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Un român a inventat portofelul care nu poate fi furat niciodată!
Românul Viorel Creţu a reu-

şit să strângă 22.000 de dolari pe 
Kickstarter în cadrul unei cam-
panii pentru un portofel inteli-
gent, dotat cu dispozitiv de ur-
mărire împotriva hoţilor.

Cu ajutorul tehnologiei RFID, 
Wallor e înconjurat de o cuşcă 
virtuală prin care cardurile sunt 
protejate de hackeri care pot ex-
trage date de pe ele sau de scan-
nere mobile, potrivit start-up.ro. 
De asemenea, cu ajutorul senzo-
rilor GPS, sunteţi avertizat atunci 

când portofelul se mişcă din bu-
zunar sau geantă, în caz că a fost 
furat sau a căzut pe jos.

În plus, Wallor va crea şi un sis-
tem prin care veți putea să vedeți 
unde e portofelul în timp real, din 
orice colţ al planetei.

Potrivit lui Viorel Creţu, pro-
ducţia de masă va începe la jumă-
tatea lunii februarie, după care în 
martie va mai urma o campanie 
de Kickstarter, pentru fi nanţarea 
acestor eforturi, iar livrările pro-
duselor iniţiale vor fi  făcute în apri-

lie. Până la fi nalul lui 2017, Creţu 
speră la 40.000 de clienţi.

Ca majoritatea produselor de 
larg consum, Wallor va fi  fabri-
cat în China. Viorel Creţu s-a 
documentat şi a vizitat nume-
roase fabrici, astfel că produsul 
va fi  realizat în trei fabrici dife-
rite. „Partea tehnologică va fi  fa-
bricată în Shenzen, partea de 
conectare la Guangzhou, iar 
asamblarea în Shanghai, la o fa-
brică ce lucrează în colaborare 
cu Prada”, povesteşte Creţu.

Acesta speră ca Wallor să se 
diferenţieze prin suportul pe ca-
re-l va oferi clienţilor, transpa-
renţa în faţa utilizatorilor, dar şi 
prin calitate.

Viorel Creţu a fost antreprenor 
toată viaţa. A deschis primul bu-
siness în 2003, în Braşov, o agen-
ţie de publicitate. În 2007 a înfi -
inţat WebEffects, o companie de 
dezvoltare şi web development 
pe care a dezvoltat-o timp de 10 
ani şi a ajuns la o reţea de 240 
de programatori internaţionali.

„Hai să dăm mână 
cu mână“

Vineri, ora 13.00
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

„LUCIA DI LAMMERMOOR“
Duminică, ora 18.30

Opera Națională Română 

Constructorul Polivalentei Cluj, 
„ambasadorul” Sibiului

Clujenii, pe locul al treilea 
după „ce au prin buzunare”

Omul de afaceri Mircea Bulboacă a mărturisit că are 
parte de o onoare mare și neașteptată. Pagina 6

Puterea de cumpărare este în România la o treime 
din media europeană, potrivit studiilor. Pagina 4
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Dărâmă bariere prin artă
Raluca Avram 

şi Mihai Arsenie, membri 

ai Asociaţiei Down – 

Centrul Educaţional 

„Raluca” au dat 

prima reprezentaţie 

de balet din viaţa 

lor. Organizatorii 

spectacolului și-au dorit 

să arate că arta 

este cea mai plăcută 

terapie. Paginile 6-7
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Monitorul de Cluj 
apare miercuri, 

25 ianuarie

Șoferii parchează pe unde apucă, după scumpirea parcărilor
Municipalitatea a aplicat peste 700 de amenzi pentru parcări neregulamentare în zona centrală. Pagina 3

Baletul, 
o formă de terapie 
pentru persoanele 

cu nevoi 
speciale
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

20 ianuarie

1872: S-a născut pictorul și 
desenatorul Ștefan Popescu, 
membru de onoare al 
Academiei Române. (m. 8 
iul. 1948)

1880: A apărut, la București, 
revista „Literatorul”, sub con-
ducerea lui Alexandru 
Macedonski.

1993: A murit actriţa america-
nă, de origine belgiană, Audrey 
Hepburn. (n. 4 mai 1929)

21 ianuarie

1793: A fost ghilotinat regele 
Ludovic al XVI-lea al Franţei 
(1774-1792). (n. 23 aug. 1754)

1898: S-a născut Gheorghe I. 
Brătianu, istoric și om politic, 

profesor universitar la Iași și 
București, membru al 
Academiei Române, preșe-
dinte al Partidului Naţional 
Liberal - Gh. Brătianu

1905: S-a născut celebrul de-
signer francez Christian Dior. 
(m. 24 oct. 1957)

22 ianuarie

1862: S-a format primul guvern 
unitar al României, condus de 
conservatorul Barbu Catargiu.

1901: A murit regina Victoria 
a Marii Britanii (1837-1901). 
(n. 24 mai 1819)

1973: A murit Lyndon Baines 
Johnson, al 36-lea președinte 
al SUA (1963-1969). (n. 27 
aug. 1908)
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Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

WeddFest Cluj 2017
20 ianuarie – 22 ianuarie 2017
Sala Polivalenta Cluj-Napoca
Primul târg de nunţi al anului 
2017 va avea loc spre fi nalul lunii 
ianuarie. Între 20 şi 22, sunteţi 
aşteptaţi la Sala Polivalentă pen-
tru a consulta ofertele în materie 
de rochii de mireasă şi accesorii, 
invitaţii şi aranjamente fl orale 
pentru sală, cofetării, DJ, servicii 
foto-video şi altele, la târgul 
WeddFest Cluj 2017.

Expoziţia Inside Out
20 decembrie 2016 – 3 februarie 
2017
Fabrica de Pensule
Expoziţia de grup Inside Out re-
uneşte lucrări recente ale stu-
denţilor şi absolvenţilor selectaţi 
de către echipa Domino şi 
Fundaţia Plan B Cluj în urma 
participării acestora la Expo 
Maraton 2016, eveniment or-
ganizat de Universitatea de Artă 
şi Design din Cluj-Napoca (UAD) 
în Galeria Casa Matei pe parcur-
sul lunii mai: Gabor Barna, 
Vasile Cătărău, Florentina 
Chiriţă, Melinda Dobriban, 
Alexandra Filimon, Mihai Ionel, 
Andrei Ispas, Daria Langa şi 
Anca-Emilia Stătică. Cele nouă 
discursuri artistice distincte se 
impun prin claritatea ideilor şi 
consistenţa experimentului vizu-
al pe care îl propun, deschizând 
trasee tematice care pot fi  asi-
milate unei dihotomii simpto-
matice pentru lumea pe care ar-
tiştii o creează – intimitatea şi 
exterioritatea, ca două atitudini 
posibile pentru explorarea sine-
lui în raport cu spaţiul.

Electric Paradisum
20 ianuarie
Muzeul de Artă
Expoziţia rămâne deschisă publi-
cului până în data de 12 februa-
rie 2017, de miercuri până dumi-
nică inclusiv, între orele 10-17.
Cele mai recente lucrări ale 
Ancăi Bodea sunt redări abs-
tractizate ale naturii, în care 
formele și culorile se schimbă 
după bunul plac (regizoral) al 
artistei. Verdele natural devine 
albastru electric, dezordinea 
stufoasă și hăţișurile pădurilor 
devin semne grafi ce negre, pic-
tura după model devine licenţă 
poetică.

Animale vindecatoare
Muzeul Farmaciei
ianuarie – iunie 2017
Expozitie temporara (ianuarie – 
iunie 2017) la Colectia de Istorie 
a Farmaciei, care prezinta poves-
tea ingredientelor curioase, de o-
rigine animala, folosite in vechile 
farmacii.

Expoziţia „Parfum 
de colecţie”
14 decembrie – 5 martie 2017
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 
găzduieşte în perioada 14 de-
cembrie 2016 – 5 martie 2017 
expoziţia „Parfum… de colec-
ţie”. Aceasta reuneşte lucrări de 
patrimoniu semnate de nume 
mari ale picturii româneşti, 
printre care se numără şi Ion 
Andreescu, Ştefan Luchian, 
Gheorghe Petraşcu, Theodor 
Pallady, Nicolae Tonitza, 
Alexandru Ciucurencu şi 
Corneliu Baba.

Vineri

Nomad Rhythm
Teatrul National „Lucian Blaga”
Ora 20:00
Nomad Rhythm se bucură de 
cea de-a doua reprezentaţie la 
Cluj!
După succesul avut spre fi nele 
anului 2017, spectacolul de 
dans Nomad Rhythm va reîn-
călzi scena Teatrului Naţional 
Cluj cu ritmuri energice şi costu-
me viu colorate. Evenimentul va 
avea loc vineri, 20 ianuarie 
2017, de la ora 20:00.

„Hai să dăm mână 
cu mână”
Ora 13:00
Muzeul Etnografi c 
al Transilvaniei
În sala Reduta a Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei 

din Cluj-Napoca va avea loc vi-
neri, 20 ianuarie 2017, de la 
ora 13.00, evenimentul cultu-
ral-educativ „Hai să dăm mână 
cu mână“, dedicat Zilei de 24 
ianuarie – Unirea Principatelor 
Române.
Iubitorii muzicii populare îi vor 
putea admira pe instrumentiştii 
Orchestrei Profesioniste 
„Cununa Transilvană“ a CJCPCT 
Cluj, dirijor prof. Ovidiu Barteş, 
dar şi pe soliştii vocali Irina 
Someşan, Mariana Morcan, 
Ioana Breda Morar, Adrian 
Socaciu, Adrian Buză şi Grigore 
Sâmboan, care vor interpreta 
cântece patriotice.

SÂMBĂTĂ

Richard al III-lea se interzice
Ora 19:00
Teatrul National
„Matei Vişniec, considerat inova-
torul absurdului de după 
Ionesco, este unul dintre cei mai 
interesanţi autori ai literaturii 
europene contemporane. Piesele 
lui de teatru sunt montante în 
ateliere bine-cunsocute ale tea-
trului universal, dar a atins suc-
cese imporante şi ca poet sau 
scriitor de romane. După prezen-
tarea în cadrul unui specta-
col-lectură a piesei Richard al 
III-lea se interzice, o dramă care 
evocă era stalinistă, spectatorii 
vor avea ocazia să participe şi la 
un dialog deschis cu autorul care 
trăieşte la Paris.“ András Visky

Marşul Bicicliştilor
Ora: 11:00
O noua editie a Marsului 
Biciclistilor Clujeni. Sunt bineveniti 
toti biciclistii clujeni. Intalnirea 
participantilor va fi  in piata Unirii, 
la ora 11:00. Marsul va dura cir-
ca o ora.

Duminică

Crăiasa Zăpezii
Teatrul de Păpuși Puck
Ora 11:00
Crăiasa Zăpezii la Teatrul Puck
Una dintre cele mai frumoase po-
veşti de Hans Christian Andersen, 
se joacă duminică pe scena 
Teatrului Puck din Cluj-Napoca.
Teatrul de Păpuşi Puck, institu-
ţie de cultură subordonată 
Consiliului Judeţean 
Cluj-Napoca, prezintă dumini-
că, 22 ianuarie 2017, de la ora 
11:00 şi 12:30, spectacolul 
„Crăiasa Zăpezii”.
Povestea lui Andersen vorbeşte 
cu căldură şi tandreţe despre 
prietenie, într-un univers domi-
nat de glacial, atât la propriu 
cât şi la fi gurat. Obstacolele-test 
pe care Gerda le depăşeşte, cu 
efort şi sacrifi cii, pentru a-şi pro-
ba devotamentul faţă de Edgar, 
dau seama despre forţa unui 
caracter în devenire.
Renul Kariboo, un personaj de 
neuitat şi foarte îndrăgit de copii, 
dă o notă de umor aparte specta-
colului, interacţionând deseori cu 
publicul.

Spectacolul, al cărui premieră a strălucit în deschi-
derea Stagiunii lirice 2014-2015, revine pe scena 
Operei clujene într-o reprezentaţie însufl ețită, ce 
promite să impresioneze din nou publicul prin re-
gia artistică semnată de renumitul regizor italian 
Mario de Carlo. Noua montare, de o profunzime 
spirituală deosebită, a fost îndelung aclamată cu 
ocazia premierei, care a readus cu succes capodo-
pera donizettiană pe scena clujeană, după o ab-
senţă de șase ani.
Opera în trei acte, a cărei premieră mondială a 
avut loc pe data de 26 septembrie 1835 la Teatro 
San Carlo din Napoli, are la bază drama scrisă de 
Walter Scott, ”Bride of Lammermoor”, cu o acţiu-
ne ce plasează spectatorii în captivanta Scoţie a 

sfârșitului de secol XVI. Spectacolul urmărește tul-
burătoarea poveste de dragoste a Luciei, sora 
Lordului Ashton, obligată de acesta la o căsătorie 
de convenienţă, în pofi da iubirii sale pentru 
Edgardo di Ravenswood, fi ul familiei rivale.
Distribuţia care va delecta publicul pe muzica lui 
Donizetti numără reputaţi artiști lirici: Diana 
Țugui, Cosmin Ifrim- invitat, Florin Estefan, 
Petru Burcă, Ștefan von Korch- invitat, Liza 
Kadelnik, Florin Pop, acompaniaţi de Corul, 
Ansamblul de balet și Orchestra Operei 
Naţionale Române din Cluj-Napoca, afl ată sub 
bagheta dirijoarei Mihaela Cesa-Goje. Regia ar-
tistică, decorurile și costumele sunt semnate de 
Mario de Carlo.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

„LUCIA DI LAMMERMOOR”, un spectacol în unică reprezentaţie 
la Opera din Cluj-Napoca
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Ambasadorul Republicii 

Federale Germania în 

România Cord Meier-Klodt 

a vizitat joi Clujul şi a avut 

o întrevedere cu prefectul 

Gheorghe Vuşcan. La fi na-

lul întâlnirii, acesta a făcut 

câteva declaraţii în limba 

română, pe care a învăţat-o 

„cu plăcere” în câteva luni.

Municipiul Cluj-Napoca a fost 

de altfel primul oraş pe care di-

plomatul l-a vizitat în calitate de 

ambasador, înafara capitalei.

După întâlnirea cu Gheor-

ghe Vuşcan, acesta a precizat 

că a discutat cu prefectul des-

pre dezvoltarea învăţământu-

lui profesional dual din Româ-

nia care ar trebui să rămână o 

prioritate pentru ţara noastră.

„Am vorbit cu domnul pre-

fect foarte mult despre dezvol-

tarea învăţământului profesio-

nal dual. Eu spun că acest tip 

de învăţământ este cel mai im-

portant pilon al succesului eco-

nomiei germane. La noi 80 de 

procente din economia mare 

se bazează pe IMM-uri. De a-

ceea credem că exportarea aces-

tei idei va fi  binevenită şi pen-

tru partenerii noştri cei mai 

buni”, a spus ambasadorul.

Noul ambasador al Germa-

niei la Bucureşti, Cord Meier- 

Klodt, a fost reprezentant spe-

cial al preşedinţiei germane a 

OSCE pentru Transnistria.

Cord Meier- Klodt s-a născut 

în 1958 la Hamburg şi a urmat 

studii de fi losofi e şi de limbi ro-

manice la Universitatea din ace-

laşi oraş, în Paris şi în Grenoble 

(sursa – wikipedia).

Între 1992 şi 1995, Me-

ier-Klodt a fost consul gene-

ral la Sankt Petersburg, pen-

tru ca apoi să lucreze la misi-

unea permanentă a Germani-

ei la ONU. Din 1998 şi până 

în 2002 a revenit în centrala 

MAE german. Între 2002 şi 

2005 a fost şeful secţiei de pre-

să în cadrul Ambasadei ger-

mane la Moscova. Între 

2014-2015, Cord Meier-Klodt 

a fost reprezentant al Minis-

terului federal de Externe ger-

man pentru probleme legate 

de Rusia, Belarus, Ucraina, Ca-

ucaz şi Asia Centrală. În 1 ia-

nuarie 2016, a fost numit re-

prezentant special al OSCE 

pentru procesul de reglemen-

tare în criza transnistreană 

când Germania a exercitat pre-

şedintia Organizaţiei.

Noul ambasador al Germaniei 
în România, Cord Meier-Klodt, 
în vizită la Cluj-Napoca Lucrările la porţiunea 

Sebeş-Turda au fost pre-

lungite cu 600 de zile, mai 

mult decât tot termenul 

iniţial.

Deşi trebuie defi nitivată în 

martie 2016 şi cu toate că ter-

menul iniţial de construire a au-

tostrăzii a fost de 18 luni, con-

structorul lotului 4 din autostra-

da Sebeş-Turda, fi rma austria-

că PORR, a obţinut de la adju-

decătorul contractului o prelun-

gire a acestuia cu nu mai puţin 

de 600 de zile, adică cu 20 de 

luni.

După ce a avut la dispoziţie 

nu mai puţin de 22 de luni pen-

tru construirea celor 16 kilome-

tri de autostradă ai lotului 4 din-

tre Sebeş şi Turda, fi rma austri-

acă PORR va benefi cia de o pre-

lungire a termenului de 600 de 

zile, dar şi de o plată suplimen-

tară de 32 milioane de lei. A-

ceasta se va adăuga celor 470 

milioane lei care vor fi  primiţi 

de PORR pentru lucrări, con-

form valorii iniţiale a contrac-

tului. Iniţial acesta prevedea un 

termen de patru luni pentru pro-

iectare şi 18 luni pentru con-

strucţie, potrivit digi24.ro.

În cei aproape trei ani scurşi 

de la începerea lucrărilor, PORR 

a ajuns la un stadiul de execu-

ţie de 60%. Lucrările au fost în-

cepute în 20 aprilie 2014 şi tre-

buiau terminate la data de 20 

martie 2016.

Un protest a oprit zilele tre-

cute lucrările de pe lotul 2 al 

autostrăzii Sebeş – Turda. Deşi 

a încasat în luna decembrie pes-

te 29 de milioane de lei, con-

structorul grec Aktor SA nu şi-a 

plătit colaboratorii din iulie 2016.

Reprezentanţii mai multor 

fi rme de construcţii, subcontrac-

tate pentru execuţia lucrărilor 

între Teiuş şi Aiud, au venit luni, 

la punctul de lucru din Teiuş al 

constructorului pentru a-şi ce-

re banii neplătiţi de mai bine de 

o jumătate de an, potrivit pu-

blicaţiei locale Alba24. Situaţia 

în care se găsesc aceştia poate 

pune în pericol termenele de fi -

nalizare a lucrării.

Lotul 2 al autostrăzii Sebeş 

– Turda are 24,25 km şi conti-

nuă de la ieşirea din Alba Iulia. 

Include nod rutier la Teiuş. Con-

structor este Asocierea Aktor SA 

– Euro Construct Trading 98 

SRL, cu contract 549.332.493,62 

lei (fără TVA), semnat în 14 no-

iembrie 2014. Aktor SA a sub-

contractat pentru execuţia lu-

crărilor o fi rmă din judeţul Ma-

ramureş, respectiv Crisma Gref 

SRL, care la rândul ei a subcon-

tractat lucrările mai multor fi r-

me care sunt şi deţinătoare de 

utilaje. Euro Construct Trading 

98 este deţinută de celebrii regi 

ai asfaltului Dan Beşciu, fost pa-

tron Golden Blizt, şi de Sorin 

Vulpescu.

„Am lucrat cu utilajele noas-

tre, cu muncitorii noştri. Ne-au 

tot minţit că vom primi banii. 

Suntem vai de capul nostru. Nu 

ne-am primit banii din 15 iu-

lie”, a declarat reprezentantul 

unei fi rme de construcţii.

Reprezentanţii fi rmelor sub-

contractante au pus pe autotu-

risme pancarte pe care scrie 

„Trăim în sclavagism? Aşa se 

pare”, „Firme de apartament 

fac autostradă”, „Noi am mun-

cit! Unde e plata?”, „Am mun-

cit pentru voi, unde sunt banii 

noştrii?”, „Avem copii de cres-

cut”.

Iniţial, toate loturile de la Au-

tostrada A10 au avut ca termen 

de fi nalizare sfârşitul lui 2016.

Lucrările la autostrada 
Sebeş-Turda au fost oprite

În Cluj-Napoca, trotuarele 

sunt pline cu maşini parca-

te, în special în zona şcoli-

lor şi în centrul oraşului, 

circulaţia este dată peste 

cap în fi ecare zi, parkingu-

rile sunt inefi ciente, iar 

locurile de parcare sunt 

prea puţine. Şi când mai şi 

măreşti tarifele la parcare 

în zona centrală, efectele 

sunt devastatoare. Pentru 

că nu vor să plătească bani 

în plus, mulţi şoferi preferă 

să-şi lase maşinile pe unde 

apucă.

Drept urmare, poliţiştii lo-

cali au aplicat în ultima săptă-

mână 732 sancţiuni contraven-

ţionale, în valoare de 73.200 lei 

conducătorilor auto care nu au 

respectat prevederile HCL pri-

vind aprobarea regulamentului 

de administrare a parcărilor pu-

blice cu plată orară.

Potrivit unui comunicat de 

presă al Primăriei remis joi, s-a 

acţionat pe următoarele străzi: 

B-dul Eroilor, Iuliu Maniu, Ba-

ba Novac, I.C. Brătianu, Her-

mann Oberth, Mihail Kogălni-

ceanu, P-ţa Avram Iancu, 

C.Dorobantilor, B-Dul 21 De-

cembrie 1989, C. Dobrogeanu 

Gherea, Năvodari, Piteşti, Card. 

Iuliu Hossu, Emil Isac, Sindi-

catelor, Constantin Daicoviciu, 

Virgil Fulicea, Paul Chinezu, 

Octavian Petrovici, Emil Zola, 

Universităţii, Traian Moşoiu, 

Rubin Patiţia, Republicii.

„Primăria Cluj-Napoca re-

comandă conducătorilor auto 

să parcheze autovehiculele doar 

în parcările special amenajate 

şi să plătească tariful de parca-

re prin intermediul mijloacelor 

de taxare existente, respectiv: 

parcometre stradale, tichete de 

parcare răzuibile, cu telefonul 

mobil prin intermediul unui 

mesaj text (SMS), abonament 

de parcare”, se arată în docu-

mentul citat.

De la 1 ianuarie, şoferii sunt 

obligaţi să plătească 4 lei pen-

tur o oră de staţionare în zona 

centrală, faţă de 2 lei cât se plă-

tea anul trecut. Aceste regle-

mentari vizează un număr de 

26 de străzi, toate din zona cen-

trală (zona I): Baba Novac, 

Bolyai, E. de Martonne, Emil 

Isac, Eroilor, I.C. Brătianu, I. 

Maniu, M. Kogălniceanu, O. 

Petrovici, P-ţa Unirii (inclusiv 

parkingul cu bariere), S. Micu, 

St. O. Iosif, H. Oberth, Univer-

sităţii, V. Fulicea, C. Daicovi-

ciu, Paul Chinezu, V. Alecsan-

dri, Brassai, David Ferenc, Emil 

Zola, Gaal Gabor, Tipografi ei, 

Cotită, Sindicatelor, F.D. Roo-

sevelt.

De asemenea, tot de anul 

acesta Primăria nu mai elibe-

rează abonamente de parcare 

pe 25 de artere din zona zero 

a oraşului, excepţie facând ce-

le pentru riverani (maxim do-

uă abonamente/unitate locati-

vă).

„Prin aceste măsuri, Primă-

ria Cluj-Napoca îşi propune efi -

cientizarea sistemului de par-

care şi descurajarea trafi cului 

rutier din zona centrală”, mai 

precizează instituţia.

Ce se ascunde în spatele du-

blării tarifelor la parcarea în zo-

na centrală? Este o catastrofă 

despre care nimeni nu vorbeş-

te: administraţia Boc a elimi-

nat sute de parcări din buricul 

târgului, fără a oferi şoferilor o 

alternativă decentă. Zero parkin-

guri construite, doar promisi-

uni. În şedinţa de Consiliu Lo-

cal din octombrie 2016, Emil 

Boc spunea (a câta oară?!) că 

municipalitatea doreşte să con-

struiască cinci parkinguri su-

praterane – pe străzile Mogo-

şoaia, Primăverii, Băiţa, Trotu-

şului şi Azuga – în urma de-

molării garajelor de cartier. Ast-

fel, ar fi  disponibile aproxima-

tiv 2000 locuri noi de parcare.

În ceea ce priveşte constru-

irea de parkinguri noi, în man-

datul 2012-2016, Emil Boc nu 

a construit niciun parking 

cap-coadă, ci a inaugurat do-

uă parkinguri, începute înain-

te de 2012, parkinguri care s-au 

ridicat într-o perioadă nefi resc 

de lungă pentru o astfel de 

investiție.

Efectele scumpirii parcărilor din centrul 
Clujului: şoferii parchează pe unde apucă
Municipalitatea a aplicat peste 700 de amenzi pentru parcări neregulamentare în zona centrală.

Din cauza lipsei locurilor de parcare, șoferii parchează ilegal

În zona Colegiului Național George Coșbuc, în fi ecare zi, 
când copiii încheie orele de curs, mașinile părinților sunt 
parcate pe trotuare și pe o bandă, încurcând astfel circulația 
și creând aglomerație.

Locurile de parcare create pe Baba Novac și Mihail 
Kogălniceanu sunt insufi ciente, dovadă că aproape în 
permanență sunt pline, fi ind parcate mașini și pe trotuare.

Și locurile din parkingul din Piața Cipariu nu sunt de ajuns, 
scene în care șoferii fac coadă pentru a intra în parking fi ind 
frecvente.

Aglomerația permanentă 
din zona liceelor, nerezolvată

PARCĂRI NEREGULAMENTARE

16.200
de euro este valoarea amenzilor date într-o săptămână 
de poliţiştii locali celor care şi-au parcat ilegal maşinile



4 economie.monitorulcj.ro vineri – duminică 20 – 22  ianuarie 2017

PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria Municipiului Turda are bucuria de a vă invita 
să participaţi la manifestările prilejuite de aniversarea a 
158 de ani de la Unirea Principatelor Române, care se vor 
desfășura marţi, 24 ianuarie 2017.

Programul Cuprinde:
Ora 17.30, la Teatrul „Aureliu Manea” - Concert de Muzică 

Arhaică, Florin Ștefan cu Taraf (în deschidere ansamblurile 
folclorice ale Casei de Cultură Turda: Datina turdeană, Comori 
ardelene, Mugurii Arieșului, Cununa Ardealului).

Accesul se va face pe bază de invitaţie, în limita locurilor 
disponibile. Invitaţiile se pot ridica de la secretariatul 
Teatrului „Aureliu Manea”, de luni până vineri între orele 
9.00 – 15.00.

Ora 19.30, în Piaţa 1 Decembrie 1918 – Hora Unirii și 
FOC DE ARTIFICII!

PUBLICITATE

Programul de transport al C.T.P. Cluj-Napoca 
S.A. pentru 23.01. – 24.01.2017

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza 
publicul calator ca, urmare a Hotararii de Guvern care 
stabileste ca salariatii din sectorul public sa fi e liberi luni, 
23 ianuarie 2017, mijloacele de transport in comun vor 
circula conform programului pentru zile lucratoare intre 
orele 5:00 – 23:15, in numar redus pe majoritatea liniilor 
de transport.

In data de 24 ianuarie 2017, cu ocazia Zilei Unirii 
Principatelor Romane, transportul public in municipiul 
Cluj-Napoca si in Zona Metropolitana Cluj se va desfășura 
între orele 6:00 – 23:00, conform programului de transport 
pentru zilele de duminică.

 Pe aceasta cale, uram publicului calator 
un calduros „La multi ani!”

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

Preţul locuinţelor în 

Uniunea Europeană a cres-

cut cu 1,5% în trimestrul al 

treilea al anului trecut com-

parativ cu trimestrul al doi-

lea, însă România este sin-

gura ţară membră în care 

preţul locuinţelor a scăzut, 

cu 0,7%, de la un trimestru 

la altul, potrivit datelor 

publicate joi de Ofi ciul 

European de Statistică 

(Eurostat).

Comparativ cu trimestrul pre-

cedent, în perioada iulie-sep-

tembrie 2016, cele mai mari creş-

teri de preţuri la locuinţe s-au 

înregistrat în Malta (5,4%), Ir-

landa (4,7%), Estonia, Lituania 

şi Ungaria (toate cu o creştere 

de 3,4%). În zona euro, preţul 

locuinţelor s-a majorat cu 1,3%.

În ritm anual, trimestrul al 

treilea 2016 comparativ cu pe-

rioada similară a lui 2015, pre-

ţul locuinţelor a crescut cu 3,4% 

în zona euro şi cu 4,3% în U-

niunea Europeană. Cele mai ma-

ri creşteri anuale de preţuri au 

fost înregistrate în Ungaria 

(11,6%), Letonia (10,8%) şi Bul-

garia(8,8%). În România preţul 

locuinţelor a înregistrat o creş-

tere de 7,1% în trimestrul al trei-

lea 2016 comparativ cu perioa-

da similară a lui 2015.

Potrivit datelor Institutului 

Naţional de Statistică (INS), nu-

mărul locuinţelor construite în 

România, în primele 9 luni ale 

anului, a fost de 36.957 unităţi, 

în creştere cu 18,5% faţă de ace-

eaşi perioadă din 2015. La nive-

lul trimestrului III 2016, datele 

INS arată că au fost construite 

12.851 de locuinţe, în creştere 

cu 1.211 locuinţe, faţă de ace-

laşi interval din anul precedent.

Preţul locuinţelor scad 
în România, cresc în UE

Angelica TEOCAN
economic@monitorulcj.ro

Cu o putere medie de 

cumpărare sau venit dis-

ponibil pe cap de locuitor 

de 4.931 de euro, Clujul se 

situează pe locul trei în 

ţară, după Bucureşti şi 

Timiş, potrivit studiului 

„GfK Puterea de cumpăra-

re în Europa 2016”.

Dacă e să facem o compa-

raţie între puterea de cumpă-

rare a clujenilor şi cea din ţă-

rile europene, cel mai aproa-

pe de noi se situează turcii, 

cu 4.941 de euro.

Bucureştenii, venituri 
mai mari decât clujenii 
cu peste 1.000 de euro

Dacă comparăm cele 42 de 

judeţe din România, bucureş-

tenii au cea mai mare putere 

de cumpărare: 6.288 de euro 

pe cap de locuitor, cu 50 de 

procente peste media pe ţară. 

Această cifră plasează locui-

torii capitalei la aproximativ 

acelaşi nivel cu locuitorii din 

Polonia (locul 29 în Europa).

Următoarele judeţe sunt Ti-

miş (4.987 euro), Cluj (4.931 

euro), Ilfov (4.916 euro), Bra-

şov (4.537 euro), Constanţa 

(4.523 euro), Sibiu (4.426 eu-

ro), Arad (4.349 euro), Praho-

va(4.316 euro) şi Argeş (4.263 

euro). Judeţele afl ate în top 10 

sunt singurele cu o putere de 

cumpărare peste media naţio-

nală, toate celelalte 32 situân-

du-se sub aceasta.

Cel mai aproape de medie 

este judeţul Alba cu 4.129 de 

euro pe cap de locuitor, locul 

11 în clasament. Judeţul Vas-

lui ocupă ultimul loc între ce-

le 42 de judeţe din România. 

Puterea de cumpărare a locu-

itorilor săi este de 3.054 de 

euro. Aceasta este cu 28% sub 

media pe ţară şi la aproxima-

tiv acelaşi nivel de venit dis-

ponibil cu locuitorii Serbiei 

sau Macedoniei (poziţia 35, 

respectiv 36 în Europa).

România, locul 33 
în clasamentul european

Europenii înregistrează o 

putere de cumpărare pe per-

soană în uşoară creştere în 

2016, comparativ cu anul tre-

cut. Venitul net disponibil al 

populaţiei variază substanţi-

al între cele 42 de ţări anali-

zate în studiul GfK. Cea mai 

mare putere medie de cum-

părare o găsim în Liechten-

stein, Elveţia şi Luxemburg, 

în timp ce cea mai slabă se 

înregistrează în Belarus, Mol-

dova şi Ucraina. Ucrainenii au 

doar a opta parte din puterea 

medie de cumpărare a locui-

torilor Liechtenstein-ului.

Cu un venit disponibil pe 

cap de locuitor de 4.181 de 

euro, România rămâne pe lo-

cul 33 în clasamentul euro-

pean, la fel ca în 2015.

Venitul înregistrat de Ro-

mânia reprezintă aproximativ 

o treime din media europea-

nă. În comparaţie cu 2015, Ro-

mânia a crescut cu aproape 

12% puterea nominală de 

cumpărare pe cap de locuitor.

Conform studiului GfK, un 

total de aproximativ 9.180 mi-

liarde de euro este suma dis-

ponibilă consumatorilor eu-

ropeni în 2016 pentru cheltu-

ieli şi economisire. Acest lu-

cru corespunde unei puteri 

medii de cumpărare pe locu-

itor de 13.672 de euro pentru 

cele 42 de ţări analizate, ce-

ea ce reprezintă o creştere no-

minală de aproximativ 0,3%. 

Creşterea scăzută a puterii de 

cumpărare medie la nivel eu-

ropean se datorează în prin-

cipal efectelor cursului de 

schimb şi stagnării ratelor de 

creştere în unele dintre cele 

mai mari ţări. Cu toate aces-

tea, multe ţări au rate de creş-

tere de peste 5 procente, in-

clusiv Islanda, Bulgaria, Ro-

mânia, Estonia, Cehia, Bos-

nia-Herţegovina, Croaţia, Mal-

ta, Slovacia, Luxemburg şi Le-

tonia.

Metodologie

Indicele privind puterea de 

cumpărare reprezintă venitul 

anual disponibil pe cap de lo-

cuitor, după scăderea taxelor 

şi a contribuţiilor sociale.

Cifrele comunicate de GfK 

pentru puterea de cumpărare 

au fost realizate în euro pe 

baza cursului de schimb me-

diu din 2016 pentru monede-

le naţionale în cauză (aşa cum 

sunt ele raportate de Comisia 

Europeană).

Clujenii, pe locul trei în ţară 
ca putere de cumpărare
Puterea de cumpărare este în România la o treime din media europeană.

Județul Vaslui ocupă ultimul loc între cele 42 de județe din România

Clujul va fi  reprezentat 

pentru a treia oară conse-

cutiv la una dintre cele 

mai prestigioase expoziţii 

internaţionale dedicate 

alimentaţiei, agriculturii 

şi horticulturii.

Asociaţia „Produs de Cluj”, 

entitate afl ată sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Cluj, va 

participa în perioada 20-29 ia-

nuarie 2017 la cea de-a 82-a 

ediţie a Expoziţiei Internaţio-

nale „Săptămâna Verde” (Die 

Internationale Grüne Woche 

sau I.G.W.) de la Berlin.

La ediţia din acest an a 

I.G.W., Asociaţia „Produs de 

Cluj” va fi  prezentă cu cinci 

producători şi meşteşugari lo-

cali. Vizitatorilor expoziţiei le 

vor fi  prezentate mierea de al-

bine şi produsele apicole pro-

venite din stupinele locale, 

precum şi articole pe bază de 

lavandă realizate de cultiva-

torii primei plantaţii din ju-

deţ. Lor li se vor alătura doi 

artizani populari care vor pu-

ne la dispoziţia cunoscători-

lor costume populare din zo-

na Transilvaniei şi obiecte de-

corative şi uzuale sculptate în 

lemn.

„Remarcăm cu satisfacţie 

faptul că, în demersul său con-

stant de promovare a celor 

mai alese şi autentice produ-

se, tradiţii şi valori ale Cluju-

lui, Asociaţia Produs de Cluj 

a completat seria de reprezen-

tări pe plan judeţean şi naţi-

onal cu participări la cele mai 

renumite târguri şi manifes-

tări internaţionale de profi l. 

Sunt mai mult decât convins 

că reprezentanţii Clujului vor 

impresiona, din nou, vizita-

torii acestei manifestări expo-

ziţionale de mare tradiţie, con-

tribuind la promovarea ima-

ginii judeţului” consideră pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Alin Tişe.

Prezenţa clujeană, cu acest 

tip de exponate, are la bază 

experienţa ediţiilor anterioa-

re, ocazii cu care Asociaţia 

Produs de Cluj a reuşit să 

convingă publicul berlinez 

de calitatea şi valoarea aces-

tora. De altfel, standul clu-

jean s-a bucurat, la fi ecare 

ediţie, de vizita, aprecierea 

şi sprijinul misiunii diploma-

tice a României la Berlin, 

precum şi a Ministerului Agri-

culturii.

Amintim în acest context 

faptul că Expoziţia Internaţi-

onală „Săptămâna Verde” a 

fost organizată pentru prima 

dată în anul 1926 şi este lo-

cul de desfăşurare al Forumu-

lui Global pentru Alimentaţie 

şi Agricultură, eveniment la 

care participă 60 de ministe-

re de profi l. Cu o medie de 

peste 400 de mii de vizitatori 

pe ediţie, I.G.W. este conside-

rată a fi  un barometru al ten-

dinţelor în domeniu.

Produs de Cluj în capitala Germaniei
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Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Gergely Balázs, preşe-

dintele Asociaţiei Clujul 

Comoară, organizatorul 

principal al Zilelor 

Culturale Maghiare din 

Cluj şi reprezentanţi a 

50 de asociaţii şi funda-

ţii au luat poziţie vizavi 

de situaţia de la liceul 

clujean Apáczai Csere 

János.

Astfel, ei au semnat şi tri-

mis un document către şe-

ful ISJ Cluj, Valentin Cuibus, 

şi secretarului de stat pen-

tru învăţământ în limbile mi-

norităţilor, Király András 

György, prin care îşi expri-

mă „nemulţumirea şi revol-

ta vizavi de situaţia în care 

s-a ajuns la liceul Apáczai 

Csere János, unde nu s-a 

aprobat în acest an şcolar 

singura clasă a V-a din judeţ 

cu profi l de arte, cu predare 

în limba maghiară”.

De asemenea, semnatarii 

solicită găsirea unei soluţii 

prompte şi favorabile elevi-

lor afectaţi, precum şi asi-

gurarea educaţiei artistice 

în limba maghiară pe viitor.

Vor arte plastice 
în limba maghiară

„Motivaţia Inspectoratului 

Şcolar Judeţean pentru nea-

probarea clasei se referă la 

numărul prea mic de elevi în-

scrişi în acea clasă, însă în ca-

drul altor licee clujene au fost 

aprobate clase cu profi l voca-

ţional cu un număr la fel de 

mic sau mai mic de elevi. Ne-

mulţumiţi, părinţii elevilor de 

la Apáczai au trimis, în cur-

sul săptămânii trecute, o se-

sizare la Consiliul Naţional 

pentru Combaterea Discrimi-

nării. Pilonul principal al în-

văţământului profesional cu 

limba maghiară de predare în 

domeniul artelor plastice, ca-

re în ultimii 16 ani a asigurat 

dezvoltarea la cel mai ridicat 

nivel a capacităţii creatoare şi 

de exprimare artistică a mai 

multor generaţii de copii, pre-

cum şi fundamentarea cultu-

rii generale şi artistice ale aces-

tora, a ajuns într-o situaţie cri-

tică. Elevii de la secţia de de-

sen a Liceului Apáczai şi-au 

afi rmat talentul la numeroa-

se expoziţii de artă, lucrările 

lor au apărut în diverse pu-

blicaţii din domeniu. Aceste 

rezultate confi rmă efi cienţa 

programului de învăţământ 

menit să dezvolte talentul ele-

vilor, recunoscut nu doar la 

nivelul oraşului nostru, ci şi 

într-un cadru mai larg, naţio-

nal şi internaţional”, mai spun 

semnatarii documentului.

Ei au cerut Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi In-

spectoratului Şcolar Judeţean 

Cluj să asigure şi pe viitor 

elevilor „posibilitatea să în-

veţe în limba maghiară în 

cadrul secţiei cu profi l de ar-

tă, aşa cum s-a întâmplat şi 

în anii anteriori”.

„În perioada de înscrieri ce 

va avea loc în viitorul apropi-

at vă rugăm să găsiţi o solu-

ţie pentru asigurarea învăţă-

mântului profesional cu pre-

dare în limba maghiară în do-

meniul artelor plastice la 

Cluj-Napoca”, se mai arată în 

document.

Printre organizaţiile care 

au semnat documentul se afl ă 

Ordinul Arhitecţilor din Ro-

mânia, Filiala Transilvania, 

grupul PONT, Asociaţia Tran-

zit sau Asociaţia Economişti-

lor Maghiari din România.

Cuibus, reclamat 
pentru discriminare

Săptămâna trecută, un grup 

de 26 de părinţi ai unor elevi 

de la liceul Apáczai Csere János 

au reclamat Inspectoratul Şco-

lar Judeţean la Consiliul Naţi-

onal de Combatere a Discrimi-

nării (CNCD) pentru că nu ar 

fi  aprobat pentru anul şcolar 

2016-2017 înfi inţarea unei cla-

se de artă, cu predare în lim-

ba maghiară, în cadrul insti-

tuţiei de învăţământ.

Inspectorul şcolar general 

Valentin Cuibus a declarat 

pentru Monitorul de Cluj că re-

feritor la cererea liceului din 

ianuarie 2016, Inspectoratul 

nu a avut cum să aprobe în-

fi inţarea a două clase, în con-

diţiile în care numărul elevi-

lor care terminau a 4-a în ca-

drul şcolii, între 23-25 de elevi, 

nu ar fi  permis acest lucru. 

Practic, unei părţi a elevilor 

care ar fi  dorit să studieze in-

tensiv arta din a V-a urmau 

să li se adauge copii veniţi de 

la alte şcoli şi astfel să se în-

fi inţeze o nouă clasă, însă nu-

mărul noilor veniţi era incert, 

potrivit şefului ISJ Cluj.

„Le-am propus înfi inţarea 

unei singure clase, de artă, 

mai exact cu ore suplimenta-

re de artă, dar nu au dorit, 

pentru că în fapt nu erau foar-

te mulţi cei care doreau să 

studieze arta. Pe de altă par-

te locurile la secţia maghiară 

se stabilesc în funcţie de nu-

mărul de absolvenţi de ma-

ghiară la nivelul judeţului; în 

clasele de limbă maghiară ră-

mân aproape întotdeauna lo-

curi libere”, a menţionat Va-

lentin Cuibus. 

Scandalul de la Liceul Apáczai continuă
51 de organizaţii maghiare din Cluj au semnat o scrisoare deschisă către Ministerul Educaţiei.

Partidul M10 a iniţiat 

printru-un membru al 

său o campanie de 

strângere de semnături 

pentru oprirea proiecte-

lor privind amnistia şi 

graţierea.

Reprezentanţii Partidului 

M10 precizează că până 

acum, în cadrul campaniei 

s-au strâns peste 16.000 de 

semnături, pe care partidul 

le va depune la guvern. „Nici 

nu a ajuns bine la guverna-

re că PSD-ul şi-a dat arama 

pe faţă. Partidul condus de 

condamnatul Dragnea nu do-

reşte, de fapt, nici binele po-

porului, nici propăşirea lui 

(atât de des trâmbiţate în 

campania electorală), ci doar 

propăşirea personală, privi-

legii cât mai multe şi atunci 

când li se întâmplă să ajun-

gă în faţa justiţiei şi să fi e 

condamnaţi pentru corupţie 

să scape cât mai repede de 

pedeapsă.

Un astfel de demers, fra-

te cu Marţea Neagră din 10 

decembrie 2013, când aleşii 

aceluiaşi partid sinistru şi-au 

votat superimunităţi, a în-

cercat şi ieri guvernul care 

a dorit aprobarea pe repede 

înainte prin ordonanţă de 

urgenţă a două proiecte de 

lege ce vizau amnistia şi gra-

ţierea colectivă, legi de pe 

urma cărora profitau pe lân-

gă miile de condamnaţi pe-

nali şi politicienii care ispă-

şeau pedepse pentru fapte 

de corupţie”, spune Adela 

Mîrza, preşedinte interimar 

M10.

Sfi dează societatea civilă

Reprezentanţii M10 mai 

arată că datorită intervenţi-

ei preşedintelui Johannis, 

aceşti doi mari „elefanţi” au 

fost opriţi deocamdată.

„Societatea civilă a pro-

testat ieşind în stradă în 

toată ţara. Salutăm iniţiati-

va preşedintelui şi a româ-

nilor care au ieşit să le spu-

nă „aleşilor” ca ei nu sunt 

de acord cu maşinaţiile no-

ului guvern. Ei nu au uitat 

Colectiv-ul! La un an de la 

tragedia în parte cauzată 

tot de aleşii PSD prin negli-

jenţă în serviciu (vezi au-

torizaţiile eliberate de Pie-

done) au ţinut să le reamin-

tească acestora că aşa cum 

atunci au schimbat guver-

nul Ponta, o vor putea fa-

ce şi acum. Vor sancţiona 

orice abatere a noului gu-

vern! Scurtă este memoria 

PSD-iştilor, autorii morali 

ai tragediei în care au mu-

rit peste 60 de oameni, sau 

mare trebuie să le fie dis-

perarea să încerce prin ast-

fel de manevre încălcarea 

încă o dată a democraţiei, 

a principiilor statului de 

drept, sfidarea societăţii ci-

vile în general! Spuneţi şi 

voi STOP proiectului de am-

nistie şi graţiere colectivă! 

Fiecare semnătură contea-

ză! Vino alături de noi! Îm-

preună îi vom opri!”, mai 

spun reprezentanţii M10.

Oamenii au ieşit în stradă

Miercuri seara, în Piaţa 

Unirii s au strâns peste 250 

de persoane, pentru a pro-

testa faţă de iniţiativa pri-

vind modifi cările în legisla-

ţia penală.

Protestatarii au fl uierat, au 

huiduit şi au strigat „ruşine”, 

în timp ce ţineau în mână 

pancarte cu următoarele me-

saje: „Vrem democraţie, fără 

amnistie”, „Vă rugăm să ne 

scuzaţi, nu producem cât fu-

raţi”, „Fără graţiere, fără am-

nistie, Clujul n-are amnezie”, 

„Vrem program de guverna-

re, nu penali cu condamna-

re”, „În democraţie, hoţii stau 

în puşcărie”.

Un jandarm a încercat 

să-l legitimeze pe unul din-

tre participanţi, mulţimea 

a reacţionat strigând „Jan-

darmeria apără hoţia” iar 

jandarmul s-a retras.

„Suntem în punctul în ca-

re ne putem întoarce în timp, 

evoluţia democratică a Ro-

mâniei nefi ind garantată. 

Evoluţia poate fi  întoarsă 

printr-o simplă ordonanţă de 

urgenţă, semnată de câteva 

marionete ale unui partid şi 

grupuri de interese ajunse la 

putere. Sunt ordonanţe date 

cu dedicaţie, probabil pen-

tru politicienii penali”, a de-

clarat unul dintre clujenii 

participanţi.

Protestul de la Cluj s-a în-

cheiat după aproximativ o 

oră şi jumătate, fără alte in-

cidente.

„Toată munca unor pro-

curori, judecători, ONG-uri 

independente poate fi  arun-

cată la gunoi. Averile incul-

paţilor, mare parte luate din 

buzunarul vostru, vor rămâ-

ne automat în buzunarul 

lor”, au arătat iniţiatorii pro-

testului.

„Nu legii graţierii – Cluj” 

– acesta este numele paginii 

de Facebook care i-a invitat 

pe clujeni să protesteze faţă 

de intenţiona PSD de a pro-

mova o lege a graţierii.

„Ne strângem preventiv 

în Piata Unirii din Cluj”, au 

scris organizatorii.

Partidul M10 spune stop proiectului amnistiei şi graţierii

Europarlamentarul clujean 

Daniel Buda cere premie-

rului Sorin Grindeanu şi 

ministrului Cercetării şi 

Inovării, Şerban-Constantin 

Valeca, să intervină „de 

îndată” şi să ia toate măsu-

rile care se impun în vede-

rea asigurării fi nanţării 

proiectului de cercetare de 

la Universitarea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină 

Veterinară din Cluj-Napoca.

Cercetarea din România est e 

o cenuşăreasă a societăţii şi o 

victimă a incompetenţei sau a 

ignoranţei autorităţilor româ-

ne girată, se pare că, de pre-

mierul Sorin Grindeanu şi de 

ministrul Cercetării şi Inovă-

rii, Şerban-Constantin Valeca, 

susţine europarlamentarul clu-

jean Daniel Buda.

„Este de notorietate publi-

că faptul că o echipă de cer-

cetători ai USAMV Cluj a câş-

tigat un proiect internaţional 

de cercetare privind studie-

rea şi crearea unor alimente 

necesare copiilor cu diabet 

sau alte suferinţe care ar fi  

scutit statul de cheltuirea unor 

sume imense pentru actul 

medical şi ar fi  crescut cali-

tatea vieţii pentru pacienţi 

dar pe care acum Autoritatea 

Naţională pentru Cercetare 

Ştiinţifi că refuză să îl mai fi -

nanţeze.

Dintr-un consorţiu de şase 

ţări, România este singura ţa-

ră care nu oferă fi nanţare, în 

condiţiile în care referenţi in-

ternaţionali l-au acceptat ca 

proiect câştigător. ANCSI a 

amânat fi nanţarea, iar în 16 

ianuarie 2017, conducerea U-

niversităţii a primit un răspuns 

în care se arată că acest pro-

iect nu va mai fi  fi nanţat de-

oarece, în acord scrie că Ro-

mânia poate fi nanţa astfel de 

proiecte, dar nu este obligată 

să o facă. Nu doar USAMV 

Cluj, ci întreaga cercetare din 

România este pusă în acest 

moment în faţa unei situaţii 

inexplicabile faţă de partene-

rii străini care nu au cum să 

conceapă blocarea unui astfel 

de proiect o dată ce el a fost 

aprobat de către ANCSI”, spu-

ne Daniel Buda.

„În lipsa unui răspuns ferm 

şi a unei rezolvări nefavora-

bile din partea autorităţilor 

competente, voi fi  nevoit să 

sesizez atât pe Preşedintele 

Comisiei Europene, domnul 

Jean-Claude Juncker, cât şi pe 

Comisarul European pentru 

Cercetare şi Ştiinţă, domnul 

Carlos Moedas”, mai spune 

Daniel Buda.

Daniel Buda: „Cercetarea 
din România, o cenuşăreasă”
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Un spectacol inedit de terapie 

prin artă susţinut de studen-

ţii Academiei de Muzică 

„Gheorghe Dima” din Cluj 

împreună cu doi dintre tine-

rii Asociaţiei Down – Centrul 

Educaţional Raluca – tineri 

cu sindromul Down a avut 

loc zilele trecute, în sala de 

spectacole a instituţiei.

Organizatorii şi-au dorit ca prin 

acest eveniment să motiveze per-

soanele cu abilităţi speciale si sa 

le indrume paşii pe calea artei, în 

incercarea de a le demonstra că 

arta este cea mai plăcută terapie. 

Spectacolul a conţinut momente 

de dans clasic, dans contempo-

ran, dansuri de societate precum 

şi arii din opere celebre cântate 

de studenţii Academiei.

O studentă la Conservator 
le îndrumă paşii cursanţilor

Raluca Avram şi Mihai Arse-

nie, membri ai Asociaţiei Down 

– Centrul Educaţional „Raluca” 

au dat prima reprezentaţie de ba-

let din viaţa lor, sub îndrumarea 

şi supravegherea atentă a Daianei 

Jelescu, o tânără studentă care le 

predă lecţii de balet şi le îndrumă 

paşii celor cu nevoi speciale. Dai-

ana Jelescu a fost de altfel orga-

nizatoarea acestui spectacol, la 

care au participat atât cei doi cur-

sanţi ai săi cât şi alţi balerini.

„A fost un spectacol motiva-

ţional care a avut ca scop strân-

gerea mai multor persoane cu 

probleme fi zice sau la nivel psi-

hic, pentru a vedea şi a trans-

mite ce este terapia prin artă şi 

pentru ca şi alţii să urmeze cur-

suri de balet. Scopul spectaco-

lului a fost acela de educare a 

societăţii, pentru ca cei cu ne-

voi speciale să se integreze mai 

bine în societate, iar cei care nu 

au probleme să îi accepte şi pe 

ceilalţi. Dansatorii şi balerinii 

au fost de la cei mai mici, la cei 

mai mari, asta am urmărit, de 

asemenea unii dintre partici-

panţi au fost cu defi cienţe, al-

ţii nu, pot spune că a fost un 

spectacol pentru toată lumea.

Cei cu sindrom Down fac te-

rapie prin artă, prin muzică, 

pictură, teatru, dar ineditul a-

cestui eveniment constă în fap-

tul că cel puţin în România prin 

balet nu se făcea terapie”, a 

spus Daiana Jelescu.

Ce este art-terapia?

Art-terapia se bazează pe re-

cunoaşterea faptului că gându-

rile şi emoţiile fundamentale, 

ce vin din inconştient, capătă 

expresie mai degrabă în ima-

gini decât în cuvinte.

Specialiştii spun că nu exis-

tă modalitate corectă sau greşi-

tă în exprimarea emoţiilor prin 

art-terapie şi că aceasta este o

oportunitate pentru fi ecare de 

se exprima spontan. Tocmai d

aceea este folosită în cazul per

soanelor cu sindrom Down.

Dărâmă bariere prin artă: baletu
de terapie pentru persoanele cu
Raluca Avram şi Mihai Arsenie, membri ai Asociaţiei Down – Centrul Educaţional „Raluca” au dat prima reprezen

Raluca și Mihai, la prima lor reprezentație de balet sub îndrumarea Daianei Jelescu

DAIANA JELESCU | 
studentă la Conservator

 „A fost un spectacol 
motivaţional care a avut 
ca scop strângerea mai 
multor persoane cu 
probleme fi zice sau la 
nivel psihic (...). Scopul 
spectacolului a fost 
acela de educare a 
societăţii, pentru ca cei 
cu nevoi speciale să se 
integreze mai bine în 
societate, iar cei care 
nu au probleme să îi 
accepte şi pe ceilalţi. 
Dansatorii şi balerinii 
au fost de la cei mai 
mici, la cei mai mari, 
asta am urmărit, de 
asemenea unii dintre 
participanţi au fost 
cu defi cienţe, alţii nu, 
pot spune că a fost un 
spectacol pentru toată 
lumea.“

După jurnalistul Emil 

Hurezeanu, artiştii Lia şi 

Dan Perjovschi şi fostul 

Consul al Germaniei la 

Sibiu Thomas Gerlach, şi 

inginerul Mircea Bulboacă 

a primit titlul onorifi c de 

ambasador al Sibiului.

Omul de afaceri sibian Mir-

cea Bulboacă a primit titlul ono-

rifi c de ambasador al Sibiului 

pentru prestigiul obţinut pe plan 

naţional şi pentru implicarea în 

comunitatea locală. Distincţia 

acordată de Asociaţia pentru În-

frumuseţarea Oraşului Sibiului 

(AIOS) i-a fost înmânată preşe-

dintelui grupului de fi rme CON-A 

de către primarul Astrid Fodor.

Vizibil emoţionat, omul de 

afaceri a mărturisit că are parte 

de o onoare mare şi neaştepta-

tă. „Consider, personal, că nu aş 

merita această înaltă apreciere, 

dar activitatea companiilor din 

Grupul CON-A cred că o merită 

şi sunt nişte ambasadori ai ora-

şului nostru. Pentru prima dată 

în public, îi mulţumesc soţiei me-

le, pentru că a fost alături de mi-

ne în tot ce am întreprins, copi-

ilor mei, care lucrează în com-

pania CON-A, şi mulţumesc foar-

te profund colectivului din 

CON-A, colaboratorilor mei foar-

te apropiaţi, directorul general 

Sorin Cristea, care este de 18 ani 

lângă mine, Maria Croitorescu, 

director economic, Ofelia Rus, 

director tehnic şi alţii, toţi cu ve-

chime deja în cadrul compani-

ei. Mulţumesc, de asemenea, di-

rectorului Mihai Balaban”, a afi r-

mat noul ambasador al Sibiului.

Mircea Bulboacă s-a născut 

în 9 ianuarie 1955, în localita-

tea Corneşti, judeţul Cluj. În-

tre anii 1975 şi 1980, a urmat 

cursurile Facultăţii de Construc-

ţii, secţia C.C.I.A. Cluj, apoi a 

fost repartizat la I.C.M.J. Sibiu, 

unde până în 1991 a ocupat 

funcţia de şef bază de produc-

ţie. În 1991, Bulboacă a înfi in-

ţat SC CON-A SRL, iar din 2006 

a renunţat la poziţia de direc-

tor general şi a devenit preşe-

dintele Grupului CON-A.

Pe lângă Grupul CON-A func-

ţionează, din ianuarie 2008, Fun-

daţia CONA-A, care şi-a propus 

să sprijine comunitatea şi valo-

rile din mediul sibian şi din în-

treaga ţară. „Fundaţia s-a impli-

cat constant în sprijinirea copi-

ilor din medii defavorizate şi a 

familiilor sau a persoanelor a-

fl ate în situaţii critice, prin acţi-

uni punctuale. Unul dintre cele 

mai mari proiecte pe care le 

avem pe această fundaţie este 

acela de formare a elevilor din 

şcoli profesionale. Susţinem 48 

de elevi prin burse acordate în-

cepând de acum trei ani, când 

conducerea companiei şi-a dat 

seama că vom intra într-o criză 

a forţei de muncă şi am înce-

put să ne implicăm serios în for-

marea personalului de care avem 

nevoie şi de care societatea are 

nevoie“, arată Bulboacă.

În plus, o altă societate din 

grup, UNIMAT, este extrem de 

activă în viaţa socială, fi ind par-

tener în numeroase competiţii 

sportive sau proiecte incluse pe 

Agenda Culturală, pe Agenda 

Sportivă ori Agenda Comunita-

ră a municipiului Sibiu, susţi-

nând evenimente din toate do-

meniile de activitate.

Constructorul Polivalentei Cluj, 
„ambasador al Sibiului”
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Alexandra Andereş

Aproximativ 50 de 

oameni nevoiaşi, găzdu-

iţi de Centrul Social de 

Urgenţă din Cluj-Napoca, 

situat pe strada Dragoş 

Vodă, Nr. 36-38, benefi-

ciază în fiecare zi de 

marţi de masă gratuită 

oferită de Parohia 

Ortodoxă „Sfânta 

Treime” din Cluj-Napoca. 

Mâncarea este gătită în 

bucătăria centrului, 

chiar de trei voluntari ai 

parohiei, care petrec 

mai bine de 6 ore pentru 

pregătirea unei mese 

gustoase. Potrivit părin-

telui paroh Cristian 

Baciu, parohia se impli-

ca pentru a aduce o ali-

nare în viaţa acestor 

oameni, care nu este 

deloc uşoară.

„În acest fel dorim să ne 

implicăm pentru alinarea 

suferinţelor, pe de o parte 

în calitate de slujitori ai Bi-

sericii, avem datoria să fim 

alături de cei nevoiaşi, dar 

pe de altă parte să oferim 

posibilitatea comitetului so-

cial şi credincioşilor parohi-

ei pentru a face o faptă bu-

nă”, a declarat părintele Cris-

tian Baciu.

Într-adevăr, credincioşii 

Parohiei „Sfânta Treime” au 

răspuns pozitiv chemării la 

voluntariat, astfel că în fie-

care marţi, trei voluntari vin 

cu inima plină de voie bu-

nă pentru a le aduce o bu-

curie celor 50 de oameni ne-

voiaşi. Doamna Aurica Pârv, 

de pildă, a fost medic, iar 

acum este pensionară. Pe 

lângă faptul că vine să gă-

tească pentru oamenii să-

raci, aduce cu ea două tăvi 

de prăjitură pe care le pre-

găteşte de acasă, pentru cei 

găzduiţi de centru. Ea este 

ajutată la bucătărie de doam-

na Maria Popan. Şi pentru 

dânsa, ieşirea la pensie în-

seamnă mai mult timp liber 

pentru a face bine, aşa că 

se implică cu tot sufletul în 

acţiunile sociale ale parohi-

ei. Ajutorul de nădejde stă 

în mâinile lui Victor, un tâ-

năr de nici 30 de ani care 

face, mai înainte de toate, 

cumpărăturile pentru masa 

care urmează să fie pregă-

tită. După aceea, îşi suflecă 

mânecile şi pune mâna pe 

tot ce trebuie în bucătărie 

pentru ca treaba să meargă 

ca unsă.

La final, oamenii mănân-

că, se satură şi sunt mulţu-

mitori. Aceasta este pentru 

unii, poate singura bucurie 

pe care o au, întrucât zile-

le trec, una după alta, iar 

unora le este aproape impo-

sibil să o ia de la capăt într-o 

viaţă în care poate au pier-

dut tot, cu o sănătate pre-

cară, sau la o vârsta mult 

prea înaintată.

Prima vizită din noul an 

a părintelui paroh Cristian 

Baciu a avut loc marţi, 17 

ianuarie 2017. Părintele s-a 

rugat cu acest prilej împre-

ună cu beneficiarii centru-

lui, i-a întrebat de ce au ne-

voie şi le-a adresat un cu-

vânt încurajator: „Astăzi am 

venit pentru a-i încuraja, 

pentru a le transmite un 

gând bun şi dovada că sun-

tem alături de ei”.

Parohia Ortodoxă „Sfân-

ta Treime” din Cluj-Napoca 

oferă gratuit masa pentru 

oamenii sărmani îngrijiţi în 

acest centru, de mai bine de 

doi ani.

Masă gratuită pentru 50 de oameni 
nevoiaşi, oferită de Parohia Ortodoxă 
„Sfânta Treime” din Cluj-Napoca

Un public numeros format 

din scriitori, poeţi, oameni 

de cultură, profesori dar şi 

din elevi de la Seminarul 

Teologic Ortodox din 

Cluj-Napoca, a fost prezent 

vineri, 13 ianuarie 2017, la 

evenimentul educativ inti-

tulat „Revedere – 167 de 

ani de la naşterea poetului 

Mihai Eminescu”.

Manifestarea, găzduită de Sa-

la Reduta a Muzeului Etnogra-

fi c al Transilvaniei din Cluj-Na-

poca, a fost organizată de Cen-

trul Judeţean pentru Conserva-

rea şi Promovarea Culturii Tra-

diţionale Cluj, instituţie subor-

donată Consiliului Judeţean Cluj, 

şi a marcat, într-un mod deose-

bit, Ziua Culturii Naţionale şi 

împlinirea, la 15 ianuarie 2017, 

a 167 de ani la naşterea mare-

lui poet român Mihai Eminescu.

Invitată specială a fost scri-

itoarea Irina Petraş, preşedin-

tele Filialei Cluj a Uniunii Scri-

itorilor din România, care a 

evocat personalitatea şi însem-

nătatea întregii opere a lui Mi-

hai Eminescu.

„Apariţia lui Eminescu în 

cultura română a însemnat a-

pariţia limbii române moder-

ne şi consolidarea ei, dar a mai 

însemnat şi un început de bi-

bliotecă despre Eminescu, a-

tât de mare încât nu cred că 

are concurent în cultura româ-

nă; atât de mare este bibliote-

ca ediţiilor eminesciene, încât 

Eminescu, având această bi-

bliotecă imensă în faţă, poate 

foarte bine să reprezinte cul-

tura naţională şi o face de atâ-

ţia ani”.

Manifestarea a fost întregi-

tă de momente muzicale de 

excepţie susţinute de Orches-

tra profesionistă „Cununa Tran-

silvană” a Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promo-

varea Culturii Tradiţionale Cluj, 

dirijată de prof. Ovidiu Barteş, 

mezzosoprana Lavinia Bocu, 

ce a prezentat în faţa publicu-

lui lieduri din repertoriul cla-

sic românesc, pe versuri de 

Mihai Eminescu, dar şi de so-

lista de muzică populară Ma-

riana Morcan.

De asemenea, elevii: Radu 

Ionescu, Maria Şerban şi Ni-

culina Purcel de la Seminarul 

Teologic Ortodox Cluj, coordo-

naţi de prof. Nicoleta Popa, au 

recitat poeziile „Glossă”, So-

netul „Afară-i toamnă” şi „Odă 

în metru antic”.

Organizat în parteneriat cu 

Muzeul Etnografi c al Transil-

vaniei şi Seminarul Teologic 

Ortodox Cluj-Napoca, eveni-

mentul a făcut parte dintr-un 

proiect educativ, iniţiat în ur-

mă cu trei ani de Centrul Ju-

deţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţio-

nale Cluj. Acesta are ca scop 

transmiterea către tânăra ge-

neraţie a adevăratelor valori 

ale patrimoniului cultural ima-

terial. Periodic, instituţia de 

cultură clujeană oferă specta-

cole în parteneriat cu şcolile 

din oraş şi din judeţ, în care 

este prezentată orchestra po-

pulară cu descrierea instru-

mentelor componente, cu e-

xemplifi cări prin repertoriu 

adecvat pentru fi ecare instru-

ment în parte, suite de melo-

dii din repertoriul unor inter-

preţi de renume din folclorul 

românesc, dar şi rapsozi şi in-

terpreţi de muzică populară.

Ziua Culturii Naţionale, marcată 
la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Întâlnirea a avut loc în 

biserica parohiei clujene 

„Înălţarea Domnului”, şi 

a debutat cu o slujbă de 

Te-deum.

Invitatul special, la aceas-

tă întâlnire a fost profeso-

rul Mihai Bărbulescu, mem-

bru corespondent al Acade-

miei Române, directorul Ac-

cademia di Romania din Ro-

ma şi director al Institutu-

lui de Studii Clasice al Uni-

versităţii Babeş-Bolyai. In-

vitatul le-a vorbit preoţilor 

despre începuturile creşti-

nismului în provincia roma-

nă dacia, în primele două 

secole de la cucerirea roma-

nă. Deşi vestigiile arheolo-

gice care să ateste fenome-

nul diseminării creştinismu-

lui în societatea din Dacia 

romană nu sunt foarte nu-

meroase, prezenţa creştini-

lor este un fapt cert, asumat 

atât de istoria profană, cât 

şi de tradiţia Bisericii. Du-

pă conferinţă, Academicia-

nul Mihai Bărbulescu a pur-

tat un dialog cu preoţii pe 

această tema, completând, 

prin opiniile exprimate de 

vorbitori argumentarea pre-

zenţei creştine timpurii prin 

argumente ce ţin de toponi-

mie, cultură populară, ş.a.

La fi nal, Protopopul de 

Cluj II, părintele Gheorghe 

Braica, a făcut o serie de co-

municări de ordin adminis-

trativ.

La început de an, preoţii clujeni s-au întâlnit în şedinţă de lucru
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

PUBLICITATE

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

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PROMOVARE

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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!

PUBLICITATE
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Cluj-Napoca, str. Alverna, con-
strucţie anul 2013. Informaţii supli-
mentare la tel. 0744-660766. (4.7)

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

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 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare 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, utilităţi, 
apă, gaz, curent, întăbulat, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţii 
în supr. de 3000 mp, sat Vechea, 
acces la utilităţi, zonă liniștită, in-
travilan, întăbulat, preţ 14 euro/
mp. Informaţii suplimentare la 
tel. 0728-145263 sau 
0264-556174. (7.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, cart. Andrei Mu-
reșanu, str. Becaș nr. 34, supr. 
3900 mp, cu front de 19,5 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând 1200 mp teren pentru 
vilă, în Sovata Băi, zona 0, cu 
utilităţi în apropiere. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (7.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 94 m 
spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 
m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 8 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Dealul 
Fânaţelor F.N., la 100 m de au-
tobuzul nr. 39, în supr. 6200 mp, 
cu 180 m front la toate utilităţile 
de pe teren, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0741-100529. (7.7)

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.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

¤ 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.

¤ P.F. vând teren în comuna Tu-
reni, jud. Cluj, 11600 mp teren, 
front de 2,8 m pe 444 m, în zo-
nă liniștită, se vinde parcelat 
(1000 pm-2000 mp), pentru 
construcţii case, cabane. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0740-981510. (7.7)

¤ 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 agricol, suprafaţa 
2000 mp în Jucu de Sus – Moli-
tură. Terenul este situat la 40 
metri de utilităţi, lângă drumul 
comunal asfaltat. Preţ: 3 Euro/
mp. Relaţii suplimentare la tel. 
0740-615547.

¤ 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. supli-
mentare la tel. 0745-251703.

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

¤ Vând teren extravilan în su-
prafaţă de 2900 mp, lângă pâr-
tia de schi, în comuna Feleacu. 
Preţ 8 euro/mp, negociabil. In-
formaţii și relaţii supimentare la 
tel. 0749-052056.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră în cart. 
Iris, 21 mp, cameră, bucătărie, 
baie, hol, zona Auchan. Informa-
ţii suplimentare la telefonul 
0723-435446. (5.7)

SPAŢII

¤ Închiriez garaj sub bloc, zona 
Teatrului Naţional, încălzit, apă 

rece și caldă, curent electric, in-
clusiv 24 V. Informaţii și relaţii 
la tel. 0264-592139 sau 
0748-429316. (7.7)

¤ P.F. dau în chirie două garaje 
subterane, în cart. Bună Ziua, 
str. Mircea Zaciu, cu porţi auto-
mate, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(7.11*)

Familie 
cu domiciliul în ţară 

membră UE
angajează

BONĂ
Cerem: – cunoaşterea 

lb. germane sau 
engleze

Oferim: – salariu 
atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.
0722-239875.

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-
tept oferte la tel. 0757-746700.

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

¤ 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.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. germa-
ne și engleze. Rog și ofer seriozita-
te. Sunaţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

SERVICII

¤ Îmi ofer serviciile, fac curat în 
pod, beci, zugrăvesc. Aștept ofer-
te la tel. 0752-362823. (7.7)

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere 
aștept la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, 
cu montaj la domiciliu. Sunaţi la 
tel. 0740-807646.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

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

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

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

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

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.

¤ Vând DACIA 1300 la cel mai 
mic pret, 700 RON, negociabil. 
Informaţii la tel. 0745-339528 
sau 0742-057054. (5.7)

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, pistoa-
ne 1400 cmc, piese pentru direc-
ţie, noi, două cauciucuri, toate 
pentru Dacia 1400 și redresor 
pentru încărcat acumulatori. Infor-
maţii la tel. 0775-307553. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând casetofon, casete video, au-
dio, discuri, CD-uri cu fi lm și muzică. 
Informaţii la 0773-756130. (3.7)

¤ Vând cuptor cu microunde PRI-
VILEG, pick-up TESLA defect, diver-
se casete, plăci pentru pick-up, ra-
diouri, mașini de scris, ustensile 
sanitare. Informaţii la tel. 
0742-080925. (3.7)

MEDICALE

¤ Vând un dispozitiv metalic (de-
părtător) chirurgical din inox, nou, 
pentru operaţii pe abdomen des-
chis la om sau animale.Informașii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0723-064864. (3.7)

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidromasaj și hi-
droterapie. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-064864. (3.7)

CÂRŢI / REVISTE

¤ Vând 4 reviste ”Femeia” din anii 
1971 și 1973 pentru jurnaliști în 
special, conţin articole interesante. 
Sunaţi la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând cazan baie de 150 l, cu 
300 RON, negociabil. Informaţii 
la 0745-339528 sau 
0742-057054. (5.7)

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

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, nego-
ciabil. Relaţii la tel. 0364-882575.

MOBILIER

¤ Vând dulap cu 2 uși, canapea 
pentru 2 persoane, tapiţerie 
pentru recamier. Relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257 
sau 0749-041124. (3.7)

¤ Vând dulap cu 3 uși + 3 cor-
puri suspendate, culoare maro. 
Preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0364-418678, 
după ora 18. (3.7)

¤ Vând scaun directorial în stare 
bună de folosinţă. Preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0364-418678, după 
ora 18. (3.7)

¤ Vând scaune ergonometrice cu 
5 picioare. Informaţii la tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ Vând mese și scaune pentru 
săli pentru săli de cursuri. Aștept 
telefoane la 0745-569336. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând cojoc de damă, lung, nr. 
48, nou, foarte frumos. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0752-386023. (7.7)

¤ Vând convenabil haine de blană 
naturală, diverse lungimi, în stare 
bună, puţin folosite, mărimile 44, 
46, 48, modele clasice. Informaţii 
la tel. 701-017335. (5.7)

¤ P.F. vând costume de haine și că-
măși de culoare kaki, cizme din pie-
le și centură cu diagonală din piele. 
Inf. la tel. 0775-307553. (5.7)

CUMPĂR puncte 
A.N.R.P.

Tel. 0740-876436. 
(5.75)

¤ Vând cojoc bărbătesc marca 
Orăștie, mărimea 50, uzura foar-
te mică, preţ 300 RON. Informașii 
la tel. 0755-439986. (2.8)

¤ Vând marmură spartă la cel 
mai mic preţ, 11 RON/mp. Infor-
maţii la telefon 0745-339528 sau 
0742-057054. (5.7)

¤ Vând/donez copiator marcă 
XEROX 5018, defect. Sunaţi la 
tel. 0745-569336. (5.7)

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

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-

colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu sim-
ţul umorului, 60 de ani, singur, 
handicap ușor, doresc corespon-
denţă cu doamne/domni. Vă rog 
să scrieţi la BAT GABRIEL, str. Mo-
rii nr. 7-9, Aiud 515200, jud. Alba

ACORD DE MEDIU

¤ Primăria Comunei Ciurila anun-
ţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
„Îmbunătăţirea infrastructurii ru-
tiere în comună Ciurila, judeţul 
Cluj“., propus a fi  amplasat în sa-
tele Salicea, Pruniş, Pădureni şi 
Sălişte. Informaţiile privind pro-
iectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99 și la sediul Comunei Ciuri-
la, adresă: sat Ciurila nr: 5., în zi-
lele de luni, între orele 09.00 – 
16.00; marţi – joi: 09.00-14.00; 
vineri: 09.00-12.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenţiei pentru Protecţia Me-
diului Cluj. (1.1)

PIERDERI

¤ KRISZDEN S.R.L. cu sediul în 
Gherla, str. Izvorului, nr. 19, ap.3, 
jud. Cluj, J12/5346/2007, CUI 
22913925 declar pierdute certifi -
cate constatatoare de la sediu și 
benefi ciar. Se declară nule. (1.1)

¤ S.C. ADRIVANO & SON S.R.L., 
J12/2326/2011, C.U.I. 29104743, 
pierdut certifi cat constatator nr. 
19821 din 31.03.2015 la terţi. 
Se declară nul. (1.1)

Cerințe:
¤ Atestat Agent de Securitate;
¤ Permis de conducere B+C.

Benefi cii:
¤ Salariu motivant;
¤ Tichete de masă;
¤ Sporuri de week-end și de loialitate;
¤ Bonusuri de performanţă;
¤ Plata salariului la timp;
¤ Siguranța locului de muncă etc.

 Pentru angajare te rugăm să ne contactezi la 0731.260.154, 0264.455.525 / 
recrutare.g4s@ro.g4s.com

Ești gata să faci parte din echipa G4S?

Angajează pentru Centrul de Procesare 
din Cluj-Napoca!

Agenți și Șoferi Transport Valori

Securing Your World

AVIZ DE MEDIU

S.C. MIRASPA S.R.L. în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004 în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru: „Modifi care PUZ – Amplasare pensiune 
agroturistica aprobat prin HCL 3/2016 prin includerea 
parcelei cu nr. Cad. 50584 Negreni“ din Comună Negreni, 
sat Bucea, fn, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
S.C. Miraspa S.R.L, Comuna Nojorid, Sat Livada de Bihor, 
nr. 212, Judeţul Bihor în zilele de luni–vineri, între orele 
09.00-14.00 din data 20.01.2017.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii 
și sugestii, până la data de 10.02.2017, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al SELLNORD S.R.L. – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea bunurilor mobile constând în 
Produse chimice

Mobilier bucatarie/baie/birou, etc, în data de 26.01.2017, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 
Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până la ora 
13:00, în ziua anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se va repeta în data de 02.02.2017 la aceeasi ora 
si in aceleasi conditii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0766336678
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CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Selecționăm pentru angajare

șoferi cu C+E, cu și fără experiență, 
pentru lucru pe Comunitate 

cu TIR-uri frigorifi ce.

Se oferă cele mai bune condiții și câștiguri pe măsură.

A se trimite CV la soferitir@trota.com. Alte relații la 
0740-295.418.

Orar: Luni-Vineri: 08:00-20:00
Sâmbătă: 08:00-17:00; Duminică: Închis

Adresa: Cluj-Napoca, str. Emil Isac, nr. 2
Telefon: 0748 964 386; 0740 866 621

0364 880 049
E-mail: contact@cofetariapetrisor.ro
Facebook: facebook.com/CofetariaPetrisor

Cofetăria Petrișor
vă așteaptă cu cele mai bune 

fursecuri, torturi, 
prăjituri de casă și alte delicii

ANUNŢ DE ANGAJARE

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
vacante, în conformitate cu H.G. nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modifi cările și completările 
ulterioare, la sediul din Cluj-Napoca, str. Constanţa, nr. 5, 
în data de 20.02.2017, ora 10.00 – proba scrisă. Proba 
interviu va avea loc în conformitate cu HG.nr.611/2008.

• Consilier cl. I. grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Decontare Ambulator de Specialitate, Paraclinic, 
Recuperare, Îngrijiri, Urgenţă Prespitalicească, Spitale, 
Programe Naţionale de Sănătate;

• Consilier cl. I, grad profesional superior în cadrul Biroului 
Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene;

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

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. „APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

REPROGRAMEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de ECONOMIST, pe 
perioada determinata la biroul Contabilitate, organizat iniţial:

- Proba scrisă în data de 23.01.2017, ora 10.00
- Proba interviu în data de 25.01.2017, ora 10.00
astfel:
- Proba scrisă in data de 27.01.2017 ora 10,00
- Proba interviu in data de 30.01.2017 ora 14,00

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144, 
serv. Resurse Umane. 

NOTIFICARE

Cabinetul Individual de Insolvenţă Jalbă Constantina, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, Nr. 5, Bl. V, jud. Cluj, 
înmatriculat în RFO al U.N.P.I.R. sub nr. 1B 4129 având 
cod de identifi care fi scal 35345681, desemnat lichidator 
judiciar al Pizza Q SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Govora, 
nr. 42, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/4664 
/2008 și având CUI 24782265, prin Încheierea civilă nr. 
49/11.01.2017, pronunţaţă de către Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 928/1285/2016

NOTIFIC

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 
împotriva debitorului PIZZA Q SRL cu datele de identifi care 
de mai sus.

1.  Termen de înregistrare a cererii de admitere a 
creanţelor: 15.02.2017

2.  Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea 
notifi carii.

3.  Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar: 22.02.2017.

4.  Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.

5.  Termen soluţionare eventuale opoziţii, contestaţii și 
defi nitivare a tabelului de creanţe: 15.03.2017,

6.  Prima Adunare a creditorilor PIZZA Q SRL va avea 
loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, et. I, ap 
2B, jud Cluj, la data de 01.03.2017, ora 16.00.

NOTIFICARE

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul procesual 
ales în Cluj-Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29A, 
jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al MARBIS 
PRODUCTION S.R.L.

NOTIFICĂ

Intrarea în faliment în procedura generală a insolvenţei 
prevăzută de Legea nr. 85/2006 a societăţii MARBIS 
PRODUCTION SRL, în dosarul nr. 2338/100/2012; Ridicarea 
dreptului de administrare a societăţii MARBIS PRODUCTION 
SRL; Dizolvarea societăţii MARBIS PRODUCTION SRL. Data 
limită stabilită de instanţă pentru înregistrarea cererilor 
de admitere a creanţelor este 24.02.2017. Termenul stabilit 
de instanţă pentru verifi carea creanţelor, întocmirea și 
publicare în BPI a tabelului suplimentar de creanţe este 
27.03.2017. Termenul pentru depunerea contestaţiilor 
faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile 
trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar 
în tabelul suplimentar de creanţe este 14.04.2017. Termenul 
stabilit de instanţă pentru întocmirea și publicarea în BPI 
a tabelului defi nitiv consolidat de creanţe este 26.04.2017.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL , desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societăţii IEZER S.R.L. Dej – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vanzarea bunurilor mobile din 
patrimoniul IEZER S.R.L. – Dej si anume:

- Utilaj de ambalat sub vid WEBOMATIC;
- Aparat vidat ORVED + Filtru de apă AQUA PRO;
Licitaţia va avea loc în data 03.02.2017, ora 15:30 in 

Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29A, Documentaţia 
de înscriere va putea fi  depusă până la ora 15:30, în ziua 
anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare licitaţia se va 
repeta în datele de 17.02.2017, 03.03.2017, 17.04.2017, 
31.04.2017, 14.04.2017, în aceleași condiţii de participare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0264.432.603 
sau 0745.265.440

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. SIKA ROMÂNIA S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita 
efectuarea evaluării de impact asupra mediului pentru 
proiectul „Execuţie de lucrări de decontaminare a solului 
şi a stratului freatic“ în comuna Căpușu Mare, sat Căpușul 
Mare f.n., jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus 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 și la sediul S.C. SIKA ROMÂNIA S.R.L. din 
comuna Căpușu Mare, sat Căpușul Mare f.n., 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, în 
termen de 5 zile de la publicarea anunţului în ziar.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L Filiala Maramureş, 
în calitate de lichidator judiciar provizoriu al societăţii 
Regional S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), 
conform Încheierii civile pronunţată în ședinţa din data 
de 07.12.2016, în dosarul nr. 1071/1285/2016 afl at pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Regional S.R.L. (Cluj-Napoca, 
str. Tăietura Turcului, nr. 47, judeţ Cluj, J12/4405/2005, 
C.U.I. 18235425) 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 înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este data 
de 20.01.2017;

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, 
întocmirea și publicarea tabelului preliminar al creanţelor 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este data de 
30.01.2017.

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de 
tabelul de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile trecute 
sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul 
preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

4. Termenul pentru depunerea opoziţiilor creditorilor 
la hotărârea de deschidere a procedurii este data de 
10.02.2017.

5. Termenul pentru soluţionarea eventualelor opoziţii, 
contestaţii și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 
data de 22.02.2017.

Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în 
data de 03.02.2017, ora 12.00 la următoarea adresă – 
Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.
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Clujence la Europene 
şi Balcanice

Trei sportive din cadrul secţiei de 
culturism și fi tness a Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj au fost 
convocate la lotul naţional în ve-
derea participării la Campionatul 
European și Campionatul 
Balcanic. Este vorba despre Alina 
Așchilean – Bodyfi tness 163 cm, 
Alexandra Văidăhăzan – Bikini 
Fitness 172 cm și Valentina 
Ungureanu – Women Physique 
163 cm, anunţă site-ul Clubului 
Sportiv (CS) Universitatea Cluj. 
Campionatele Balcanice de 
Culturism și Fitness vor avea loc în 
perioada 28-30 aprilie 2017 la 
Bar (Muntenegru), iar 
Campionatele Europene de 
Culturism și Fitness vor avea loc 
pe data de 3-8 mai 2017, în 
Santa Susanna (Spania). Pe de al-
tă parte, fi nala Campionatelor 
Naţionale de Culturism și Fitness 
Cadeţi, Juniori și Masters va avea 
loc la Tg. Mureș în perioada 31 
martie – 2 aprilie 2017, potrivit 
calendarului aprobat de Federaţia 
Română de specialitate.

CFR, al doilea 
amical în Cipru
CFR Cluj joacă astăzi a doua parti-
dă amicală din cantonamentul pe 
care îl efectuează în Cipru, între 
14-28 ianuarie 2017, cu echipa 
de prima ligă din Ungaria 
Mezőkövesd-Zsóry SE. Ora de 
desfășurare nu a fost încă anunţa-
tă. Iniţial clujenii urmau să întâl-
nească astăzi formaţia cipriotă 
Karmiotissa, însă adversarul a 
fost schimbat. În primul amical al 
stagiului de pregătire clujenii s-au 
impus cu 2-0 în faţa rușilor de la 
FC UFA, după golurile reușite de 
Bud din penalty și Omrani. 
„Feroviarii” mai au programate 
două meciuri în Cipru, cu Arka 
Godynia din Polonia (24 ianuarie 
2017) și Korona Kielce, din ace-
eași ţară (27 ianuarie). Clujenii 
debutează în Liga 1 în 2017 cu 
Steaua, acasă, pe 4 februarie 
2017.

„Duel” dificil 
pentru voleibalişti
Echipa de volei masculin 
Universitatea Cluj va face deplasa-
rea în Capitală pentru a susţine 
sâmbătă, 21 ianuarie, meciul din 
cadrul etapei a XIV-a din Divizia 
A1, în compania celor de la CSM 
București, conform site-ul Clubului 
Universitatea Cluj. Studenţii pre-
gătiţi de Romeo Lotei au reușit să 
câștige în tur un singur set cu 30 
la 28 și au pierdut jocul cu 3-1. 
Înaintea acestui meci, 
Universitatea Cluj se afl ă pe locul 
11 cu 7 puncte, în timp de bucu-
reștenii de la CSM ocupă locul 6, 
cu 22 de puncte. Meciul dintre 
echipele CSM București și 
Universitatea Cluj este programat 
cu începere de la ora 17.00 și va fi  
arbitrat de cuplul de arbitri 
A1-Lazăr M./A2- Hadade D., iar 
observatorul delegat din partea 
Federaţiei Române de Volei este 
Mihai Marin.

Pe scurt

Ovidiu CORNEA
sport@monitorulcj.ro

Echipa de baschet mascu-

lin U-Banca Transilvania 

şi-a compromis şansele de 

califi care în optimile FIBA 

Europe Cup după înfrân-

gerea usturătoare de pe 

terenul lui Pau-Orthez pe 

care a suferit-o miercuri.

U-Banca Transilvania spe-

ra la un meci de senzaţie în 

confruntarea de pe terenul lui 

Pau-Orthez din Franţa (103 – 

83), din al cincilea meci al 

grupei O din FIBA Europe Cup, 

mai ales după ce învinsese în 

tur venerabila formaţie, de la 

care Ghiţă Mureşan făcea sal-

tul în NBA. Clujenii rămân cu 

satisfacţia califi cării în faza a 

doua a grupelor, dar drumul 

lor se opreşte aici.

Elevii lui Mihai Silvăşan 

sperau la un meci de senzaţie 

miercuri în Franţa, după ce în-

vingeau cu 79-69 în decembrie 

2016 Pau Orthez la Cluj. Cu 

un Vlad Moldoveanu revenit 

în sânul echipei după o acci-

dentare care l-a ţinut câteva 

meciuri pe tuşă, ardelenii au 

sperat la mai mult pe terenul 

francezilor dar în cele din ur-

mă au cedat la o diferenţă de 

20 de puncte, 103-83 (27-18, 

29-21, 23-24, 24-20). Cei mai 

buni marcatori ai clujenilor au 

fost Moldoveanu 20 de punc-

te, Dykes 14 şi Barro 13. De la 

gazde s-au remarcat Goods 23 

şi Cooper 17 şi 12 pase deci-

sive (double-double). La meci 

a asistat şi legendarul Ghiţă 

Mureşan, plecat în anii ’90 de 

la Cluj la Pau-Orthez şi de aco-

lo în NBA.

Se concentrează 
pe campionat şi Cupă

Antrenorul Mihai Silvăşan 

a declarat după meci că echi-

pei sale nu îi rămâne decât 

să se concentreze pe Campi-

onat şi Cupă, obiectivele prin-

cipale ale echipei de la înce-

putul sezonului: „În primul 

rând, vreau să felicit echipa 

din Pau pentru jocul excelent 

din această seară. Au un se-

zon foarte bun, atât în cam-

pionat, cât şi în Europa şi le 

doresc succes în continuare. 

Din păcate, noi pierdem ori-

ce şansă de a ne califi ca în 

faza următoare şi, de acum, 

ne vom concentra pe campi-

onatul şi Cupa României, prin-

cipalele noastre obiective în 

acest sezon. În această sea-

ră, nu am jucat ce trebuia în 

defensivă, am permis în pri-

ma jumătate a jocului multe 

aruncări deschise, puncte 

uşoare, gazdele avut tranzi-

ţie ofensivă fără să fi e stopaţi 

de noi şi acesta a fost rezul-

tatul. Atacul a mers destul de 

bine, însă defensiva nu”, a 

declarat Silvăşan. „Când am 

jucat la Cluj, apărarea noas-

tră zonă a funcţionat, pentru 

că ei au ratat, dar astăzi an-

trenorul francez a făcut ajus-

tările necesare şi au avut arun-

cări deschise, iar baschetba-

liştii buni, precum cei ai lui 

Pau, nu ratează în două me-

ciuri consecutive”, a comple-

tat Moldoveanu.

Cum au ajuns până aici
Câştigătoare a Cupei Ro-

mâniei sezonul trecut, U-Ban-

ca Transilvania Cluj-Napoca 

s-a califi cat în preliminarii-

le Basketboll Champions Lea-

gue, competiţie lansată se-

zonul actual de FIBA. Cluje-

nii au trecut în primul tur de 

Petrolina AEK Larnaca, din 

Cipru (78-50 şi 67-56), dar 

au fost eliminaţi de Murat-

bey Uşak Sportif din Turcia 

(90-93, 66-85). Elevii lui Sil-

văşan au „retrogradat” în FI-

BA Europe Cup, unde au re-

uşit să depăşească prima fa-

ză a grupelor, clasându-se 

pe locul 2 într-o grupă cu 

Gaziantep Baskeetboll din 

Turcia (locul 1), Petrolina 

AEK Larnaca din Cipru (lo-

cul 3) şi KB Peja din Koso-

vo (locul al treilea).

Califi care ratată
Clujenii au fost repartizaţi în 

Grupa O din faza a doua a com-

petiţiei, alături de Alba Fehérvár 

din Ungaria, Pau-Orthez din 

Franţa şi de BK Pardubice din 

Cehia. Ardelenii au pierdut cu 

92-83 în deplasare şi cu 81-86 

acasă cu Alba, a învins pe te-

ren propriu cu 79-69 echipa Pau 

Orthez, dar a pierdut în depla-

sare cu formaţia franceză, 103-83. 

Clujenii au trecut de BK Pardu-

bice acasă 84-67, urmând să re-

întâlnească formaţia cehă în ul-

timul meci al grupei, unul de 

palmares, la 25 ianuarie. U-Ban-

ca Transilvania este pe locul 3 

al grupei O, cu 7 puncte, fără a 

mai avea şanse de califi care. As-

ta deoarece nu mai au nicio şan-

să la primul loc, întrucât liderul 

Alba are 9 puncte şi avantajul 

ambelor meciurilor directe. For-

maţia maghiară îşi va disputa 

supremaţia grupei acasă, cu 

Pau-Orthez, locul 2, 8 puncte. 

Dacă maghiarii înving clujenii 

pot termina grupa pe 2, insufi -

cient însă pentru califi care, de-

oarece în optimi se califi că pri-

mele clasate din cele şase gru-

pe plus două echipe de pe lo-

cul 2 cu locul 2, cu cel mai ma-

re număr de puncte. Cel puţin 

două astfel de formaţii Gazian-

tep Basketboll (Grupa K) şi Pri-

enu-Bristono (Grupa M) au de-

ja câte 9 puncte şi cu punctul 

pe care îl vor obţine automat în 

ultimul meci, potrivit regula-

mentului din baschet, nu mai 

pot fi  ajunşi.

Cum s-a frânt drumul baschetbaliştilor 
de la U-BT în Europa
U-Banca Transilvania a reuşit doar două victorii şi trei înfrângeri în faza a doua a grupelor 
FIBA Europe Cup, iar ultimul meci va fi doar unul de palmares.

U-BT continuă cursa pentru titlul de campioană şi trofeul Cupei României

Gruparea feminină de 

handbal a Clubului 

Sportiv Universitatea 

Cluj a cedat meciul de 

pe teren propriu cu HCM 

Râmnicu Vâlcea, scor 

23-26, disputat miercuri 

la Sala Sporturilor 

„Horia Demian”.

Cristina Laslo a marcat de 

11 ori, 4 dintre goluri de la 

7 metri, dar nu a fost sufi ci-

ent pentru ca formaţia gaz-

dă să obţină victoria. După 

o primă repriză echilibrată, 

12-13 la pauză şi avantaj cu 

8 minute înainte de fi nal, 

clujencele au ratat mai mul-

te aruncări pe fi nal de joc şi 

au părăsit învinse terenul.

Tehnicianul Universităţii 

Cluj, Florentin Pera crede că 

forma portarului adversari-

lor a contat decisiv: „Dife-

renţa a făcut-o poarta, Bla-

zek a avut o zi excepţiona-

lă, noi am ratat nu mai pu-

ţin de zece situaţii unu la 

unu cu portarul. În aceste 

condiţii e greu să baţi o echi-

pă care venea cu un moral 

extrem de bun după victori-

ile cu Craiova şi Brăila. Am 

avut un moment de reveni-

re pe fi nal, din păcate n-am 

reuşit să-l gestionăm. Ne-am 

grăbit, ne-am pripit, am că-

utat soluţii pe parcursul ce-

lei de-a doua reprize, am în-

cercat şi alte formule de echi-

pă. Probabil că ratările au 

inhibat puţin jucătoarele şi 

n-am reuşit să ducem jocul 

cu bine. E o victorie merita-

tă a celor de la Vâlcea, tre-

buie să ne asumăm această 

înfrângere. Noi am venit du-

pă o perioadă extrem de bu-

nă, după rezultatele obţinu-

te în ultimele etape. Astăzi 

nu am reuşit să repetăm ace-

eaşi evoluţie, am ratat enorm 

de mult”, a declarat Floren-

tin Pera după meci, potrivit 

site-ul Clubului Sportiv Uni-

versitatea Cluj.

Marcatoarele celor do-

uă echipe au fost: „U” Cluj 

– Laslo 11, Chintoan 5, Pu-

iu 4, Boian 2, Dindiligan 

1. HCM Râmnicu-Vâlcea: 

Ani Senocico şi P. Vizitiu 

câte 5, Cioaric 4, Gavrilă 

şi Simion câte 3, Adespii 

M. 2, Craiu, Stoicănescu, 

Florică şi Safta câte 1. Stu-

dentele rămân deocamda-

tă pe locul 7 în Liga Naţi-

onală de Handbal Feminin 

cu 14 puncte, dar un joc 

mai mult decât echipa de 

pe locul 12, Corona Bra-

şov, 11 puncte. Pentru ele-

vele lui Florentin Pera ur-

mează meciul din depla-

sare cu Măgura Cisnădie, 

joi, 26 ianuarie 2017.

Înfrângere acasă pentru handbaliste
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