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STUDIU: Cumpărăturile celor mari, influențate de copiii lor
Aproximativ o treime dintre 

părinţi (71%) au declarat că îşi 
întreabă copiii ce produse să 
cumpere, potrivit studiului "Co-
piii, reclamele şi tehnologia", 
care spune că accesul timpuriu 
la tehnologie a dus la modifi ca-
rea mecanismelor decizionale 
din familie în ceea ce priveşte 
achiziţia de produse.

Studiul este al treilea din se-
ria Bold by Lowe Group şi ana-
lizează comportamentul copii-
lor din trei categorii de vârstă – 

5-7, 8-12 şi 13-16 ani – în me-
diul digital.

Aproximativ 85% dintre co-
piii din România cu vârste cu-
prinse între 5 şi 16 ani şi cu ac-
ces la internet intră zilnic onli-
ne, aceştia petrecând, în medie, 
peste cinci ore pe zi pe reţelele 
sociale, arată un studiu realizat 
de iSense Solutions.

Pe Facebook, copiii dau, cel 
mai des, like la postările priete-
nilor şi vorbesc pe chat, însă se 
remarcă o înclinaţie a adoles-

cenţilor (peste 57%) să dea li-
ke la paginile brandurilor şi ale 
vedetelor.

În ceea ce priveşte publici-
tatea în mediul digital, adoles-
cenţii de 14-16 ani văd recla-
mele în special la începutul cli-
purilor video de pe YouTube, 
pe Facebook, pe site-uri şi în 
interiorul unor aplicaţii sau jo-
curi. Datele arată că vârsta me-
die la care copiii primesc de-
vice-uri este de 8,5 ani pentru 
tabletă, 9 ani pentru compu-

ter, 10 ani pentru smartphone 
şi 11 ani pentru alte dispoziti-
ve smart. Însă, chiar şi înain-
te să aibă un device personal, 
cei mici au acces la dispoziti-
vele părinţilor.

Smartphone-ul este device-ul 
pe care copiii îl folosesc cel mai 
des: în medie, 160 de minute pe 
zi sau chiar 208 minute în ca-
zul adolescenţilor de 13-16 ani. 
În acelaşi timp, se remarcă o 
preferinţă pentru tabletă în ca-
tegoria de vârstă 5-7 ani.
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Aduc milioane pentru IMM-uri, dar sunt 
plătiți mai prost decât o vânzătoare

Zilele acestea, PNL își validează 
candidații la parlamentare în țară

Angajații Oficiului pentru IMM-uri din Cluj sunt în grevă 
pe perioadă nedeterminată și cer salarii mai mari. Pagina 3

„Dalmațienii” și „nepoții” din PNL Cluj „țin cu dinții” de un 
scaun în Parlament. Liderul PNL Cluj tace. Paginile 4-5

PUBLICITATE

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

Clujjul ppierde ppe mâna lui.
Ce părți rele are dezvoltarea?

„Anotimpul” Kennedy. Un altfel de muzician la Cluj
Nigel Kennedy, „cel mai bine vândut violonist clasic al tuturor timpurilor”, 

a adus la Cluj versiunea proprie a „Anotimpurilor” lui Vivaldi. Pagina 7

Cluj-Napoca este una dintre 

cele mai proeminente 

destinații din România, 

lucru întărit și de interesul 

turiștilor din afara țării, însă 

pe viitor, standardul de viaţă 

al clujenilor va fi pus 

în pericol tocmai de nivelul 

rapid de dezvoltare 

a oraşului. Pagina 6

monitorul weekendde

Fo
to

: 
Z

il
e

le
 C

u
lt

u
ra

le
 M

a
g

h
ia

re



PUBLICITATE

2 TIMP LIBER monitorulcj.ro | vineri – duminică, 21 – 23 octombrie 2016

Unde mergem în weekend?

METEO

80/130C
Ploaie

60/140C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

7°/12° Ploaie

9°/12° Ploaie

8°/11° Ploaie

8°/13° Ploaie

6°/14° Variabil

9°/14° Variabil

6°/13° Variabil

8°/15° Variabil
7°/10° Ploaie

4°/7° Ploaie

5°/10° Ploaie

7°/8° Ploaie

7°/14° Înnorat

2°/10° Înnorat

4°/12° Înnorat

5°/11° Variabil

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Comedy Cluj, cel mai mare festival tematic 
dedicat fi lmului de comedie din Europa, ajuns 
anul acesta la a opta ediţie, se va desfăşura 
la Cluj-Napoca între 21-30 octombrie 2016.
De-a lungul celor șapte ediţii deja desfășurate, 
„Comedy Cluj” a adus în faţa publicului peste 900 
de fi lme de comedie, iar la ediţia din 2015 s-au 
introdus primele spectacole de teatru de comedie. 
Mai mult, evenimentele speciale au adus în faţa 
publicului regizori, actori, directori de festival, pro-
ducători, distribuitori, critici etc., care au oferit un 
plus de valoare proiecţiilor din sălile de cinema.
În plus, promovarea valorilor artistice româ-
nești în străinătate a fost facilitată de eveni-
mentele legate de festival care au adus laolal-
tă persoane importante din industrie.
Un loc aparte în cadrul festivalului este ocupat 
de secţiunea specială, dedicată fi lmelor produ-
se în academiile de profi l din întreaga lume. 
Devenită deja o tradiţie, aceasta oferă studenţi-
lor români și străini posibilitatea de a-și proiec-
ta fi lmele în faţa unei audienţe numeroase..
O noutate a acestei ediții o reprezintă secțiunea 
„Comedy Exotic”, o selecție de fi lme din zone ci-
nematografi ce rar accesibile publicului din 
România. Producțiile cinematografi ce din această 
secțiune sunt realizate în Coreea de Nord, 
Kazahstan, Liban, Taiwan, Guatemala, Maroc, 
Chile, Paraguay sau Panama.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

21 octombrie

1754: S-au inaugurat primele 
școli din Blaj, nucleul viitoru-
lui seminar și gimnaziu. Din 
acest moment, Blajul a deve-
nit centrul învăţământului ro-
mânesc din Transilvania.

1833: S-a născut chimistul și 
industriașul suedez Alfred 
Nobel, inventatorul dinamitei 
și fondatorul Premiului 
Nobel. (m. 10 dec. 1896)

1858: Celebrul dans Can-Can 
a fost executat pentru prima 
dată, la Paris.

1925: S-a născut celebra cân-
tăreaţă cubaneză Celia Cruz, 
supranumită Regina muzicii 
salsa. (m. 16 iul. 2003)

22 octombrie

1811: S-a născut compozito-
rul și pianistul maghiar Franz 

Liszt. (m. 31 iul. 1886)

1883: A fost inaugurată 
Opera Metropolitan din New 
York, unul dintre centrele cul-
turii muzicale mondiale.

1906: A murit pictorul francez 
Paul Cézanne. (n. 19 ian. 1839)

23 octombrie

1905: S-a născut înotătoarea 
americană Gertrude Ederle, 
prima femeie care a traversat 
înot Canalul Mânecii. (m. 30 
nov. 2003)

1969: Președintele american 
Richard Nixon a anunţat re-
tragerea trupelor americane 
din Vietnam.

2001: A murit inventatorul și 
arbitrul britanic Ken Aston, 
cel care a inventat cartonașe-
le galbene și roșii în fotbal. 
(n. 1 sept. 1915)

Comedy Cluj 2016

50/120C
Variabil
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CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

5°/12° Variabil

7°/13° Variabil

7°/13° Ploaie

6°/13° Înnorat
5°/11° Înnorat

5°/9° Înnorat

5°/11° Înnorat

7°/12° Ploaie

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

Expoziția „MONDO CANE” – 
Emil Dobribán
20 octombrie – 13 noiembrie
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Întregul parcurs expoziţional însce-
nează naşterea unor imagini de 
lumină, aparent decupate dintr-o 
cantitate infi nită de negru, în care 
se insinuează şi creaţii de pictură, 
vibrând de fantezia culorilor.

Târg de cariere, expoziție de 
fotografie și târg de antichități
20 octombrie – 2 noiembrie
Iulius Mall
În această perioadă, Iulius Mall 
își întâmpină clienții cu eveni-
mente speciale. Vorbitorii de lim-
bă germană sunt așteptați la un 
târg de cariere dedicat lor, cei 
pasionați de obiectele cu patina 
timpului primesc invitație la 
Târgul de Antichități, iar cei care 
iubesc arta fotografi că pot admi-
ra o expoziție cu lucrări inedite.

Bienala Naţională 
de ceramică-sticlă-metal 
„Metafore Incandescente”
6 octombrie – 30 octombrie
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
În noua sa formulă, sub noul său 
generic, Metafore Incandescente, 
bienala și-a propus, încă din prima 
sa ediție, acoperirea tuturor celor 
trei domenii de manifestare a ar-
telor decorative ale focului, cera-
mică, stică și metal, cu întreaga lor 
varietate de interconexiuni impre-
vizibile.

Expoziția SATUL ȘI ȚĂRANUL 
ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ
20 octombrie – 20 noiembrie  
Muzeul Etnografi c al Transilvaniei
Expoziția SATUL ȘI ȚĂRANUL ÎN 
PICTURA ROMÂNEASCĂ este rea-
lizată la inițiativa unor prestigioși 
colecționari de artă, care și-au 
dorit să aducă în atenția publicu-
lui o extrem de interesantă 
selecție de lucrări pe care publicul 
larg nu are decât arareori posibili-
tatea de a le admira.

Luna creativă – ediția a II-a
1 octombrie – 30 octombrie
Create.Act.Enjoy
Proiectul își propune atragerea şi 
direcţionarea publicului tânăr spre 
zona interactivă şi participativă a 
culturii, prin aceasta urmărind ca 
tinerii să conștientizeze rolul ei ac-
tiv în societatea contemporană şi 
să o privească sub forma unui po-
tenţial domeniu în continuă dez-
voltare în care pot să-şi aducă 
aportul pe viitor.

Cluj70. Arta clujeană 
din perspectiva expozițiilor 
județene 1968–1972
16 august – 29 octombrie

Galeria Quadro
Expoziţia noastră comprimă în 
timp și spațiu expozițiile 
județene din perioada 1968-
1972, deosebindu-se însă de 
acestea în natura și atmosfera 
ei.

Concursul de proiecte 
regizorale „Young 
Creative Directors”
1 septembrie – 30 octombrie
Create.Act.Enjoy organizează 
concursul de proiecte regizorale 
YOUNG CREATIVE DIRECTORS, 
în cadrul programului LUNA 
CREATIVĂ – ediția a II-a.
YOUNG CREATIVE DIRECTORS își 
propune să promoveze 2 tineri 
regizori, prin încurajarea creaţi-
ei artistice și a inițiativelor ino-
vatoare, experimentale și origi-
nale.

SALONUL MIRESELOR 
(editia de toamna)
20 octombrie – 23 octombrie
Expo Transilvania
Timp de 4 zile organizatorii vor 
pregati publicului vizitator si un 
Program de manifestari cone-
xe menite sa-i inspire, sa-i aju-
te pe viitorii miri in a face ale-
gerile potrivite pentru nunta 
lor si, de ce nu, sa le ofere oca-
zia de a participa la concursuri 
dotat cu numeroase premii.

Expoziția „Aur şi 
nestemate”
1 septembrie – 31 decembrie
Muzeul de Farmacie

Expoziţia constă din patru teme: 
„Pilulele aurite ale lui Avicenna“, 
„Ape cordiale“, „Materia medica 
din Transilvania“ şi „Găina fi loso-
fală”. Vizitatorii pot afl a despre 
cum se aureau pilulele, despre to-
nice alcoolice cu foiţă de aur numi-
te „ape cordiale“, despre ingredi-
ente preţioase folosite în farmacii-
le transilvănene dar şi despre ciu-
date experimente chimico-medica-
le cu găini hrănite cu aur care ar fi  
urmat să depună ouă de aur. 

Expoziție retrospectivă „Arta 
și Antroposofi a” a artistului 
CAROL PLEȘA (1911–2006)
30 septembrie - 25 octombrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Anul 1928 a marcat două întâm-
plări determinante din viața lui 
Carol Pleșa (1911, Alba Iulia – 
2006, Cluj-Napoca): familia lui s-a 
mutat la Cluj, unde urma să tră-
iască majoritatea vieții sale, și un-
de, în anul respectiv, a fost fonda-
tă „Societatea Antroposofi că din 
România“, care din 1930 a scos 
revista ştiinţelor pozitive şi oculte 
întitulată „Scafandrierul Naturei şi 
al Lumilor Spirituale. 
Antroposofi e”. Expoziția personală 
retrospectivă de la Cluj, din 1988, 
a prezentat un artist de plină ma-
turitate, după care, în anul 1999, 
Pleșa a fost onorat și cu o 
expoziție retrospectivă la Muzeul 
de Artă Cluj-Napoca. Ultima mare 
expoziție comemorativă a artistu-
lui a avut loc la galeria clujeană 
Artexpert, în anul 2011.

VINERI

Concert vocal-simfonic in 
memoriam Erich Bergel
Ora 19:00
Colegiul Academic – Casa 
Universitarilor
Vineri, 21 octombrie, în cadrul fes-
tivalului Toamna Muzicală 
Clujeană, va avea loc concertul vo-
cal-simfonic dedicat memoriei diri-
jorului Erich Bergel, sub bagheta 
dirijorului Mihail Agafi ţa.

SÂMBĂTĂ
Campionatul Judeţean 
Promo Rally
Ora 08:30-
Polus Center Cluj-Napoca
După prima etapă a 
Campionatului Judeţean Promo 
Rally, ce a avut loc la Polus Center 
în luna iulie, weekendul acesta în 
parcarea centrului comercial va 
avea loc fi nala competiţiei.

DUMINICĂ

Simfonia Filmelor @ TiMAF
Ora 19:00
Auditorium Maximum
W Simfonia Filmelor promite o 
experiență audio-vizuală unică da-
torită combinației dintre muzica 
simfonică și spectacolul de lumini 
realizat în timpul concertului.
Iubitorii de muzică și fi lm au motive 
de bucurie deoarece evenimentul, 
afl at la a patra reprezentație, din 
cadrul Festivalului Internațional de 
Muzică și Artă Transilvania, se 
anunță a fi  unul de excepție.
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Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Ofi ciul Teritorial pentru 

IMM-uri din Cluj este cel 

mai prolifi c din ţară, inter-

mediind fi nanţări guverna-

mentale pentru fi rme de 57 

milioane de lei pe an, dar 

angajaţii au salarii modes-

te, între 1.300 – 1.600 de 

lei net. Este motivul pentru 

care oamenii au declanşat, 

la fel ca şi colegii lor din 

ţară, o grevă în care nu 

lucrează.

Toţi angajaţii Ofi ciului Teri-

torial pentru Întreprinderi Mici 

şi Mijlocii şi Cooperaţie 

(OTIMMC) Cluj se afl ă în gre-

vă de protest, pe perioadă ne-

determinată, începând cu 14 oc-

tombrie, oamenii revendicând 

creşeterea salariilor, mult prea 

mici în comparaţie cu volumul 

de muncă prestat, conform lor. 

Greva este semnalată printr-un 

afi ş pe uşa instituţiei. Angajaţii 

s-au prezentat la locul de mun-

că conform orarului obişnuit, 

dar nu lucrează, iar acelaşi lu-

cru se întâmplă în celelalte 7 

OTIMMC-uri din ţară. Salariaţii 

sunt nemulţumiţi de faptul că 

oameni cu o experienţă între 10 

şi 25 de ani câştigă între 1300 

şi 1.600 de lei net, cu toate că 

li se cer studii superioare şi ex-

perienţă în muncă. „Este deran-

jantă discrepanţa între pregăti-

re, experienţă şi salariu. Pe lân-

gă studiile superioare, la anga-

jare am avut nevoie de experi-

enţă 6 ani şi 6 luni la, dar ajungi 

să câştigi mai mult ca vânză-

toare în mall”, subliniază Cos-

mina Vâlcu, absolventă a două 

Facultăţi, Business şi Sociologie, 

plus un master, evaluator de 

proiecte, angajată din 2001 a in-

stituţiei. O angajată în magazi-

nele Lidl câştigă 1.234 de lei net 

lunar, iar treapta superioară de 

salarizare la care ajune un vân-

zător se cifrează la 1.969 lei net, 

cu tichete de masă incluse, con-

form zf.ro.

Perioadă nedeterminată

Liderul Sindicatului Naţional 

OTIMMC, Cristian Lup, angajat 

al Ofi ciului din Cluj, care în 2015 

a gestionat proiecte cu fi nanţa-

re guvernamentală în valoare 

de 57 de milioane de lei, a spus 

că salariaţii, aproximativ 90 la 

nivel naţional, nu vor renunţa 

la protest până când Ministerul 

Economiei nu va lua măsuri 

concrete. „Am înaintat Ministe-

rului în această lună un acord, 

între angajaţii celor opt Ofi cii 

Teritoriale din ţară şi Minister. 

Până nu primim un răspuns 

scris, ferm, concret din partea 

Ministerului Economiei, nu vom 

opri greva. Peste 2.500 de fi rme 

din ţară riscă să fi  afectate, nu 

vor mai putea primi AFN-ul (alo-

care fi nanciară nerambursabi-

lă)”, a declarat Lup.

1.600... de lei sau euro?

Directorul OTIMMC Cluj Mir-

cea Miheştean, a precizat că 

este solidar acţiunii de protest 

a salariaţilor instituţiei, întru-

cât „salariile sunt prea mici în 

comparaţie cu volumul cople-

şitor de muncă”. Potrivit lui, 

Ofi ciul din Cluj acoperă 6 ju-

deţe, dar volumul de lucru al 

celor doar 10 angajaţi – alte 3 

poziţii din organigramă nefi ind 

acoperite – este „de 5 ori mai 

mare” faţă de cel al angajaţilor 

din Ofi cii precum Mureş, sau 

Braşov, care au doar 3 judeţe 

arondate, dar şi o medie mult 

mai mică de proiecte gestiona-

te din fi ecare judeţ. OTIMMC 

Cluj este de altfel lider la pro-

iecte contractate în ţară, apro-

ximativ 400 pe an, chiar înain-

tea Ofi ciului Ploieşti, care in-

clude şi municipiul Bucureşti. 

Conform lui Miheştean, pentru 

angajaţii instituţiei este frus-

trant faptul că un specialist al 

Ofi ciului câştigă 1.600 de lei 

gestionând proiecte cu fonduri 

substanţiale, guvernamentale, 

în timp ce un angajat al unei 

agenţii de implementare al pro-

iectelor europene, care funcţi-

onează după un sistem simi-

lar, are o retirbuţie de 1.600... 

de euro.

Intermediază milioane pentru IMM-uri, dar au salarii de vânzător

După ce a desenat sute de 

kilometri de autostradă de 

construit în următorii ani, 

proiecte cuprinse şi în 

Master Planul de 

Transporturi sub denumi-

rea de „lista lungă” sau 

„scenariul optimist”, 

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România 

(CNADNR) renunţă la aces-

tea.

Defi citul bugetar ridicat îm-

piedică România să fi nanţeze 

proiecte cifrate la peste opt mi-

liarde de euro, informează 

Digi24.ro.

Compania Naţională de In-

vestiţii Rutiere din România (C-

NIR) îngroapă ceea ce se nu-

meşte „varianta optimistă” a 

Master Planului General de 

Transporturi (MPGT), variantă 

ce prevedea realizarea în urmă-

torii zece ani a nu mai puţin de 

1.200 de kilometri de autostrăzi, 

proiecte cifrate la 13,2 miliarde 

euro.

Clauza de reformă

Realizarea acestora ar fi  fost 

posibilă după ce România ar 

fi  activat în relaţia cu CE – Co-

misia Europeană o aşa zisă 

„clauză de reformă structura-

lă”. Aceasta ar fi  permis o de-

păşire temporară a defi citului 

bugetar cu 0,5% din PIB. Ba-

nii obţinuţi suplimentar ar fi  

permis României să împrumu-

te în jur de 4 miliarde de eu-

ro, sumă folosită pentru con-

struirea de autostrăzi, dar şi 

pentru alte proiecte de infra-

structură de transport.

Depăşirea defi citului împie-

dică România să acceseze cla-

uza de reformă. Totodată se 

pune cruce multor proiecte de 

autostrăzi. Mai precis pentru 

acestea se va face în continu-

are studii de fezabilitate însă, 

dispărând sursele de fi nanţa-

re, proiectele vor fi  împinse pe 

termen nedefi nit. Lista numi-

tă „lungă” conţinea proiecte 

precum Comarnic – Braşov 

(997 milioane euro, termen fi -

nalizare 2022), Tg Neamţ – 

Iaşi – Ungheni (1,12 miliarde 

euro, 2020), Nădăşelu -Supla-

cu de Barcău (un miliard de 

euro, 2018), Sibiu – Braşov 

(816 milioane euro, 2020), Su-

placu de Barcău – Borş (304 

milioane euro, 2017), Craiova 

– Piteşti (899 milioane euro, 

2020), Inelul Bucureşti (1,33 

miliarde euro, 2022), Tg Mureş 

– Tg Neamţ (2,94 miliarde eu-

ro, 2026), Ploieşti – Comarnic 

(306 milioane euro, 2024) sau 

Braşov – Bacău (1,84 miliarde 

euro, 2026). Fără fi nanţarea 

asigurată de activarea clauzei 

se vor putea defi nitiva doar 

proiectele fazate din exerciţii-

le 2007-2013 şi 2014 – 2020 (lo-

turile neterminate dintre Sibiu 

şi Nădlac şi Sebeş-Turda) şi, 

eventual, vor putea începe ti-

mid lucrările la 1-2 autostrăzi.

Informaţiile apar chiar în 

Master Planul General de Trans-

porturi aprobat recent de către 

Guvern.

Această „variantă optimis-

tă” a MPGT prevedea imple-

mentarea a 18 proiecte rutie-

re, cifrate la 5,6 miliarde euro, 

fi nanţate din Fondul de Coe-

ziune (FC), şi a altor 29 de 

proiecte rutiere din Fondul Eu-

ropean de Dezvoltare Regio-

nală (FEDR), cifrate la 4,8 mi-

liarde euro: un total de 10,4 

miliarde euro.

Socoteala de acasă nu se 
potriveşte cu cea din târg

Pentru autorii MPGT, soco-

teala de acasă nu pare a se po-

trivit cu cea din târg.

„O rezervă de siguranţă tre-

buie păstrată astfel încât defi -

citul de 3% să fi e respectat. 

Vă reamintim că defi citul bu-

getului de stat este prevăzut 

de Comisie să crească (în ca-

zul României – n.red.) în ulti-

ma prognoză de primăvară pe 

2016 la 2,8% din PIB şi la 3,4% 

din PIB în 2017”, a răspuns CE 

unei întrebări adresate de 

Digi24.ro.

Ofi cialii CE mai afi rmă că, 

până la acest moment, nu au 

primit nicio solicitare de acti-

vare a clauzei din partea Ro-

mâniei.

Şefi i CNADNR confi rmă dis-

pariţia „variantei optimiste” cu 

proiecte. „Nu mai există calu-

pul de proiecte cu reformă (...) 

nu mai există o listă scurtă, o 

listă lungă, există doar una sin-

gură pentru că sunt oarecum 

comasate”, spune Cătălin 

Homor, director general al 

CNADNR.

Compania va face studii de 

fezabilitate pentru proiecte de 

autostrăzi a căror valoare va de-

păşi cu 50% – 70% disponibi-

lităţile fi nanciare, va preda stu-

diile Guvernului iar acesta va 

decide ce se va construi, spune 

Cătălin Homor.

Ministerul Transporturilor spune 
adio Autostrăzii Transilvania?
Lucrările la Nădăşelu – Suplacu de Barcău şi Suplacu de Barcău – Borş, termen nedefinit de finalizare.

Șansele ca lucrările la Autostrada Transilvania să fi e fi nalizate complet sunt tot mai mici

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Cluj, că va susţine viitorul guvern cu condiţia 
fi nalizării, printre altele, a autostrăzilor Transilvania Nord și Transilvania Sud.

„UDMR este singura formaţiune politică preocupată de construcţia autostrăzilor în Transilvania. 
Vom susţine activitatea viitorului Guvern cu condiţia fi nalizării autostrăzilor Transilvania Nord și 
Transilvania Sud”, se arată într-o sinteză a programului electoral al UDMR pentru alegerile parla-
mentare din 11 decembrie.

Kelemen Hunor a declarat, într-o conferinţă de presă, că dezvoltarea Transilvaniei este foarte impor-
tantă pentru dezvoltarea României.

„Noi spunem că Transilvania este pentru noi viitorul, pentru toţi cei care trăiesc în Ardeal, maghiari, 
români. Dezvoltarea Transilvaniei este extrem de importantă pentru dezvoltarea României, ceea ce 
este bun pentru Ardeal este bun și pentru România, ceea ce este bun pentru noi toţi din Ardeal sunt 
convins că este bun și pentru toţi cetăţenii României. Pentru comunitatea maghiară, alegerile parla-
mentare în acest an au trei mize majore: viitorul maghiarilor în Transilvania, siguranţa comunităţii – 
în ceea ce privește păstrarea, dezvoltarea identităţii etnice, dar și siguranţa socială și nu numai – și 
înnoirea reprezentării politice”, a menţionat președintele UDMR.

Printre altele, UDMR mai solicită asfaltarea drumurilor din mediul rural și construirea drumurilor ex-
pres, iar un alt obiectiv important „este ca între două colţuri ale Transilvaniei călătoria cu trenul să 
dureze cel mult 5 ore, și nu 9, cum este în prezent”. În context, UDMR consideră că este necesară re-
abilitarea transportului feroviar, modernizarea trenurilor și a reţelelor de cale ferată.

Finalizarea autostrăzii, condiție pusă de UDMR

Cristian Lup, liderul Sindicatului Național al Ofi ciilor pentru IMM-uri
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CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj
Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ că 

in perioada 24.10.2016 –29.10.2016 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj“ 
SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sectoare:

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere periodica pe drumuri judetene:
- DJ 109: Răscruci-Borsa – Aschileu,km 15+000 – 32+000
- DJ 109 A: Vultureni –Panticeu –Recea Cristur km 27+000 – 56+100
- DJ 109 E: Vad- lim.jud.Salaj, km 1+700 – 17+000
- DJ 161C: Iclod -Alunis, km 0+000 – 15+000
- DJ 161D: Unguras- Valea Ungurasului-Targusor-DJ 109C, km 25+000 – 53+367
- DJ 161G: Sucutard-Palatca-Vaida Camaras-DN 16 , km 0+000 – 19+440
- DJ 161J: Geaca-Rosieni-DN 16 , km 0+000 – 7+100
- DJ 172 A: Lim.jud.BN-Habadoc-Taga, km 33+000 – 39+400
- DJ 182 F: Manasturel-Valea Garboului, km 0+000 – 7+100
- DJ 107 R: Baisoara –Muntele Baisorii, km 28+650 – 47+350

Reabilitare si modernizare DJ 161 H:DN 16-Suatu , km 0+000 – 4+000
Reabilitare si modernizare DJ 107 R:Muntele Baisorii-Muntele Mare, km 47+350 – 58+650

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

PUBLICITATE

Liberalii îşi validează 

zilele acestea listele cu 

candidaţii la parlamen-

tare, dar în unele filiale 

din ţară, printre care şi 

Clujul, îşi doresc să 

intre în competiţie şi 

candidaţi care ar putea 

aduce un prejudiciu de 

imagine partidului.

Mama primarului din Ba-

ia Mare Viorica Cherecheş 

aspiră la un fotoliu de par-

lamentar în Maramureş, iar 

PNL apără această candi-

datură.

Întrebat dacă relaţia de 

rudenie dintre Viorica Che-

recheş şi primarul suspen-

dat Cătălin Cherecheş nu 

aduce prejudicii de imagine 

partidului, liderul filialei Ma-

ramureş a Partidului Național 

Liberal, Mircea Dolha a sus-

ţinut că şi premierul Cioloş 

are un unchi cu probleme 

penale şi nu poate fi învi-

novăţit de acest lucru.

Mai mult, tot în Mara-

mureş i s-a găsit un loc căl-

duţ şi fostului ministru al 

Transporturilor, Anca Boa-

giu.

Există sau nu cod 
de integritate?

Zilele trecute, liderul PNL 

Cluj şi totodată preşedinte 

al Comisiei de Etică a par-

tidului Daniel Buda se lău-

da că liberalii aplică crite-

riile de integritate pentru 

candidaţi, dar pe lista pen-

tru Parlament de la Cluj şi 

din ţară se regăsesc şi câţi-

va liberali cu o imagine „şi-

fonată”. „PNL are un cod 

de integritate foarte bine 

ancorat în nevoia de refor-

mare a clasei politice, îl va 

aplica fără niciun fel de dis-

cuţie. PNL face ceea ce tre-

buie în privinţa reformării 

clasei politice", a declarat 

zilele trecute Daniel Buda 

pentru cotidianul Ziua de 

Cluj.

Realitatea îl contrazice 

însă pe Buda, pentru că li-

beralii au în acest moment 

grave probleme de imagine 

atât la nivel naţional, cât şi 

la nivel local. Din cauza 

unor candidaţi cu probleme 

de integritate sau moralita-

te, aceştia ar mai putea pier-

de din electoratul şi aşa sub-

ţiat, după cum au arătat ul-

timele sondaje. În aceste 

condiţii, liberalii ar fi trebu-

it să analizeze mai atent nu-

mele viitorilor candidaţi, cu 

atât mai mult cu cât contex-

tul discuţiilor despre inte-

gritate este fierbinte la ni-

vel naţional.

„Şifonaţii” de la Cluj

Şi la Cluj au existat ten-

siuni în partid din cauza 

listei pentru Parlament. În 

ciuda acestora, „paraşuta-

tului” Sorin Moldovan i s-a 

găsit un loc călduţ. Despre 

Moldovan s-a spus în urmă 

cu câţiva ani, când a can-

didat impus de la centru la 

Vaslui, că ar fi nepotul lui 

Vasile Blaga, însă fostul mi-

nistru de Interne a negat 

existenţa unei relaţii de ru-

denie între ei explicând că 

este „prieten cu tatăl lui So-

rin Moldovan dinainte de 

’89“.

PNL și-a validat candidaţii la alegerile 
„Dalmațienii” și „nepoții” se țin tare, dar 

Pe lista PNL pentru parlamentare se regăsesc liberali cu probleme de integritate. Preşedintele Comisiei 

Anca Boagiu și Sorin Moldovan, candidații „parașutați” de PNL în Maramureș, respectiv Cluj

Vicepremierul Vasile Dîncu 

a declarat că în acest 

moment, din punctul său 

de vedere, nu există o com-

petiţie între el şi premierul 

Dacian Cioloş, adăugând 

că nu face parte din proiec-

tul politic al PSD.

„Avem un parteneriat (cu 

Dacian Cioloş – n.r) pe care 

le-am pus în practică cu aceas-

tă guvernare, cu rezultatele pe 

care le-am obţinut, un partene-

riat pentru dezvoltarea Româ-

niei. (...) Am stabilit la început 

că vom lucra în parteneriat pen-

tru a asigura stabilitatea guver-

nului acesta, pentru a face câ-

teva programe pe care le pu-

tem face într-un an de zile. (...) 

Am stabilit, de asemenea, că 

nu vom face politică până la fi -

nalul acestui mandat, că nu ne 

vom implica în bătălia politi-

că, că nu o să candidăm până 

la fi nalul acestui mandat şi că 

la fi nalul acestui mandat vom 

stabili ce vom face fi ecare în 

continuare, în funcţie de pro-

iectele lui. În principiu, ambii 

avem proiecte ştiinţifi ce, profe-

sionale, după această perioa-

dă. Nu ştim ce ne va oferi via-

ţa. În acest moment nu există 

o competiţie între mine şi Da-

cian Cioloş, din punctul meu 

de vedere”, a precizat Dîncu, 

la Realitatea Tv.

El a spus că nu se plasează 

pe partea dreaptă, din punct 

de vedere ideologic, adăugând 

că nici nu face parte din pro-

iectul politic al PSD, în acest 

moment.

„Nu aş putea să-mi falsifi c 

toată viaţa mea de intelectual. 

(...) Poziţia mea este de intelec-

tual de stânga. În acest moment 

nu fac parte, însă, din proiectul 

politic al PSD, asta am vrut să 

spun”, a arătat Dîncu.

Vicepremierul a arătat că nu 

a lucrat împreună cu Dacian 

Cioloş la platforma lansată de 

acesta, arătând că nu este un 

document de grup, ci o selec-

ţie din proiectele cuprinse în 

programul de guvernare. Pre-

mierul Dacian Cioloş a decla-

rat joi că nu se vede implicat 

într-o formulă de guvernare ca-

re include PSD şi nici nu con-

sideră că un executiv de coali-

ţie PNL – PSD ar putea funcţi-

ona în perioada următoare.

Pe de altă parte, liberalii au 

anunţat joi că au decis să amâ-

ne „puţin” convergenţa cu „Plat-

forma România 100” a premie-

rului, dar că vizează într-un vi-

itor apropiat o întrevedere cu 

premierul.

Întrebat dacă va accepta să 

conducă un guvern PNL – PSD 

în cazul în care liberalii şi cei 

de la USR nu pot forma o ma-

joritate, Cioloş a replicat: „Eu 

cred că în momentul de faţă Ro-

mânia are nevoie de o guverna-

re clară, cu o direcţie clară, sau 

într-o parte sau în alta. Eu, per-

sonal, pornind şi de la experi-

enţele trecutului, nu cred că o 

astfel de structură de guverna-

re ar putea funcţiona în perioa-

da următoare. Şi, oricum, eu nu 

mă văd implicat într-o astfel de 

structură”.

Cioloş a motivat că în acest 

moment consideră că „nu de 

compromisuri de acest gen e ne-

voie, ci de un angajament clar”.

Competiţie Cioloş-Dîncu 
pentru funcţia de premier?
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parlamentare.
liderul PNL Cluj tace.
de Etică a partidului Daniel Buda tace.

Sorin Dan Moldovan es-

te fiul lui Petrică Moldovan, 

om de afaceri potent din 

Oradea şi membru ex-PDL. 

Juniorul Moldovan a ocu-

pat în timpul guvernării por-

tocalii (2008-2012) funcţia 

de vicepreşedinte al Autori-

tăţii Naţionale pentru Tine-

ret şi Sport, iar calităţile ca-

re l-au recomandat au fost 

probabil banii mulţi înca-

saţi de tatăl său şi relaţia 

apropiată cu preşedintele 

Vasile Blaga. De altfel, So-

rin Moldovan a mai fost o 

dată „paraşutat” să candi-

deze la parlamentare, la Vas-

lui, în 2012 dar a reuşit să 

strângă doar 1.919 voturi.

Sorin Dan Moldovan a 

cunoscut o ascensiune po-

litică lină. Astfel, în 2008 el 

a fost ales preşedinte la ni-

vel naţional al organizaţiei 

studenţeşti a PDL. Apoi, un 

an mai târziu, la vârsta de 

23 de ani, a fost angajat în 

cadrul Ministerului Educa-

ţiei direct pe o funcţie de 

director general. În paralel, 

a lucrat ca economist la una 

dintre firmele tatălui său. 

Ulterior, i s-a dat funcţia de 

preşedinte al Comisiei Na-

ţională de Acţiune împotri-

va Violenţei în Sport, din 

cadrul Autorităţii Naţiona-

le pentru Tineret.

Problemele de integritate 

şi moralitate din PNL Cluj nu 

se opresc doar la protejatul 

lui Vasile Blaga, ex-PDL-istul 

Sorin Moldovan, trimis să can-

dideze pentru un post de de-

putat în locul unui clujean.

De asemenea, lista PNL 

la Senat este deschisă de 

Marius Nicoară care este 

cercetat penal.

În cazul senatorului clu-

jean Marius Nicoară, lucru-

rile sunt clare: după ce şi-a 

terfelit imaginea urmărind 

filme deocheate în Parla-

ment, senatorul s-a urcat 

beat la volan, a provocat un 

accident de circulaţie şi s-a 

caftit cu taximetriştii. În sea-

ra în care a accidentat taxi-

metristul, Nicoară avea o al-

coolemie de 1,4 grame al-

cool la mie, adică era beat 

mort. Pentru această perfor-

manţă, Nicoară s-a ales cu 

dosar penal, peste care se 

aşterne un strat gros de praf.

UDMR atacă DNA în pri-

vinţa viceprimarului 

municipiului Cluj-Napoca 

Anna Horvath.

Preşedintele UDMR, Kele-

men Hunor, a declarat joi, la 

Cluj, că în ultimii ani au exis-

tat încercări de intimidare a 

comunităţii maghiare, iar în 

unele cazuri au fost luate mă-

suri disproporţionate.

„Am văzut în ultima pe-

rioadă – şi aici vorbesc de 

ultimii 3-4 ani – încercări 

de intimidare la adresa co-

munităţii noastre. Am spus 

de foarte multe ori şi de 

foarte multe ori am fost în-

ţeleşi greşit. Noi credem că 

demersurile şi încercările de 

intimidare la adresa prima-

rilor sau a celor aleşi în au-

torităţile locale nu sunt o 

întâmplare, nu sunt doar un 

lucru pe lângă care putem 

să trecem. Şi aici a fost ca-

zul de la Gheorgheni, cazul 

de la Miercurea Ciuc, apoi 

Sfântu Gheorghe şi ultimul 

caz la Cluj, unde viceprima-

rul Horvath Anna este sus-

pectată în legătură cu finan-

ţarea campaniei electorale. 

Pentru astfel de situaţii noi 

trebuie să mergem mai de-

parte, trebuie să continuăm 

drumul pe care am pornit şi 

trebuie să fim mai puternici 

şi mai solidari decât înain-

te”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR susţine că 

este nevoie de o întărire a 

statului de drept.

„Nu contestăm dreptul 

procurorilor de a face cer-

cetări, asta este treaba pro-

curorilor; noi când vedem 

că măsurile adoptate sunt 

disproporţionate cu acuza-

ţiile sau cu presupusele acu-

zaţii, atunci punem semne 

de întrebare şi credem că 

statul de drept, instituţiile 

statului de drept nu funcţi-

onează bine sau funcţionea-

ză cu multe, multe proble-

me, fiindcă tot timpul mă-

surile adoptate trebuie să 

fie proporţionale cu acuza-

ţiile sau cu presupuse fap-

te. Şi noi am constatat, şi 

nu vreau să dau exemple, 

dar sunt mulţi primari cu 

acuzaţii mult mai brutale şi 

cu suspiciuni mult mai bi-

ne fundamentate decât ca-

zul doamnei Horvath – noi 

credem în nevinovăţia dom-

nei Horvath – şi sunt lăsaţi 

să meargă la serviciu şi-şi 

fac treaba pentru care au 

fost aleşi. Deci, credem că 

e nevoie de o întărire a sta-

tului de drept şi din acest 

punct de vedere, fiindcă am 

constatat măsuri dispropor-

ţionate în ultima perioadă”, 

a mai spus liderul UDMR.

Încercări de intimidare 
a primarilor maghiari

Un jurnalist clujean ar fi  

fost audiat de DNA, ală-

turi de alţi doi ziarişti, ca 

martor, într-unul din 

dosarele lui Marian 

Vanghelie, conform unei 

declaraţii făcute de fostul 

primar al Sectorului 5 din 

capitală.

Invitat miercuri seara la 

emisiunea „Dosar de politici-

an”, de la B1 TV, Marian Van-

ghelie a oferit mai multe in-

formaţii importante despre do-

sarele sale, potrivit evz.ro. În-

trebat în legătură cu unele in-

formaţii „pe surse” care ar fi  

dezvăluit că într-o anchetă 

împotriva sa ar fi  apărut şi 

numele unor jurnalişti, fostul 

edil a menţionat că ar fi  vor-

ba, de jurnalistul clujean Rareş 

Bogdan, în prezent modera-

tor al emisiunii „Jocuri de Pu-

tere” de la Realitatea TV, re-

spectiv de Dan Diaconescu şi 

de Sorin Oancea.

„Este vorba despre Rareş 

Bogdan (...) Este vorba şi des-

pre Dan Diaconescu, despre 

care n-am ascuns că suntem 

prieteni, dar nu este nimic. Şi 

Rareş, şi Dan sunt martori… 

Sunt amândoi martori. Şi mai 

este vorba şi despre domnul 

Oancea, martor în dosar… dar 

nu este nicio declaraţie, nici 

din punctul lui de vedere, nici 

din al meu… (...) Ei au rămas 

martori în dosar şi vor fi  che-

maţi ca martori, dar nu ca 

parte componentă a dosaru-

lui. Cei trei au fost chemaţi la 

DNA şi vor fi  chemaţi la tri-

bunal ca martori, atât. Au fost 

întrebaţi dacă au avut vreo le-

gătură cu mine, dacă ei cu-

nosc personajul respectiv…”, 

a spus Marian Vanghelie la B1 

TV.

La 14 martie 2015, Instan-

ţa supremă a decis arestarea 

preventivă a primarului Ma-

rian Vanghelie, în dosarul în 

care a fost acuzat de luare de 

mită pentru favorizarea fi rme-

lor omului de afaceri Marin 

Dumitru în atribuirea unor 

contracte de lucrări publice 

ale Primăriei Sectorului 5. Pri-

marul Sectorului 5 a afl at de-

cizia acasă, iar ordonanţa lui 

de reţinere a expirat vineri 

seară, în jurul orei 22:45. În 

fi nal, Vanghelie a fost încar-

cerat în arestul Poliţiei Capi-

talei.

Primarul sectorului 5, Ma-

rian Vanghelie, s-a lăudat în 

faţa martorilor din dosar că 

poate interveni pentru bloca-

rea anchetei sale de la DNA. 

El a pomenit numele jurnalis-

tului Rareş Bogdan, prin inter-

mediul căruia avea acces la 

preşedintele României, Klaus 

Iohannis. Motivul, explicat de 

primar: PNL avea nevoie de 

suportul aripii Mircea Geoană- 

Marian Vanghelie, care au ple-

cat din PSD, pentru a face ma-

joritate în Senat.

Primarul Marian Vanghe-

lie i-ar fi  dat bani jurnalistu-

lui Rares Bogdan, iar în inter-

ceptarile DNA primarul se la-

udă cu infl uenţa pe care o a-

re Bogdan cu preşedintele Io-

hannis, de care el poate pro-

fi ta.

Rareş Bogdan a declarat că 

nu are nicio legătură cu ale-

gaţiile lui Vanghelie. Potrivit 

evz.ro, procurorii au lăsat a-

ceste stenograme în dosar, 

pentru a arăta că primarul în-

cerca să infl uenţeze martorul. 

Potrivit referatului DNA, o 

parte din mita primită de Van-

ghelie s-a dus la renovarea se-

diului de campanie a candi-

datului PSD din 2009, Mircea 

Geoană.

Un jurnalist din Cluj-Napoca,
audiat la DNA

Preşedintele UDMR, 

Kelemen Hunor, a decla-

rat joi, într-o conferinţă 

de presă susţinută la 

Cluj, că formaţiunea sa 

se opune, cel puţin deo-

camdată, eliminării 

taxelor de radio şi tv.

El s-a referit la iniţiativa 

PSD privind eliminarea a 102 

taxe nefi scale, printre care 

fi gurează şi taxa radio-tv.

„Noi nu am fost consul-

taţi. Şi noi am fost luaţi prin 

surprindere şi de aceea nu 

pot să intru în foarte multe 

detalii, nici nu vreau să fac 

o analiză pe toate aceste ta-

xe. Dar există un domeniu 

pe care îl cunosc destul de 

bine şi unde nu cred că în 

acest moment este oportună 

eliminarea taxelor; e vorba 

de radio şi tv. Taxa radio-tv 

trebuie să rămână. Deci, nu 

cred că pentru serviciile pu-

blice de radio şi de televizi-

une, în acest moment, fără 

să discuţi fi lozofi a de func-

ţionare a celor două servicii 

publice, fără să schimbi le-

gea de funcţionare a lor, poţi 

să elimini taxele şi să spui 

că a doua zi fi nanţezi de la 

bugetul de stat. Dincolo de 

faptul că pune în difi cultate 

şi misiunea serviciului pu-

blic, va însemna şi un efort 

bugetar mult mai mare”, a 

afi rmat Kelemen Hunor.

El a adăugat că exită şi 

posibilitatea eliminării re-

spectivelor taxe, dar în pre-

alabil trebuie modificată le-

gislaţia de funcţionare a ce-

lor două instituţii.

„Eu nu neg că există şi 

posiblitatea de a finanţa ser-

viciile publice de la bugetul 

de stat (...) dar pentru acest 

lucru trebuie o dezbatere 

publică, trebuie o analiză 

extrem de serioasă şi trebu-

ie schimbată toată legisla-

ţia. Nu poţi doar să elimini 

cele două taxe. (...) Săptă-

mâna viitoare, când proiec-

tul de lege va intra în dez-

baterea Camerei deputaţilor, 

noi vom încerca – nu ştiu 

dacă vom reuşi – cu argu-

mente să-i convingem pe co-

legii noştri să eliminăm a-

ceste două taxe din proiec-

tul de lege şi, eventual, da-

că majoritatea consideră că 

e nevoie, anul viitor, în no-

ul parlament, să discutăm 

despre o nouă lege de func-

ţionare a radioului şi televi-

ziunii publice şi abia apoi 

să discutăm despre aceste 

taxe”, a mai explicat preşe-

dintele UDMR.

UDMR: Taxa radio-tv 
trebuie să rămână

Zilele acestea liberalii își vali-
dează candidaţii în ţară. 
Liderul PNL Cluj Daniel Buda 
nu a putut fi  contactat, în ciu-
da insistenţelor. Acesta a fă-
cut în schimb declaraţii sforăi-
toare altor instituţii de presă. 
De asemenea, miercuri, con-
tactat telefonic pentru a expli-
ca de ce pe lista candidaţilor 
clujeni se afl ă câţiva liberali 
cu „bube în cap”, printr-un 
mesaj în care reporterul 
Monitorul de Cluj i-a expus 
datele problemei, Buda nu a 
comentat, nerăspunzănd.

Buda, etica nu-i totuna cu integritatea?
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Hypericum-plant.ro

IMUNOBOR D3 1.000 U.I.
Supliment alimentar cu rol adjuvant în stimularea imunității și 
remineralizarea oaselor

Adjuvant în menținerea sănătății sistemului osos prin 
încetinirea procesului de scădere a masei osoase. Stimu-
lează activitatea de sinteză osoasă și fixarea calciului, 
favorizând mărirea densității osoase. Ajută la reglarea 

hormonală a organismului femeilor care parcurg faza de 

menopauză. Participă la utilizarea eficientă de către organism a 

acizilor grași esențiali. Facilitează protejarea celulelor și a 

țesuturilor față de acțiunea radicalilor liberi. Contribuie la 
fortifierea sistemului imunitar. Limitează procesele inflama-

torii din organism. Susține funcționarea normală a sistemului muscular. 
Îmbunătățește performanțele cognitive. Acțiune remineralizantă, vitaminizantă, 
estrogenică, osteoconstructoare, antioxidantă, antiinflamatoare, imunostimula-
toare și regenerantă.

Produsele sau suplimentele nutritive elaborate de către Laboratoarele Hypericum sunt 

obținute din surse naturale atent verificate. Noutatea acestor produse este reprezentată 

de extractul integral concentrat din acestea, ceea ce asigură o mai bună biodisponibili-

tate și o mai bună asimilație în organism a substanțelor active benefice. 

Suplimentul alimentar de față este un produs atent formulat pentru a vitaminiza, 

mineraliza și întări organismul. Formula inovativă a produsului constă în conținutul 

optim de fructoborat de calciu cu eliberare lentă, într-o formă patentată, unică pe piața 

nutraceutică din România. Ingredientele folosite au fost special selectate pentru a 

acționa sinergic, completându-se și potențându-se reciproc. Astfel, acest produs 

deosebit a fost conceput pentru a avea o acțiune mineralizantă, vitaminizantă, 

osteoprotectoare și tonică la nivelul sistemului imunitar.

Producător: S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu: Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A, Maramureș Tel./fax: 0262 372 695, 0262 271 338

Telelefon comenzi: 0262 263 048, www.hypericum-plant.ro

Magazin Cluj-Napoca: Farmacia Naturii, str. Horea nr. 4, tel. 0264434264

Dacă aveţi întrebări sau sugestii, vă rugăm să vă adresaţi la nr. tel: 0729.884.423 sau 

scrieţi-ne pe adresa de e-mail: office@hypericum-plant.ro

Vă stăm cu plăcere la dispoziţie!

Echipa dumneavoastră, Hypericum
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Cluj-Napoca este una 

dintre cele mai proemi-

nente destinaţii urbane 

din România, lucru întă-

rit şi de interesul turişti-

lor din afara ţării, însă 

standardul de viaţă al 

locuitorilor va fi pus în 

pericol tocmai de nive-

lul rapid de dezvoltare a 

oraşului, afirmă preşe-

dintele Agenţiei 

Naţionale pentru Turism 

(ANT), Anca 

Pavel-Nedea.

Acesta a explicat joi, că 

pentru viitor ar fi nevoie de 

o viziune de dezvoltare a 

oraşului care să se refere la 

o serie de soluţii necesare 

pentru a oferi diferitelor ca-

tegorii de persoane – locu-

itori, investitori, studenţi, 

expaţi, turişti – posibilita-

tea de a trăi sau vizita ora-

şul la un standard de cali-

tate ridicat.

„Clujul este deja cunos-

cut şi are un potenţial de 

dezvoltare uriaş, care va fi 

foarte rapidă şi nu va putea 

fi oprită. Din păcate, Clujul 

nu cred că este pregătit din 

punct de vedere al unui con-

cept de dezvoltare pe stan-

dardul de viaţă al locuitori-

lor, dar şi pe zonele adia-

cente, către localităţile din 

jur, precum şi pentru a so-

luţiona problema aglomeră-

rilor. (...) Ştiu că există un 

primar cu mare experienţă 

aici şi s-au făcut lucruri foar-

te bune, dar este foarte greu 

să coordonezi o asemenea 

dezvoltare”, a spus prese-

dintele ANT.

Aceasta a precizat că, din 

informaţiile pe care le deţi-

ne, Cluj-Napoca este o des-

tinaţie atractivă pentru per-

soanele venite din afara ţă-

rii şi că autorităţile ar trebui 

să fi e atente şi la modele de 

oraş, cum ar fi  de exemplu 

Veneţia, unde locuitorii au 

ajuns deja suprasaturaţi din 

cauza turismului, deşi acest 

sector contribuie la dezvol-

tarea economică a zonei.

„Din România, Clujul es-

te clar în total şi se simte 

asta şi pe interesul general 

al celor din extern. (...) Avem 

şi în străinătate destinaţii 

turistice extraordinare, cum 

ar fi Veneţia, în care locui-

torii ies în stradă pentru a 

stopa turismul. Clujul e mult 

sub potenţialul său de dez-

voltare dar trebuie menţinut 

un echilibru. Este nevoie ca 

din punct de vedere al in-

frastructurii şi al viziunii de 

dezvoltare să se repoziţio-

neze pentru a putea primi, 

fără a altera viaţa locuitori-

lor, viitoarele valuri de in-

teres, de investiţii”, a spus 

Nedea.

Aceasta propune crearea 

unei asociaţii între diferite-

le instituţii publice din ad-

ministraţie, cultură, sănăta-

te, mediul academic cu re-

prezentanţi ai mediului pri-

vat, inclusiv turism, care să 

contribuie la conturarea u-

nei viziuni de dezvoltare ar-

monioasă a oraşului. Ea ar 

trebui să ofere, atât turişti-

lor, cât şi locuitorilor, acce-

sul la toate acele elemente 

– infrastructură, educaţie, 

reţea alimentară, de sănăta-

te, parcuri, piste de bicicle-

te, parcări, dar şi soluţii pen-

tru reducerea poluării, a zgo-

motului sau a aglomerărilor 

– care definesc un standard 

ridicat de viaţă.

Cluj-Napoca este consi-

derat în prezent al doilea 

oraş al ţării în multe dome-

nii, are o populaţie activă 

care depăşeşte 400.000 de 

locuitori, este un mare cen-

tru universitar în care stu-

diază aproximativ 100.000 

de tineri şi atrage zilnic fie 

turişti, fie persoane care au 

de rezolvat probleme din 

domeniul justiţiei sau al să-

nătăţii, dar şi oameni de afa-

ceri. Pe de altă parte, dez-

voltarea oraşului este îngre-

unată de relieful deluros în 

care se află. În august acest 

an Cluj-Napoca a împlinit 

700 de ani de la ridicarea sa 

în rang de oraş de către re-

gele Carol Robert de Anjou.

Preşedintele ANT a par-

ticipat joi, la Cluj, la confe-

rinţa 'Managementul desti-

naţiilor online şi offline', 

alături de managerul Gogle 

România, Ana Sipciu. La 

eveniment au asistat câteva 

sute de persoane din dome-

niul turismului sau al admi-

nistraţiei locale.

Clujul pierde 
din cauza propriei 
dezvoltări
Pentru viitor ar fi nevoie de o viziune de dezvoltare 
a oraşului, afirmă preşedintele Agenţiei Naţionale 
pentru Turism, Anca Pavel-Nedea. 

ANCA PAVEL-NEDEA | 
președintele ANT

 „Clujul este deja 
cunoscut şi are un 
potenţial de 
dezvoltare uriaş, 
care va fi  foarte 
rapidă şi nu va putea 
fi  oprită. Din păcate, 
Clujul nu cred că este 
pregătit din punct de 
vedere al unui 
concept de 
dezvoltare pe 
standardul de viaţă 
al locuitorilor, dar şi 
pe zonele adiacente, 
către localităţile din 
jur, precum şi pentru 
a soluţiona 
problema 
aglomerărilor.“
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Nigel Kennedy, veşnicul 

copil teribil al scenei 

muzicale clasice, a cân-

tat la Cluj circa trei ore, 

după care a petrecut 

timp îndelungat, alături 

de fani, în backstage, 

interesându-se de preo-

cupările acestora, la 

adăpostul unei muzici 

relaxante şi a câtorva 

pahare de şampanie.

„Eşti din Cluj? Ce studi-

ezi?” sunt întrebările pe ca-

re sexagenarul Nigel 

Kennedy, „cel mai bine vân-

dut violonist al tuturor tim-

purilor”, le adresează fani-

lor obişnuiţi, în backstage, 

cu o curiozitate de student. 

Artistul şi-a însoţit autogra-

ful, la care nu puţini au râv-

nit după concertul de mier-

curi seară de la Sala Poliva-

lentă, începând cu membrii 

Orchestrei care l-a acompa-

niat, cu un dialog spontan 

şi minuţios cu cei care i-au 

trecut pragul „bârlogului” 

improvizat în culise. Tineri 

şi tinere, persoane în vârstă 

chiar, au aşteptat minute bu-

ne, poate chiar o oră, pen-

tru a obține semnătura sim-

paticului muzician, în per-

manenţă cu un pahar de 

şampanie sau tărie în mâ-

nă, pe un fond sonor din ga-

ma „lounge” – de altfel nici 

canapelele nu au lipsit din 

încăperea amintită. Artistul 

a mărturisit că petrecerea 

avea să continue până târ-

ziu în noapte, iar ziua ur-

mătoare îl va găsi încă eu-

foric, probabil doar zborul 

spre „fucking Heatrow” ur-

mând să îl trezească: „Am 

un show în Londra şi apoi 

revin în Polonia (unde locu-

ieşte alături de soţia sa, po-

loneză, n. red.)”, a punctat 

el.

Kennedy a purtat în cu-

lise un tricou vişiniu, culoa-

rea tradiţională a echipei sa-

le de suflet – nu întâmplă-

tor fanii lui „U”, „alergici” 

la culoarea amintită nu au 

profitat de pasiunea muzi-

cianului pentru fotbal pen-

tru a-i înmâna spre expune-

re simbolurile alb-negre, de 

care totuşi el a amintit în 

concert – Nigel a legat un 

dialog cu un tânăr despre 

cele două echipe din oraş. 

„Chiar au fost în Champi-

ons League? Cât de departe 

au ajuns?” s-a mirat el au-

zind de performanţele echi-

pei din Gruia. Inclusiv per-

soane în vârstă s-au adresat 

muzicianului pentru auto-

graf, fără ca interesul aces-

tuia faţă de interlocutor să 

scadă. O despărţire de Ni-

gel înseamnă o ciocnire ami-

cală a pumnilor.

Vivaldi reinterpretat

Consacrat în lumea mu-

zicii clasice în anul când în 

România se striga „Liberta-

te” şi „Jos comunismul”, cu 

înregistrarea de Cartea Re-

cordurilor a „Anotimpuri-

lor” lui Vivaldi – peste 3 mi-

lioane de copii vândute pâ-

nă astăzi, un record în ma-

terie – Kennedy (care împli-

neşte 60 de ani la sfârşitul 

anului) a revenit miercuri 

seară la Cluj. De această da-

tă, cu o reinterpretare a fai-

moasei capodopere a „pre-

otului roşu”. Mizând pe suc-

cesul spectacolului său de 

la Teatrul Naţional din 2012, 

când muzicianul îmbrăcat 

în tricoul lui Villa înmâna 

arcuşul viorii sale electrice 

unor spectatori, iar cei 1.000 

de oameni din sală nu l-ar 

mai fi lăsat să plece, orga-

nizatorii au plusat în 2016 

cu mutarea concertului la 

Polivalentă. Doar că muzi-

cii clasice, fie ea „citită” în 

cheie proprie sau „adusă” 

în zona jazz, îi este greu să 

umple săli şi nici nu pentru 

asta a fost făcută. Doar ine-

lele laterale de la primul din 

cele două nivele ale Sălii au 

fost populate, aproape în to-

talitate, la acestea adăugân-

du-se alte câteva sute de 

persoane pe scaunele de pe 

suprafaţa de joc.

Muzică şi hohote

Chiar dacă şi-a motivat 

mulţi ani refuzul de a reveni 

pe scena clasică londoneză – 

la BBC Proms – prin faptul că 

nu i se oferă sufi cient timp să 

repete, Nigel Kennedy nu s-a 

dat peste cap cu exerciţiile 

premergătoare show-ului la 

Cluj. Sincronizarea cu Orches-

tra Valahia – alcătuită în spe-

cial din muzicieni din Bucu-

reşti – a fost deja rodată la 

concertul din capitală. Dacă 

apariţia i-a rămas la fel de 

non-conformistă pentru un 

om cu vioara în mână, adi-

daşi şi pantaloni în culori stri-

dente în prima parte, un sa-

cou intenţionat „şifonat” în a 

doua, obişnuita frizură în stil  

punk şi gesturile de adoles-

cent de cartier, care i-au adus 

nu o dată critici, în schimb 

pronunţia, subiect de ironii și 

ea, a fost una mai puţin stri-

dentă comparativ cu 2012. 

Kennedy şi-a încântat însă fa-

nii cu obişnuitele cuvinte „de-

ocheate” ce îi întregesc bran-

dul. Chiar dacă în opinia sa 

dirijorii sunt „over-rated”, pen-

tru că „dacă îţi place muzica, 

e sufi cient să o cânţi”, muzi-

cianul nu s-a sfi it să facă el 

însuşi pe coordonatorul, in-

clusiv gestic, al anasamblu-

lui. Kennedy a pus în scenă 

în schimb şi intermezzo-uri 

de hohote şi şoapte de fond, 

alături de colaboratorii săi, în 

timpul Anotimpurilor – noua 

versiune, în care varianta cla-

sică a fost modelată cu abor-

dări proprii, „îmbogăţite” de 

tobe sau chitară. Vivaldi a fă-

cut obiectul celei de a doua 

părţi a concertului, care s-a 

încheiat cu două bisuri, adap-

tări ale unor piese de Jimi 

Hendrix. Altfel decât la spec-

tacolul de acum patru ani, de 

această dată vedeta a folosit 

doar vioara clasică, din al că-

rei arcuş a atârnat, cu încă-

păţânare, un fi r „nărăvaş”.

Dedicaţii speciale

Prima parte a show-ului 

inaugurat cu „Bună seara” a 

constat într-o serie de piese 

compoziții-proprii dedicate 

unor muzicieni cărora 

Kennedy le acordă un respect 

deosebit: Jarosław Smietana, 

chitarist de jazz, Stéphane 

Grappelli, celebrul violonist 

de jazz care i-a infl uenţat de-

cisiv cariera invitându-l pe 

când Nigel avea doar 13 ani 

să cânte împreună, Isaac Stern 

– faimos violonist clasic Mark 

O’Connor, violonist din ga-

ma country. A fost partea sur-

prinzătoare, în acelaşi timp 

de sufl et a concertului, Ano-

timpurile – fi e ele şi în for-

mă reinterpretată – fi ind o 

capodoperă mult prea „roda-

tă” încât să surprindă cu ade-

vărat audienţa. De altfel o 

bună parte din public nu a 

mai avut răbdare până la fi -

nalul lucrării lui Vivaldi, pa-

uzele între fragmentele fi na-

le fi ind ocazii pentru unii din-

tre spectatori de a părăsi sa-

la. Atent cu colegii săi de pe 

scenă şi mulţumitor în repe-

tate rânduri publicului, 

Kennedy şi-a încheiat seara 

cu cuvinte plăcute la adresa 

celor din sală. Deopotrivă „re-

verenţios şi ireverenţios”, du-

pă afi rmaţia unui jurnalist de 

la The Gurdian, Nigel Kennedy 

rămâne o prezenţă aparte în 

muzica secolului XXI.

Cel mai bine vândut

Format la Şcoala de muzi-

că a celebrului violonist Ye-

hudi Menuhin, Kennedy a fost 

considerat un copil minune, 

la 13 ani intrând în contact 

cu muzica jazz, la invitaţia 

lui Stephane Grapelli, contrar 

recomandării profesorilor săi, 

care l-au avertizat că s-ar pu-

tea îndepărta de clasic. As-

tăzi Kennedy consideră pre-

matură alegerea Şcolii lui Me-

nuhin la doar 7 ani „am fost 

total nepregătit emoţional”, 

în timp ce colaborarea cu Gra-

pelli, care s-a dezvoltat ulte-

rior, îl vede ca punctul cel 

mai important al carierei sa-

le. A cântat cu faimoase an-

sambluri clasice, iar înregis-

trarea din 1989 alături de En-

glish Chamber Orchestra a 

Anotimpurilor lui Vivaldi a 

vândut peste 2 milioane de 

discuri, între timp cifra sărind 

de 3 milioane. O perioadă s-a 

retras de pe scena clasică, re-

venind în 1997. De asemena 

la BBC Proms – un reper al 

scenei de concerte londone-

ze, a revenit în 2008, după 21 

de ani. S-a concentrat între 

timp şi pe alte stiluri, inclu-

siv reinterpretări ale unor me-

lodii compuse de Jimi Hen-

drix, respectiv pe genuri pre-

cum jazz şi klezmer. Kennedy 

este laureat BRIT Awards şi 

vedetă internaţională, concer-

tând cu diferite grupuri de 

muzicieni. Kennedy este un 

fan celebru al echipei Aston 

Villa, una din echipele de tra-

diţie din fotbalul englez.

„Anotimpul” Nigel Kennedy. 
Un altfel de muzician la Cluj
Non-conformistul violonist Nigel Kennedy a adus la Cluj versiunea proprie a „Anotimpurilor” lui Vivaldi.

Pentru Nigel Kennedy, vioara nu impune o ținută anume Concertul a durat circa trei ore

´
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Întâlnirea stareţilor, stareţe-

lor şi duhovnicilor din 

mănăstirile Mitropoliei 

Clujului a avut miercuri, 19 

octombrie 2016, la mănăsti-

rea Scărişoara din 

Episcopia Maramureşului şi 

Sătmarului.

Lucrările Sinaxei prezidate 

de Înaltpreafi nţitul Părinte Ar-

hiepiscop şi Mitropolit Andrei 

au debutat cu Sfânta Liturghie 

ofi ciată de Înaltpreasfi nţia Sa 

alături de cei doi ierarhi ai epar-

hiilor din jurisdincţia Mitropo-

liei Clujului, precum şi a unui 

impresionant sobor de preoţi şi 

diaconi din care făcut parte şi 

exarhul mănăstirilor din Arhie-

piscopia Clujului, arhim. Dumi-

tru Cobzaru.

Discuţiile sinaxei au conti-

nuat cu prelegerea părintelui Ar-

him. Paisie Cinar, duhovnic al 

Mânăstirii „Soborul Sfi nţilor 12 

Apostoli” de la Bârsana pe te-

ma: „Locul şi importanţa mo-

nahismului în comunitatea ecle-

sială şi aportul la misiunea Bi-

sericii în lume”. După aceea, 

participanţii au avut ocazia de 

a adresa întrebări celor trei ie-

rarhi prezenţi şi de a dezbate 

împreună teme de actualitate 

din viaţa bisericească. Acestea 

au făcut referire la prezenţa cre-

dincioşilor la slujbele mănăsti-

reşti, importanţa citirii Sfi ntei 

Scripturi şi la acţiuni misionare 

şi fi lantropice în rândul seme-

nilor.

Întâlnirile monahale la nivel 

mitropolitan au loc, potrivit În-

altpreasfi nţitului Părinte Andrei, 

odată la trei ani: „Toată lumea 

ştie care este trendul vieţii noas-

tre. Din păcate, secularizarea fa-

ce paşi înainte şi atunci noi ne 

încăpăţânăm să ne luptăm cu 

ea şi ostaşii cei mai bătăioşi, cei 

mai râvnitori împotriva acestui 

curent sunt monahii. Împotriva 

celor mai mari trei patimi ale o-

menirii, călugărul luptă cu vo-

tul sărăciei, cu votul ascultării 

şi cu cel al fecioriei”.

În total, la sinaxa monahală 

din Mitropolia Clujului au fost 

prezenţi 180 de participanţi. Tot 

la Mânăstirea „Sfântul Ioan Bo-

tezătorul” din judeţul Satu Ma-

re a avut loc cu o seară înainte 

şi o întâlnire a Sinodului Mitro-

politan.

Sinaxă monahală şi Sinod 
Mitropolitan, la mănăstirea 
sătmăreană Scărişoara

Credincioşii parohiei 

Recea – Cristur din pro-

topopiatul Dej s-au 

bucurat duminică, 16 

octombrie 2016, de pre-

zenţă arhierească. 

Înaltpreasfinţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului, a 

binecuvantat lucrările 

de renovare realizate la 

biserica ocrotită de 

Sfântul Ierarh Nicolae şi 

a oficiat Sfânta 

Liturghie, în sobor de 

preoţi şi diaconi.

În cadrul predicii, por-

nind de pilda semanatoru-

lui citită în cadrul Sfintei Li-

turghii, Înaltpreasfinţitul An-

drei i-a indemnat pe credin-

cioşi să-şi primenească su-

fletele pentru a putea primi 

cuvântul lui Dumnezeu. La 

finalul slujbei, împreună cu 

preoţii, Mitropolitul Cluju-

lui a săvârşit o slujbă de pa-

rastas pentru binefăcătorii 

locaşului de cult, trecuţi la 

cele veşnice. De asemenea, 

pentru activitatea de 40 de 

ani ca slujitor al Bisericii, 

Înaltpreasfinţitul Părinte An-

drei i-a oferit părintelui pa-

roh Felician Şerban, cea mai 

înaltă disctincţie a Arhiepi-

scopiei Clujului pentru cle-

rici, Crucea arhiepiscopală. 

Totodată au fost înmânate 

diplome de aleasă cinstire 

binefăcătorilor locaşului de 

cult. Apoi, credincioşii, îm-

preună cu preoţii şi cu Mi-

tropolitul Clujului, s-au de-

plasat în curtea bisericii, un-

de a fost sfinţit altarul de 

vară.

Potrivit documentelor, în 

parohia dejeană Recea – Cris-

tur, cu filia Căprioara, exis-

ta o biserică de lemn cu hra-

mul „Soborul îngerilor” în-

că din anul 1693. O nouă 

biserică de lemn, cu hramul 

„Sfinţii Arhangheli Mihail 

Gavriil”, a fost construită în 

anul 1882. Biserica actuală, 

de zid, a fost construită în 

1961.

Biserica parohiei 
Recea-Cristur, 
resfinţită

Arhiepiscopia Clujului a 

organizat sâmbătă, 15 

octombrie 2016, în parcul 

sportiv „Iuliu Haţieganu” 

din Cluj-Napoca, Gala 

Festivalului Tinerilor din 

Eparhie. Manifestarea, afl a-

tă la a doua ediţie, a avut 

ca temă generală, o expre-

sie a Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Mitropolit Andrei şi 

anume „Copiii şi tinerii 

bine educaţi devin cu vâr-

sta tot mai înţelepţi”.

Ediţia de anul acesta s-a bu-

curat de participarea unui nu-

măr mare de elevi, tineri şi stu-

denţi din parohiile urbane şi co-

munităţile rurale ale celor două 

judeţe Cluj şi Bistriţa-Năsăud. 

În debutul Galei festive, ce a în-

ceput la ora 10:00, Înaltpreasfi n-

ţitul Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului, a rostit o 

scurtă rugăciune de binecuvân-

tare şi le-a adresat tinerilor un 

cuvânt de bun venit în care le-a 

dat sfaturi utile cum să se com-

porte în societate, pentru a fi  un 

exemplu pentru ceilalţi tineri, 

ca împreună să reuşească să 

schimbe faţa acestei lumi

Gala Festivalului tinerilor din 

Arhiepiscopia Clujului a conti-

nuat cu un mini concert susţi-

nut de Corala „Sfânta Ecateri-

na” din Gherla, după care a avut 

loc evoluţia participanţilor la 

toate cele 7 secţiuni: eseuri, pic-

tură, muzică, teatru, dansuri, 

media şi sport. Cei înscrişi în 

cadrul secţiunii de muzică au 

evoluat în faţa unui public nu-

meros pe o scenă special ame-

najată în incinta parcului. Au 

fost prezente coruri, formaţii vo-

cale şi instrumentale, precum şi 

tineri interpreţi din toate cele 

nouă protopopiate, care au avut 

în repertoriu piese religioase, 

populare, sau din zona folk, pop 

sau clasic. Celelalte secţiuni, re-

spectiv de creaţie, s-au desfăşu-

rat pe parcursul zilei, în diver-

se locaţii din parc. Toţi partici-

panţii au primit din partea Mi-

tropoliei Clujului diplome şi mi-

ci daruri.

O primă ediţie a festivalului 

tinerilor din Arhiepiscopia Clu-

jului a avut loc în 2013, ediţie la 

care au participat mii de copii şi 

tineri din toate protopopiatele 

Eparhiei. Ideea acestui festival a 

fost inspirată de Înaltpreasfi nţi-

tul Andrei, în scopul unei impli-

cări active a parohiilor şi a pre-

oţilor în pastoraţia tinerilor.

Festivalul tinerilor din 
Arhiepiscopia Clujului, 
la ediţia a doua

Satul clujean Morlaca, 

situat la poalele 

Măgurii, în protopopia-

tul Huedin, a fost în săr-

bătoare vineri, 14 

octombrie 2016. 

Sătenii, îmbrăcaţi în fru-

moase costume populare 

tradiţionale, l-au primit în 

după-amiaza zilei pe Înalt-

preasfinţitul Părinte Andrei, 

Mitropolitul Clujului, care 

a poposit în sat la invitaţia 

preotului paroh Florin Şo-

mlea, pentru a binecuvân-

ta monumentul ridicat în 

cinstea eroilor neamului din 

localitate, informează si-

te-ul Mitropoliei Clujului. 

Monumentul, în formă de 

cruce, amplasat în apropi-

erea bisericii, a fost con-

struit de un fiu al satului, 

Vasile Tulbure, fost direc-

tor general la CFR Marfă. 

Manifestările au început cu 

intonarea imnului naţional 

al României, arborarea dra-

pelului, urmate de slujba 

religioasă, sfinţirea monu-

mentului şi un parastas pen-

tru eroii din localitatea Mor-

laca. În cuvântul de învă-

ţătură, Înaltpreasfinţia Sa, 

le-a spus sătenilor că ridi-

carea unui monument în-

chinat eroilor este nu nu-

mai o datorie de suflet a 

comunităţii prin care îşi cin-

stesc înaintaşii, ci şi o măr-

turisire de credinţă. 

Pentru toată activitatea 

sa părintele paroh Florin 

Nechita Şomlea a fost ridi-

cat la rangul de iconom. 

Ctitorul monumentului, dl. 

Vasile Tulbure, a primit Or-

dinul Sfinţii Martiri Năsău-

deni, iar credincioşii care 

şi-au oferit sprijinul în ri-

dicarea monumentului au 

primit diplome de aleasă 

cinstire.

Această zi deosebită pen-

tru locuitorii satului Morla-

ca s-a încheiat cu un recital 

de cântece patriotice şi re-

ligioase, interpretate de co-

piii din localitate şi de co-

rul bărbătesc din localitatea 

Bucea, condus de preotul 

Mircea Dejeu. Cu prilejul vi-

zitei în satul Morlaca, Înalt-

preasfinţitul Andrei a săvâr-

şit şi slujba de sfeştanie la 

casa parohială, recent rea-

bilitată atât în interior, cât 

şi în exterior.

Mulţime de credincioşi 

din Arhiepiscopia 

Clujului, dar şi din 

zonei Moldovei, au par-

ticipat vineri, 14 octom-

brie 2016, la hramul 

mănăstirii clujene de la 

Râşca Transilvană, aşe-

zământ aflat sub ocroti-

rea Sfintei Cuvioase 

Parascheva. 

Slujbele speciale dedica-

te sărbătorii hramului au în-

ceput joi seara, cu Priveghe-

rea, oficiată în cinstea sfin-

tei ocrotitoare şi au conti-

nuat vineri cu Sfânta Litru-

ghie, săvârşită de Înaltprea-

sfinţitul Părinte Andrei, Ar-

hiepiscopul şi Mitropolitul 

Clujului, alături de un so-

bor de peste 35 de preoţi şi 

diaconi.

În cadrul cuvântului de 

învăţătură Părintele Mitro-

polit a explicat creştinilor 

că fără luptă nu există cu-

nună şi le-a oferit drept 

exemplu viaţa Sfintei Cu-

vioase Parascheva. La fina-

lul Sfintei Liturghii părin-

tele stareţ, Casian Ioana i-a 

mulţumit Înaltpreasfinţitu-

lui Andrei pentru bucuria 

de a participa la sărbătoa-

rea hramului mănăstirii şi 

pentru neîncetata purtare 

de grijă. La rândul său, Pă-

rintele Mitropolit l-a felici-

tat pe părintele stareţ, pen-

tru frumoasa pictură a bi-

sericii, realizată în tehni-

ca frescă, de o echipă de 

picturi din Bucureşti, con-

dusă de profesorul Alexan-

dru Nicolau.

Sărbătoarea Mănăstirii 

Râşca Transilvană s-a în-

cheiat cu sfinţirea crucii 

cu postament din spatele 

Sfintei Mese, obiect donat 

de o familie de credincioşi 

români din Franţa. Situa-

tă în zona Munţilor Apu-

seni, la confluenţa drumu-

rilor care unesc judeţele 

Cluj, Alba şi Bihor, pe lo-

cul unde s-au luptat şi s-au 

jertfit mulţi fii ai neamu-

lui nostru românesc, Mă-

năstirea Râşca Transilva-

nă este un loc de recule-

gere şi rugăciune pentru 

toţi pelerinii ce-i trec pra-

gul. Aici, toate sufletele 

ostenite şi împovărate, ce 

caută întâlnirea cu Dum-

nezeu, primesc un cuvânt 

duhovnicesc protector şi 

încurajator.

În anul 2002, la solicita-

rea credincioşilor din aceas-

tă zonă, cu binecuvântarea 

Înaltpreasfinţitului Bartolo-

meu, Arhiepiscopul Vadu-

lui, Feleacului şi Clujului, 

au început lucrările noii bi-

serici, al cărei hram este 

„Sfânta Cuvioasă Parasche-

va”. Tot în 2002 s-a pus pia-

tra de temelie a noii bise-

rici, care a fost pictată în ul-

timii trei ani, de o echipă 

de picturi din Bucureşti, con-

dusă de profesorul Alexan-

dru Nicolau.

Eroii neamului, cinstiţi 
în satul Morlaca, 
în prezenţa ÎPS Andrei

Hramul Mănăstirii 
Râşca Transilvană
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Cu ocazia desfasurarii Semimaratonului Transilvania, 
duminica 23 octombrie 2016, intre orele 6:00 – 12:00, 
transportul cu tramvaie pe linia 101(Str. Bucium – P-ta 
Garii) va fi  asigurat prin autobuze.

Intre orele 8:00 – 12:00 linia 101A va circula pe traseu 
deviat in ambele sensuri din Spl. Independentei pe str. 
Uzinei Electrice – G. Cosbuc – str. Card. I. Hossu – str. G. 
Baritiu – str. Horea – P-ta Garii. Se suspenda statiile Cluj 
Arena si Parcul Central.

De asemenea, intre orele 8:00 – 12:00 linia M 26 
(Floresti Cetate – Parcul Central) va circula pana in statia 
Hotel Sport (str. G. Cosbuc). Se suspenda statia E. Isac.

Va multumim pentru intelegere.

                                                                                                        

PUBLICITATE

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

La solicitarea publicului calator, incepand cu data de 

24 octombrie 2016 se modifi ca orarul liniilor 40 (P-ta 

Stefan cel Mare – Col. Faget) si M16 (P-ta Stefan cel Mare 

– Ciurila), pentru zilele lucratoare, dupa cum urmeaza:

• Linia 40: P-ta Stefan cel Mare – Col. Faget

P-ta St. cel Mare:  5,45 – 5,50 – 6,30 – 7,20 – 8,45 – 

9,25 – 10,05...

 ... 12,25 – 13,25 – 14,25 – 15,25 – 

16,55 – 18,00 – 19,30;

Faget (Vila Tusa): 6,45 – 8,20 – 10,35...

 ... 12,55 – 13,55 – 14,55 – 16,25 

– 17,25 – 19,00 – 20,10;

Cl. Turzii: 6,10 – 6,55 – 8,30 – 9,05 – 9,45 – 10,45...

 ... 13,05 – 14,05 – 15,05 – 16,35 – 17,35 

– 19,10 – 20,20.

• Linia M 16: P-ta Stefan cel Mare – Col. Faget

P-ta St. cel Mare: 5,45 – 7,20... ...15,25... ...18,00;

Ciurila: 6,25 – 8,00... ...16,05... ...18,40.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr garsonieră sau aparta-
ment cu o cameră, în zona cen-
trală. Aștept telefoane la 
0729-118687. (3.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (4.15)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 
2 camere, construcţie 

2008, în Baciu, str. 
Jupiter, suprf. 55 mp, 

balcon 7 mp închis 
cu termopan, terasă 

35 mp, complet mobilat 
şi utilat (cuptor, plită, 

frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 58.000 euro 
negociabil. 

Exclus agenţii.
Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în centru, comuna 
Cămărașu, supr. 1570 mp, utili-
tăţi, apă, gaz, curent. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0754-628612. (1.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ 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. Informaţii 
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

¤ P.F. vând sub prețul pieței, 
11600 mp teren, parcelat, pentru 
construcții case, cabane în comu-
na Tureni, jud. Cluj. Informații su-
plimentare la tel. 0740-981510. 
(4.7)

¤ Vând 1200 mp teren pentru vi-
lă, în Sovata Băi, zona 0, cu utili-
tăţi în apropiere. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (4.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
Cluj-Napoca,cart. Andrei Mureșanu, 
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 înșirui-
te, cu toate utilităţile pe teren, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Dealul Fâ-
naţelor F.N., la 100 m de autobu-
zul nr. 39, în supr. 6200 mp, cu 
180 m front la toate utilităţile de 
pe teren, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (4.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 

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.

front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

INCHIRIERI

SPAȚII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, cu ușă automată, în cart. 
Bună Ziua, str. Mircea Zaciu nr. 
10-18. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Firmă transport din Sălaj, an-
gajăm ȘOFERI curse tur UE (3-4 
sâptămâni), 1-2 săptămâni aca-
să. parcare la domiciliu. Salariza-
re atractivă. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0260-651088. (1.1)

AMA CSSU

angajează

SERVANŢI POMPIERI.

Cerinţe: certifi cat 
califi care, domiciliul în 
Cluj, program 12/24 cu 

12/48 – salariu motivant, 
condiţii optime de lucru.

Tel. 021.317.42.76, 
0720.133.112 sau CV la 
offi ce@amaincendii.ro. 

(2.5*)

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
(9.13*)

¤ Angajăm familie pentru întreţi-
nerea unei case de vacanţă în 
Nucșoara, judeţul Argeș. Se asi-
gură cazare. Tel. 0730-711.519. 
(2.7)

Familie angajează

FEMEIE PENTRU

MENAJ

în Danemarca.

Oferim salariu 

atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.

0722-239875.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), cat. 
B și C, cunoscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

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

¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, 
care sa știe să mulgă. Ofer salar bun 
și cazare. Inf. la tel. 0741-547721.

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

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

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport cu auto-
utilitar FORD TRANZIT descoperit, 
de 3,5 to, descoperit, orice tip de 
marfă, materiale de construcţii, 
mobilă, orice fe de material. Aș-
tept oferte pentru contracte sau 
închiriere. NON STOP! Sunaţi la 
tel. 0741-100529. (4.7)

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare 
la tel. 0747-649167. (1.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și re-
laţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric ”Ariston”, 
la jumătate de preţ. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0754-628612. (1.7)

¤ Vând mașină de tors lână din 
lemn, foarte veche, cu roată și 
pedală la preţul de 200 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(2.7)

¤ Vând mașină de tricotat manu-
ală SIMAC DX-2000 cu un front 
de lucru cu 100 ace, preţ 300 
RON. Aștept telefoane la 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(2.7)

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, stare foarte bună, funcţi-
onare și estetică excelentă, în 
Mărăști. Asigur la cas transport, 
preţ 550 RON, negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (4.9)

¤ 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, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

MOBILIER

¤ Vând canapea de două persoa-
ne, rabatabilă, cu ladă pentru ha-
ine, preţ 700 RON și un candela-
bru cu cinci braţe, la preţul de 
150 RON. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0729-117667. (2.7)

¤ P.F. vând scaune ergonomice 
cu cinci picioare. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (2.7)
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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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

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

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

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

¤ Vând o toaletă cu oglindă la 
preţul de 100 RON. Aștept tele-
foane la nr. de tel. 0729-117667. 
(2.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat de magnetoterapie, 
saltea PROMAG. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0264-523932.

ANIMALE

¤ Vând porci grași pentru tăiat, în-
tre 100-120 kg, pe în Cluj-Napoca. 
Asigur loc de sacrifi care, preţ 8 
RON/kg, puţin negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (4.7)

DIVERSE

¤ Cumpăr butoaie de plastic de 
200 l, 1000 l și butoaie din tablă, 
în stare bună, la preţ rezonabil. 
Aștept telefoane la 0747-649167. 
(1.7)

¤ Vând chilimuri, feţe de masă, 
draperii, cusute manual și șterga-
re cusute manual cu dantelă. In-
formaţii supimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(2.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tave cu pahare, 
candele, serviciu de ţuică, carafă, 
scrumieră, cafea, etc, preţ bun. 
Inf. la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând 3 pardesie pentru bărbaţi 
și dame, 3 paltoane, căciuli de lâ-
nă, 6 costume, cizme de cauciuc 
de vânătoare, nou, cizme, stare 
foarte bună. Preţ negociabil Tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual și două carpete, preţ negoci-
abil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (4.7)

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

¤ Vând selector cereale (orz, 
grâu), manual, dar se poate 
adapta la motor, în stare bună de 
funcţionare. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0753-771323.

¤ 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 salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la tel. 
0741-547.721 sau 0758-356.073.

¤ 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

COLECŢIONARI

¤ Vând mini colecţie de poze alb/
negru, cu actori, stAre bună. Aș-
tept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fot-
baliști, medalii, decoraţii, fotogra-
fi i, cer și ofer seriozitate. Aștept 
oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, me-
dalii, decoraţii, fotografi i, cer și 
ofer seriozitate. Aștept oferte seri-
oase. Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(2.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (2.7)

DONAŢII

¤ Caut pe cineva care ar putea do-
na un aragaz și o butelie. Dumne-
zeu sa va binecuvânteze/ Sunaţi 
vă rog la 0752-362823. (6.7)

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj-Napoca, Serviciul 
Fiscal Municipal Gherla, cu sediul 
în Gherla, str. Armenească, nr. 63, 
vinde la licitaţie publică în data de 
04.11.2016, ora 10.00, bunuri 
mobile constând în: Utilaje pentru 
tâmplărie PVC, în suma de 
349.560 lei, bunuri proprietate a 
debitorului SC Fensterplast SRL. In-
formaţii suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri – vânzarea prin licita-
ţie a bunurilor sechestrate.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

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

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!

www.batrom.ro

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj anunţă organizarea 
concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuală 
de execuţie de: şofer 1 în cadrul Compartimentului Logistică 
şi Patrimoniu

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art. 4 din Hotărârea de Guvern nr. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare până la data afi șării 
anunţului:

Șofer 1 în cadrul Compartimentului Logistică și Patrimoniu:
Condiţii specifi ce pentru ocuparea postului:
a. studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
b. carnet de conducere categoria B și C, cu experienţă 

de cel puţin 1 an în conducerea autovehiculelor.

Concursul se organizează la sediul Casei de Asigurări de 
Sănătate Cluj și constă în următoarele etape:

• proba scrisă în data de 14.11.2016 ora 10.00.
• proba practică în data de 16.11.2016 ora 11.00
• proba interviu în data de 18.11.2016 ora 09.00

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul CAS 
Cluj, str. Constanţa, nr. 5, cam 316, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a -III- a, respectiv până în data de 
04.11.2016, ora 12.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG nr. 
286/2011 cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţiile de participare și bibliografi a se afi șează la sediul 
Casei de Asigurări de Sănătate Cluj și la adresa www.cascluj.ro

Relaţii suplimentare la sediul CAS Cluj cam. 316, tel. 
0264-407134, Negru Marilena – consilier cl. I, grad 
profesional superior.

ANUNŢ DE ANGAJARE

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR“, 
cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Al. Vaida-Voevod, nr. 55, 
jud. Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante: 1 post muncitor (electrician) 
şi 1 post muncitor (spălătoreasă lenjerie), concurs organizat 
conform Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului:

• MUNCITOR (ELECTRICIAN) -post contractual pe perioadă 
nedeterminată, normă întreagă.

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
- nivelul studiilor: 10 clase (școală profesională)
-  vechime în specialitate studiilor necesare ocupării 

postului: experinţa în muncă constituie un avantaj

• MUNCITOR (SPĂLĂTOREASĂ LENJERIE) -post contractual 
pe perioadă nedeterminată, normă întreagă.

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
- nivelul studiilor: 10 clase (școală profesională)
-  vechime în specialitate studiilor necesare ocupării 

postului: experinţa în muncă constituie un avantaj

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Proba 
practică: data de 14 NOIEMBRIE 2016, ora 900, la sediul 
instituţiei.

Data-limită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 07 noiembrie 2016, la sediul 
instituţiei.

Date contact: secretariatul Colegiului – tel.: 0264/414494

ANUNŢ DE ANGAJARE

FIRMĂ DE TRANSPORT

INTERNAŢIONAL

angajăm

ŞOFERI PROFESIONIŞTI 

PENTRU COMUNITATE.

Oferim seriozitate, condiţii de lucru pe camioane 

euro 6, plata pe ziua de lucru.

Venitul lunar este sigur și satisfăcător.

Contact: 0735-140274 sau 0722-538324.

URBANISM

S.C. POLUS RESIDENCE S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
anunță inițierea planului urbanistic zonal (PUZ) CONSTRUIRE 
ANSAMBLU IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE, CU REGIM 
DE INALTIME Ml XT, organizare de șantier, rețele edilitare 
și branșamente la utilități, iluminat stradal, împrejmuire, 
amplasat în Florești, str. Răzoare F.N., Florești.

Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Județean 
Cluj, Urbanism.

URBANISM

SC Polus Residence SRL anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Construire ansamblu imobile de locuinţe colective 
cu regim de inălţime mixt organizare şantier, reţele edilitare 
şi branşamente la utilităţi, iluminat stradal, împrejmuire, 
propus a fi  amplasat în Floreşti, str. Răzoare, fn. jud. Cluj. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consulate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia

Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99bl 9B, fax 
0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 cu modifi cările 
și completările ulterioare, SC RADUTUR DEZ SRL anunţă 
începerea demersurilor în vederea autorizării din punct de 
vedere a mediului pentru obiectivul Dezmembrări auto 
deschis la punctul de lucru situat în com. Florești, Ferma 
15, Hala 10 , jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi: 
08.00-16.30 și vineri 08.00-14.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Vopsitor-fi nisor mobilier

- experienta in vopsitorie minim 1 an
- tratarea suprafetelor ce urmeaza a fi  vopsite
- punctual, onest si muncitor

RESPONSABILITATI:
- responsabilitate in munca prestata
- mediu de lucru dinamic
- conditii de lucru deosebite

Benefi cii:
- pachet salarial atractiv
- pauze dese
- echipamente si utilaje performante
- transport in limita orasului
- bonuri de masa

Date de contact: Man Claudiu
email: offi ce@zigman.ro
tel: 0728 448899

ANUNŢ DE ANGAJARE

Tamplari PAL si lemn masiv
Condiţii de munca deosebite. Colectiv organizat și 

experimentat. Fabrica 100 angajaţi cu tehnologie de ultima 
generaţie pentru prelucrare placi prefabricate,lemn masiv, 
furniruite, fi nisaj, prelucrări CNC. Transport asigurat și 
salarizare motivanta.

O minima experienta in munca cu lemnul poate fi  de folos

Personal incarcare-descarcare, ambalare, 
manipulare

Suntem o fabrica de mobilier in continua dezvoltare, iar 
in acest moment cautam 2 persoane care sa infolieze 
mobilierul, in unele cazuri sa il ambaleze in carton, cu 
ajutorul carucioarelor speciale sa il mute, sa il urce in 
camioane cand e pregatit de livrare si sa sustina echipa de 
montatori in descarcarea acestuia la clienti.

Oferim conditii de munca deosebite, loc special amenajat 
pentru luat masa si pauza de masa, transport asigurat la 
munca si pachet salarial atractiv.

Pentru ambele anunturi persoana de contact este Man Claudiu
Email: offi ce@zigman.ro
Tel: 0728 44 88 99

NOTIFICARE

Subscrisa C.I.I. Paşcalău Emilia, în calitate de 
lichidator judiciar al societăţii SC. ROBERTINO IMPEX 
SRL, numită prin Sentinţa Civilă nr. 2047/12.10.2016 
pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr. 
489/1285/2016,

NOTIFICĂ

Toti creditorii societăţii S.C. ROBERTINO IMPEX S.R.L., 
cu sediul în Loc. Cluj- Napoca, Str. Godenu, nr. 7/A, Ap. 
5, Jud. Cluj, număr de ordine în Registrul comerţului: J12/ 
177/1994, CUI: 514968, că faţă de aceasta a fost deschisă 
procedura insolvenţei în forma simplifi cată și în consecinţă:

Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creantelor: 21.11.2015.

Termenul de verifi care a creanţelor, de întocmire și 
publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe: 
01.12.2016.

Termen de depunere a contestaţiilor faţă de tabelul de 
creanţe este de 7 zile de la data publicării în BPI și termenul 
de soluţionarea contestatiilor și defi nitivarea tabelului de 
creanţe: 20.12.2016.

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. ANTO INVEST GROUP 
S.R.L., Sediul social: Municipiul Cluj-Napoca, str. Descartes 
Rene, nr. 41, jud. Cluj, Număr de ordine în registrul 
comerţului J12/4468/2007, având C.U.I. 22581249 că 
s-a deschis procedura de insolvenţă în forma simplifi cată 
conform Încheierii Civile nr. 2091/19.10.2016, pronunţată 
de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 894/1285/2016.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 23 noiembrie 
2016; tabel preliminar 29 noiembrie 2016; contestaţii la 
tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului 
preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; depunere 
opoziţii 10 zile de la primirea notifi cării; tabel defi nitiv, 
soluţionare opoziţii, contestaţii 25 ianuarie 2017.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar TODAY 
CONSULTING IPURL, prin practician în insolvenţă 
TERPE-PASCU LIVIA-CLAUDIA, tel/fax: 0264-212007, tel. 
0753-602364.
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Medalii pentru 
„micii karatişti”

În perioada 12-17 octombrie 
2016 a avut loc la Montichiari, 
Italia, Campionatul European de 
karate WUKF pentru toate vâr-
stele. La întrecere au participat 
1830 de sportivi și 300 de echi-
pe din 26 de ţări, 50 de federaţii 
naţionale. La rezultatele obţinute 
de echipa României care s-a cla-
sat pe locul 1 pe Federatii si locul 
2 pe natiuni dupa Italia, au con-
tribuit si cei 6 sportivii de la C.S. 
Poli Karate Cluj alături de antre-
norul lor Dragos Cocisiu. Ei au 
avut urmatoarele rezultate: 
Fălcușan Sebastian dublu campi-
on european la kumite echipe 
sanbon juniori și kumite echipe 
rotativ juniori și bronz la kumite 
individual sanbon juniori catego-
ria -75 kg. Dehelean Matei aur la 
kumite echipe rotativ copii -11 
ani. Rus-Pop Denisa – locul 8 ka-
ta fete 9-10 ani, Kudor Adorjan 
locul 8 kumite baieti 11-12 ani, 
Dehelean Matei locul 5 kumite 
baieti 9-10 ani. Foitoș Andrei și 
Cocisiu Teodora au intrat în pri-
mii 16 la kumite 11-12 ani. 
Participarea tinerilor sportivi la 
Europeanul din Italia s-a realizat 
cu sprijinul Primăriei clujene, al 
unei fi rme private și al părinţilor 
sportivilor.

Năstase, noul 
căpitan al echipei 
de Fed Cup
Federaţia Română de Tenis a 
anunţat, joi, printr-un comunicat 
remis Agerpres, că Ilie Năstase, 
cel mai mare jucător de tenis din 
istoria României, a acceptat să 
fi e noul căpitan nejucător al echi-
pei de Cupa Federaţiei (Fed Cup) 
a României, transmite Agerpres. 
„Această mutare face parte din 
noul plan al FRT de a concentra 
toate valorile tenisului românesc 
în jurul acestei echipe, care are 
șanse reale să revină în Grupa 
Mondială, și chiar să câștige Fed 
Cup. Alina Cercel-Tecșor rămâne 
alături de echipă și va fi  antre-
nor”, se menţionează în comuni-
cat.

Niculescu, 
în semifinale 
la Luxemburg
Jucătoarea română de tenis 
Monica Niculescu s-a califi cat fă-
ră joc în semifi nalele turneului 
WTA de la Luxemburg, dotat cu 
premii totale de 226.750 dolari, 
joi, după ce daneza Caroline 
Wozniacki, a doua favorită, s-a 
retras din motive de sănătate, 
potrivit organizatorilor. Niculescu 
(29 ani, 50 WTA) pierduse toate 
cele șapte confruntări de până 
acum cu Woznicki (26 ani, 22 
WTA), ultima oară anul acesta în 
turul al treilea la US Open, cu 
3-6, 1-6. Monica Niculescu a 
ajuns pentru a treia oară în se-
mifi nalele turneului luxembur-
ghez, după ediţiile din 2011 și 
2012.

Pe scurt

Naţionala României a 

coborât două locuri faţă 

de luna trecută şi ocupă 

poziţia a 34-a în clasa-

mentul Federaţiei 

Internaţionale de Fotbal 

(FIFA), dat publicităţii joi, 

conform Agerpres.

În această perioadă, trico-

lorii au câştigat cu 5-0 în fa-

ţa Armeniei şi au remizat cu 

Kazahstanul, 0-0, ambele me-

ciuri disputate în deplasare, 

în preliminariile Cupei Mon-

diale din 2018. România a în-

ceput anul pe locul 16, dar 

începând cu luna aprilie a in-

trat pe o pantă descendentă 

şi a ocupat succesiv locurile 

19 (aprilie), 22 (iunie), 24 

(iulie), 25 (august) şi 32 (sep-

tembrie), iar acum a ajuns 

pe 34. Dintre adversarele Ro-

mâniei în preliminarii, Polo-

nia ocupă cel mai bun loc, 

15, după un salt de două po-

ziţii. Danemarca se afl ă pe 

50, după ce a coborât patru 

trepte, Muntenegru a reuşit 

un salt remarcabil, de 49 de 

locuri, şi a ajuns pe 56. Ka-

zahstan (-7) şi Armenia (-13) 

au pierdut teren considerabil 

şi ocupă locurile 90, respec-

tiv 125. Argentina se menţi-

ne pe primul loc, urmată de 

campioana mondială Germa-

nia, care a urcat o poziţie, şi 

de Brazilia, care a urcat şi ea 

un loc. Clasamentul FIFA: 1 

(1). Argentina 1.621 puncte; 

2 (3). Germania 1.465; 3 (4). 

Brazilia 1.410; 4 (2). Belgia 

1.382; 5 (4). Columbia 1.361; 

6 (6). Chile 1.273; 7 (8). Fran-

ţa 1.271; 8 (7). Portugalia 

1.231; 9 (9). Uruguay 1.175; 

10 (11). Spania 1.168 (...) 34 

(32). România 746. România 

este devansată de Senegal şi 

Irlanda, care ocupă locurile 

32 şi 33.

Clasamentul FIFA: România 
a coborât pe locul 34

Înotătorul Universităţii 

Cluj, Robert Glinţă, a fost 

selecţionat în lotul naţio-

nal de seniori pentru a 

participa în perioada 

25-26 octombrie la Cupa 

Mondială de Înot Seniori 

care se va desfăşura la 

Tokyo, în Japonia.

Sportivul nostru va concu-

ra, la runda niponă, la trei 

probe: 50, 100 şi 200 metri 

spate. Reunirea lotului este 

programată astăzi, 20 octom-

brie, la ora 21:00, în faţa Ho-

telului Sport din cadrul Com-

plexului „Lia Manoliu”.

Reamintim că Robert Glin-

ţă a fost desemnat de către se-

cretarul general al Federaţiei 

Române de Nataţie şi Pentatlon 

Modern, Viorel Bitang, ca fi ind 

cel mai prolifi c înotător român 

în anul 2915. Robert Glinţă a 

cucerit titlul de campion mon-

dial la juniori – CM Singapore, 

a stabilit recordul mondial de 

juniori la 100 m spate în cadrul 

Campionatelor Europene de î-

not în bazin scurt (25 m) de la 

Netanya, Israel, cu timpul de 

50,77 secunde şi a participat la 

Jocurile Olimpice de la Rio de 

Janeiro 2016, unde s-a califi cat 

în fi nala probei de 100 m spa-

te. Chiar dacă s-a clasat pe ul-

timul loc în fi nală, Robert Glin-

ţă a declarat că faptul respec-

tiv reprezintă în sine o perfor-

manţă: 'Eu am sperat la cel pu-

ţin o semifi nală, dar s-a întâm-

plat să fi e o fi nală şi eu sunt 

foarte, foarte mulţumit. Aceas-

tă califi care în fi nală înseamnă 

enorm de mult pentru mine, 

înseamnă mai mult decât mă 

aşteptam eu la participarea la 

Olimpiadă. Am bătut şi recor-

dul naţional care era tot al meu. 

Gândul acesta a fost, să vin aici 

şi să-mi depăşesc propriile per-

formanţe. Am reuşit şi sunt mai 

mult decât mulţumit', a men-

ţionat sportivul.

Glinţă, la Cupa 
Mondială de la Tokyo

Steaua și FC Zurich au 

terminat la egalitate, 1-1 

(0-0), joi seara, pe Arena 

Națională din București, 

în Grupa L a competiției 

de fotbal Europa League, 

transmite agenţia 

Agerpres. Astra Giurgiu a 

învins cu 2-1 Viktoria 

Plzen în deplasare.

Steaua nu a reușit să se 

impună în fața liderului li-

gii secunde elvețiene, sco-

rul de egalitate putând fi 

considerat unul echitabil, a-

vând în vedere demonstrația 

ofensivă arătată de FC Zu-

rich. Bojan Golubovic a mar-

cat golul Stelei (63), oaspeții 

egalând pe final, prin Mo-

ussa Kone (86). Vicecampi-

oana României a început vi-

ne și a avut două șanse de 

gol în primul sfert de oră, 

prin același jucător, Adrian 

Popa, care a luftat la zece 

metri de poartă în min. 3, 

iar apoi a șutat în bară în 

min. 16, din marginea care-

ului mare.

Oaspeții au preluat contro-

lul jocului o perioadă și au 

avut oportunități destul de 

mari de a marca. Portarul Niță, 

cel mai bun jucător de pe te-

ren, a respins miraculos devi-

erea din 2 metri a lui Moussa 

Kone (18), apoi Momcilovic 

a blocat la sacrifi ciu șutul lui 

Winter (24), Niță reținând 

șutul din unghi expediat de 

Kone (35). Tamaș l-a 

întrebuințat serios pe porta-

rul leton Vanins (37), la o lo-

vitură liberă. Steaua a avut 

prima ocazie și după pauză, 

prin același Popa, care a tras 

din unghi cu stângul, iar ba-

lonul a lovit vinclul porții ad-

verse (47). 

Niță a fost la post la șutul 

lui Buff de la distanță (53). 

Steaua a reușit să deschidă 

scorul în min. 63, când Go-

lubovic a marcat din centra-

rea lui Popa. A fost primul 

gol oficial pentru Golubovic 

la Steaua în 12 partide ju-

cate în toate competițiile. 

Echipa antrenată de 

Laurențiu Reghecampf a în-

cercat să conserve rezulta-

tul, dar acest lucru a lăsat 

inițiativa elvețienilor, care 

au atacat în valuri. Niță a 

respins splendid șutul lui 

Buff (77), în urma unei erori 

a lui Tamaș. Rodriguez a tras 

în plasa laterală (82). Niță 

s-a evidențiat în min. 84, 

când a scos în corner min-

gea trimisă cu capul de Nef, 

iar un minut mai târziu a 

respins centrarea periculoa-

să a lui Buff, din lovitură de 

colț.

Niță nu a mai avut repli-

că în min. 86, când Cavuse-

vic a centrat de pe partea 

dreaptă, iar Moussa Kone a 

reluat de lângă Tamaș în pla-

să. Steaua nu a mai câștigat 

de doi ani în grupele cupelor 

europene. FC Zurich nu a 

reușit să câștige în ultimele 

sale șase partide jucate în de-

plasare în cupele europene, 

înregistrând cinci egaluri. 

Steaua înregistrează al doi-

lea egal acasă în Europa Lea-

gue, după 1-1 cu Villarreal, 

ultimul meci pe teren propriu 

fi ind cu Osmanlispor. Urmă-

torul joc al Stelei va fi  revanșa 

cu FC Zurich, pe 3 noiem-

brie.

Astra Giurgiu a învins echi-

pa cehă Viktoria Plzen, scor 

2-1 (1-0), în meciul disputat 

joi pe Doosan Arena, în ca-

drul Grupei E a a competiției 

de fotbal Europa League. Cam-

pioana României a deschis 

scorul prin Denis Alibec, în 

minutul 41. Același Alibec, cel 

mai bun om de pe teren, a 

contribuit la autogolul lui To-

mas Horava (64). Silviu Lung 

jr a apărat în minutul 86 un 

penalty executat de Horava, 

dar mingea a ajuns la fotba-

listul ceh, care a înscris. În 

difi cultate în Liga I, Astra a 

avut o evoluție peste așteptări, 

cea mai bună din acest sezon 

alături de returul cu West Ham, 

și s-a impus meritat, într-un 

meci în care nu au jucat Fili-

pe Teixeira și Daniel Niculae.

Victorie Astra, egal pentru 
Steaua, în Europa League
Steaua și Astra au jucat joi seara în etapa a III-a din grupele Europa League.

Steaua are o înfrângere şi două egaluri din trei meciuri îm actuala ediţie a Europa League
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