 15,00

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei 
și pasul de licitare pentru fi ecare partidă sunt afi șate la sediul 
Comunei Savadisla si pe site-ul www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie 464 mc din care pe natură de produse:

- produse secundare- rarituri: 464 mc
și respectiv, pe specii și grupe de specii:
-  molid: 427 mc, din care lemn lucru: 332 mc, coaja: 

43 mc, lemn de foc: total: 52 mc, craci: 21
-  mesteacan: 37 mc, din care: lemn lucru: 19 mc, coaja: 

4 mc, lemn de foc: total: 14 mc, craci: 2 mc

Lista partizilor:

Nr. 
crt

Denumirea 
partidei si 
nr. Act de 
punere in 
valoare

Specia Volum 
brut pe 
picior 
mc

Pretul de 
pornire a 
licitatiei 

Pasul de 
licitatie 
Lei/mc

1. Huda Mica 
APV nr. 
561/2017

Molid 
mesteacan

427 mc 
37 mc

110 lei/mc 
70 lei/mc

6 lei/mc 
4 lei/mc

Masa lemnoasă pe picior spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publica a comunei Savadisla, necertifi cat.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după 
încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, 
în aceeași zi, urmînd să se organizeze o noua licitatie .

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul din comuna 
Savadisla nr.35 judetul Cluj, pentru suma de 10 lei.

Pentru informaţii și date suplimentare: persoana de contact 
Matyas Peter Mihai-consilier I.A , telefon 0264374271 sau 
0769095102, fax 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. Poiana Vlădesei S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj în cadrul procedurii de evaluare 
adecvată, de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale 
procedurii de evaluare adecvată pentru „Construire şi dotare 
pensiune agroturistică Poiana Vlădesei“, propus a fi  amplasat 
în localitatea Rogojel, nr. 182, com. Săcuieu, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni-joi între orele 
09.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-14.00 
și vineri între orele 8,00-12,00.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. CTP INVEST BUCHAREST S.R.L. anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „CONSTRUIIRE HALA- UNITATE 
DE DEPOZITARE ȘI BIROURI, CABINĂ POARTĂ, ANEXE 
TEHNICE ȘI CONSTRUIRE ACCES CONFORM PUZ APROBAT 
PRIN HCL 111/25.08.2016, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE, 
OPERAȚIUNI NOTARIALE“, propus a fi  amplasat în comuna 
Florești și Gilău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax: 0264-410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de luni-vineri, între orele 9.00-14.00.

INFORMARE

Această informare este efectuată de PĂLINCAŞ SAV 
TUDOR NICOLAE PFA, sat Călata, com. Călăţele, nr. 39, 
jud. Cluj, tel. 075425418, ce intenţionează să solicite de 
la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, aviz de 
amplasament pt. soluţiile de apă-canalizare pt. obiectivul 
construire Pensiune Agroturistică, în jud. Cluj, com. Călăţele, 
sat Călăţele-Pădure, f.n.

Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta 
permanent următoarele ape uzate: 1,4 mc/zi, ce se vor 
evacua în fosă betonată vidanjabilă, cu vidanjare la 2 
săptămâni.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor, nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărie a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la Primăria 
Călăţele după data de 08.08.2017.
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. ACI CLUJ S.A, cu sediul 
in Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr.70, ap. 3-4, avand 
CUI nr. 200513, atribut fi scal: RO, inmatriculata sub nr. 
J12/200/1991, convoaca la sediul societatii Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor societatii inscrisi in 
Registrul actionarilor la data de referinta de 1 septembrie 
2017, pentru data de 20 septembrie 2017, ora 11.00 si 
21 septembrie 2017 aceiasi ora, a doua convocare, cu 
urmatoarea ordine de zi: :

1. Aprobarea vanzarii imobilelor: apartamente, spatii 
comerciale/ de birouri, parcari, spatii comune situate in Cluj-
Napoca, Calea Turzii nr. 188, edifi cate in baza Autorizatiilor 
de construire nr. 745/13.06.2016, 749/13.06.2016 si 
741/13.06.2016.

2. Stabilirea unui pret minim de vanzare pentr imobilele 
de la punctul 1.

3. Imputernicirea unei persoane in vederea semnarii 
actelor de vanzare – cumparare.

4. Ratifi carea urmatoarelor Hotarari ale Consiliului de 
Administratie :

a)  Hotararea din 18.05.2017 privind diminuarea si 
prelungirea SGB-ului emisa de Banca Transilvania 
pentru investitia Sala de sport multifunctionala cu 
3000 locuri, str. Lunca Oltului, f.n., Municipiul Sfantu 
Gheorghe, judetul Covasna si imputernicirea dlui Ioan 
Aschilean pentru semnarea contractelor de credit,

b)  Hotararea din 03.06.2017 privind contractarea 
producelor bancare de la Raiffeissen Bank,

c)  Hotararea din 06.06.2017 privind evaluarea societatii 
din punct de vedere patrimonial,

d)  Hotararea din 23.06.2017 privind inchiderea punctului 
de lucru situat in Sf. Gheorghe si celui si celui situat 
in Dej.

e)  Hotararea din 17.07.2017 privind imputernicirea 
dlui Ioan Aschilean de a semna antecontractele de 
vanzare cumparare pentru apartamentele viitoare 
situate pe Calea Turzii, nr. 188, Cluj-Napoca sau a 
persoanei imputernicite e acesta.

5. Diverse.

La Adunare pot participa si vota, personal sau prin 
reprezentant in baza unei procuri speciale, toti actionarii 
Societatii inregistrati la data de 01.09.2017 stabilita ca 
data de referinta.

Procurile speciale vor fi  depuse in original la sediul 
Societatii cu cel putin 48 de ore inaintea datei stabilite 
pentru adunari. Documentele si materialele privind ordinea 
de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 
Societatii vor fi  puse la dispozitia actionarilor Societatii 
pentru consultare in perioada de 30 (treizeci) zile anterioare 
tinerii adunarilor.

Informatii suplimentare se pot primi la sediul societatii 
sau la telefon: 0264- 405202, sau 0724544879, fax: 
64/412412.

Data 11.08.2017

Presedintele Consiliului de Administratie
Dr. Ing. Aschilean Ioan

PUBLICITATE

PUBLICITATE PUBLICITATE

www.batrom.ro

Cu un citat al lui Nelson 

Mandela, alăturat unei 

fotografii în care apare 

lângă trei copii de etnii 

diferite, fostul preşedin-

te al Statelor Unite a 

reuşit să strângă în doar 

trei zile aprozimativ 3 

milioane de aprecieri.

„Nimeni nu se naşte 

urând o altă persoană din 

cauza culorii pielii sau a 

preferinţelor religioase”, a 

scris Obama în postarea sa, 

făcând referire la inciden-

tele petrecute în Charlot-

tesville.

Postarea lui Obama în-

trece tweetul Arianei Gran-

de, prin care şi-a anunţat 

fanii că este „zdrobită” du-

pă atentatul de la concer-

tul său de la Manchester 

din primăvara acestui an. 

Mesajul artistei a strâns 2,7 

milioane de aprecieri, fiind 

urmat pe locul trei de o pos-

tare al lui Ellen DeGeneres, 

un selfie de la Oscaruri.

În total, trei persoane 

şi-au pierdut viaţa în urma 

evenimentelor ce au avut 

loc sâmbătă în Charlottesvil-

le, Virginia. În timpul mar-

şului naţionaliştilor de 

dreapta, o maşină a intrat 

în mulţime, omorând o per-

soană, iar doi ofiţeri de po-

liţie au murit după ce eli-

copterul în care se aflau s-a 

prăbuşit la 11 kilometri de 

Charlottesville.

Peter Knudson, purtăto-

rul de cuvânt al Comitetu-

lui Naţional pentru Sigu-

ranţa Transporturilor, a pre-

cizat că elicopterul aparţi-

nea Poliţiei din Virginia.

Al Thomas, şeful Poliţiei din 

Charlottesville, a declarat că, pe 

lângă cele trei persoane dece-

date, 35 de persoane au fost răi-

nite în confruntările dintre na-

ţionalişti şi contramanifestanţi.

Autorităţile din Charlot-

tesville au declarat starea de 

urgenţă după ciocnirile vio-

lente dintre naţionalişti şi ma-

nifestanţii antirasism ce au 

avut loc în cadrul marşului 

privind înlăturarea unui mo-

nument al unui general din 

Războiul Civil american din 

oraşul Charlottesville.

Un mesaj de-al lui Obama, 
cel mai popular din istorie
O postare pe Twitter a lui Obama a reuşit să strângă un număr record de 
aprecieri, devenind cel mai popular mesaj din istoria reţelei de socializare.

BARACK OBAMA | 
fost președinte al SUA

 „Nimeni nu se naşte 
urând o altă persoană 
din cauza culorii pielii 
sau a preferinţelor 
religioase.“
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Mai mult de jumătate 

din această sumă este 

reprezentată de premiile 

câştigate în circuitul 

WTA, iar restul din con-

tractele sale de publici-

tate.

„Simona Halep se află de 

aproape 200 de săptămâni 

în Top 10 (WTA). Este cea 

mai activă serie din tenisul 

feminin. Starul născut în 

România a încheiat un con-

tract pe mulţi ani cu Mer-

cedes Benz România. Cel 

important contract de spon-

sorizare îl are cu Adidas”, 

au scris jurnaliştii de la For-

bes despre reprezentanta 

ţării noastre.

Serena Williams, liderul 
clasamentului

Clasamentul stabilit de 

Forbes este dominat de Se-

rena Williams care, deşi nu 

a mai evoluat de câteva luni, 

fiind însărcinată cu primul 

ei copil, a reuşit să adune 

în ultimele 12 luni suma de 

27 milioane dolari, mai mult 

decât dublu faţă de a doua 

clasată, germanca Angelique 

Kerber (12,6 milioane).

Topul stabilit de publica-

ţia american cuprinde, alt-

fel, opt jucătoarele de tenis, 

între primele 10 sportive cu 

cele mai mari venituri figu-

rând doar două care nu au 

legătură cu tenisul: pilotul 

de curse Danica Patrick şi 

luptătoarea de arte marţia-

le mixte Ronda Rousey, am-

bele din Statele Unite.

Maria Şarapova, 
out din top 10

Rusoaica Maria Şarapo-

va, una dintre cele mai bi-

ne plătite sportive din lume 

în decursul ultimilor ani, nu 

figurează în top 10, adunând 

„doar” 6 milioane dolari în 

intervalul iunie 2016-iunie 

2017, din cauza suspendă-

rii pe 15 luni pentru dopaj.

Halep în optimile 
de fi nală de la Ohio

Jucătoarea română de te-

nis Simona Halep, numărul 

doi mondial, s-a calificat, 

marţi, în optimile de finală 

ale turneului WTA de la Cin-

cinnati (Ohio), dotat cu pre-

mii totale de 2.536.154 do-

lari, după 6-4, 6-1 cu ame-

ricanca Taylor Townsend.

Halep (25 ani), a doua 

favorită, a încheiat contu-

rile într-o oră şi 6 minute 

cu o adversară venită din 

calificări. Townsend (21 

ani, 134 WTA) o învinsese 

în primul tur al calificări-

lor pe Irina Begu, cu 6-7 

(4), 6-1, 6-3. În prima par-

te a setului inaugural, Si-

mona nu a făcut un joc 

prea bun şi a fost condusă 

cu 4-2, dar apoi nivelul său 

a crescut din ce în ce mai 

mult şi a reuşit să întoar-

că scorul şi să îşi adjude-

ce primul act cu 6-4. Ha-

lep a început foarte bine 

setul al doilea, câştigând 

primele trei ghemuri, în ca-

re Townsend a luat un sin-

gur punct. La 3-1 pentru 

româncă, pe serviciul său, 

Townsend a avut nu mai 

puţin de cinci mingi de 

beak, dar Halep le-a anu-

lat pe toate şi a făcut în ce-

le din urmă 4-1. Simona 

Halep nu a mai putut fi 

oprită şi a încheiat setul cu 

6-1. În acest meci, ambele 

jucătoare au avut câte 16 

winners, dar Townsend a 

comis 32 de erori neforţa-

te, faţă de cele 22 ale Si-

monei. În optimi, Halep, 

care şi-a asigurat un cec de 

29.100 dolari şi 105 punc-

te WTA, o va înfrunta pe 

câştigătoarea dintre itali-

anca Roberta Vinci şi leto-

na Anastasija Sevastova.

Halep a pierdut finala la 

Cincinnati în 2015, în faţa 

Serenei Williams, iar anul 

trecut s-a oprit în semifina-

le, învinsă de Angelique 

Kerber.

Tenis: Simona Halep, printre cele 
mai bine plătite sportive din lume
Jucătoarea română de tenis Simona Halep figurează în topul sportivelor cu cele mai mari câştiguri 
realizate în ultimul an. Halep (25 ani) a obţinut 6,2 milioane dolari în perioada iunie 2016-iunie 2017. 

1. Serena Williams (SUA/ tenis) – 27 de milioane 
de dolari

2. Angelique Kerber (Germania/tenis) 
– 12,6 milioane

3. Danica Patrick (SUA/automobilism) 
– 12,2 milioane

4. Ronda Rousey (SUA/arte marţiale mixte) 
– 11 milioane

5. Venus Williams (SUA/tenis) – 10,5 milioane

6. Garbine Muguruza (Spania/tenis) – 7,7 milioane

7. Caroline Wozniacki (Danemarca/tenis) 
– 7,5 milioane

8. Agnieszka Radwanska (Polonia/tenis) – 7,3 milioane

9. Eugenie Bouchard (Canada/tenis) – 7,1 milioane

10. Simona Halep (România/tenis) – 6,2 milioane

Clasamentul celor mai bine plătite 
sportive ale lumii stabilit de Forbes: 

Singura echipă care 

reprezintă România în 

Champions League, 

FCSB a reuşit un egal, 

0-0, în faţa formaţiei 

Sporting Lisabona.

România a avut iniţial pa-

tru echipe care o reprezen-

tau în Europa, însă Astra, 

FC Viitorul şi Craiova au 

fost eliminate.

După meci, fotbalistul ro-

mân Alibec a declarat pen-

tru sport.ro: „Ne bucurăm 

că s-a terminat aşa şi că am 

făcut un meci mare. Prin 

acest rezultat le-am dat pes-

te nas multora din ţară ca-

re vorbeau urât despre noi 

şi nu ne dădeau nicio şan-

să. Sperăm să nu ne deza-

măgim suporterii şi famili-

ile în retur. La ocazia lui 

Enache, când am văzut că 

a trecut mingea de portar 

am crezut că intră în poar-

tă, dar nu a fost să fie. Sper 

să dăm gol la Bucureşti şi 

să trecem mai departe. Spor-

ting Lisabona nu este o echi-

pă de speriat, le-am pus foar-

te multe probleme chiar da-

că au plecat ca favoriţi. Cred 

că avem echipă bună şi pu-

tem să ne batem cu ei la Bu-

cureşti pentru calificare. Mi-

hai Pintilii este unul dintre 

cei mai importanţi jucători 

ai noştri, ne pare rău că a 

luat roşu azi. Sperăm ca ju-

cătorul care intră să îl înlo-

cuiască foarte bine”.

De asemenea, şi jucăto-

rul Mihai Pintilii a susţinut 

că FCSB are şanse mari de 

califi care: „Am făcut un meci 

foarte bun azi. Se pare că 

meciurile importante, meciu-

rile cu miză le tratăm altfel. 

Când suntem cu cuţitul la os 

jucăm mai bine decât în cam-

pionat. La Steaua (n.r. – 

FCSB) sunt jucători valoroşi 

şi cred că avem şansa noas-

tră. Cei de la Sporting for-

mează o echipă bună, au ară-

tat şi în seara asta. Acum o 

repriză a trecut, urmează a 

doua, la Bucureşti, unde cu 

ajutorul publicului sperăm 

să facem un meci mare. Sper 

ca Arena Naţională să se um-

ple pentru că avem şanse 

mari să ne califi căm în gru-

pele Ligii Campionilor”.

Remiză pentru FCSB 
în duelul cu Sporting

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Handbalistele de la 

Universitatea Cluj au pornit 

spre Cehia unde vor dispu-

ta un amical împotriva 

echipei Banik Most.

„Pe mine mă interesează în 

principal jocul şi la aceste me-

ciuri din Cehia şi Germania. 

Când joci bine, apar şi rezulta-

tele, iar asta s-a văzut şi la Bis-

triţa. Sunt mulţumit de jucătoa-

re până acum, dar mai avem de 

lucru şi încercăm să ajungem 

la un joc cât mai plăcut şi mai 

efi cace. A venit şi Raluca Petruş 

la echipă şi ne gândim, în ca-

zul în care mai apare vreo opor-

tunitate, să mai aducem şi alte 

jucătoare”, a declarat antreno-

rul echipei, Adrian Popovici.

De asemenea, formaţia clu-

jeană va disputa două meciuri 

amicale importante în Germa-

nia, împotriva echipei HC 

Thuringer. Pentru a putea mer-

ge în Germania şi Cehia, Uni-

versitatea şi-a luat gândul de la 

turneul amical din Braşov.

La ultimul turneu la care au 

participat, clujencele au termi-

nat pe locul trei după ce au re-

uşit să o învingă ce CS Minaur 

Baia Mare, cu un scor fi nal de 

31-28. De asemenea, ”U” Cluj 

a învins-o pe CSM Roman cu 

un scor de 27-25, şi a fost în-

vinsă de CSM Bistriţa cu 25-28.

Universitatea s-a pregătit la 

Cheile Grădiştei înainte de aces-

te amicale, jucătoarea Abigail 

Vălean a declarat pentru Moni-

torul de Cluj: „A fost o săptămâ-

nă de pregătire foarte variată. 

Ne-am antrenat afară, în sala 

de forţa şi în sală. Am avut di-

versitate şi am combinat diferi-

te tipuri de antrenament. Per 

ansamblu, cantonamentul a fost 

unul reuşit. Cu siguranţă am 

observat schimbări după ce a 

venit preparatorul fi zic la echi-

pă, este altceva. Ai o încălzire 

şi un stretching dirijat şi antre-

namente specifi ce. Este foarte 

importanta perioada de canto-

nament pentru o echipă deoa-

rece, fi ind zilnic împreună, 

ajungi să te cunoşti.. să te aco-

modezi să zic aşa. Nu se pune 

accent pe partea tehnico-tacti-

ca, dar cu toate acestea, dom-

nul antrenor ne-a dat multe sfa-

turi, ponturi, dacă pot să le zic 

aşa şi ne-a făcut să înţelegem 

ce aşteptări şi idei are”.

Primul meci ofi cial din noul 

sezon al Universităţii va fi  cu 

Măgura Cisnădie, în deplasare.

Handbal: ”U” Cluj, amicale 
în Germania şi Cehia

Simona Halep se afl ă de aproape 200 de săptămâni în Top 10 (WTA)
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”U” Cluj – CFR Cluj II, 
derby în prima etapă
Conform Federaţiei Române de 
Fotbal, cele două rivale ”U” Cluj și 
CFR Cluj II se vor înfrunta în prima 
etapă a Ligii a III-a. De asemenea, 
în ultimul moment componenţa 
seriei a V-a a suferit anumite mo-
difi cări, Unirea Jucu și FC Zalău 
s-au retras. De asemenea, 
Hermannstadt a fost mutată în 
seria a IV-a. În seria V-a au ră-
mas: FC Universitatea Cluj, FC 
Unirea Tășnad, FC Avrig, CS 
Viitorul Ghimbav, Metalurgistul 
Cugir, CS Sănătatea Servicii 
Publice Cluj, CS Fotbal Comuna 
Rece, CS Industria Galda, CSM 
Avântul Reghin, CS Performanţa 
Ighiu, CS Gaz Metan Mediaș II, FC 
Unirea Dej, FC Unirea Alba Iulia, 
CS Iernut, CFR Cluj II.

Arlauskis a semnat 
cu CFR Cluj
Portarul Giedrius Arlauskis a ajuns 
la o înţelegere cu formaţia din 
Gruia. „Mă bucur că am ajuns la 
un club mare cum este CFR Cluj. Îl 
cunosc foarte bine pe Dan 
Petrescu, iar faptul că el este an-
trenorul echipei a contat în luarea 
deciziei de a veni la CFR. Sper să 
reușesc să am evoluţii cât mai bu-
ne la Cluj și să reușesc să câștig 
cel de-al treilea titlu de campion 
al României”, a declarat Giedrius 
Arlauskis pentru www.cfr1907.ro.

Pe scurt

PUBLICITATE

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Echipa a reuşit să mar-

cheze 11 goluri în cele 

şase meciuri jucate 

şi să primească unul 

singur.

Datorită rezultatelor, CFR 

Cluj nu este văzută bine de 

restul formaţiilor din Liga 

1. Tocmai din acest motiv 

la ultima conferinţă de pre-

să antrenorul echipei clu-

jene, Dan Petrescu, a ră-

bufnit: „Când face Steaua 

egal cu Astra, e vina noas-

tră. Când Dinamo pierde la 

Iaşi, e vina noastră. Spu-

neţi-mi unde greşim noi. 

Toată lumea ne atacă, dar 

suntem în România. Într-o 

ţară civilizată nu se întâm-

plă aşa ceva. Eu mă con-

centrez doar pe CFR, ce vi-

nă avem noi că ei nu sunt 

în stare să câştige meciuri? 

Am văzut că se comentea-

ză şi pe Facebook-uri. Mi 

se pare jenant, toată lumea 

vorbeşte de noi că nu ştiu 

ce facem”.

Becali, atac dur 
la adresa CFR-ului

Formaţia FCSB, una din-

tre contracandidatele la titlu 

din acest sezon, a mărturi-

sit că Petrescu pune presiu-

ne pe arbitri. Becali a decla-

rat pentru prosport: „Când 

spune Dan Petrescu că îi vi-

ne să plece din ţara asta (n.r. 

– apropo de criticile la care 

e supusă CFR-ul), vreau să 

îl întreb pe el: dacă era în 

locul meu!? Ei primesc un 

penalty gratuit, iar mie mi 

se anulează un gol valabil. 

Asta într-o etapă, că Golofca 

a dat gol valabil. Deci se fa-

ce diferenţă de 4 puncte într-o 

etapă, adică înjumătăţite sunt 

două. Păi dacă la fi nal pierd 

titlul la două puncte... Asta 

e o problemă! E normal ca 

noi să avem 11 metri clar la 

Tănase, iar ei să dea gol cu 

fault din atac în meciul cu 

Iaşiul. N-ai cum să nu-l vezi 

pe Mureşan că face fault în 

atac. Eu nu o să cred acum 

că le zice Vassaras. Tot ro-

mânii le zic. E posibil să nu 

fi e furăciune, dar noi dacă 

nu facem gălăgie... Dacă se 

greşeşte în favoarea Stelei, 

se face mare tam-tam. Atunci 

nu trebuie şi eu să-i felicit 

pe Mutu şi Contra pentru ce 

fac? Că e şi în avantajul meu. 

Eu vreau doar să nu-mi scoţi 

mingea din poartă!”

„Vor veni 
şi momente grele”

CFR Cluj s-a distanţat cu 

3 puncte de FC Botoşani, cu 

4 puncte de formaţiile CS U 

Craiova şi FCSB. „Am avut 

patru deplasări şi două me-

ciuri acasă cu Viitorul şi Di-

namo, aşa că nu mă aştep-

tam deloc să avem acest par-

curs. Dar o să vină momen-

te grele, sunt convins. Acum 

ne iese jocul, ne ies toate, dar 

vor fi  şi momente grele, poa-

te chiar de la meciul urmă-

tor cu Voluntari. Aţi văzut că 

Nouvier s-a accidentat, Vera 

probabil a jucat cu fractură 

la nas… Noi trebuie să rămâ-

nem concentraţi, motivaţi, să 

nu ne-o luăm în cap şi să în-

cercăm să câştigăm cât mai 

multe meciuri”, a mărturisit 

Petrescu la Look Tv.

CFR Cluj este lider în Liga 1
Formaţia CFR Cluj domină clasamentul din Liga I, cu 16 puncte. 

CFR Cluj va disputa următorul meci acasă, împotriva formaţiei FC Voluntari
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