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Veste bună! De Crăciun vom putea merge la schiCJ Cluj se încăpățânează 

să bage bani în Tetarom IV Administraţia Naţională 
de Meteorologie (ANM) a 
emis, joi, prognoza meteo 
pentru perioada octombrie 
– decembrie 2016.

Meteorologii estimează, 
pentru umătoarele trei luni 
calendaristice, o vreme în 
general normală pentru a-
ceastă perioadă, în timp ce 

cantităţile de precipitaţii se 
vor situa peste normele 
multianuale în majoritatea 
regiunilor.

În octombrie, temperatu-
rile medii lunare ale aeru-
lui vor fi  mai ridicate decât 
normalul perioadei în cea 
mai mare parte a teritoriu-
lui, cu excepţia regiunilor 

nordice, centrale şi vestice, 
unde acestea se vor apropia 
de media climatologică.

Potrivit ANM, în decem-
brie, temperaturile medii lu-
nare vor fi  în general apro-
piate de normele climatolo-
gice în cea mai mare parte 
a teritoriului. Media valori-
lor termice pentru luna de-

cembrie se situează la–0,8 
grade Celsius. Pe de altă 
parte, precipitaţiile lunare 
se vor situa peste normele 
climatologice, cu excepţia 
estului, nordului şi vestului 
ţării, unde acestea vor fi  
apropiate de medie, stabili-
tă prin măsurători de speci-
alitate, la 44,8 l/mp.

După ce a pierdut finanţarea 
europeană, proiectul Tetarom IV 
a rămas deocamdată doar o poveste, 
fiind pus pe butuci de proiectarea 
deficitară.  Pagina 4

În ritm de melc, drumul care leagă Calea 

Turzii de cartierul Mănăștur va fi gata în 

30 noiembrie. Clujenii sunt nemulţumiţi 

de modul în care se desfăşoară lucrările 

de modernizare. Începute la sfârşitul 

lunii iunie, acestea sunt departe de 

termenul de finalizare. Pagina 5
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Clujenii au ieşit joi seara în stradă pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de gestul 
senatorilor de a impiedica urmărirea penală a fostului ministru de Interne 
Gabriel Oprea, acuzat de ucidere din culpă. Pagina 3

Drumul Sf. Ioan, 
gata la 
Sfântul Aşteaptă? 
Se lucrează 
în ritm 
„ameţitor”!
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500 de clujeni au încurajat Justițția:

„„DNA,, NU TE OPREA !”

Cum o primesc studenții teologi pe Udrea?
Ca să îi facă pe români fericiți, fostul ministru al Turismului Elena Udrea a lăsat baltă politica 
și s-a înscris la Facultatea de Teologie. Pagina 7
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Unde mergem în weekend?

METEO

60/160C
Înnorat

100/160C
Variabil

TURDA
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DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

7°/17° Înnorat

8°/18° Înnorat

7°/11° Înnorat

7°/18° Înnorat

10°/17° Variabil

10°/18° Înnorat

8°/15° Înnorat

11°/18° Înnorat
5°/15° Înnorat

3°/11° Înnorat

5°/13° Înnorat

5°/12° Înnorat

8°/15° Înnorat

5°/11° Înnorat

7°/12° Variabil

7°/12° Înnorat
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Deşi închise, minele din Munţii Rodnei ascund 
încă cantităţi impresionante de minereuri com-
plexe (plumb, zinc, aur, argint şi cupru) care ar 
putea fi exploatate încă zeci de ani, conform 
unor studii geologice. Expoziţia „Mineritul în 
Munții Rodnei“, deschisă la Muzeul Etnografic 
al Transilvaniei în perioada 21 septembrie - 9 
octombrie, îşi propune să aducă în atenţia pu-
blicului vizitator aspecte ale practicării mineri-
tului în Munţii Rodnei de-a lungul secolelor. 
Expoziţia prezintă, succint, aspecte ale exploa-
tării miniere, unelte de lucru precum: opaiţe 
(ştearţuri), ciocane de miner, baroase, târnă-
coape, spiţuri, burghie de perforat manual, 
dălţi, picoane, şpaclu (răzuşcă), toporaş pentru 
topografi, secure pentru lucrări miniere, sapă, 
carbitiere, troc pentru spălat minereuri, coveţi 
pentru cercat probe, zgură de minereu, traiste 
din piele pentru transportul dinamitei dar şi 
echipamente mai moderne cum ar fi perfora-
toare, o lampă electrică sau un aparat de sal-
vare a minerilor cu trusă de oxigen. Expoziţia 
este completată cu fotografii de arhivă ale lo-
calităţii Rodna dar şi ale construcţiilor şi insta-
laţiilor de exploatare, spălare şi prelucrare a 
minereurilor complexe din secolele XIX şi XX.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

23 septembrie

1386: A început domnia lui 
Mircea cel Bătrân în Ţara 
Românească (1386-1418).

1941: S-a născut cântăreaţa 
de muzică populară Sofi a 
Vicoveanca.

1943: S-a născut celebrul cân-
tăreţ spaniol Julio Iglesias.

1948: S-a născut actorul 
George Mihăiţă, director al 
Teatrului de Comedie din 
București (din 2002).

1973: A murit poetul chilian 
Pablo Neruda, laureat al 
Premiului Nobel pentru 
Literatură pe anul 1971. (n. 
12 iul. 1904)

24 septembrie

1896: S-a născut scriitorul 
american Francisc Scott 
Fitzgerald. (m. 21 dec. 1940)

1934: S-a născut politicianul 
Manfred Woerner, fost secre-
tar general al NATO (1 iul. 
1988 – 13 aug. 1994). (m. 
13 aug. 1994)

1998: O echipă internaţiona-
lă de chirurgi din Lyon, a reu-
șit primul transplant de mână 
din lume.

2004: A murit scriitoarea 
franceză Françoise Sagan 
(Françoise Quoirez). (n. 21 
iun. 1935)

25 septembrie

1493: A început cea de-a do-
ua călătorie a lui Cristofor 
Columb (încheiată la 11 iunie 
1496), în cursul căreia a des-
coperit insulele Dominica, 
Guadelupa, Monserrat, 
Antigua, Sf.Martin, Virgine, 
Porto Rico, Jamaica și coasta 
de sud a Cubei.

1849: A murit compozitorul 
austriac Johann Strauss (tatăl), 
întemeietor al muzicii de dans 
vienez, în special al valsului 
vienez. (n. 14 mart. 1804)

1913: S-a născut Maria 
Tănase, una dintre cele mai 
cunoscute interprete ale cân-
tecului popular românesc. 
(m. 22 iun. 1963)

Expoziție: 
„Mineritul în Munții Rodnei”

80/150C
Variabil
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Liberty on Bike
23–25 septembrie 2016
Liberty Technology Park Cluj și 
Tura de Noapte organizează cea 
de-a treia ediție a Liberty on 
Bike, eveniment prin care urmă-
resc să dezvolte „spiritul 
Liberty“ atât în cadrul parcului 
tehnologic, cât și în comunitate. 
Prin fondurile strânse, organiza-
torii doresc să sprijine copii din 
comunități izolate ale Clujului 
să ajungă mai ușor la școală pe 
bicicletă și să promoveze 
activitățile sportive în general.

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, deose-
bindu-se însă de acestea în natu-
ra și atmosfera ei.

Expoziţie 3D 
Roma-Sarmizegetusa
7 aprilie – 30 septembrie
Muzeul de Istorie
Cei care doresc pot face, în a-
ceastă expoziţie, o plimbare vir-
tuală printre vestigiile sitului ar-
heologic de la Ulpia Traiana 
„reconstruite“ de o echipă de 
specialişti de la Roma.

Concursul de proiecte 
regizorale „Young Creative 
Directors”
1 septembrie – 30 octombrie
Create.Act.Enjoy organizează 
concursul de proiecte regizo-
rale YOUNG CREATIVE 
DIRECTORS, în cadrul progra-
mului LUNA CREATIVĂ – ediția 
a II-a.
YOUNG CREATIVE DIRECTORS 
își propune să promoveze 2 ti-
neri regizori, prin încurajarea 
creaţiei artistice și a 
inițiativelor inovatoare, experi-
mentale și originale.

Expoziția „Aur şi 
nestemate”
1 septembrie – 31 decembrie
Muzeul de Farmacie
Expoziţia constă din patru te-
me: „Pilulele aurite ale lui 
Avicenna“, „Ape cordiale“, 
„Materia medica din 
Transilvania“ şi „Găina filoso-
fală”. Vizitatorii pot afla des-
pre cum se aureau pilulele, 
despre tonice alcoolice cu foiţă 
de aur numite „ape cordiale“, 
despre ingrediente preţioase 
folosite în farmaciile transilvă-
nene dar şi despre ciudate ex-
perimente chimico-medicale 
cu găini hrănite cu aur care ar 
fi urmat să depună ouă de 

aur. Curioşii pot afla cum 
arată scatula deauratoria (si-
ve argentaria), recipientul în 
care pilulele erau acoperite 
cu un strat de aur sau argint, 
cum se preparau celebrele 
ape cordiale precum Rosolio, 
Usquebaugh regal, Escubac 
d’Angleterre sau Vespetrò, 
dar şi cum a influenţat alchi-
mia unele experimente chi-
mico-medicale şi unele pro-
duse inspirate de Aurum po-
tabile.

SunShine
8-25 septembrie
Roșia Montană
SunShine este un omagiu 
adus vieții și o strigare către 
toți cei ce vor să o onoreze. 
De asemenea, este un eve-
niment complex cu o temati-
că variată ce își propune 
prin acțiunile și proiectele ce 
vor deriva din el să îi confe-
re o continuitate pe termen 
lung.

Expoziţia LVX TEMPORIS – 
Cela şi Lisandru Neamţu
9-25 septembrie
Muzeul de Artă
Vernisajul expoziției va avea 
loc în sălile de expoziții tem-
porare (parter) ale Muzeului 
de Artă Cluj-Napoca, în 
prezența artiștilor.

We are Rocking the City
23-25 septembrie
Sala Sporturilor Horia Demian

În cele 3 zile dedicate rock-ului 
se vor întâlni pe aceeași scenă 
cele mai bune trupe rock 
românești si nu numai: 
Alternosfera, Firma, Dirty Shirt, 
Basska, Fluturi pe Asfalt, Ozone 
Mama (HU), Perihelion (HU), 
Implant pentru refuz, 
Ossific(CAN), Costi Camarasan 
Band, Kazah, Ska-nk, Guerillas, 
Negura Bunget, Kumm, The 
Kryptonite Sparks, Sonic 
Distillery.

Klausenburg Retro Racing
23-25 septembrie
Polus Center Cluj-Napoca
Concurs, expoziție și paradă cu 
mașini de epocă

Expoziție retrospectivă „Arta 
și Antroposofi a” a artistului 
CAROL PLEȘA (1911–2006)
31 septembrie - 25 octombrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Anul 1928 a marcat două în-
tâmplări determinante din 
viața lui Carol Pleșa (1911, 
Alba Iulia – 2006, Cluj-
Napoca): familia lui s-a mutat 
la Cluj, unde urma să trăiască 
majoritatea vieții sale, și unde, 
în anul respectiv, a fost fondată 
„Societatea Antroposofică din 
România“, care din 1930 a 
scos revista ştiinţelor pozitive şi 
oculte întitulată „Scafandrierul 
Naturei şi al Lumilor Spirituale. 
Antroposofie”. Expoziția perso-
nală retrospectivă de la Cluj, 
din 1988, a prezentat un artist 
de plină maturitate, după care, 

în anul 1999, Pleșa a fost 
onorat și cu o expoziție re-
trospectivă la Muzeul de Artă 
Cluj-Napoca. Ultima mare 
expoziție comemorativă a ar-
tistului a avut loc la galeria 
clujeană Artexpert, în anul 
2011.

SÂMBĂTĂ

Concert Revers – Lansare 
Album „Lumea Mea”
Ora 19.00
Centrul Creștin Caleb
Revers, este in primul rand 
pasiune pentru muzica, si 
pentru adevar. Pe scena sunt 
4 oameni, insa de fapt Revers 
este un proiect muzical care 
are in spate persoane cu ini-
ma tanara si cu ochii deschisi. 
Aflati in turneul de lansare al 
EP-ului intitulat „Lumea 
Mea“, trupa Revers va concer-
ta in sala Centrului Crestin 
Caleb (Piata Mihai Viteazu, 
Str.Ploiesti 6-8).

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8:00
Expo Transilvania
Un târg general duminical de re-
vânzări. La Revând Market puteți 
să vindeți ce nu utilizați și să 
cumpărați ieftin ce vă trebuie.

Crosul Companiilor
Ora 10:00
Piața Unirii

Sâ
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Judecătorii de la Curtea 

Supremă au hotărât ca 

Dan Stamatiu să nu fi e 

predat autorităților din 

țara vecină și să fi e jude-

cat în România.

Curtea de Apel Cluj a con-

fi rmat în urmă cu aproape do-

uă săptămâni mandatul euro-

pean de arestare emis de auto-

rităţile din Ungaria pe numele 

medicului român. Cu toate aces-

tea, Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie a admis cererea avoca-

tei lui Dan Stamatiu că bărba-

tul să nu fi e extrădat.

Deşi a comis două crime în 

Ungaria, medicul Dan Stamatiu 

a fost eliberat de magistraţii de 

la Înalta Curte, însă acesta nu 

s-a bucurat prea mult timp de 

libertate.

Magistraţii au motivat deci-

zia spunând că doctorul trebu-

ie să fi e judecat şi să-şi execu-

te mai întâi pedeapsa pentru 

faptele săvârşite pe teritoriul 

României.

Medicul acuzat că şi-a 
ucis iubita va fi judecat 
în România

Poliţiştii clujeni au identi-

fi cat şi reţinut trei bărbaţi 

bănuiţi de comiterea unui 

furt din autovehicul. 

Prejudiciul în acest caz se 

ridică la 40.000 de lei.

Conform cercetărilor efectu-

ate, la data de 27 iunie, trei băr-

baţi, din judeţul Timiş, ar fi  sus-

tras 4.100 de euro, 18.000 de lei 

şi o tabletă, dintr-un autoturism 

parcat pe strada Minerilor, din 

Cluj-Napoca.

„Pentru săvârşirea faptei, cei 

în cauză ar fi  urmărit persoana 

vătămată din Timişoara până 

în Cluj-Napoca, traseu urmat de 

victimă pentru colectarea unor 

sume de bani, având calitatea 

de angajat al unei fi rme. În ur-

ma investigaţiilor efectuate de 

către poliţiştii de investigaţii cri-

minale din Cluj-Napoca şi Ti-

mişoara, cei trei au fost depis-

taţi pe raza municipiului Timi-

şoara. Doi dintre aceştia au fost 

depistaţi la data de 12 septem-

brie, iar cel de-al treilea, care se 

sustrăgea urmăririi penale, a fost 

depistat la data de 20 septem-

brie”, au declarat reprezentan-

ţii IPJ Cluj.

Cei trei bărbaţi au fost 

aduşi, în baza mandatelor emi-

se, la Cluj-Napoca, unde au 

fost reţinuţi de către poliţişti, 

iar apoi arestaţi preventiv de 

către magistraţi.

Hoţii l-au urmărit din 
Timişoara până la Cluj

Universitatea Babeş-Bolyai 

va începe anul universitar 

2016-2017 în data de 3 

octombrie 2016 şi îşi va des-

chide porţile pentru un 

număr de 10.980 de studenţi 

în anul I, nivel licenţă.

Numărul bobocilor din 

acest an este în creştere cu 

111 faţă de anul trecut. Dintre 

proaspeţii studenţi, 4.915 vor 

ocupa locurile bugetate la în-

văţământ cu frecvenţă, din ca-

re 22 vor studia pe locurile 

special repartizate pentru re-

prezentanţii comunităţii rro-

me, 15 sunt studenţi din Re-

publica Moldova, iar 4.499 au 

fost admişi pe locuri cu taxă. 

Alţi 1.551 de studenţi vor ur-

ma cursurile formei de învă-

ţământ la distanţă.

Universitatea Babeş-Bolyai a 

înregistrat în ultimii 4 ani o creş-

tere continuă atât a numărului 

de candidaţi care şi-au depus 

dosarele de admitere, cât şi a 

celor care şi-au confi rmat locu-

rile bugetate sau cu taxă. Ast-

fel, dacă în anul 2013 numărul 

de persoane înmatriculate era 

de 9.469, în acest an Universi-

tatea va şcolariza 10.980 de stu-

denţi, în anul I, nivel licenţă.

Poliţiştii din Cluj şi procu-

rorii D.I.I.C.O.T. au desco-

perit o cultură de canna-

bis, într-o localitate din 

Cluj. Aproape 100 de kg. de 

cannabis au fost ridicate în 

urma percheziţiilor. 

În zilele de 21 şi 22 septem-

brie, poliţiştii au efectuat per-

cheziţii la locuinţele a doi băr-

baţi, cu vârstele de 59 şi 61 de 

ani, bănuiţi de cultivarea ilicită 

de droguri şi trafi c de droguri 

de risc.

„Poliţiştii au stabilit că, în 

cursul anului 2016, bărbaţii 

ar fi  cultivat plante de canna-

bis pe o parcelă de teren de 

circa 600 m2. Bărbatul de 61 

de ani, a fost reţinut pentru 

24 de ore, urmând să fi e pre-

zentat instanţei de judecată 

cu propunere de arestare pre-

ventivă”, au declarat repre-

zentanţii IPJ Cluj.

La activităţi au participat şi 

poliţişti de la Poliţia Municipiu-

lui Dej şi jandarmi.

15.000 de studenţi 
încep anul I, la UBB

Cultură de cannabis, 
descoperită de poliţişti 

Focarele de rujeolă identi-

fi cate la graniţa dintre 

judeţele Bistriţa Năsăud şi 

Cluj au apărut în comuni-

tăţi de romi cu populaţie 

migratoare şi în care copi-

ii nu au fost vaccinaţi, iar 

astfel s-a ajuns la îmbol-

năvirea a peste 200 de 

copii din cele două judeţe.

De la începutul anului, în 

judeţul Cluj au fost raportate 

101 cazuri de rujeolă, ultimul 

fi ind înregistrat în 18 iulie. Po-

trivit Direcţiei de Sănătate Pu-

blică (DSP) Cluj, 37 de cazuri 

au fost confi rmate de anali-

zele de laborator, 55 probabi-

le – au criteriul clinic de ru-

jeolă şi au legătură cu un caz 

confi rmat, iar 9 cazuri decla-

rate, raportate că rujeolă, au 

fost infi rmate ulterior de că-

tre laborator. Din cele 101 ca-

zuri totale, 21 au fost la paci-

enţi cu vârstă sub un an, ca-

re ar fi  trebuit protejaţi, teo-

retic, de imunitatea de grup. 

Dintre cazurile confi rmate şi 

probabile, 64 dintre pacienţi 

erau nevaccinati, iar 5 vacci-

naţi parţial, a informat dr. Mi-

hai Moisescu, directorul exe-

cutiv DSP Cluj, la solicitarea 

Ziar de Cluj.

Ultimul caz de rujeolă din 

judeţ a fost înregistrat în 11 

iulie. “Am avut cazuri din lo-

calităţile afl ate la graniţa cu 

Bistriţa Năsăud, din Mănăş-

turel, Cetan, dar şi din Cojoc-

na şi din Cluj-Napoca, de la 

Pata Rât, unde este populaţie 

de etnie romă”, a spus Moi-

sescu.

La Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase Cluj-Napoca au 

fost internaţi, de la începutul 

anului, 114 copii cu rujeolă, 

atât din judeţul Cluj, cât şi 

din alte judeţe, cu diferite gra-

de de severitate.

Toate cazurile au fost la 

copii nevaccinaţi, majorita-

tea fiind înregistrate la co-

pii până în 4 ani. Evoluţia 

până la final a fost bună, o 

parte au prezentat compli-

caţii, o parte nu. Nu am avut 

niciun deces.

Ministerul Sănătăţii susţi-

nea că, în primele opt luni ale 

acestui an, România a înre-

gistrat 675 de cazuri confi r-

mate de rujeolă în 23 de ju-

deţe. Doi copii au murit, iar 

un al treilea deces suspect de 

rujeolă a fost înregistrat zile-

le trecute, dar se aşteaptă con-

fi rmarea fi nală.

Ministerului Sănătăţii a fă-

cut apel către părinţi să res-

pecte calendarul de vaccina-

re ROR pentru sănătatea co-

piilor. În zonele afectate, In-

stitutul Naţional de Sănătate 

Publică recomandă vaccina-

rea copiilor la vârsta de 7 luni 

cu refacerea vaccinului la vâr-

sta normală de 1 an.

EPIDEMIA de rujeolă: Focarele au apărut în comunităţi 
de romi din Bistriţa, copiii nu au fost vaccinaţi

Clujenii au ieşit ieri în 

stradă pentru a-şi expri-

ma nemulţumirea faţă de 

împiedicarea actului justi-

ţei în Parlament. Iniţial în 

Piaţa Unirii s-au strâns 

aproximativ 150 de per-

soane, dar numărul lor a 

ajuns la aproximativ 500.

Protestatarii au avut pan-

carte inscripţionate cu mesa-

je precum „Integritate, nu imu-

nitate”, „Cercetaţi, nu imuni-

zaţi”, „DNA nu te oprea”, “Ca-

sa omorului (n.red – în loc de 

Casa Poporului).

De asemenea, manifestan-

ţii – cei mai mulţi dintre ei ti-

neri-au sărit şi au strigat: „Ci-

ne nu sare, nu vrea schimba-

re” şi „Laura fi i tare, vrem de-

ratizare”. Ei au ţinut un mo-

ment de reculegere în memo-

ria victimelor din Colectiv, iar 

organizatorii au subliniat în 

discursurile lor că „trebuie să 

terminăm ceea ce s-a început 

la Colectiv”. Cei prezenţi la 

protest au ţinut un moment de 

reculegere şi în memoria poli-

ţistului Gigină. Iniţial în Piaţă 

s-au strâns aproximativ 500 de 

persoane, dar numărul lor a 

ajuns la aproximativ 500.

Protestatarii au mai scan-

dat „Hoţii, hoţii” şi „Crimina-

lii!, criminalii!” şi au pornit 

într-un marş. Ei au plecat pe 

traseul Bulevardul Eroilor spre 

Prefectură. iar când au ajuns 

aproape de Piaţa Avram Ian-

cu au strigat „Toate partide-

le, aceeaşi mizerie!”. De ase-

menea, în faţa Prefecturii, ma-

nifestanţii au strigat „Jos pre-

fectul comunist!”. Au mai scan-

dat “Oprea, nu uita, azi ţi-a 

mai căzut o stea”.

„Am ieşit în stradă pentru 

un aspect foarte clar şi anu-

me blocarea actului de justi-

ţie în cazul lui Gabriel Oprea. 

În acest fel, cei din Senat l-au 

protejat, vom ieşi în stradă de 

fi ecare dată când actul justi-

ţiei va fi  obstrucţionat”, a spus 

un protestatar.

Un alt manifestant a spus 

că a ieşit în stradă şi „în nu-

mele clujenilor care au prefe-

rat să stea acasă în loc să pro-

testeze”. „Mă declar dezamă-

git de generaţia politicenilor 

tineri, în sensul în care poli-

ticieni precum Ponta, Şova, 

Boureanu sunt oameni cu car-

te, dar cu toate acestea au 

dezamăgit”, a spus un alt pro-

testatar.

Protestul vine după ce zi-

lele trecute mai multe persoa-

ne au iniţiat pe Facebook o 

mişcare de protest faţă de de-

cizia dată de senatori în ca-

zul lui Gabriel Oprea, fi ind 

deschisă o pagină intitutală 

„Oprea este cercetat, vrem să 

fi e judecat”.

„Ieşim în stradă pentru cei 

care nu mai sunt printre noi şi 

nu-şi mai pot cere singuri drept-

atea. Poliţistul Bogdan Gigină 

a murit în timpul serviciului, 

în timp ce escorta una din nu-

meroasele coloane ofi ciale ale 

fostului ministru de interne. Un 

om a murit, Oprea a scăpt: cel 

identifi cat de procurori ca vi-

novat de ucidere din culpă nu 

va ajunge în faţa justiţiei. DNA 

a cerut aviz de începere a ur-

măririi penale în cazul lui Ga-

briel Oprea, în dosarul privind 

decesul poliţistului Bogdan Gi-

gină, sub acuzaţia de omor din 

culpă. Senatorii au făcut însă 

scut în jurul colegului lor şi au 

decis luni prin vot secret împo-

triva începerii urmăririi pena-

le în cazul lui Gabriel Oprea. 

Vi s-a făcut puţin greaţă după 

votul de luni din senat?”, şi-au 

argumentat organizatorii pro-

testului iniţiativa.

Vă reamintim, Senatul Ro-

mâniei a respins, luni, cere-

rea DNA de încuviinţare a ur-

măririi penale pentru ucidere 

din culpă, în dosarul privind 

decesul poliţistului Bogdan 

Gigină. Procurorii DNA au 

precizat că respingerea cere-

rii de încuviinţare a urmăririi 

penale pentru ucidere din cul-

pă în cazul lui Gabriel Oprea 

are drept consecinţă blocarea 

anchetei penale.

Clujenii au protestat 
faţă de decizia Senatului 
în cazul Gabriel Oprea
Aproximativ 500 de persoane au ieşit joi seară în Piaţa Unirii 
din Cluj-Napoca pentru a protesta faţă de votul dat în Senat împotriva 
cererii DNA de urmărire penală în cazul lui Gabriel Oprea.

Iniţial în Piaţa Unirii s-au strâns aproximativ 150 de persoane, dar numărul lor a ajuns la aproximativ 500.
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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 26.09.2016 – 01.10.2016 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 109A: Vultureni –Panticeu –Recea Cristur km 27+000 – 56+100
- DJ 109C: Gherla -Taga-Camaras, km 20+000 – 39+200
- DJ 109E: Vad- lim.jus.Salaj, km 8+900 – 17+000
- DJ 161: DN 16-Gadalin –Bontida – Panticeu, km 0+000-39+000 (pe sectoare).
- DJ 161C: Iclod -Alunis, km 0+000 – 15+000
- DJ 161D: Unguras- Valea Ungurasului-Targusor-DJ 109C,km 25+000 – 53+367
- DJ 172A: Lim.jud.BN-Habadoc-Taga,km 33+000 – 39+400
-DJ 107R: Baisoara –Muntele Baisorii,km 28+650 – 47+350

Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 0+000 – 4+000
Reabilitare si modernizare DJ 107R:Muntele Baisorii-Muntele Mare, km 47+350 – 58+650
Reabilitare si modernizare DJ 107N:Gura Rasca-Somesu Rece , km 34+000 – 36+200

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.

„Ghidul tranzacţiilor imobi-

liare din Cluj-Napoca”, un 

proiect unic în România 

care oferă o oglindă fi delă a 

realităţii tranzacţiilor din 

municipiu arată care sunt 

extremele din domeniu.

Cea mai scumpă casă tranz-

acţionată este localizată în car-

tierul Andrei Mureşanu, tran-

zacţia fi ind încheiată la puţin 

peste 1,2 milioane euro.

Cel mai scump teren a fost 

tranzacţionat în cartierul Intre 

Lacuri la puţin peste 600 mii 

euro. Mănăştur a fost cartierul 

cu cele mai multe tranzacţii 

(1.194 tranzactii), precum şi car-

tierul cu cele mai valoroase tran-

zacţii (Î49,9 milioane euro).

Cele mai mari tranzacţii au 

fost realizate de persoane juri-

dice şi includ o clădire tip offi -

ce şi un supermarket. 

Top 10 cele mai valoroase 

tranzacţii realizate de către per-

soanele juridice însumează pes-

te 15,5 milioane de euro din ce-

le aprox. 56 de milioane euro 

tranzacţionate de PJ în 2015.

În luna septembrie s-au în-

registrat cele mai multe tranzac-

ţii imobiliare la nivelul munici-

piului.

Strada Bună Ziua este atât 

strada cu cele mai multe tran-

zacţii (235 tranzacţii), cât şi stra-

da cu cele mai valoroase tran-

zacţii (Î13,8 milioane euro).

Cea mai mare suprafaţă de 

teren tranzacţionată a fost de 

aproximativ 15.000 mp.

Extremele Clujului imobiliar

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Cu toate acestea, noul 

preşedinte al Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

se laudă că „a fost 

deblocată situaţia parcu-

lui industrial”.

Pentru că banii europeni 

nu au fost suficient de buni 

pentru politicienii judeţului, 

Consiliul Judeţean a dublat 

termenul de execuţie pen-

tru realizarea obiectivului, 

asta în timp ce scormoneş-

te după cele 8,1 milioane de 

euro la cât se ridică inves-

tiţia să-şi facă singur parc 

industrial.

La un an după semnarea 

contractului pentru constru-

irea Parcului Industrial Te-

tarom IV, în aprilie 2015 con-

silierii judeţeni votau un 

proiect de hotărâre privind 

încetarea contractului de fi-

nanţare. Clujul a pierdut 

aproximativ 18 milioane de 

lei finanţare europeană ne-

rambursabilă.

Bani pe apa sâmbetei

Până în momentul în care 

consilierii judeţeni au votat 

pentru renunţarea la fi nanţa-

rea europeană pentru reali-

zarea parcului industrial Te-

tarom IV, din bugetul judeţu-

lui s-au cheltuit aproximativ 

2,5 milioane de lei pentru lu-

crări la parcul respectiv.

Cu o lună înainte să fie 

arestat preventiv pentru fap-

te de corupţie, în aprilie 2014 

Horea Uioreanu, pe atunci 

preşedintele CJ Cluj, semna 

cu firma ACI SA Cluj con-

tractul pentru demararea lu-

crărilor la Parcul Industrial 

Tetarom IV. Valoarea con-

tractului se ridica la suma 

de 36.355.757,95 lei fără 

TVA.

Acelaşi Tişe, 
dar cu altă pălărie

Parcul Tetarom IV, pro-

iect al Consiliului Judeţean 

Cluj început pe bani euro-

peni în mandatul anterior al 

lui Alin Tişe, 2008-2012, în 

momentul de faţă a fost re-

dimensionat, urmând a se 

realiza în cursul acestui an, 

potrivit Consiliului Jude-

ţean, o hală pentru între-

prinderi mici şi mijlocii, un 

drum de acces precum şi o 

staţie electrică.

„În ceea ce priveşte pro-

iectul de edifi care a Parcului 

Industrial Tetarom IV, a fost 

deblocată situaţia legată de 

avizul de mediu şi, totoda-

tă, a fost depusă documen-

taţia de reautorizare a dru-

mului ce leagă Parcul Indus-

trial Tetarom IV cu drumul 

naţional, respectiv cu centu-

ra ocolitoare, fondurile ne-

cesare fi ind asigurate din bu-

getul propriu al Consiliului 

Judeţean Cluj. De asemenea, 

s-a regândit traseul legat de 

drumul din interiorul parcu-

lui, reuşindu-se reducerea 

traseului cu aproximativ 300 

mp. Astfel, în contextul în 

care în prezent proiectul es-

te în curs de reautorizare la 

Feleacu, ulterior acestui mo-

ment se vor începe lucrările 

pentru construcţia drumului 

de acces în parcul industri-

al, fi nalizarea halei industri-

ale pentru întreprinderi mi-

ci şi mijlocii şi realizarea ra-

cordurilor electrice. În acest 

fel, se vor putea fi naliza lu-

crările pe porţiunea halelor, 

urmând ca restul terenului 

din cadrul Parcului Industri-

al Tetarom IV să fi e pus la 

dispoziţia posibililor inves-

titori”, a declarat zilele tre-

cute, într-o conferinţă de pre-

să preşedintele CJ Cluj Alin 

Tişe.

Potrivit lui Tişe, terme-

nul de realizarea a investi-

ţiei este de 44 de luni. Ini-

ţial, termenul de execuţie e-

ra de 20 de luni.

Managerul de proiect la 

Tetarom IV este aceeaşi Ma-

riana Raţiu responsabilă şi 

pentru dezastrul de la Cen-

trul de Deşeuri.

Proiectare defi citară 
de 64.000 de euro

De-a lungul timpului, an-

treprenorul a făcut nume-

roase sesizări către Consi-

liul Judeţean privind omisi-

unile proiectului tehnic, a-

părând premisele revizuirii 

acestuia. Proiectul revizuit 

genera o majorare a valorii 

lucrărilor cu aproximativ 

12.400.000 lei fără TVA.

„S-a licitat o proiectare, 

s-a câştigat şi până la urmă 

s-a dovedit ca fiind un pro-

iect prost. Ni s-a cerut revi-

zuirea proiectului, a dat ca 

soluţii generarea unor cos-

turi suplimentare exorbitan-

te. Pentru acea finanţare eu-

ropeană de 17 milioane de 

lei pe care i-ar fi primit Con-

siliul Judeţean Cluj, ar fi 

trebuit, fără a avea la acel 

moment preţurile pe aduc-

ţiunea de gaz, să copartici-

păm cu încă 50 de milioa-

ne de lei. La un calcul mă-

runt pe 80 de hectare la un 

parc industrial, la ce politi-

că au Consiliul Judeţean şi 

Tetarom, aceşti bani se în-

torceau la bugetul de stat 

prin închirirea acelor spaţii 

în 142,8 ani”, spunea la acea 

vreme Vakar Istvan, vice-

preşedintele cu atribuţii de 

preşedinte interimar al CJ 

Cluj.

Contractul de proiectare 

pentru Tetarom IV are o va-

loare de 64.000 de euro, dar 

nu a fost pus la dispoziţie 

de funcţionarii publici din 

Consiliul Judeţean.

În judetul Cluj, ACI Cluj 

SA are mai multe proiecte 

în derulare. Firma este de-

ţinută de mai mulţi oameni 

de afaceri: Dorin şi Ioan Aş-

chilean, Horia Ciorcilă, Gi-

cu Gânscă şi Dorel Goia.

CJ Cluj nu are bani să termine Tetarom IV 
şi dublează durata de execuţie
După ce a pierdut finanţarea europeană, proiectul Tetarom IV a rămas deocamdată doar o poveste, 
fiind pus pe butuci de proiectarea deficitară.

Vakar Istvan și Ioan Oleleu, fosta conducere a CJ Cluj, inaugurau lucrările la Tetarom IV

Numeroasele probleme de la Tetarom IV nu l-au ţinut în loc 
pe Tișe, el anunţând intenţia de a înfi inţa un nou parc in-
dustrial – Tetarom V în zona Câmpia Turzii-Luna.

“Administraţiile locale din Câmpia Turzii și din Luna și-au ex-
primat întreaga deschidere de a se implica și de a sprijini 
acest proiect, primarul comunei Luna reconfi rmând disponi-
bilitatea de a pune la dispoziţie terenul asupra căruia s-a 
convenit încă din mandatul precedent al președintelui 
Consiliului Judeţean. Au fost deja demarate studiul de feza-
bilitate și proiectul tehnic, ridicările topo, precum și toate 
celelalte proceduri necesare. În ceea ce privește atât durata 
de realizare cât și costurile pe care execuţia le va presupu-
ne, se preconizează că acestea vor fi  semnifi cativ mai mici 
comparativ cu alte parcuri industriale întrucât terenul avut 
în vedere este unul plat, cu acces foarte facil și cu utilităţi în 
imediata apropiere”, a mai spus ieri Tișe.

Potrivit lui Tișe, parcul va fi  întins pe o suprafaţă de aproxi-
mativ 40-50 de hectare.

Undă verde pentru Tetarom V

Tișe a anunţat de asemenea și fi nalizarea extinderii Parcului 
Industrial Tetarom I, respectiv, edifi carea unei clădiri de bi-
rouri, a două hale de producţie și depozitare precum și a 
unui imobil administrativ.

“S-a reușit stabilizarea versantului nordic al dealului din ca-
drul Parcului Industrial Tetarom I. De asemenea, pentru a 
se reuși stabilizarea în întregime a versantului afectat, inclu-
siv în porţiunea ce ţine de Muzeul Etnografi c sau de 
Pădurea Hoia, se dorește realizarea unui proiect mult mai 
amplu, în baza unor soluţii furnizate de experţi din cadrul 
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, potrivit cărora urmea-
ză să se monteze piloni în adâncime și să se realizeze plat-
forme de beton care vor putea fi  folosite ulterior ca și fun-
daţii pentru alte posibile clădiri”, a mai spus Tișe.

Anul trecut, Consiliul Judeţean Cluj a atribuit societăţii ACI 
Cluj SA un contract de 2 milioane de lei prin negociere fără 
anunţ de participare pentru stabilizarea versantului nordic 
al dealului din cadrul Tetarom I.

Extinderea Tetarom I, finalizată
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Clujenii care locuiesc în 

cartierul Bună Ziua 

reclamă faptul că pe 

artera principală care 

traversează zona marca-

jele rutiere lipsesc şi 

există un mare pericol 

de accidente.

„Aş dori să vă semnalez 

faptul că pe strada Bună Zi-

ua nu au mai fost realizate 

marcajele rutiere de multă 

vreme, astfel încât acestea 

sunt, pe alocuri, invizibile.

Cea mai mare problemă 

este la trecerile de pietoni, 

care sunt şterse şi, având în 

vedere că pe această stradă 

se circulă cu viteze destul 

de mari, sunt un pericol per-

manent pentru pietoni. Do-

vadă stau şi multele urme 

de frânare din zonele aces-

tor treceri de pietoni. Aş pro-

pune să nu aşteptăm ca din 

această cauză să asistăm la 

vreun accident (mai ales că 

a început şi şcoala) şi să vă 

mobilizaţi în sensul de a 

executa aceste marcaje cât 

mai repede cu putinţă”, a 

scris un clujean într-o sesi-

zare adresată primarului 

Emil Boc.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au declarat că 

responsabilitatea realizării 

marcajelor rutiere aparţine 

Companiei Naţionale de Au-

tostrăzi şi Drumuri Naţio-

nale din România, în pro-

prietatea căreia se află stra-

da. „Din păcate această stra-

dă nu se află în proprieta-

tea municipalităţii, ci a Com-

paniei Naţionale de Auto-

străzi şi Drumuri Naţionale 

din România. Primăria 

Cluj-Napoca a făcut demer-

suri pentru preluarea aces-

tei străzi în vederea amena-

jării corespunzătoare şi spe-

răm ca în curând să putem 

face demersurile necesare”, 

au declarat reprezentanţii 

Primăriei.

Marcaje rutiere invizibile pe strada Bună Ziua. Cine este vinovat

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Clujenii sunt nemulţu-

miţi de modul în care se 

desfăşoară lucrările de 

modernizare a Drumului 

Sf. Ioan. Începute la 

sfârşitul lunii iunie, 

lucrările sunt departe de 

termenul de finalizare, 

deşi data limită pentru 

realizarea investiţiei 

este 30 noiembrie.

Cei care folosesc des ru-

ta respectivă spun că se lu-

crează cu încetinitorul şi de 

multe ori nu este ţipenie de 

muncitori pe şantier. În a-

ceste condiţii, oamenii se 

întreabă cum va fi respec-

tat dead-line-ul pentru lu-

crări. „Aş dori să fac o se-

sizare în legătură cu lucră-

rile de refacere a Drumului 

Sf. Ioan. Lucrările au înce-

put la sfârşitul lunii iunie, 

suntem la sfarşitul lui sep-

tembrie şi nu se văd mari 

progrese. Pe deasupra se-

mafoarele instalate funcţi-

onează când vor ele, trafi-

cul se îngreunează iar noi, 

cetăţenii ne rupem maşini-

le pe această porţiune de 

drum.

Vă rog insistent, v-am mai 

scris si pe facebook despre 

acest aspect, fără niciun răs-

puns încă, să grăbiţi proce-

sul de reabilitare a acestui 

drum Nu este posibil ca 3km 

să se refacă în 6 luni. Este 

inadmisibil pentru un oraş 

ca şi cel în care locuim.

Nu se vede nici urmă de 

muncitor pe şantier. Şi asta 

am observat în mai multe 

zile la rând, nu este un caz 

singular”, a scris, joi, Vasi-

le Simea, pe o platformă de 

sesizări şi reclamaţii la adre-

sa conducerii Primăriei 

Cluj-Napoca.

Reprezentanţii Primăriei 

au declarat că nu s-a lucrat 

în ritmul normal din cauză 

că în paralel a fost necesa-

ră efectuarea unor lucrări 

ale Companiei de Apă. „Lu-

crările trebuie încheiate pâ-

nă în 30 noiembrie. În pa-

ralel, a existat şi o lucrare 

a Companiei de Apă. De aici 

a rezultat durata lucrărilor”, 

a declarat Mirela Bălan, din 

cadrul Biroului Mass-Media 

al Primăriei.

În 2011, Drumul Sf. Ioan 

era inclus într-un plan de 

modernizare a mai multor 

străzi şi drumuri din Cluj al 

Elenei Udrea, ministru al 

Dezvoltării la acea vreme. 

Investiţia în repararea mai 

multor drumuri se ridica la 

85 milioane de euro. În ca-

drul acestui proiect urmau 

să fie incluse Borhanci, Oa-

şului, Făget şi Sf. Ioan. Pro-

iectul a fost anulat astfel că 

lucrările s-au realizat pe bani 

europeni şi din bugetul lo-

cal. Borhanci, Oaşului şi Fă-

get au fost modernizate. Stra-

da Făgetului a fost ultima 

pe listă din cele trei artere. 

Lucrările au fost încheiate 

anul acesta, în urmă cu câ-

teva luni.

Drumul Sf. Ioan, gata
la Sfântul Aşteaptă? 
Se lucrează
în ritm „ameţitor”
Termenul de finalizare a lucrărilor de modernizare
a Drumului Sf. Ioan este 30 noiembrie.
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CONCURS

30 septembrie

CONCURS

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 pachete 

de produse pentru îngrijirea părului

Răspunde corect la întrebarea: Care este anotimpul ideal 
pentru a începe un tratament de regenerare al părului, folosind 
produsele din gama Gerovital Tratament Expert?

7 iulie

8 iulie.

Taloanele se depun până în data de 23 septembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrul de mică publicitate. 
Câștigătorii vor fi  extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebarea concursului.

PUBLICITATE

Un tărâm plin de magie, 

poveşti nocturne cu mult 

mister – asta promitea 

Festivalul Untold înainte 

de începere. Şi aşa a fost! 

În prima zi, pe scena 

din Piaţa Unirii au urcat, 

printre alţi artişti, cei de 

la Carla’s Dreams.

De la primele acorduri de 

chitară, publicul a început să 

ţipe, iar la scurt timp scena a 

fost acaparată de energia de-

bordantă din spatele măştilor.

Grupul din Republica Mol-

dova a făcut un show incen-

diar pe scena The Citadel am-

plasată în Piaţa Unirii din 

Cluj-Napoca. Nu s-au prezen-

tat aşa cum o fac toţi artiştii, 

ci au o piesă specifi că prin ca-

re îşi spun povestea, o melo-

die care era fredonată de pu-

blicul entuziasmat.

Carla's Dreams este una 

dintre cele mai îndrăgite tru-

pe româneşti ale momentului 

reuşind în scurt timp să facă 

un record în ceea ce priveşte 

vizualizările pe Youtube, strân-

gând cu piesa Acele peste 30 

de milioane de vizualizări. Nu 

doar România a fost cucerită 

de către moldoveni, ci şi ra-

diourile din Franţa şi Rusia, 

pe care au intrat cu piesa Ero-

ina, cu toate că este cântată 

doar în limba română.

Dezinhibaţi, cu o forţă ca-

re trece orice barieră de sce-

nă sau ecrane, liberi şi plini 

de viaţă, în doar 40 de mi-

nute au reuşit să îi ducă pe 

clujeni în extaz, aceştia cân-

tând fi ecare piesă alături de 

artişti.

Deşi sunt un grup tânăr, a-

părut în 2012, populariatea lor 

a crescut considerabil şi datori-

tă măştilor, care se regăseau şi 

printre public. Plini de mister, 

moldovenii nu îşi expun chipu-

rile din simplă modestie, decla-

rând că popularitatea li se da-

torează talentului şi nu feţelor.

Nu au urmat nicodată reguli, 

de aceea au cucerit cu piese ro-

mâneşti Europa şi nu numai, 

drept dovadă, după terminarea 

concertului, când fanii le cân-

tau piesele lângă scenă au co-

borât pentru o şedinţă foto sfi -

dând regulile Untold,

Articol publicat de 
Emanuela Luca pe site-ul 

webforcluj.ro.

Untold sub vraja 
măştilor – Carla’s 
Dreams

Articolul „Untold sub vraja 

măştilor – Carla’s Dreams” 

a fost înscris la concursul 

de poveşti Log in Cluj, 

organizat de Asociaţia Web 

for Cluj, şi a fost ales 

pe locul întâi.

Festivitatea de încheiere a 

proiectului şi decernarea premi-

ilor a avut loc ieri la Biblioteca 

Judeţeană Octavian Goga Cluj, 

de la ora 12.00.

Un număr de 39 de poveşti 

reale, autentice şi interesante des-

pre locuri, oameni şi evenimen-

te ale judeţului Cluj au fost se-

lectate şi publicate, în perioada 

1 iunie-31 august, pe site-ul www.

webforcluj.ro, în secţiunea Log 

in Cluj. Dintre poveştile înscrise 

în concurs, 24 au făcut referire 

la “Festivaluri şi evenimente es-

tivale clujene”, 7 au fost despre 

“Locuri din Cluj” şi 8 despre “Oa-

meni deosebiţi din Cluj”.

Proiectul Log in Cluj şi-a pro-

pus crearea unui fond narativ 

relevant pentru întreg judeţul 

Cluj. Înfi inţat în martie 2014, 

Web for Cluj este un site de po-

veşti.

Log in Cluj – Poveştile Clujului

Premiul I – Untold sub vraja măştilor – Carla’s Dreams- 
Emanuela Luca
Premiul II- A venit la Untold 2015 şi a rămas până la 
Untold 2016- Anca Chitoran
Premiul III- Untold- File de poveste- Irina Ielciu
Mențiune I- Povestea Clujului văzută prin ochii lui Mattia- 
Mihaela Moraru
Mențiune II- Magicianul Alin Cubix la Untold- Anca Chitoran
Mențiune III- Lucrări cu sufl et din partea absolvenţilor UAD- 
Anca Chitoran

Premiile



Fo
to

: 
Fa

ce
b

o
o

k 
Fl

o
ri

n
 M

o
ro

șa
n

u
Fo

to
: 

zi
u

a
ve

ch
e

.r
o

vineri – duminică, 23 – 25 septembrie 2016 social.monitorulcj.ro 7

Ovidiu Cornea
redactia@monitorulcj.ro

Candidatura Clujului 

la titlul de Capitală 

Culturală Europeană (CCE) 

în 2021 a reorientat atenţia 

administraţiei dintre proiec-

te strict edilitare spre pro-

grame culturale sau 

cu implicaţii în acest seg-

ment, fi ind principalul câş-

tig al candidaturii, crede 

Florin Moroşanu, directorul 

executiv al asociaţiei Cluj 

CCE 2021.

Florin Moroşanu a vorbit 

în detaliu, în cadrul emisiu-

nii „Transilvania la zi” de la 

TVR Cluj, moderată de Lu-

miniţa Purdea-Cotuţiu, des-

pre experienţa candidaturii 

Clujului la titlul de CCE 2021 

şi ce îi rămâne oraşului în 

urma acestui proces chiar da-

că a ratat titlul în faţa Timi-

şoarei. „Acest proces a avut 

un rol de catalizator asupra 

strategiei de dezvoltare a ora-

şului. Discutăm despre in-

vestiţii pe Cetăţuie, Someş, 

Turnul Pompierilor, însă 

atunci când am început acest 

demers probabil că adminis-

traţia avea o altă agendă. Pu-

tea să realizeze canalizarea 

într-o altă zonă a oraşului, 

să continue faţadizarea altor 

clădiri, sau în loc să facă Cen-

trul Regional pentru Excelen-

ţă în Industrii Creative (CRIC) 

să decidă să ridice altceva. 

Unele proiecte sunt în fază 

terminală, ştiu că CRIC este 

90% fi nalizat, aceste proiec-

te probabil că aceste proiec-

te nu ar fi  apărut pe agenda 

administraţiei, ar fi  fost alte-

le”, a subliniat el. „Împreu-

nă cu administraţia am reo-

rientat atenţia dinspre a fa-

ce investiţii edilitare înspre 

a face investiţii care sprijină 

infrastructura culturală sau 

de divertisment”.

Bani mai mulţi

Moroşanu a povestit că o 

consecinţă a demarării candida-

turii oraşului la titlul de Capita-

lă Culturală este că administra-

ţia locală alocă mai multă im-

portanţă şi mai mulţi bani aces-

tui domeniu „Dimensiunea şi 

vitalitatea culturală a oraşului a 

crescut în aceşti ani, nu zic că 

doar datorită nouă, ci datorită 

relaţiei cu aministraţia, cu ope-

ratorii culturali, cu instituţiile de 

cultură, în tot acest timp au cres-

cut bugetele din partea admi-

nistraţiei, s-au schimbat regula-

mentele pentru fi nanţarea ope-

ratorilor culturali şi toate aces-

te chestiuni plus multe altele au 

făcut ca oraşul să se schimbe 

cu adevărat în tot acest interval. 

Dar poate şi noi am luat poate 

prea în serios această competi-

ţie şi am adus oraşul mai repe-

de acolo unde ar fi  trebuie”, a 

comentat Moroşanu.

Investiţii pregătite

Dan Tarcea, viceprimarul Clu-

jului, a menţionat că motivaţia 

juriului vizavi de avantajele Ti-

mişoarei în faţa celorlalte oraşe 

vor fi  cunoscute abia „într-o lu-

nă – o lună jumătate”, însă a 

evidenţiat ce proiecte pregăteş-

te municipalitatea în zona cul-

turală ori cu implicaţii în acest 

segment: „Sunt nişte proiecte 

vitale, care trebuiau puse în a-

plicare şi care datorită acestui 

fapt (candidaturii, n.red.) am 

reuşit să le aşezăm pe tapet. 

Avem cel puţin 11 proiecte pre-

conizate până în 2020, între ca-

re: un centru european de artă 

contemporană, cu trei locaţii in 

Cluj, între care e Gara Mică, pe 

care vrem să o transformăm şi 

să o redăm Clujului. Unele pro-

iecte sunt în desfăşurare şi aproa-

pe fi nalizate, cum este parcul 

din Gheorgheni, de 9.4 hectare, 

care la fi nalul lunii viitoare va 

fi  dat în funcţiune. Un alt pro-

iect include reabilitarea Some-

şului, regenerarea Someşului, 

cu noi spaţii, spaţii de prome-

nadă, mobilier urban, vrem să 

integrăm râul în oraş, e un pro-

iect de 25 de milioane de euro; 

reabilitarea străzilor din centru 

şi Piaţa Unirii, care este aproa-

pe de fi nalizare – se afl ă în fa-

za a treia - latura estică este 

aproape gata, urmează şi cea 

dinspre Diesel; reabilitarea Pie-

ţei Mihai Viteazu, reabilitarea 

Cetăţuii – unde vrem să facem 

un amfi teatru, municipalitatea 

a cumpărat un teren de 10.000 

mp; reabilitarea monumentului 

Carolina şi Fecioara Maria; un 

sistem integrat de comunicare, 

de îmbunătăţire a comunicări-

lor culturale şi a interacţiunii cu 

cetăţenii, demarat 2016”, a în-

şirat Tarcea. Unele proiecte sunt 

în implementare între 2016-2017, 

altele 2017-2019 ori 2019-2020.

Răspuns la critici

Moroșanu a răspuns în emi-

siune şi criticilor care s-au adus 

candidaturii oraşului, porinind 

de la tergiversarea montării plă-

cuţelor bilingve, la Pata Rât, 

dar şi şi lipsa unui sediu pen-

tru Filarmonică: „Acest proiect 

în esenţă este un proiect de 

dezvoltare economico-soci ală-

culturală, juriul UE decide să 

acorde acest titlu unui oraş ca-

re se poate dezvolta mai mult 

cu ajutorul acestui proiect. (…) 

Ne-am asumat îmbunătăţirea 

relaţiilor dintre comunităţile 

oraşului cu ajutorul acestui pro-

iect. Pentru noi era o nevoie. 

(..) Am încercat să adresăm 

problemele ale oraşului în apli-

caţia naostră şi am venit cu so-

luţii pentru a le aplica”, a sin-

tetizat Moroşanu.

Câştigul Clujului... după înfrângere: „am reorientat investiţiile înspre cultură”
Candidatura Clujului la titlul de Capitală Culturală Europeană a schimbat agenda de investiţii a municipalităţii pentru anuii următori, arată Florin Moroșanu.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Elena Udrea a anunţat 

zilele trecute că s-a 

înscris la un master 

la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă de la Cluj. 

Dacă studentele strâmbă 

puţin din nas şi cred că 

venirea Elenei Udrea 

poate fi o pată de imagi-

ne asupra facultăţii, pro-

fesorii au cu totul altă 

părere: “la personalităţi-

le publice inevitabil 

sunt păreri pozitive sau 

negative”.

Elena Udrea a declarat 

miercuri că s-a înscris la un 

master de Consiliere pasto-

rală şi asistenţă psihosocia-

lă, la Universitatea Babes 

Bolyai.

Are două tăişuri

Viitoarele colege ale Ele-

nei Udrea nu o văd cu ochi 

foarte buni pentru că ar pă-

ta imaginea facultăţii. Pe de 

altă parte venirea blondei 

ar putea fi şi benefică pen-

tru instituţia de învăţământ: 

în acest fel ar fi mai mulţi 

studenţi la facultate, nu să 

înveţe neaparat, ci să o va-

dă pe Elena Udrea.

„Chiar vorbeam cu soţul 

meu şi este cu două tăişuri: 

ori pătează imaginea facul-

tăţii, ori atrage mai mulţi 

studenţi. Iniţial am tins mai 

mult să cred că ar putea pă-

ta imaginea facultăţii, dar 

aleg să merg pe varianta op-

timistă. Adică să vină mai 

mulţi stundenţi la facultate 

să o vadă pe ea în mod spe-

cial. Şi mă refer strict la ima-

ginea Elenei Udrea. Cu toa-

te acestea eu apreciez ges-

tul ei că a ales să vină să 

studieze la Cluj. Fiecare om 

se poate schimba. Nu prea 

cred însă că o să vină la cur-

suri şi să-şi ia notiţe, având 

în vedere că nu se fac cur-

suri în fiecare zi la master. 

Eu o s-o consider ca pe o 

studentă, ca pe oricare al-

ta. Ce are dacă-i Elena Udrea? 

Şi-a făcut o imagine şi atâ-

ta tot”, a declarat Maria C., 

viitoare colegă cu Elena 

Udrea.

Speculaţii...

Astfel de afi rmaţii, cum 

că Elenei Udrea ar păta ima-

ginea facultăţii, sunt doar 

speculaţii, crede unul dintre 

viitorii profesori ai blondei. 

Teofi l Tia este de părere că 

la personalităţile publice in-

evitabil sunt păreri pozitive 

sau negative.

„Noi îi primim cu drag 

pe toţi masteranzii care do-

resc să se specializeze. Spe-

cializarea la care a fost ad-

misă Elena Udrea este o spe-

cializare interdisciplinară fă-

cută împreună cu Faculta-

tea de Psihologie din cadrul 

UBB: jumătate este teologie 

şi jumătate este psihologie. 

Cursurile sunt frumoase şi 

interactive şi se ţin cam în 

weekend. Astfel de păreri, 

cum că ar fi o pată de ima-

gine asupra facultăţii sau că 

o să vină mai mulţi studenţi 

la facultate, sunt speculaţii. 

Sunt păreri subiective. 

Într-adevăr, specializarea 

masteratului este unică în 

România. În alte condiţii, 

dacă exista şi la Bucureşti, 

probabil se ducea să studi-

eze la Bucureşti. Din aceas-

tă cauză a ales să studieze 

la Cluj pentru că la Bucu-

reşti nu era aşa ceva la te-

ologie şi nici la psihologie. 

Într-adevăr părerile pot fi 

foarte diferite. Când vedeţi 

o personalitate care este an-

gajată în lumea politică, în 

general care este persoană 

publică, traseul ei este ur-

mărit şi este observată ce 

face, dar eu cred că nu tre-

buie oprit nimeni. La perso-

nalităţile publice inevitabil 

sunt păreri pozitive sau ne-

gative”, a declarat profeso-

rul universitar doctor de la 

Facultatea de Teologie Cluj, 

Teofil Tia.

Un alt viitor coleg susţine 

că nu se simte deloc diferit 

de Elena Udrea. „Fiecare stu-

diează unde doreşte. Suntem 

liberi să studiem oriunde. O 

să mă comport normal. Nu 

mă simt deloc diferit de Ele-

na Udrea. În opinia mea es-

te pe aceeaşi treaptă”, a pre-

cizat studentul Florin Ignat.

De ce vrea Udrea 
să studieze la Cluj?

Elena Udrea a afi rmat că 

a ales această specializare 

pentru că vrea să aprofunde-

ze cunoştinţele de religie şi 

psihologie necesare pentru 

a-i ajuta pe oameni.

„(M-a motivat-n.r.) dorin-

ţa de a aprofunda cunoştinţe-

le de religie şi psihologie ne-

cesare pentru a-i ajuta pe oa-

menii care au probleme în 

(demersul-n.r.) de a şi le re-

zolva cu sprijinul religiei şi al 

psihologiei, dar în primul rând 

cu sprijinul religiei”, a răs-

puns Elena Udrea, întrebată 

ce a determinat-o să aleagă 

acest program de masterat.

Udrea a arătat că vrea să 

profeseze în domeniu şi să în-

fi inţeze un Institut al Fericirii.

„În mod cert (vreau să pro-

fesez în domeniu-n.r.), dar 

nu neapărat îmi doresc să fac 

din asta o profesie în sensul 

de a şi câştiga fi nanciar. Îmi 

doresc să facă această Asoci-

aţie pe care vreau să o denu-

mesc Institutul Fericirii unde 

să ajut în mod gratuit oame-

nii să îşi rezolve problemele 

de orice fel, emoţionale, de 

sănătate, psihologice, orice 

fel de probleme pe care le au, 

cu ajutorul credinţei religioa-

se şi al psihologiei", a mai 

spus deputatul

Viitorii colegi ai Elenei Udrea de la Teologie: 
„Şi-a făcut o imagine şi atâta tot”
Elena Udrea a decis că nu va mai candida, ci îşi va ajuta ţara dedicându-se unui proiect religios.

Nu de puţine ori Elena Udrea a pozat în ipostaze sexy

Florin Moroşanu a fost timp de şase ani în conducerea asociaţiei care a coordonat candidatura Clujului
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În Duminica după 

Înălţarea Sfintei Cruci, 

Mitropolitul Clujului a 

sfinţit biserica filiei 

Ghiolţ, a parohiei Ţaga 

din protopopiatul 

Gherla.

Un sobor de peste 30 pre-

oţi a slujit alături de Înalt-

preasfinţia Sa la târnosirea 

locaşului de cult, iar apoi la 

Sfânta Liturghie care a avut 

loc pe Altarul de vară din 

curtea bisericii.

„Aşa cum aţi putut ur-

mări frăţiile voastre, acest 

ritual este unul foarte fru-

mos şi profund. Pe dinafa-

ră, pe dinăuntru, biserica a 

fost stropită cu Apă Sfinţi-

tă unsă cu Sfântul şi Mare-

le Mir, iar în Masa Altaru-

lui s-au aşezat moaşte de 

mucenici de la Mănăstirea 

„Sfântul Teodosie” de lângă 

Ierusalim. Toate sunt pline 

de Har şi de binecuvântare. 

Efortul părintelui Gheorghe 

Abrudan şi al dumneavoas-

tră s-a finalizat astăzi, Ta-

tăl cel Ceresc v-a primit jert-

fa, iar noi cei ce suntem in-

vitaţi la sărbătoarea dum-

neavoastră, vă felicităm din 

tot sufletul”, le-a spus În-

altpreasfinţitul Andrei cre-

dincioşilor, la finalul slujbei 

de târnosire a noii biserici.

„Crucea este singurul 
stindard care ar ajuta 
Europa să recupereze 
ceea ce a pierdut”

Numeroşilor credincioşi 

prezenţi la marea sărbătoa-

re, Înaltpreasfinţitul Andrei 

le-a vorbit despre importan-

ţa Crucii în viaţa creştinu-

lui. În aceste vremuri tul-

buri pentru Europa, potrivit 

ierarhului, Crucea este sin-

gurul stindard care ar ajuta 

continentul să recupereze 

ceea ce a pierdut: „Prin Cru-

ce vine mântuire la toată lu-

mea. Întreaga lume e salva-

tă prin jertfa Crucii Domnu-

lui Iisus Hristos. Pentru în-

treaga lume, Crucea este 

semnul mântuitor, dar în 

mod special pentru Europa 

care a intrat în derivă. Cru-

cea este steagul sub care da-

că se alinează, recuperează 

ceea ce a pierdut”.

„Să nu ne fi e ruşine 
cu Sfânta Cruce!”

Tot în cuvântul de învă-

ţătură, Înaltpreasfinţitul An-

drei i-a sfătuit pe credincioşi 

să nu le fie ruşine cu Sfân-

ta Cruce, dând exemple de 

oameni care au murit pen-

tru recunoaşterea şi propo-

văduirea Crucii. În opoziţie 

cu aceste exemple, ierarhul 

a observat că în zilele noas-

tre, oamenii chiar se feresc 

până şi de acel mic gest de 

a purta cruciuliţele la gât: 

„Pe bună dreptate ziceau 

strămoşii noştri, sub Cruce 

ne strângem, cu Crucea 

ne-nchinăm, Hristos ne con-

duce, oricând Îl urmăm.Să 

fim siguri, aşa cum şi cân-

tăm la Taina Maslului că ar-

mă asupra diavolului Dum-

nezeu ne-a dat nouă Cru-

cea. Ideea cuvântului meu 

a fost aceasta, să nu ne fie 

ruşine cu Sfânta Cruce”.

La fi nalul Sfi ntei Liturgii, 

părintele paroh Gheorghe 

Abrudan a vorbit despre is-

toricul lucrărilor la noua bi-

serică şi a mulţumit tuturor 

celor implicaţi în realizarea 

edifi ciului. Acestuia, Înalt-

preasfi nţitul Andrei i-a acor-

dat Crucea Transilvană, cea 

mai înaltă distincţie pentru 

clerici din Mitropolia Cluju-

lui. Şi altor ctitori, ierarhul 

le-a oferit ordinele „Sfântul 

Pahomie de la Gledin” şi 

„Sfi nţiiMartiri Năsăudeni” 

dar şi diplome de aleasă cin-

stire în semn de apreciere a 

efortului depus în ridicarea 

şi împodobirea locaşului de 

cult.

Construcţia Bisericii cu 

hramul „Sfântul Mucenic 

Gheorghe” din filia Ghiolţ a 

parohiei Ţaga a început în 

anul 2005 şi s-a realizat, po-

trivit părintelui paroh Ghe-

orghe Abrudan, cu sprijinul 

tuturor credincioşilor din lo-

calitate.

ÎPS Andrei: „Crucea este singurul 
stindard care ar ajuta Europa 
să recupereze ceea ce a pierdut”

Un volum despre istori-

cul Catedralei 

Mitropolitane a fost lan-

sat în seara zilei de 15 

septembrie 2016, în Sala 

Mare a Muzeului 

Mitropoliei Clujului, în 

cadrul evenimentului 

intitulat „Catedrala 

Ortodoxă – citadelă a 

spiritului şi a culturii”.

Intitulată „Catedrala Mi-

tropolitană Ortodoxă, crâm-

peie de istorie”, monogra-

fia face parte din colecţia 

Arc peste timp şi a fost co-

ordonată de Ioan Ciorca în 

colaborare cu editura Casa 
cărtii de stiinţă, Cluj.

La eveniment au vorbit: 

Înaltpreasfinţitul Părinte An-

drei, Arhiepiscopul şi Mitro-

politul Clujului, profesorul 

de istorie Vladimir Bogosa-

vlievici de la Colegiul „Emil 

Racoviţă” din Cluj-Napoca, 

Tudor Sălăgean, directorul 

Muzeul Etnografic din Cluj, 

arhitectul Dan Clinci, Ale-

xandra Blendea din partea 

Editurii „Casa cărţii de şti-

inţă” şi bineînţeles, autorul 

volumului, Ioan Ciorca.

„Această catedrală va fi 

şi peste sute de ani repre-

zentativă pentru Cluj. Este 

important nu numai să o ad-

mirăm ci să şi rămânem su-

fleteşte legaţi de ea, deoa-

rece viaţa spirituală, după 

cuvântul Mântuitorului, a-

re o importanţă covârşitoa-

re”, a spus Mitropolitul Clu-

jului, la lansarea monogra-

fiei Catedralei Mitropolita-

ne.

Catedrala Mitropolitană 

din Cluj-Napoca a fost con-

struită în stil neobizantin, 

cu elemente româneşti, în-

tre anii 1923-1933, din ini-

ţiativa Episcopului Nicolae 

Ivan. A fost primul edificiu 

monumental în stil româ-

nesc dupã Marea Unire din 

1 decembrie 1918. Sfinţirea 

ei a avut loc pe 5 noiembrie 

1933.

„Catedrala este un reper 

al spiritualităţii ortodoxe, 

dar probabil puţini dintre 

noi ştim care a fost preisto-

ria acestei clădiri foarte im-

portante pentru Cluj, care 

au fost evoluţiile istorice, 

prin ce se deosebeşte ea de 

celelalte monumente ale ar-

hitecturii româneşti din ţa-

ră şi care sunt semnificaţii-

le actuale şi de viitor ale a-

cestui edificiu, lucruri care 

cu această ocazie au fost 

prezentate publicului pre-

zent la lansare”, a declarat, 

consilierul cultural al Arhi-

episcopiei Clujului, preotul 

Bogdan Ivanov.

Volum dedicat Catedralei 
Ortodoxe din Cluj, lansat 
la Muzeul Mitropoliei

Joi, 15 septembrie 2016, a 

avut loc la Centrul 

Eparhial al Arhiepiscopiei, 

consfătuirea profesorilor 

de religie din judeţul Cluj.

Motivaţi de o cât mai bu-

nă organizare în predarea 

acestei discipline, dascălii 

s-au întâlnit în Sala „Nico-

lae Ivan” cu Înaltpreasfinţi-

tul Părinte Andrei şi cu re-

prezentanţii Inspectoratului 

Şcolar la disciplina religie.

„Puterea de a-i modela pe 
copii vine din rugăciune”

În deschidere, Mitropoli-

tul Clujului i-a îndemnat pe 

profesori la rugăciune, pen-

tru a-şi putea desfăşura mi-

siunea cât mai bine: „Pute-

rea noastră de a-i convinge, 

de a-i forma pe copii, de a-i 

modela, pe lângă faptul că 

avem nişte cunoştinţe teo-

retice, puterea de convinge-

re vine din rugăciune. Nu 

aş vrea să fie o vorbă comu-

nă rostită mereu, dar din ru-

găciune vine puterea efici-

enţei lucrării noastre cu co-

piii. Un om care are legătu-

ră cu Cerul şi îi spune lui 

Dumnezeu tot ceea ce se în-

tâmplă pe pământ, în clasa 

pe care o formează, în co-

pilaşii care i-au fost daţi în 

grijă, primeşte de la Dum-

nezeu soluţii concrete des-

pre cum să lucreze cu ei şi 

efectiv să îi facă să fie co-

pilaşi buni”.

Invitatul special al con-

sfătuirii a fost conferenţia-

rul universitar Vasile Timiş, 

inspector şcolar general pen-

tru disciplina religie. Aces-

ta a susţinut în prima par-

te a întâlnirii o prelegere 

despre predarea religiei în 

contextul actual.

Cea de-a doua parte a 

consfătuirii a fost dedicată 

problemelor administrative 

cu care s-au confruntat pro-

fesorii în ultima perioadă.

Consfătuirea profesorilor 
de religie din judeţul Cluj

Noul an şcolar i-a găsit 

pregătiţi pe 87 de copii 

care provin din familii 

cu o situaţie financiară 

precară. În urma cam-

paniei filntropice lansa-

te de Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă, 

filiala Gherla, 87 de 

giozdane complet echi-

pate au ajuns la copi-

laşi dornici să înveţe.

Obiectivul pe care Asoci-

aţia noastră şi la propus, a 

fost acela de a-i ajuta pe toţi 

copii pe care îi are în evi-

denţă, ceea ce s-a şi întâm-

plat datorită sprijinului acor-

dat de oamenii cu suflet ma-

re din localităţile Gherla, 

Cluj Napoca şi Bucureşti.

Indiferent de mediul în 

care s-au născut toţi copii 

merită să fie fericiţi.Bucu-

ria pe care au transmis-o 

aceşti îngeraşi la primirea 

darurilor ne-a întărit încă 

odată convingerea că dăru-

ind vom dobândi.

Le mulţumim tuturor celor 

care s-au implicat şi au răs-

puns cu dragoste dorinţei noas-

tre de a-i ajuta pe aceşti tineri.

Rechizite şi haine pentru 
mai mulţi copii din 
protopopiatul Cluj I

Mai mulţi copii din Paro-

hiile Bădeşti, cu filia Ciu-

măfaia, Sava cu filiile Bă-

gaciu şi Mureşenii de Câm-

pie şi Chinteni au primit re-

chizite şi haine la început 

de an şcolar, prin grija Pro-

topopiatului Ortodox Cluj I. 

Ajutoarele au fost împărţi-

te înaintea începutului de 

an şcolar de asistentul so-

cial al protopopiatului, pă-

rintele Florin Ignat.

87 de copii mai fericiţi, la început de an şcolar
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Cinema „Florin Piersic”
Caini
V, D, L: 23:00; S, M, Mi: 20:00

Berzele 3D
V, S, D, L, M, Mi: 14:00, 17:00; 
J: 14:00

Cei Sapte Magnifici
V, D, L: 20:00; S, M, Mi, J: 23:00

Copiii domnisoarei Peregrine: 
Intre doua lumi 3D
J: 17:00

Deepwater Horizon: Eroi in lar-
gul marii
J: 20:00

Cinema Victoria
Câini
V, D: 17:30, 22:30; S, J : 20:00; L: 
19:00; M: 15:15, 22:30; Mi: 22:30

Bondoc
V: 15:00; M: 17:30; J: 15:15

Berzele
V, S, D: 13:00

Bridget Jones însărcinată
S: 17:30; D, Mi: 20:00; L: 15:00

#Selfie 69
V: 20:00; L: 17:00; Mi: 15:15 ; 
J: 17:30

Nerve: Adevăr sau provocare
S, J: 22:30; D: 15:00; M: 20:00

Dacă Truman ar vorbi
S: 15:00; Mi: 17:30

Sieranevada
L: 21:15

Cinema City Polus
Ben-Hur 3D
V – Ma 19:00; Mi – J 21:30

Collide
V – J 14:20

Copii Domnisoarei Peregrine: 
Intre doua lumi 3D
Mi – J 19:00

Uriasul prietenos 3D Dublat
V, L – J 14:20, 16:40; S – D 12:00, 
14:20, 16:40

Singuri Acasa 3D Dublat
V, L – J 14:00, 16:00; S – D 12:00, 
14:00, 16:00

Pete si Dragonul 3D Dublat
V, L – J 13:10; S – D 11:00, 13:10

Noua vieti
V – J 15:20

Epoca de Gheata: Ploaie 
de Meteoriti 3D dublat
V, L – J 13:00; S – D 11:00, 13:00

Brigada Sinucigasilor 3D
V – J 14:40, 21:10

Barbie in aventura spatiala
S – D 12:50

Omul din intuneric
V – J 17:20

Mecanicul 2
V – J 18:00, 20:00, 22:00

Bridget Jones Insarcinata
V – J 17:10, 19:40, 22:10

Berzele 3D Dublat
V, L – J 13:20, 15:10, 17:00, 18:50; 
S – D 11:20, 13:20, 15:10, 17:00, 
18:50

Selfie 69
V – Ma 15:00, 19:20, 21:40; Mi – 
J 19:20, 21:40

Nerve: Adevar sau Provocare
V, L – J 16:20, 18:20, 20:20, 
22:20; S – D 12:20, 16:20, 18:20, 
20:20, 22:20

Berzele 3D
V – J 20:40, 22:30

Sully: Miracolul de pe raul 

Hudson
V – J 17:10, 19:10

Cei sapte magnifici
V, L – J 14:10, 16:50, 19:30, 
22:10; S – D 11:30, 14:10, 16:50, 
19:30, 22:10

Pumni de piatra
V – Ma 21:30; Mi – J 15:00

Cinema City Iulius
Singuri Acasa 3D Dublat
V, L – J 13:30, 15:30; S – D 11:30, 
13:30, 15:30

Ratchet si Clank Cavalerii 
Galaxiei 3D Dublat
V, L – J 13:30; S – D 11:30, 13:30

Uriasul prietenos 3D
V – Ma 18:30

Pumni de piatra
V – J 15:30

I.T.
V – J 17:50

Epoca de Gheata: Ploaie 
de Meteoriti 3D dublat
S – D 11:40

Pete si Dragonul 3D Dublat
V, L – J 13:50; S – D 11:30, 13:50

Ben-Hur 3D
V – J 21:50

Noua vieti
V – J 14:50

Sully: Miracolul de pe raul 
Hudson
V – J 16:00, 18:10, 20:20, 22:20

Cei sapte magnifici
V, L – J 14:40, 17:20, 20:00, 
22:40; S – D 12:00, 14:40, 17:20, 
20:00, 22:40

Berzele 3D Dublat
V, L – J 13:40, 15:40, 17:30, 19:20; 

S – D 11:50, 12:20, 13:40, 15:40, 
17:30, 19:20

Copii Domnisoarei Peregrine: 
Intre doua lumi 3D
Mi – J 20:40

Uriasul prietenos 3D Dublat
V – Ma 13:50, 16:10; 
Mi – J 13:30, 15:50

Mecanicul 2
V – J 19:50, 22:00

Sieranevada
S – D 11:10

Selfie 69
V, L – J 16:40, 19:00, 21:20; 
S – D 12:20, 16:40, 19:00, 21:20

Daca Truman ar vorbi
V – J 14:50

Caini
V, L – J 17:10, 19:20, 21:30; 
S – D 12:40, 17:10, 19:20, 21:30

Brigada Sinucigasilor 3D
V – Ma 20:50; Mi – J 18:10

Bridget Jones Insarcinata
V – J 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

Nerve: Adevar sau Provocare
V – J 17:40, 19:40, 21:40

Berzele 3D
V – J 14:20, 16:20, 18:20, 20:10, 
21:10
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aștept telefoane la tel. 

0760-185659. (6.15)

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere 

cu trecere, balcon mare, cart. 

Gheorgheni-Mercur. Necesită îm-

bunătăţiri. Informaţii suplimenta-

re la tel. 0264-556174 sau 

0722-353810. (6.7)

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.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-

oara, la 4 km de localitatea Dej, 

mobilată, cu utilităţi, apă, gaz, 

curent, telefon, TV cablu și grădi-

nă de 33 ari. Informaţii și relaţii 

suplimentare la tel. 

0264-593488. (2.7)

¤ Cumpăr casă în apropierea Clu-

jului, locuibilă, cu utilităţi. Sunaţi 

la tel. 0751-970146. (3.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ 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. suplimentare la tel. 

0745-182440.

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

TERENURI

¤ Vând 1200 mp teren pentru vi-
lă, în Sovata Băi, zona centrală, 
cu utilităţi în apropiere. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (2.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (2.7)

¤ Vând 18100 mp teren, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Căminul de vârstnici Sfânta 
Sava, teren plan, compact, preta-
bil pentru construcţii de anvergu-
ră, front 280 m la șoseaua euro-
peană E60, curent electric, carte 
funciară, preţ 10 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona 
Cătun-Pleș, intravilan, front 94 m 
spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 
m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 6 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. 
Aștept telefoane la nr. 
0740-876853. (3.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în su-
pr. de 1400 mp, cu pomi fructifi -
eri și teren pentru grădinărit, zo-
nă frumoasă, liniștită, drum 
asfaltat, front 19 m, în loc. Mera, 
la 13 km de Cluj. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-312851. (6.9)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (6.9)

¤ 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.

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa de 

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.

1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în 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

GARSONIERE

Absolventă a Facultății 
de Medicină, caut 

pentru închiriat 
garsonieră în cart. 
Mărăști, zona BRD, 

Kaufl and sau în 
Mănăștur, 

zona Kaufl and.
Exclus agenții. 

Cer și ofer seriozitate.
Aștept telefoane la 

0753-506565.

APARTAMENTE

¤ Două studente, căutăm pentru 
închiriat apartament cu 2 came-
re. Tel. 0745-605924 sau 
0264-556174. (6.7)

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comer-
cial în Cluj-Napoca, pentru biro-
uri. Informaţii și detalii la telefon 
0740-876853. (1.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(10.13*)

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Execut amenajări interioare la-
vabil, vopsesc în ulei, repar spa-
leţi. Aștept oferte serioase, ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-362823. (3.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (6.7)

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

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

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 

internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email:
horea@orange-webagency.com.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

PIESE AUTO

¤ Vând arcuri spate pentru auto-
turism ”Alfa Romeo” 156, pe 
benzină, preţ 100 RON, stare per-
fectă. Informaţii suplimentare la 
tel. 0740-044173. (2.7)

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-593488. (2.7)

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

¤ Vând sobă teracotă, tip cismă, 
pe 7 rânduri, culoare maro, de-
montată, material fontă. Infor-
maţii suplimentare la 
0722-515094. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut cu peda-
lă, în stare bună de funcţionare, 
preţ 200 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0726-759145. (2.7)

ELECTRO

¤ Vând xerox pentru piese de 
schimb, marca XEROX 5018. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-569336. (6.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, ”Poljot”, ”Pobeda”, 
”Raketa”, original, toate în stare 
foarte bună și 6 buc colecţie de 
ceasuri de buzunar de epocă cu 
lanţuri și cutie. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (6.7)

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (6.7)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, 
“Praktica LTL-3”, ”Smena“, ”Ko-
dak C503”, stare foarte bună. 
Inf. la tel. 0759-020427. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând diferite obiecte de mobi-
lier. Informaţii și detalii la 
0264-593488. (6.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie 
sau mobilă suspendată. Sunaţi 
vă rog la tel. 0747-930365. (6.7)

¤ Vând mobilier, mese și scaune, 
pentru dotare săli de cursuri. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-569336. (6.7)

¤ Vând masă extensibilă, din 
lemn masiv, ideală pentru living 
și o masă de cafea de la IKEA, cu-
loarea lemnului, produs nou. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0740-044173. (2.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobili-
er în stare bună. Informaţii și re-
laţii suplimentare la 
0264-593488. (2.7)

¤ Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase, caba-
ne, persoane care au casă cu cur-
te. Inf. la tel. 0745-569336. (3.7)

¤ Vând două canapele extensibile, 
model vechi, dulap cu două uși, 
dulap pentru haine și lenjerie cu 
furnir, tapiţerie pentru recamier, 
nou tapiţată. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (3.7)

MEDICALE

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

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, lite-
ratura română și maghiară, jur-
nale de călătorii. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0726-759145. (2.7)

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSE

¤ Vând struguri aduși în Cluj la 
comandă din Vrancea, albi sau 
roșii, pentru vin, preţuri negocia-
bile. Informaţii la producător Dl. 
Ionică la tel. 0767-233801 sau în 
Cluj la tel. 0745-498299. (2.7)

¤ Vând borcane de 10 l, în stare 
perfectă, preţ 18 RON/borcan. In-
formaţii la tel. 0747-259838. (2.7)

¤ Vând plăci de vinil la preţul de 
3 RON/buc, covor cu dim. 2 x 3 
m, culoare maro (imitaţie per-
san) și ţigle de Turda din demo-
lări, preţ 1 leu/buc, negociabil. 
Tel. 0726-759145. (2.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (3.7)

¤ Vând două corturi de două per-
soane, culoare albastru, sac de 
dormit și saltea din piele 10 kg, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând costume de haine din 
camgan, culoare kaki, cămăși de 
culoare kaki, noi, cizme din pie-
le, o pereche nouă și una folosi-
tă, militare, centură cu diagonală 
din piele, la preţ mic. Inf. la tel. 
0731-235149. (3.7)

¤ Vând ţigle din demolare acope-
riș, cca 200 buc, preţ 1 leu/buc. 
Sunaţi la tel. 0726-759145. (6.7)

¤ Vând URGENT 5 costume 
bărbătești, 5 paltoane și alte 
îmbrăcăminte din lână, lucrate 
de mână, stare foarte bună. 
Preţ negociabil Tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând armă de tir cu aer compri-
mat ”Slavia” de 4,5 mm, pistol 
“Walter CP 88 de 4,5 mm, cu ali-
ce, pistol ”Rohm” de 9 mm, cu ga-
ze, Inf. la tel. 0759-020427. (6.7)

¤ Vând. feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de 
toate mărimile, articole decorati-
ve, preţ negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 

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!

culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

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

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

¤ 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 coleție de șervețele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (1.7)

¤ 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 (1.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne comu-
niste, fanioane, fotbaliști, medalii, 
decoraţii, fotografi i, cer și ofer seri-
ozitate. Aștept oferte serioase. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut ”Sin-
ger”, foarte veche și colecţie de 
timbre. Informaţii la tel. 
0759-02042. (6.7)

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

PIERDERI

¤ S.C. EGRI VITRAILLE S.R.L., RO 
11062289, J12/1286/1998, pier-
dut C.I.F.. Se declară nul. (1.1)

www.batrom.ro
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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!

Cursuri acreditate pentru coafor
La Ciao Bella Academy punem la dispozitie cele mai 

bune materiale de studiu pentru a face din pasiunea ta 
pentru coafor o meserie de succes.

Credem ca educarea, motivarea si perfectionarea studentilor 
nostri prin insusirea celor mai noi si apreciate tehnici la nivel 
mondial face diferenta pentru dezvoltarea profesionala.

De aceea oferim studentilor nostri posibiltatea de a invata 
din situatii reale din salon, urmand un curs a carui structura 
este special conceputa pentru pregatirea ca viitor specialist.

Teoria si practica vor fi  sustinute de Trainer si 
Formator Mihaela VODNAR

Detalii si inscrieri: telefon: 0746 723 505 – Mihaela Vodnar
Facebook: www.facebook.com/CiaoBellaRo
Site: www.ciabella.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

în condiţii avantajoase de salarizare, plată 
ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la telefon 021-335.00.11 sau 
0784-290.182, de luni până vineri, 

între orele 09:00-18:00.

AGENŢI
DE CURĂŢENIE

TBI CREDIT IFN S.A.
acorda CREDITE cu rate fi xe pentru

ANGAJATI si PENSIONARI 
pana la 75 ani

inf. tel: 0364-401790; 0731 034 915
Cluj-Napoca, Str. Petofi  Sandor (fosta Tutunului) nr. 13

Exemplu reprezentativ: Pentru un credit de nevoi personale în valoare de 10.000 Lei, pe 

o durata de 12 luni, rata anuala a dobânzii este 9,9%, fi xa pe toata perioada derularii creditului, 

comisionul de analiza a dosarului este de 641,75 Lei, iar rata lunara va fi  de 935,08 Lei. 

Dobânda anuala efectiva (DAE) este de 24,14%, iar valoarea totala platibila de împrumutat 

este de 11.221,01 Lei. Oferta este valabila pentru o valoare minima a creditului de 6.000 lei 

si o durata maxima a contractului de credit de 12 luni.

Alatura-te echipei noastre de succes!
Daca esti o persoana responsabila, dinamica si cu initiativa,

noi cautam vanzatori sector alimentar, 
pentru magazinul din Cluj!

Se ofera:
• Salariu de incadrare 1800 lei
• Bonusuri de performanta
• Bonuri de masa
• Card intr-o retea privata de sanatate
• Decontarea transportului.

Cv-urile se trimit pe adresa de e-mail magazink63@
sergiana.ro sau personal@sergiana.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0723528951 
sau 0735011595.

LICITAŢIE PUBLICĂ

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ NAPOCA

Organizează

Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru
vânzarea bunurilor rezultate din casare pe anul 2016

Obiectul licitaţiei il constituie valorifi carea prin vânzare, 

în conformitate cu procedurile cuprinse în HG 841/1995, 

a obiectelor de inventar scoase din functiune pe anul 2016.

Lista obiectelor de inventar ce vor fi  valorifi cate se afl a 

la Biroul Achizitii Publice

Licitaţia va avea loc la data de 11.10.2016 ora 11, la 

sediul Universităţii de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, 

Calea Mănăștur nr.3-5, Cluj Napoca. În caz de neadjudecare 

licitaţia se va repeta în fi ecare zi de marti, în același loc 

și aceeași oră, timp de trei săptămâni. Preţul de pornire 

se afl a in lista.

În caz de neadjudecare urmatorele zile de desfasurare 

a licitaţiei vor fi : 18.10.2016/ora 11 (pretul initial va fi  

diminuat cu pana la 20%) si 25.10.2016 ora 11(pretul 

initial va fi  diminuat cu pana la 40%).

Cota de cheltuieli de participare este de 20 lei, iar 

garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire 

pentru cantitatea licitată, sume care vor fi  achitate la 

casieria universităţii până cel târziu la ora de pornire a 

licitaţiei.

Solicitanţii vor prezenta o copie după actul de identitate 

în cazul persoanelor fi zice , respectiv după certifi catul de 

înregistrare fi scală pentru persoanele juridice și vor indica 

în cererea de participare la licitaţie cantitatea și felul 

bunului pe care doresc să-l liciteze.

Alte informaţii: tel. 0264596384, int.157, zilnic între 

orele 9-12.

ANUNŢ PUBLIC 
privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Consiliul Judetean Cluj anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Imbunatatirea infrastructurii rutiere de 
importanta regionala – traseul Regional Transilvania Nord 
– Drumul Bistritei“, propus a fi  amplasat in comunele 
Taga, Geaca, Palatca, Caianu, Aschileu, judetul Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, 
nr. 99, in zilele de luni-vineri intre orele 9:00 – 14:00 .

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, 
nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax 0264-410.716, e-mail: 
office@apmcj.anpm.ro.

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Cu ocazia desfasurarii Crosului Companiilor, duminica 
25 septembrie 2016, intre orele 6:00 – 12:30, transportul 
cu tramvaie pe linia 101(Str. Bucium – P-ta Garii) va fi  
asigurat prin autobuze.

Intre orele 8:00 – 12:30 linia 101A va circula pe traseu 
deviat in ambele sensuri din Spl. Independentei pe str. 
Garibaldi – P-ta 14 Iulie – str. O. Goga – str. Dragalina – 
str. Horea – P-ta Garii. Se suspenda statiile Cluj Arena, 
Parcul Central si Baritiu.

De asemenea, intre orele 8:00 – 12:30 linia M 26 
(Floresti Cetate – H. Sport) va circula pana in statia Hotel 
Sport (str. G. Cosbuc). Se suspenda statia E. Isac.

Va multumim pentru intelegere.
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Victorie pentru 
handbaliste la 
Bistriţa
Handbalistele Universităţii Cluj 
au câștigat miercuri, 21 sep-
tembrie, pe terenul celor de la 
CSM Bistriţa cu scorul de 
31-24, într-un meci contând 
pentru etapa a treia a Ligii 
Naţionale de Handbal Feminin, 
transmite site-ul ofi cial al 
Clubului Sportiv clujean. 
Clujencele au controlat jocul 
din startul acestuia și au con-
dus la pauză cu 13-10. Cele 
mai bune marcatoare ale echi-
pei noastre au fost Alla Sheiko 
cu 9 goluri, Laura Popa cu 6 
goluri și Florina Chintoan cu 5 
goluri. Cristina Laslo și Abigail 
Vălean au avut câte 4 reușite. 
Sportivele antrenate de 
Carmen Amariei au obţinut ast-
fel prima victorie a sezonului, 
urmând să primească vizita ce-
lor de la Unirea Slobozia în 
runda următoare.

Victorie pentru 
voleibaliste cu 
Elveţia
Selecţionata feminină de volei a 
României a învins formaţia 
Elveţiei cu scorul de 3-0 (25-12, 
25-11, 25-14), joi, în prima zi a 
turneului de la Piatra Neamţ, 
din cadrul Grupei E a prelimina-
riilor Campionatului European 
din 2017. Tricolorele s-au impus 
clar, după 63 de minute de joc, 
într-un meci în care Elveţia s-a 
afl at doar de patru ori în avan-
taj. Cele mai bune jucătoare ale 
echipei noastre au fost Nneka 
Obiamaka Onyejekwe, cu 12 
puncte, Adina Salaoru, 11 punc-
te, Ana Cristina Cazacu, 11 
puncte, Ioana Maria Baciu, 9 
puncte. Bulgaria este lider, cu 9 
puncte, urmată de România, 6 
puncte, Muntenegru, 4 puncte, 
Elveţia, 2 puncte. În al doilea 
meci al zilei urmau să se înfrun-
te Bulgaria și Muntenegru 
(19,45). Astăzi, vineri, vor avea 
loc partidele România — 
Muntenegru (17,00) și Elveţia 
— Bulgaria (19,45). 
Câștigătoarea grupei se califi că 
direct la turneul fi nal, iar echipa 
clasată pe locul al doilea merge 
în faza a treia a preliminariilor.

Niculescu, în sferturi 
la Seul
Jucătoarea română de tenis 
Monica Niculescu s-a califi cat, 
joi, în sferturile de fi nală ale tur-
neului WTA de la Seul, dotat cu 
premii totale de 226.750 dolari, 
după ce a dispus cu 6-2, 6-2 de 
Anna Karolina Schmiedlova 
(Slovacia), anunţă agenţia 
Agerpres. Niculescu (28 de ani, 
55 WTA), a cincea favorită, a 
trecut după o oră și 32 de minu-
te de Schmiedlova (22 ani, 100 
WTA), câștigătoarea titlului la 
București în 2015. Monica a 
câștigat astfel toate cele trei 
confruntări cu Schmiedlova, pri-
mele două fi ind în 2014, în pri-
mul tur la Shenzhen, cu 4-6, 
6-1, 6-3, și la Florianopolis, cu 
6-0, 4-6, 6-2. Niculescu și-a asi-
gurat un cec de 5.900 dolari și 
60 de puncte WTA, iar în sferturi 
ar putea să o întâlnească pe 
Irina Begu, principala favorită și 
deţinătoarea titlului la Seul, da-
că aceasta va trece de Jana 
Cepelova (Slovacia). Tot joi are 
loc meciul dintre Patricia Maria 
Ţig și belgianca Kirsten Flipkens.

Pe scurt

Selecționerul reprezenta-

tivei Armeniei, Varuzhan 

Sukiasyan, 60 de ani, a 

anunțat numele a 13 jucă-

tori din afara țării pe care 

va miza în partidele din 

octombrie contând pentru 

preliminariile 

Campionatului Mondial 

2018, anunță Agerpres.

Pe 8 octombrie, de la ora 

19:00 (ora României), Arme-

nia întâlnește selecționata Ro-

mâniei la Erevan, în etapa se-

cundă a grupei E de califi care. 

Trei zile mai târziu, pe 11 oc-

tombrie, Armenia se deplasea-

ză în Polonia, în timp ce trico-

lorii vor juca în Kazahstan. Cei 

13 stranieri convocați în repre-

zentativa Armeniei pentru ”du-

bla” din octombrie sunt: 

Fundași - Gaël Andonian (Mar-

seille/Franța, 21 de ani), 

Hovhannes Hambardzumyan 

(Vardar/Macedonia, 25), Va-

razdat Haroyan (Padideh/Iran, 

24), Taron Voskanyan (Karmi-

otissa/Cipru, 23), Levon Hay-

rapetyan (Paykan/Iran, 27), 

Hrayr Mkoyan (Esteghlal Te-

hran/Iran, 30); Mijlocași - 

Henrikh Mkhitaryan (Man. U-

nited/Anglia, 27), Marcos Pi-

zzelli (Al-Fujairah/EAU, 31), 

Aras Özbiliz (Beșiktaș/Turcia, 

26), Gor Malakyan (Stal Kami-

anske/Ucraina, 22), David Ma-

noyan (Karmiotissa/Cipru, 26), 

Tigran Barseghyan (Vardar/Ma-

cedonia, 22); Atacant: Heham 

Kadymyan (Karpaty Lvov/

Ucraina, 23). România va în-

tâlni Armenia pe 8 octombrie 

şi Kazahstan pe 11 octombrie, 

în preliminariile Campionatu-

lui Mondial de fotbal din 2018. 

În primele meciuri din grupă 

Muntenegru a fost egala Ro-

mâniei, 1-1, pe Cluj Arena, în 

timp ce Danemarca a învins 

pe terenul ei Armenia cu 1-0, 

iar Kazahstan a remizat cu Po-

lonia, acasă, scor 2-2.

Armenia mizează pe 13 
stranieri cu RomâniaEchipa masculină 

de tenis a României 

va întâlni Belarus, 

în deplasare, în primul 

tur al Cupei Davis 2017, 

în Grupa I valorică 

a zonei Europa-Africa, 

după tragerea la sorţi 

efectuată joi, la Londra. 

Anterior tricolorii 

au pierdut la Cluj, 1-4 

contra echipei Spaniei.

Confruntarea dintre Ro-

mânia şi Belarus se va des-

făşura perioada 3-5 februa-

rie, iar dacă vor trece de Be-

larus, tricolorii urmând să 

joace în deplasare, sportivii 

români vor întâlni Austria în 

al doilea tur, conform agen-

ţiei Agerpres. Anul acesta 

România a fost învinsă de 

Spania cu 4-1 la Cluj-Napo-

ca, în al doilea tur al Grupei 

I. Belarus a promovat în Gru-

pa I valorică după ce a dis-

pus cu 4-1 de Danemarca în 

turul al treilea al Grupei a 

II-a. Cei mai buni tenismeni 

belaruşi la simplu sunt Ilia 

Ivaşka (22 ani, 170 ATP), 

Vladimir Ignatik (26 ani, 210 

ATP), Igor Gherasimov (23 

ani, 222 ATP), Dmitri Jirmont 

(27 ani, 284 ATP). La dublu, 

„veteranul” Max Mirnîi (39 

ani) ocupă locul 22, iar 

Aleksandr Burîi (29 ani) se 

afl ă pe 88. România şi Bela-

rus s-au mai întâlnit o sin-

gură dată, în 2005, în primul 

tur al Grupei Mondiale, tri-

colorii câştigând cu 3-2 la 

Braşov, prin punctele aduse 

de Andrei Pavel (două) şi 

Victor Hănescu. Pentru oas-

peţi au punctat Mirnîi şi „du-

blul” Max Mirnîi/Vladimir 

Volcikov. În meciul cu Spa-

nia de la Cluj singurul punct 

al tricolorilor a fost adus de 

dublul Horia Tecău-Florin 

Mergea, medaliaţi cu argint 

la Olimpiada de la Rio de Ja-

neiro. Din echipa României 

au mai făcut parte Adrian 

Ungur şi Marius Copil.

România – Belarus în Cupa Davis

Ovidiu Cornea 
sport@monitorulcj.ro

După două victorii la scor 

pe Cluj Arena, „U” face 

sâmbătă prima deplasare 

a sezonului, în periplul 

său de Liga a 4-a, pe tere-

nul liderului Someşului 

Gilău. Universitatea a 

anunţat deja că organizea-

ză o plecare în „coloană” 

spre stadionul din comuna 

clujeană, cu plecare de la 

mall-ul din Floreşti.

„Coloană de maşini în alb şi 

negru!” Pentru că sâmbătă joa-

că „U” în deplasare. Pentru că 

suntem o singură voce, care stri-

gă neîncetat „Haide U”! Pentru 

că spectacolul galeriei te-a fas-

cinat încă de la primul tău pas 

pe stadion. Pentru că mai ai în-

că impregnată pe retină imagi-

nea deplasărilor memorabile din 

ultimii ani. Pentru toate astea, 

şi nu numai, trebuie să vii sâm-

bătă dimineaţă, la ora 8:30, în 

parcarea Polus Center, de unde 

deplasarea va continua în co-

loană, cu maşinile personale, 

spre terenul din Gilău, acolo un-

de vom juca împotriva liderului 

Someşul. Pentru că doar împre-

ună suntem „U”. Ne vedem sâm-

bătă!”, au scris ofi cialii clubu-

lui pe pagina de Facebook a echi-

pei, lansată de curând. Potrivit 

ofi cialilor lui „U”, între 1.600 – 

2.000 de vor asista la meci.

La fi ecare din cele 2 meciuri 

ale studenţilor de până acum 

12-0 cu Unirea Triteni şi 7-0 cu 

CFR Dej au fost prezenţi înspre 

3.000 de spectatori, care în spe-

cial la primul meci au realizat 

o coregrafi e încântătoare.

Spectatorii, în afara arenei

Reprezentanţii lui „U” Cluj 

au mai anunţat că din cauza 

capacităţii limitate a stadio-

nului din Gilău, spectaorii vor 

fi  nevoiţi să vadă meciul din 

afara arenei propriu-zise: „Cu 

două zile rămase până la pri-

ma deplasare a sezonului, cea 

de la Gilău, cu liderul Some-

şul, băieţii noştri trag tare la 

antrenamente, pentru o nouă 

victorie, a treia din acest cam-

pionat. #UCluj s-a pregătit în 

această dimineaţă în Parcul 

Sportiv „Iuliu Haţieganu”. În-

trucât baza sportivă din Gi-

lău, pe care vom juca sâmbă-

tă, dispune de puţine locuri 

pe scaune, fanii „Şepcilor ro-

şii”, dar şi cei ai gazdelor, vor 

urmări partida din afara are-

nei. În schimb, accesul jurna-

liştilor clujeni va fi  permis în 

incită, pe baza legitimaţiei de 

presă. Organizatorii nu au scos 

la vânzare bilete pentru acest 

meci”, au scris U-iştii pe pa-

gina amintită. Meciul va în-

cepe la ora 11.

Lemac, golgheter

Jucătorul Universităţii Cluj, 

Brian Lemac, a reuşit până 

acum să marcheze cele mai 

multe goluri pentru „U”, 5 în 

jocul de debut în noul sezon, 

cu Unirea Triteni şi 2 cu CFR 

Dej. Ambele partide s-au dis-

putat pe Cluj Arena, jocul ur-

mător de acasă fi ind progra-

mat pe 1 octombrie, cu Uni-

rea Floreşti.

Cei patru „extratereştri”

La Universitatea Cluj evo-

luează în acest sezon patru ju-

cători cu vechi ştate de plată 

în Liga 1, crescuţi însă pepini-

era lui „U” şi impulsionaţi să 

revină la echipă de prezenţa 

fostului internaţional Ioan Ovi-

diu Sabău ca manager al noii 

structuri, susţinute de Primă-

rie şi de universităţile de stat 

din oraş. Alex Păcurar, Gabi 

Giurgiu, Ocatvian Abrundan 

şi Dorin Goga au hotărât să 

ajute în Liga a 4-a clubul.

„Anulaţi” târgul! „U” joacă la Gilău
Universitatea Cluj efectuează sâmbătă „la matineu” prima deplasare a sezonului de 
Liga a 4-a, la Gilău, localitate la a cărei limită este organizat celebrul târg de maşini.

„U” a fost susţinută de mai bine de 2.000 de fani la fi ecare din primele două jocuri
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