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ACTUALITATE

Un clujean a ocupat două locuri pe podiumul Concursului de Dramaturgie
Alexandru Teodorescu, un lice-
an de 17 ani din Cluj, a reuşit să 
capteze atenţia juriului Concur-
sului de Dramaturgie de la Timi-
şoara 2015, care a ales două tex-
te scrise de acesta în fi nala com-
petiţiei. Ocupând două locuri pe 
podium, tânărul dramaturg are 
un start bun către lumea teatra-
lă, scrie Mediafax.

În fi nala Concursului Naţional 
de Dramaturgie de la Timişoara 
au ajuns, la fel ca în alţi ani, trei 
piese de teatru, dar surpriza aces-
tei ediţii a fost faptul că două din-
tre texte – „Prieteni“ şi „Ego“ - îi 

aparţin lui Alexandru Teodores-
cu, un licean în vârstă de 17 ani 
din Cluj-Napoca. Deşi nu a câş-
tigat această competiţie - Elise 
Wilk fi ind laureata din acest an 
a Concursului Naţional de Dra-
maturgie din Timişoara, cu piesa 
"Avioane de hârtie" -, organiza-
torii îi laudă talentul.

Alexandru Teodorescu, năs-
cut pe 6 octombrie 1997, este 
elev în clasa a XI-a la Liceul de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu“ 
din Cluj-Napoca. Deşi urmează 
cursurile unui liceu cu profi l re-
al, Alexandru spune că în lumea 

teatrului se regăseşte încă din 
clasa a VI-a, când a intrat prima 
dată în contact cu această artă, 
făcând parte dintr-o trupă de li-
ceeni. Alături de trupa respecti-
vă a participat la festivaluri prin 
toată ţara şi „a prins gustul“ de 
a umbla, de a vedea şi cunoaş-
te oameni, iar, din pasiunea pen-
tru oameni, deşi nu-i plac tot 
timpul - după cum mărturiseşte 
-, s-a născut dorinţa de actorie, 
de dramaturgie.

A avut, totuşi, motivele lui 
pentru care a ales să urmeze un 
liceu cu profi l real. În primul rând, 

a considerat că astfel îşi va for-
ma un anumit tip de gândire, ca-
re îl va ajuta pe viitor, ceea ce s-
a şi întâmplat. Apoi, a fost apro-
pierea faţă de casă, profesorii, dar 
şi un soi de tradiţie familială: a-
tât tatăl său, cât şi sora sa au ur-
mat cursurile aceluiaşi liceu.

Încă nu ştie exact ce va face 
în anii următori, dar spune că s-
a gândit la o carieră în teatru. Da-
că va fi  actorie, regie sau drama-
turgie, acest lucru nu îl ştie deo-
camdată. În prezent, Alexandru 
Teodorescu este membru în tru-
pa de teatru independent React. 
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Declarația săptămânii

„Aliaţii americani ne-au cerut să 
oferim o locaţie (pentru un sediu 

CIA - n.r.). Dacă aş fi ştiut ce se 
putea face acolo, răspunsul 

nu ar fi fost pozitiv”

ION ILIESCU | fost președinte 
al României

Loc de joacă periculos 
pentru copii

Ovidiu Chifor – Consilierul 
ca apa sfințită

Zeci de copii se joacă în fiecare zi 
într-un părculeţ periculos, în cartierul 
Gheorgheni. Paginile 4-5

Social-democratul s-a remarcat de-a 
lungul timpului prin multe inițiative 
colective. Paginile 4-5

PUBLICITATE

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

CORUPȚIE
în familia 
CORdoș !

Schimbarea la faţă din ultimii şase ani a actualei zone 
Aleea Stadionului – Cluj Arena – Sala Polivalentă
Pe locul actualei Săli Polivalente era un teren viran, un maidan prăfuit, pe care se ridica în fiecare vară un cort de circ. Paginile 6-7
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AU TRECUT DEJA de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan 
a luat act de demisia președintelui 
Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?

PUBLICITATE

INEDIT ! INCREDIBIL ! Procurorii DNA investighează o familie întreagă !

Senatorul PSD Alexandru Cordoș, soția sa Mihaiela și fiica 
lor Andreea au fost puși sub urmărire penală de procurorii 
DNA pentru trafic de influență. Ce au descoperit 
anchetatorii și ce au de spus acuzații, citiți în pagina 3.

Politicianul 
a venit la DNA 

„să vadă 
care-i treaba” 
şi a ieşit pus 
sub urmărire 

penală

Declarația

„Aliaţii ame
oferim o loc

CIA - n.r.). 
putea

ION ILIESCU
al Românie



EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Alege Sportul – Zilele 
Sportului la Cluj
Perioada: 24–25 aprilie
Parcul Sportiv „Iuliu 
Haţieganu” Cluj-Napoca

Drag Race & Tuning Show
Perioada: 25–26 aprilie
Autostrada A3 Câmpia Turzii
Etapă națională în campionatul 
DRE

Spectacol Planetariu
Perioada 20–26 aprilie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
Întreg Universul va fi  „tălmacit“ 
pe întelesul copiilor în 
Planetariul Mobil care urmează 
să fi e instalat în incinta Muzeului 
Etnografi c al Transilvaniei

Jocurile Străbunilor – 
Introducere în jocuri 
moldovenești și fl uier 
ciobănesc
Perioada  25–26 aprilie
Fabrica de Pensule
Workshop cu Feri Ségercz, unul 
din ambasadorii culturii stră-
vechi din zona Ghimeșului și a 
Moldovei, pasionat de fl uier și 
de joc și un muzician multiin-
strumental foarte versat.

Trienala de grafi că din 
Miskolc
Perioada: 22 aprilie – 10 mai
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

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

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

Expoziția comemorativă 
Jakobovits Miklós
Perioada: 8–26 aprilie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziţie: De Vita Caesarum
Perioada: 31 martie – 30 mai
Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia aduce în atenţia publicu-
lui „seria imperială“ de medalii a 
maestrului gravor Christian 
Wermuth (216 piese păstrate în 
colecţia MNIT, dedicate împăraţi-
lor romani, bizantini, carolingieni, 
romano-germanici şi habsburgici), 
prezentată într-un cadru care evi-
denţiază climatul cultural-politic al 
epocii baroce în Europa Centrală.

Expoziție: Albrecht Dürer, 
Maestrul gravurii 
renascentiste
Perioada: 26 martie – 7 iunie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
În cadrul acestei expoziţii sunt 
prezentate 111 stampe ale lui 
ALBRECHT DÜRER, imprimate 
de Amand Durand după plăci-
le originale în cupru realizate 
de artistul german.

Expoziție: Clujul Arheologic
Perioada: 13 martie – 3 mai
Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia aduce în atenţia publi-
cului rezultatul cercetărilor efec-
tuate de arheologii Muzeului în 
anii 2013-2014 în Cluj-Napoca, 
pe strada Şt. O. Iosif, nr. 1-3.
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Meci rugby: „U“ 
Prodvinalco – RCM 
Timişoara
Ora 13.00
Parcul Sportiv „Iuliu 
Haţieganu”
SuperLIga, Etapa a V-a

Meci fotbal: „U“ Cluj – FCSB
Ora 21.00
Cluj Arena

Traviata, de Giuseppe Verdi
Ora 18.30
Opera Națională Română

Cameristele
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca 
(studio „Euphorion”) 

„Cameristele“, pus în scenă de 
Muntean Timofei este un spec-
tacol provocator, ce aduce în 
prim plan problema identității, 
a fascinației transferului de per-
sonalitate, iluzoriului și crimei.

Concert Simfonic – 
Festivalul Cluj Modern
Ora 19.00
Colegiul Academic

SÂMBĂTĂ

Ziua Astronomiei
Ora 16.00
Piața Unirii
Pasionații de astronomie vor 
participa cu multe telescoape și 
entuziasm arătând trecătorilor 
lucruri interesante de pe cer. 
Orice pasionat de astronomie și 
posesor de telescop este bine 
venit să se alăture.

Breaking the Waves
Ora 20.00
Teatrul Maghiar de Stat
Femeia naivă, dar cu o mare 
credinţă, pe nume Bess, ar tre-
bui să-L iubească mai presus de 
toate pe Dumnezeu. Bess, însă, 
are curajul de a-l iubi profund 
pe Jan, un străin, se căsătoreşte 
cu el şi încep împreună o viaţă 
fericită.

DUMINICĂ

Albă ca Zăpada
Ora 11.00/12.30
Teatrul de Păpuși „Puck”

PUBLICITATE
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Unde mergem în weekend?

METEO

60/180C
Variabil

80/190C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

7°/19° Variabil

9°/19° Soare

5°/17° Variabil

9°/19° Soare

8°/21° Înnorat

10°/20° Înnorat

7°/18° Înnorat

9°/20° Înnorat
5°/17° Variabil

4°/14° Variabil

4°/15° Variabil

7°/19° Variabil

6°/19° Variabil

5°/15° Înnorat

5°/16° Variabil

9°/20° Variabil
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

24 aprilie

1184 î.Hr.: Războiul troian: 
Potrivit legendei, grecii intră 
în Troia folosind un cal.

1877: Începe războiul ruso–
turc, la care ia parte și 
România, dornică să–și 
consfi nțească independența 
de stat deplină.

1967: Cosmonautul sovietic 
Vladimir Komarov moare în 
naveta Soyuz 1 când parașuta 
nu se deschide. Este primul 
om care moare în timpul mi-
siunilor spațiale.

1970: Este lansat primul satelit 
chinez, „Dong Fang Hong I”.

25 aprilie

1719: Este publicată 
„Robinson Crusoe” a lui 
Daniel Defoe.

1792: Tâlharul Nicolas J. 
Pelletier a devenit prima per-
soană executată prin ghiloti-
nare.

1945: A avut loc Conferința 
de la San Francisco, în vede-
rea înfi ințării ONU.

2005: România și Bulgaria 
semnează la Luxemburg 
Tratatului de aderare la 
Uniunea Europeană.

2007: Funeraliile de stat ale 
lui Boris Elțîn – primele care 
au loc cu participarea și spri-
jinul Bisericii Ortodoxe 
Ruse, care nu s-a mai impli-
cat în ceremoniile funerare 
ale unui lider rus de la dece-
sul țarului Alexandru al III-
lea, în 1894.

26 aprilie

1775: În urma convenției în-
cheiate între Imperiul Otoman 
și Austria, Bucovina intră în 
componența Imperiului 
Habsburgic.

1920: La Cluj este înfi ințat pri-
mul institut speologic din lume.

1933: S-a înfi ințat Gestapo, 
poliția secretă a Germaniei 
naziste.

1986: S–a produs accidentul 
de la Centrala Nucleară de la 
Cernobîl, afl ată la 200 km de 
Kiev.

40/180C
Variabil
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TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

4°/19° Variabil

4°/19° Variabil

3°/17° Înnorat

4°/19° Înnorat
3°/17° Variabil

2°/13° Înnorat

2°/15° Variabil

5°/19° Variabil
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RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Dresaj canin şi parada raselor 
la ,,HiperParada Animalelor”
În perioada 25 – 26 aprilie, între orele 10.00 – 
16.00, „HiperParada Animalelor” va marca 
„Ziua Internaţională a Câinilor de Salvare” și 
„Ziua Jandarmeriei Ardelene”. Evenimentul va 
avea loc la Hipermarketul Cora. Vor fi  prezenta-
te demonstraţii de dresaj canin, sporturi și utili-
tăţi ale câinilor, parada raselor și multe altele. 
„Profi taţi de această ocazie pentru a face cu-
noștinţă cu câinii de salvare, câinii de serviciu a-
parţinând M.A.I., școli de dresaj, practicanţi ai 
sporturilor canine, câini din peste 20 de rase a-
parţinând crescătorilor clujeni. Pe lângă vastul 
program de demonstraţii pe care l-am pregătit 
pentru dumneavoastră, dorim ca acest eveni-
ment să fi e o poartă deschisă între vizitatori și 
partenerii noștri. Veţi putea adresa direct între-
bări și cere detalii specialiștilor prezenţi, care vă 
vor sta la dispoziţie la standurile proprii”, au 
declarat organizatorii. Cei interesaţi se vor pu-
tea documenta pentru a alege rasa viitorului 
dvs. căţel; școala de dresaj potrivită pentru câi-
nele pe care deja îl aveţi; locul unde să vă lăsaţi 
căţelul când mergeţi în concediu; clinica veteri-

nară unde să vă îngrijiţi de sănătatea lui; activi-
tăţile sau sporturile pe care le puteţi practica 
împreună; modalitatea în care vă puteţi implica 
sau puteţi susţine voluntarii care își dedică tim-
pul și energia ajutorării semenilor. 
,,HiperParada Animalelor” este organizată de 
Hipermarketul Cora Cluj împreună cu Asociaţia 
pentru Câini de Salvare Transilvania și 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj.

EVENIMENTE LA 
SALA POLIVALENTĂ
•  25 aprilie, ora 11:00: Cupa 

Tansilvaniei de MMA
Al V-lea Campionat de MMA 
Amator organizat în România 
sub egida IMMAF si primul 
campionat de MMA amatori 
sub această egidă organizat 
în zona Transilvaniei. 
Evenimentul reprezintă penul-
tima etapa de califi care pen-
tru Campionatul Mondial de 
MMA.

•  25-26 aprilie: Al 4-lea 
Turneu Semifi nal 
al categoriei U13 
Echipele participante sunt: 
ACS Dan Dacian 1 București, 
CSS Sighetu Marmaţiei, CSS 
Târgoviște, LPS CSS Bihorul 
Oradea, BCM LPS Viitorul 
CSU 2 Pitești, CSS Viitorul 
Cluj-Napoca, BCM LPS 
Viitorul CSU 1 Pitești si CS 
U-Mobitelco 3 Cluj-Napoca.

•  24 aprilie, ora 09.00–13:00: 
Bursa Generală a Locurilor 
de Muncă 
Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Cluj va scoate vineri la bătaie 
2000 de posturi vacante. 
Evenimentul va avea loc pe 
holul etajului 1 al Sălii 
Polivalente și se adresează tu-
turor persoanelor afl ate în că-
utarea unui loc de munca, fi e 
că sunt sau nu în evidenţele 
agenţiei de ocupare.
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Senatorul Alexandru Cordoş, 

soţia acestuia, Mihaiela 

Cordoş, şi fi ica lor Andreea 

au fost puşi sub urmărire 

penală de procurorii DNA, 

Mihaiela Cordoş fi ind acuza-

tă că a luat mită pentru a 

obţine locuri de muncă mai 

multor persoane, cu ajutorul 

soţului şi fi icei.

Mihaiela Cordoş, referent 

la Spitalului Clinic Judeţean 

Cluj, este urmărită penal pen-

tru trafi c de infl uenţă, în for-

mă continuată (26 acte mate-

riale), în timp ce soţul şi fi i-

ca sa sunt acuzaţi de compli-

citate la trafi c de infl uenţă, în 

formă continuată, pentru cinci, 

respectiv trei acte materiale.

Potrivit anchetatorilor, în in-

tervalul noiembrie 2014 – pre-

zent, Mihaiela Cordoş a pretins 

de la mai multe persoane fo-

loase materiale necuvenite cu-

prinse între 1.000 şi 10.000 lei, 

pentru ca, prin infl uenţa pe ca-

re ea şi soţul său o aveau asu-

pra persoanelor cu funcţii de 

conducere din cadrul Spitalu-

lui Clinic Judeţean Cluj, Inspec-

toratului Şcolar Judeţean Cluj 

şi a altor instituţii publice, să 

obţină cumpărătorilor de infl u-

enţă posturi/locuri de muncă 

cum ar fi  cele de: profesor su-

plinitor, infi rmier, asistent me-

dical, juristconsult etc.

„În perioada ianuarie – apri-

lie 2015, Mihaiela Cordoş a fost 

sprijinită şi de fi ica-sa, Cordoş 

Andreea Alexandra, care cunoş-

tea faptul că mama sa primea 

foloase necuvenite pentru a-şi 

trafi ca infl uenţa pe lângă diferi-

te persoane din instituţiile mai 

sus amintite, mai spun procuro-

rii. Concret, la data de 24 ianu-

arie 2015, la solicitarea mamei 

sale, Andreea Cordoş s-a depla-

sat la locul de muncă al unei per-

soane şi i-a remis acesteia su-

biectele pentru proba orală a 

unui concurs pentru ocuparea 

unui post de asistent medical în 

cadrul Spitalului Clinic Judeţean 

Cluj”, susţin procurorii DNA Cluj.

De frica percheziţiilor, a 
cerut să înapoieze mita

Senatorul Alexandru Cor-

doş a sunat-o şi i-a cerut fi i-

cei sale să înapoieze banii 

unuia dintre cumpărătorii de 

infl uenţă, după ce a afl at că 

procurorii DNA fac mai mul-

te percheziţii, în legătură cu 

acţiunile soţiei sale, susţin u-

nele surse judiciare.

„În alte două rânduri, a-

ceasta a înapoiat unor persoa-

ne o parte din banii pe care 

mama sa îi primise pentru a-şi 

trafi ca infl uenţa pe lângă mem-

brii comisiilor de examinare 

din cadrul Spitalului Clinic Ju-

deţean Cluj. În cauză, se des-

făşoară acte de urmărire pe-

nală şi faţă de alte persoane, 

mai informează DNA”, mai 

spun procurorii anticorupţie.

Senatorul PSD Alexandru 

Cordoş s-a prezentat joi la DNA 

Cluj însoţit de un avocat care 

a precizat că parlamentarul nu 

a fost citat de către procurori, 

ci "a venit să vadă care-i trea-

ba", în urma percheziţiilor de 

joi, de la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă (SJU) Cluj.

Cordoş: Am încredere 
în familia mea

Senatorul PSD a declarat în 

urma percheziţiilor DNA la SJU 

Cluj că are încredere în familia 

sa şi consideră că „justiţia va do-

vedi” că acuzaţiile nu sunt ade-

vărate, adăugând că nu are ni-

cio legătură „cu aceste lucruri”.

„Am încredere că aceste acu-

zaţii nu sunt adevărate, am în-

credere în soţia mea, în familia 

mea. Faptul că lucrează la Re-

surse Umane, sigur că este obli-

gată să vorbească cu multă lu-

me, dar eu cred că aceste lu-

cruri justiţia le va dovedi că nu 

sunt adevărate. În ceea ce mă 

priveşte, nu am nicio legătură 

cu aceste lucruri, este expune-

rea omului politic întotdeauna 

în această situaţie”, a declarat 

senatorul Alexandru Cordoş. Se-

natorul PSD a adăugat că nu 

ştie dacă soţia sa a fost dusă la 

audieri la DNA. „Ştiu doar că 

au fost percheziţii la Spitalul Cli-

nic Judeţean de Urgenţă Cluj”, 

a mai spus Alexandru Cordoş.

ULTIMA ORĂ: După mai 

multe ore de audieri, senato-

rul Alexandru Cordoş a pără-

sit pe furiş sediul DNA Cluj, 

în timp ce presa stătea de vor-

bă cu avocatul acestuia, Tibe-

riu Ban. Fiica sa a plecat, de 

asemenea, după câteva ore, fă-

ră să dea declaraţii. Până la în-

chiderea ediţiei, reprezentan-

ţii DNA nu au confi rmat ofi -

cial reţinerea Mihaielei Cor-

doş, însă surse judiciare au 

precizat că aceasta a fost reţi-

nută pentru 24 de ore.

Familia senatorului PSD Cordoș, 
anchetată pentru fapte de corupție
Senatorul PSD Alexandru Cordoș ş i fiica sa sunt cercetaţ i de procurorii Direcției Naționale Anticorupție 
pentru complicitate la traficul de influenţ ă  fă cut de soţ ie!

Senatorul Alexandru Cordoş, soţia acestuia, Mihaiela Cordoș, dar şi fi ica lor Andreea au fost puşi sub 
urmărire penală de procurorii DNA

Ce avere au soţii Cordoş

Potrivit ultimei declaraţii de avere, Alexandru Cordoș are în depo-
zite bancare aproape 47.000 de lei, dar și credite de peste 1,7 mi-
lioane lei și 18.000 de euro. De asemenea, parlamentarul deţine:
• un teren de 0,51 hectare în comuna Feleacu
•  un teren moștenit de la părinţii săi în anul 1992, în municipiul 

Turda în suprafaţă de 5,90 hectare
•  un apartament în Cluj-Napoca, cumpărat în anul 2001, în su-

prafaţă de 86,60 de metri pătraţi
•  o casă în construcţie în comuna Feleacu, cu o suprafaţă de 

126,5 de metri pătraţi.
•  este posesorul unui autoturism Audi din anul 2009, pe care l-a 

cumpărat
•  în 2013 a câștigat peste 70.000 de lei de la Senat, plus 15.454 

de lei în calitate de cadru universitar la Facultatea de Drept a 
Universităţii Creștine „Dimitrie Cantemir” București.

Soţia sa, Mihaiela, a încasat, în același an, suma de 14.102 de lei 
de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj. Tot la venituri, Cordoș 
a încasat din arendarea unui teren agricol suma de 1.300 de lei.

Senatorul Alexandru Cordoş 
le este cunoscut procurorilor DNA

Pe numele senatorului Alexandru Cordoș există deschis un 
alt dosar penal la DNA București. Senatorul este urmărit pe-
nal pentru favorizarea făptuitorului, fi ind acuzat că prin inter-
mediul fi nului său, poliţistul de la DNA Cluj, Valentin Tătar, ar 
fi  afl at de ancheta pe care procurorii o derulau împotriva lui 
Horea Uioreanu, fostul șef al CJ Cluj și a altor lideri PSD, între 
care Remus Lăpușan, președintele PSD Cluj și a lui Ioan 
Oleleu, vicepreședintele CJ Cluj. După ce a primit informaţia, 
Cordoș ar fi  transmis-o mai departe către Ioan Oleleu. “În 
cursul anului 2014, suspectul Cordoș Alexandru a ajutat per-
soanele cercetate de procurorii anticorupţie, într-un dosar pe-
nal, avertizându-le că le sunt interceptate convorbirile telefo-
nice”, preciza DNA Cluj la acea vreme.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

11 legi au fost adoptate 

zilele trecute, tacit, în 

Senat, pentru că aleşii nu 

şi-au găsit timp să le dez-

bată.

Dintre acestea, două vi-

zează alegerile locale de la 

anul. Astfel, senatorii au 

adoptat tacit alegerea prima-

rilor şi a preşedinţilor de ju-

deţ în două tururi de scrutin 

şi limitarea numărului de 

mandate pentru aleşii locali 

la două, potrivit digi24. Cu 

alte cuvinte, senatorii au pa-

sat iniţiativa Camerei Depu-

taţilor, care este şi for deci-

zional în acest caz.

Constituţia limitează doar 
mandatul preşedintelui

Astfel, senatorii nu s-au 

deranjat să dezbată propu-

nere o care limitează un 

drept, şi anume dreptul de 

a fi  ales, aşa cum arată şi 

Constituţia.

În Legea Fundamentală es-

te limitat doar numărul de 

mandate în cazul preşedinte-

lui, nu şi în cazul aleşilor a-

leşi locali şi al parlamentari-

lor.

Există o serie de argumen-

te pentru acceptarea unei ast-

fel de iniţiative: pentru prime-

nirea clasei politice, pentru a 

nu se instala un fel de dicta-

tură, pentru a nu se ajunge la 

baroniade locale, au sublini-

at unii politicieni, de-a lungul 

timpului.

Pe de altă parte, unii po-

liticieni au subliniat că aceas-

tă măsură ar trebui să se ex-

tindă şi la parlamentari.

De asemenea, una dintre 

legile care au trecut tacit in-

troduce votul obligatoriu, sub 

presiunea sancţiunii, pentru 

toţi cetăţenii cu drept de vot. 

Excepţie fac cei care au pes-

te 80 de ani şi românii cu bo-

li cronice. Iniţiativa aparţine 

mai multor aleşi de la PSD şi 

UNPR. Vizează şi posibilita-

tea ca alegătorii să nu acorde 

votul niciunui candidat, aşa-zi-

sul „vot în alb“.

O altă propunere prevede 

dotarea fi ecărei secţii de vo-

tare cu camere de suprave-

ghere. Alegătorii ar urma să 

îşi exercite votul doar la sec-

ţia arondată adresei de do-

miciliu, iar buletinele să fi e 

tipărite de tipografi i din afa-

ra ţării.

Toate cele unsprezece legi 

aprobate în Senat vor fi  supu-

se votului deputaţilor, Came-

ra fi ind forul decizional. 

Senatorii nu au timp să legifereze
Aleşii din Camera Superioară a Parlamentului nu mai legiferează şi lasă iniţiativele să treacă tacit.

Ce spune Comisia 
de la Veneţia

Comisia de la Veneţia con-
sideră că limitarea manda-
tului unui politician sau al 
unui ales local este de fapt 
o măsură nedemocratică.

Potrivit unui raport adop-
tat de această comisie în 
2013, limitarea mandatu-
lui și dreptul de a fi  ales, 
respectiv reales presupune 
limitarea  democraţiei. 

De altfel, Constituţia 
României prevede dreptul 
fi ecăruia de a candida și 
de a fi  ales, neexistând  
restricţii decât la președin-
tele României.

Ce anchetează procurorii DNA 
Procurorii DNA au făcut, 

joi, percheziţii la 

Spitalul Judeţean Cluj, 

dosarul vizând infracţi-

uni de trafic de influen-

ţă pentru ca opt persoa-

ne să obţină locuri de 

muncă la instituţii 

publice.

Astfel, Mihaiela Cordoş 

a promis unei persoane că, 

în schimbul unor foloase ne-

cuvenite, îi va obţine un 

post de profesor suplinitor 

la o şcoală în Cluj-Napoca, 

promisiunea fiind făcută în 

condiţiile în care femeia spu-

nea că soţul său, senatorul 

Alexandru Cordoş, se bucu-

ră de influenţă asupra in-

spectorului şcolar general 

de la ISJ Cluj şi că va inter-

veni personal la acesta pen-

tru a-i obţine locul de mun-

că promis.

Într-o altă situaţie, soţia par-

lamentarului i-a promis unei 

persoane că, în schimbul a 3.000 

lei, o va ajuta să promoveze 

examenul pentru ocuparea pos-

tului de jurist la Spitalul Clinic 

Judeţean Cluj-Napoca.

Surse din cadrul anchetei 

au adăugat că altor patru 

persoane le-a promis, în 

schimbul a 800 şi 1.500 de 

euro, că, prin trafi carea in-

fl uenţei de care se bucură 

sau afi rmă că se bucură a-

supra membrilor comisiilor 

de corectare/evaluare la exa-

menele pentru ocuparea pos-

turilor în cadrul Spitalului 

Clinic Judeţean Cluj, vor ob-

ţine un post de asistentă me-

dicală încadrată pe perioadă 

nedeterminată.

De asemenea, Mihaiela Cor-

doş a făcut demersuri pe lân-

gă persoane cu funcţii de con-

ducere din cadrul Casei Jude-

ţene de Pensii Cluj pentru an-

gajarea temporară a unei per-

soane în cadrul acestei insti-

tuţii publice.

Mihaiela Cordoş este an-

gajată ca funcţionar referent, 

la Serviciul de Resurse Uma-

ne al spitalului, de circa 20 

de ani.

Managerul Spitalului Cli-

nic Judeţean Cluj, Petru Şu-

şcă, a confirmat, joi, că la 

instituţia pe care o condu-

ce au loc percheziţii, preci-

zând că acestea sunt la Ser-

viciul de Resurse Umane şi 

adăugând că, oficial, nu a 

fost informat despre acest 

lucru.
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LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. 
Cluj, în calitate de lichidator judiciar al Manilva Est S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Madach Imre, nr. 20, jud. Cluj, organizează licitaţie 
publică pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

•  Apartamente 2 camere etaj 2 + Pod, situate în corpurile C1 și C3, str. Becaș, nr. 19-21, în suprafaţă 
utilă de 56 mp, compus din: 1 living, 1 camera, 1 bucătarie, 1 baie, 1 debara, 1 hol, și 2 balcoane 
– preţ de pornire: 327.614,29 lei + loc de parcare subsol – preţ de pornire: 20.457,14 lei;

•  Spaţiu compus din sală sport, depozit, 2 vestiare, grup sanitar și hol, în suprafaţă totală 
de 63,63 mp, situat în corpul C1 – preţ de pornire: 92.314,84 lei;

•  Spaţiu compus din birou administrativ cu curte de lumină și baie, în suprafaţă totală de 
23,72 mp, situat în corpul C5 – preţ de pornire: 34.412,90 lei;

•  Spaţiu compus din atelier întreţinere, curte de lumină și baie, în suprafaţă totală de 23,72 
mp, situat în corpul C6 – preţ de pornire: 34.412,90 lei;

•  Imobil compus din teren în cote părţi indivize cu edifi cate în bloc de locuinţe defi nit ca 
Unitate individuală nr. 8 cu Suâ20,14, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Becaș, nr. 19-21, 
corpul C5 – preţ de pornire: 26.763,87 lei

•  Imobil compus din teren în cote părţi indivize cu edifi cate în bloc de locuinţe defi nit ca 
Unitate individuală U8 cu Suâ20,14, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Becaș, nr. 19-21, 
Corpul C6 – preţ de pornire: 26.763,87 lei.

•  Bunuri mobile constând în mobilier tip hol, bucătărie, sufragerie și dormitor – preţ de 
pornire: 3.551,94 lei;

Preturile nu includ TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 05.05.2015, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din 

Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii 
pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiţii în data de 19.05.2015, 
ora 14:00, 03.06.2015, ora 14:00 și respectiv în data de 16.06.2015, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe e-mail: emilian.niculcea@solvendi.ro

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ că in 
perioada 27.04.2015 – 30.04.205 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj“ SA exe-
cută lucrări de reparaţii modernizări şi reabilitări pe următoarele sectoare:

Reabilitare și modernizare DJ 108C : Mănăstireni-Călata , km 36+050 – 44+765;
Reabilitare si modernizare DJ 107N:Gura Râșca-Someșu Rece,km 28+612- 36+200;
Reabilitare si modernizare DJ 103N:DN 1( Șaula)-limita jud.Salaj,km 0+000 – 2+800
Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 0+000 – 4+000
Reparaţie capitala străzi in localitatea Băiţa (municipiul Gherla)
Reciclare strat rutier pe DJ 161E:Habadoc-Buza,km 8+000 – 15+350
Covor asfaltic DJ 109 C: Fizeșu Gherlii – Ţaga, km 9+000 – 22+000 –lucrari de pregatire
Covor asfaltic DJ 161D : Nires-Unguras-Vl Ungurasului,km 15+520 – 22+650 ( pe sectoare)
Lucrari de intretinere drumuri pietruite pe urmatoarele sectoare:
 - DJ 161:Dăbâca-Panticeu-Sărata, km 29+000 – 40+000 ;41+100 – 49+050
Lucrari de intretinere imbracaminti asfaltice( plombari)
 - DJ 109E:Viile Dejului-Cetan ,km 1+7000 – 6+700

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

În cartierul Gheorgheni 

există un loc de joacă 

foarte periculos pentru 

copii. Oricând se pot pro-

duce accidente grave.

Părculeţul se afl ă în spatele 

blocurilor dintre strada Albac 

şi aleea Padiş şi este plin de 

zeci de copii în fi ecare zi. Un 

cititor ne-a trimis o serie de fo-

tografi i care ilustrează perfect 

modul în care părinţii îşi expun 

copiii în fi ecare zi la pericolul 

accidentării din cauza aparate-

lor şubrede. Un panou de pro-

tecţie abia se mai ţine în câte-

va şuruburi, încât dacă este îm-

pins puţin mai serios va pica 

cu tot cu copil de la o înălţime 

de cel puţin 1,5 metri. O buca-

tă de tablă dintr-un alt panou 

este ruptă şi oricând un copil 

neatent se poate tăia. Suportu-

rile de care ar trebui să se ţină 

copiii când se joacă pe unul 

din aparate sunt din metal, de-

gradate şi ruginite. Dintr-un or-

nament de pe o hintă a mai ră-

mas doar suportul metalic, iar 

coşurile de gunoi sunt distru-

se şi zac pe jos în loc să fi e 

montate pe suportul metalic. 

Nici măcar groapa cu nisip nu 

este sigură, bordura din beton 

fi ind descoperită, ruptă, iar ni-

sipul efectiv duhneşte din ca-

uza excrementelor pisicilor va-

gaboande din cartier.

REDACTIA@MONITORULCJ.RO ESTE ADRESA LA CARE

Mi-am scos copilul 

SUNT DE ANI BUNI ÎN CONSILIUL LOCAL, DAR NU ÎI 

Consilierul „ca 

Ovidiu Chifor, consilier local PSD

Coşurile de gunoi sunt la pământ VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI

Autocamioane şi bascu-

lante parchează ca la ele 

acasă sub ochii poliţiştilor 

pe străzile Clujului, deve-

nit în ultimele zile un 

imens şantier. Cu sau fără 

explicaţie, mastodonţi de 

mii de kilograme strivesc 

asfaltul pe străzile care 

sunt destinate circulaţiei 

autovehiculelor mici. Nu 

este de mirare că, încet, 

încet, străzile cedează (la 

fel ca nervii clujenilor) şi 

necesită reparaţii costisi-

toare din bugetul munici-

piului, adică din buzuna-

rele clujenilor.

În Gheorgheni se parchează cu greutate!
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 AŞTEPTĂM FOTOGRAFII CU LOCURI DE JOACĂ PERICULOASE

la joacă într-un PARC PERICOL PUBLIC

Electrica Distribuţie Cluj 

a avut nevoie de un an şi 

jumătate pentru a studia 

modul în care funcţionea-

ză softul responsabil de 

aprinderea şi stingerea 

automată a iluminatului 

public din oraş.

Consilierul local Ioan Bîldea 

a solicitat Primăriei Cluj-Napo-

ca să precizeze, în scris, de ce 

pe străzi este beznă după lăsa-

rea serii şi iluminatul public 

porneşte cu întârziere. ”Prima-

ria spune ca stie de problema 

si a sesizat Electrica si in toam-

na, iar acum va solicita prelu-

area sistemului de pornire a ilu-

minatului public. Electrica spu-

ne ca lumina e de vina. Regla-

rea automata in functie de lu-

minozitate se pare ca nu exis-

ta, ci este doar o programare 

un functie de datele primite de 

la INMH. Sper sa nu ne mai lo-

vim de problema pornirii inta-

riziate a iluminatului public du-

pa preluarea sistemului de por-

nire de catre primarie”, preci-

zează Ioan Bîldea.

În răspunsul dat consilieru-

lui local, Electrica Cluj explică 

pe larg tot mecanismul de por-

nire a iluminatului public. ”Co-

manda de aprindere respectiv 

stringere a iluminatului public 

din municipiul Cluj-Napoca se 

realizează prin intermediul apa-

ratului LUXOMAT situat pe stra-

da Dacia, nr. 11 – 13, şi a mi-

croprogramatelor MITSUBISHI 

(în număr de 119 bucăţi) mon-

tate în fi ecare bloc de măsură 

şi protecţie a iluminatului pu-

blic (BMPI-IP) din municipiul 

Cluj-Napoca. Menţionăm că re-

glarea aparatului LUXIMAT, pre-

cum şi a dispozitivelor 

MITSUBISHI afl ate în blocurile 

de măsură şi protecţie a ilumi-

natului public de la toate punc-

tele de aprindere ale municipiu-

lui Cluj-Napoca, a fost setată în 

urma unui studiu efectuat pe 

durata unui an şi jumătate, în 

corelaţie cu orele de răsărit şi 

apus primite de la INMH şi apro-

bate de către persoalul tehnic 

din cadrul Primăriei Cluj-Napo-

ca", se arată răspunsul dat de 

reprezentanţii Electica Cluj.

Potrivit aceluiaşi document, 

modifi carea orei pe timp de va-

ră, respectiv pe timp de iarnă, 

nu afectează aprinderea şi stin-

gerea iluminatului public. A-

ceastă modifi care a fost prevă-

zută în momentul în care s-a 

realizat softul care a fost im-

plementat în dispozitivele de 

comandă, care se actualizează 

automat la orele ade vară re-

spectiv iarnă. "Electrica Distri-

buţie Transilvania face eforturi 

deosebite pentru a corela cât 

mai exact nivelul de iluminare 

din Cluj-Napoca cu comanda 

de aprindere respectiv stinge-

re a iluminatului public în sco-

pul eliminării problemelor si-

milare cu cele prezentate de 

dvs”, a precizat Vasile Fărcaş, 

directorul SC Electrica S.A.- Su-

cursala Cluj-Napoca.

Un aparat buclucaş, 
cauza întârzierii 
iluminatului public

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Dacă îi vezi lângă un stâlp, 

mai degrabă saluţi stâlpul: 

cu un an înaintea alegeri-

lor locale, Monitorul de 

Cluj vă arată cât sunt de 

vizibili politicienii, în ochii 

cetăţenilor. În ordine alfa-

betică, în seria pe care 

Monitorul o realizează 

urmează Ovidiu Chifor,

Ovidiu Chofor nu s-a re-

marcat atât de mult în parti-

dul din care face parte, PSD, 

cât în forul local, prin faptul 

că se implică mai ales în ini-

ţiativele care vizează sportul. 

Social democratul este de al-

tfel şi membru al Comisiei 

pentru sănătate, muncă, pro-

tecţie socială tineret şi sport.

Are iniţiative colective

Iniţiativele lui Ovidiu Chi-

for şi intervenţiile sale din 

Consiliul Local vizează, ce-

le mai multe dintre ele, ţin 

de activităţile sportive şi do-

meniul sănătăţii. Dintre aces-

tea, 11 proiecte de hotărâtr 

au fost iniţiate împreună cu 

primarul şi consilierii locali, 

16 împreună cu primarul şi 

membrii Comisiei mixte de 

repartizare a locuinţelor fond 

de stat, iar 7 împreună cu 

primarul şi membrii Comisi-

ei Sociale a dosarelor depu-

se în vederea repartizării 

unor locuinţe din fonduri 

ANL destinate tinerilor de 

până la 35 de ani. De ase-

menea, Chifor mai are 2 ini-

ţiative împreună cu prima-

rul şi membrii comisiei pen-

tru sănătate muncă protec-

ţie socială tineret şi sport.

Potrivit site-ului Primări-

ei Cluj-Napoca, din 16 sedin-

ţe a lipsit de la două. Ovidiu 

Chifor a avut, în cadrul şe-

dinţelor de consiliu, 38 de in-

terventii.

Consilierul a participat la 

mai multe dezbateri publice, 

la actvităţi privind susţinerea 

sportului clujean şi a spitale-

lor clujene, se arată în rapor-

tul de activitate.

Cine este Ovidiu Chifor

Consilierul social demo-

crat Ovidiu Chifor, este lice-

anţiat în administraţie publi-

că, având o diplomă obţinu-

tă în cadrul Universității 

„Babeș-Bolyai” Cluj.

De asemenea, în prezent 

este membru în consiliul de 

administraţie al RATUC, a 

fost în urmă cu câţiva ani 

consilier la cancelaria pre-

fectului, iar înainte de a fi  

consilier local a fost „salari-

at“ la mai multe fi rme din 

Cluj-Napoca.

Potrivit declaraţiei sale 

de avere. Ovidiu Chifor de-

ţine şi un autoturism Peu-

geot 607, cumpărat în 2005 

şi figurează că a acordat un 

împrumut de 41.500 de eu-

ro. De asemenea, deţine, îm-

preună cu soţia sa două a-

partamente şi are acţiuni la 

două firme. 

RECUNOAŞTE NIMENI. 

apa sfinţită“

„Nu îl știu pe acest domn și 
în general nu îi știu pe con-
silieri, știu doar că adminis-
trează banii clujenilor, că 
împart banii în Cluj-Napoca, 
dar nu știu cum. Mai știu și 
că sunt plătiţi din bani pu-
blici. Când vorbim în gene-
ral de politicieni, vedem 
mai ales acum, în ultima 
vreme, că își văd doar de in-
teresele lor“.
(Augustin Boca, 52 de ani)

„Da, îl știu pe acest domn, 
știu că este consilier, dar nu 
știu cum îl cheamă. Sunt 
membru PNL de 8 ani și cu-
nosc problemele comunită-
ţii. Nu cred că sunt sufi cient 
de vizibili (n.red- consilierii 
locali), pentru că nu prea 
participă la ședinţe, nu se 
implică. O mare decepţie și 
dezamăgire este pentru noi, 
clujenii, Horea Uioreanu“.
(Doina Borza, 60 de ani)

Potrivit raportului său de activitate, Chifor a onorat audienţele cu cetăţenii. 
Clujenii însă, îl cunosc şi nu prea.

ACTIVITATE

38
de intervenţii a 
avut Ovidiu Chifor 
în şedinţele de 
consiliu

Hinta este distrusă

Până şi la groapa cu nisip se pot accidenta copiii
Mi-am scos copilul la joacă într-un parc pericol public

Hinta este distrusă

Până şi la groapa cu nisip se pot accidenta copiii
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

COMUNICAT DE PRESĂ

„Dezvoltarea procesului de productie la Primex SRL prin completarea
 fl uxului tehnologic“

PROIECT COFINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN FONDUL EUROPEAN 
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Cluj-Napoca, 24.04.2015
S.C. PRIMEX S.R.L cu sediul în Cluj Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 16, jud. Cluj, 

derulează, începând cu data de 09.04.2015, proiectul „Dezvoltarea procesului de 
productie la Primex SRL prin completarea fl uxului tehnologic“, cod SMIS-CSNR 56845, 
co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de 
fi nanţare nr. 5imm/066/5/09.04.15 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, prin 
Agenria de Dezvoldare Regionala ADR NV in calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 690.303,15 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 378.190,55 lei, din care 325.243,87 lei din FEDR și 52.946,68 
lei din Bugetul de Stat.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, Nr. 16, jud. 
Cluj, pe o durată de 6 luni.

Obiectivele specifi ce ale proiectului sunt:
•  Creșterea numărului de active tangibile achiziţionate în cadrul proiectului cu 1 bucata 

până la fi nalizarea perioadei de implementare a proiectului
•  Creșterea competitivităţii pe piaţă și creșterea calităţii produselor si serviciilor, prin 

inovarea proceselor de producţie.
•  Crearea de șanse pentru comunitatea locală prin 1 loc de muncă creat până la 

fi nalizarea implementării proiectului;
•  Păstrarea locurilor de muncă existente și a celor noi create, adică 15 locuri de muncă, 

până la 3 ani de la data fi nalizării proiectului;
•  Creșterea cifrei de afaceri cu 31,55% până la sfârșitul perioadei de durabilitate, faţă 

de anul 2013;
•  Creșterea exportului cu 31,55% până la sfârșitul perioadei de durabilitate, faţă de 

veniturile inregistrate in anul 2013.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: S.C. Primex S.R.L
Nume persoană contact: Sana Alexa
Funcţie: Administrator
Tel: 0264 / 415.272/ 0722507975, Fax: 0264 / 403.135, e-mail: offi ce@primexcluj.ro

                

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. 
Cluj, în calitate de lichidator judiciar al Top C&S Distribution S.R.L. Cluj-Napoca (în 
faliment, in bankruptcy, en faillte), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 214, 
judeţ Cluj, organizează licitaţie publică pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

A. Bunuri imobile constând în:
1. Proprietate imobiliară de natura unui teren intravilan în suprafaţă de 20.000 mp, 

situată în oraș Măgurele, tarla 44, parcela A135/45 și A153/46, CF. Nr. 59092 Măgurele 
– Nr. Cad. : 1983, jud. Ilfov, cu deschidere la strada Atomiștilor. Terenul este plan, are 
formă rectangulară, cu orientare pe direcţia vest-est și benefi ciază de deschidere direct 
la șoseaua Bucuresti-Magurele – preţ de strigare: 2.246.703,75 LEI;

2. Apartament nr. 27: 1 camera, situat în localitatea Baciu, nr. 982, Bloc C2B (actuala 
str. Uliului nr. 7, bl. D, scara I), jud. Cluj, compus conform Extras CF. din: living, bucătărie, 
baie, hol, debara, cu Suâ41,07 mp și balcon cu suprafaţa de 12,11 mp, situat la etajul 
mansarda al unui bloc de locuinţe de tip P+4E+M. Apartamentul este fi nisat modern, 
apartamentul fi ind recompartimentat, o parte din suprafaţă livingului fi ind utilizata ca 
si spaţiu dormitor, peretele de compartimentare fi ind unul ușor, existând și o ușa de 
acces spre acest spaţiu – preţ de strigare: 77.895,75 LEI;

3. Proprietate imobiliară de natura unui teren extravilan în suprafaţă de 1.000 mp, 
situată în Localitatea: Cluj Napoca, (zonă Colonia Borhanci Est) Borhanciului FN, identifi cată 
prin CF. nr. 269489, nr. cad. 269489, front și adâncime teren : cca 18x55 ml, formă 
relativ dreptunghiulară, topografi e: în pantă, accesul se face pe un drum de exploatare 
neamenajat, iar utilităţile se afl ă la o distanţă de cca 250-500 ml. – preţ de strigare: 
16.500 LEI.

Preţurile nu includ TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 29.04.2015, ora 16:00 la sediul lichidatorului judiciar din 

Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii 
pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiţii în data de 
06.05.2015, ora 16:00, respectiv în data de 13.05.2015, ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe e-mail: emilian.niculcea@solvendi.ro.

ANUNŢ DE VÂNZARE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj, S.C. CERCON ARIEŞUL 
S.A. – în lichidare, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Mun. Câmpia-Turzii, str. Ialomiţei, 
nr. 1, Jud. Cluj, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor active:

Denumire Suprafata (mp) Localitate 
Carte Funciara

Destinatie Pret 
(euro)

TEREN CONSTRUCTII     

CF 3504  21.794 Viisoara intravilan 40.073

Parcela din CF 52212  34.933 C. Turzii extravilan 57.894

TOTAL 56.727   97.967

Preţurile sunt exprimate în EURO și nu includ TVA.
Licitaţia va avea loc în 08.05.2015, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 

activele neadjudecate licitaţia se repetă în 15.05.2015, 22.05.2015 în aceleași condiţii. 
Caietele de sarcini se pot cumpăra de la sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere 
la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte de data și ora licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0737 888997 si pe www.citr.ro, cod anunt CIT1967.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În urmă cu şase ani, îna-

inte de începerea lucrări-

lor la Cluj Arena şi Sala 

Polivalentă, actuala zonă 

era ocupată de vechiul 

Stadion Ion Moina. 

Ocazional, pe locul Sălii 

Polivalente apăreau cor-

turi de circ, terenul 

respectiv nefi ind deloc 

exploatat.

Schimbarea la faţă a vechiu-

lui spaţiu care cuprindea Sta-

dionul Ion Moina a început în 

urmă cu şase ani, odată cu de-

molarea stadionului şi începe-

rea lucrărilor la actuala arenă. 

Atunci, doar cei care ştiau pro-

iectul îşi puteau imagina cum 

va arăta totul la fi nal: bătrânul 

stadion va fi  înlocuit cu unul 

modern, iar terenul neutilizat 

din vecinătatea lui va fi  ocupat 

de o sală multifuncţională de 

sport şi agrement care va con-

cura serios cu stadionul.

Lucrările la Cluj Arena 
au dat startul

Crearea ansamblului spor-

tiv şi de agrement a debutat 

cu lucrările la Cluj Arena. În 

2009, stadionul vechi a fost 

demolat şi apoi s-a dat startul 

lucrărilor. Iniţial, în proiectul 

noului stadion a fost inclusă 

şi construirea unui turn de 25 

de etaje, dar ideea a fost aban-

donată pe parcurs din cauză 

că niciun investitor nu a fost 

interesat de această construc-

ţie. Turnul ar fi  trebuit să aibă 

un hotel, restaurante, săli de 

conferinţe, dar şi birouri.

Un an mai târziu, în 2010, 

au început şi lucrările la Sala 

Polivalentă, după ce fi rma 

CON-A din Sibiu a fost de-

semnată câştigătoarea licita-

ţiei de execuţie a lucrărilor. În 

competiţia cu fi rma din Sibiu 

au intrat Dafora şi ACI, ofer-

ta celor de la CON-A fi ind cea 

mai avantajoasă.

Proiectul pentru construirea 

sălii a început în timpul man-

datului de primar al lui Emil 

Boc, fi ind continuat ulterior de 

Sorin Apostu, ca la fi nal să fi e 

inaugurat tot de Emil Boc.

Virgil Poruţiu, directorul 

tehnic din cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca a fost implicat di-

rect în proiectul construirii Să-

lii Polivalente. El îşi aminteş-

te de anii când lucrările erau 

în toi şi subliniază că nu a fost 

un lucru uşor de realizat. „Ca 

orice lucru bun nu a fost trea-

bă uşor de realizat. Consider 

că clujenii sunt cei care ar tre-

bui să îşi dea cu părerea des-

pre acest proiect şi să spună 

dacă este sau nu un lucru 

bun”, apreciază Virgil Poru-

ţiu.

Procesele au încetinit 
construcţia

În 2010, terenul a fost în-

grădit şi viitoarea sală multi-

funcţională începea să cape-

te contur. Doi ani mai târziu 

când şantierul ajunsese la sta-

diul de 65%, lucrările au fost 

oprite din cauza unei decizii 

a instanţei. Ulterior, au reîn-

ceput, în urma reluării licita-

ţiei, care a fost câştigată de 

aceeaşi fi rmă, mai exact de 

asocierea CON-A cu Nisal şi 

InterSport. Investiţia s-a ridi-

cat la 70 milioane lei.

Sala Polivalentă, 
inaugurată anul trecut

Zona Sala Polivalentă – Cluj 

Arena şi-a arătat clujenilor no-

ua faţă odată cu inaugurarea 

Sălii Polivalente, anul trecut, la 

fi nalul lunii octombrie. În pre-

zenţa mai multor ofi cialităţi lo-

cale, personalităţi sportive şi un 

număr impresionant de invitaţi, 

Emil Boc a tăiat panglica noii 

investiţii. Primarul a declarat 

atunci că Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca este cea mai fru-

moasă din România şi este com-

parabilă cu alte săli din Uniu-

nea Europeană. „Mulţumesc 

clujenilor pentru că pe banii lor 

s-a realizat această bijuterie a 

sportului şi divertismentului. 

Integral, costurile sunt din bu-

getul local. Avem cea mai fru-

moasă sală din România, com-

parabilă cu altele din Uniunea 

Europeană. Până când Bucureş-

tiul va realiza o nouă sală poli-

valentă, România are de astăzi 

cea mai modernă şi performan-

tă sală. Pardoseala demontabi-

lă este unică în ţară”, a spus 

Boc.

Schimbarea la faţă 
Aleea Stadionului
Pe locul actualei Săli Polivalente era un teren 
și niște suprafețe de zgură, botezate pompos 

Începerea lucrărilor la Cluj Arena în 2009

În mai 2014, Sala Polivalentă se apropia de fi nalizare

Constructorul CON-A din Sibiu este una dintre puţinele fi rme ro-
mânești care au îndrăznit să intre în competiţie cu fi rme serioa-
se. Pe lângă Sala Polivalentă, în Cluj, CON-A a mai construit fa-
brica Bosch din Jucu, o investiţie de 77 milioane euro și Parcul 
Industrial Liberty Technology Cluj-Napoca. Proprietarul Liberty 
Technology, Ion Sturza, fostul premier din Republica Moldova a 
ales ca și a doua etapă a investiţiei să fi e realizată tot de către 
fi rma sibiană CON-A.

Printre lucrările de excepţie se numără Sala Polivalentă, Cluj 
Arena, Centrul de Afaceri Sibiu, Hotel Ramada Sibiu, Parking su-
prateran Cluj-Napoca și terminalul Aeroportului Internaţional 
Sibiu. De asemenea, CON-A a realizat și o serie de alte lucrări în 
ţară, printre care: SNR Rulmenţi Sibiu, Continental Sibiu, Polifl ex 
Sibiu, Marguardt Sibiu, Kromberg & Schubert Mediaș, 
Wittenstein Sibiu, Ruukki București.

Construcţiile CON-A Sibiu

Începerea lucrărilor la Cluj Arena în 2009perea lucrărilor la Cluj Arena în 2009

În mai 2014, Sala Polivalentă se apropia de fi nalizare

Începerea lucrărilor la Cluj Arena în 2009
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din ultimii şase ani a actualei zone 
–  Cluj Arena – Sala Polivalentă
viran, un maidan prăfuit, pe care se ridica în fiecare vară un cort de circ 
„terenuri de sport”.

Sala Polivalentă Cluj după fi nalizare

Zona Cluj Arena–Sala Polivalentă în 2007 înainte să apară cele două obiective sportive şi de agrement 

Lucrările au avansat. Astfel arăta şantierul Sălii Polivalente în 2012 Sala Polivalentă Cluj după fi nalizare

Lucrările au fost realizate 
în doar 19 luni, faţă de 
36 de luni, termenul de 
execuţie.

Capacitatea sa variază în-
tre 6.100 locuri în cazul 
unui meci de hochei și pâ-
nă la 9.700 de locuri în 
cazul meciurilor de box. 
Numărul spectatorilor în 
cazul unor concerte sau 
congrese profesionale 
poate ajunge până la 
10.000.

Este clădirea civilă din 
România cu cele mai lun-
gi grinzi metalice, cu 73 
de metri de deschidere li-
beră, dimensiuni care mai 
sunt întâlnite doar la han-
garele avioanelor.

Sala Polivalentă 
în cifre

Lucrările au avansat. Astfel arăta şantierul Sălii Polivalente în 2012 Sala Polivalentă Cluj după finalizare Şantierul Sălii Polivalente în iulie 2011

Vechiul Stadion Ion Moina în iulie 2008

Astfel arăta şantierul Sălii Polivalente în mai 2011
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Organizează petreceri private, botezuri, zile de naștere.

Informații și rezervări: Str. Ion Ghica, Cluj-Napoca

Tel: 0752.772.949, 0748.786.712

www.chicbistro.ro

PUBLICITATE

Campania include prețuri promoționale și pentru pavajul Rettango 
20x10x6cm, treptele Rettango, gardul Rivago și dalele Bradstone Tile.  
Pentru mai multe detalii, accesați www.semmelrock.ro. 

În grădina ta răsar idei noiPAVAJE  
DALE

GARDURI
ZIDURI DE GRĂDINĂ

TREPTE
BORDURI

DELIMITĂRI
JARDINIERE

Ofertă valabilă în perioada 15.04 - 30.06.2015

(TVA și transport 
inclus)

Rettango Smart 
pavaj combi 5 cm, 

dale 40x40x4 cm

43
RON/m2

Campania incluC i i

Super 
ofertă de 
primăvară 

Mihai COLIBABA
redactia@monitorulcj.ro

Restricţii de viteză la tot 

pasul, fi suri în asfalt, 

parapete rupte pe care nu 

le repară nimeni, garduri 

care numai „de protecţie“ 

nu se mai pot numi.

Aşa arată autostrada care 

leagă Sibiul de vestul ţării. 

Încă se lucrează la foc con-

tinuu. Şoseaua care a înghi-

ţit 1,5 miliarde de lei încă pa-

re departe de fi nalizare, deşi 

a fost dată în folosinţă în pli-

nă campanie electorală. Sau 

poate tocmai de aceea.

Autostradă 
cu restricţii

În zona viaductului de la Aci-

liu, unde constructorii au avut 

de furcă de la bun început, din 

cauza alunecărilor de teren, în-

că se lucrează intens. În aceste 

condiţii, cine crede că economi-

seşte timp dacă foloseşte auto-

strada s-ar putea înşela amar-

nic. Nu-ţi ajung degetele să nu-

meri câte restricţii de viteză de 

100, 80 sau chiar 60 km/h au 

fost instituite pe doar câteva zeci 

de kilometri. „Din punct de ve-

dere tehnic, autostrada încă pre-

zintă o mulţime de probleme. 

Ele sunt greu de remediat «din 

mers», dacă nu chiar imposibil. 

Părerea mea este că o vor închi-

de din nou, în maxim un an de 

zile“, afi rmă o sursă din dome-

niul construcţiilor.

Lucrare de mântuială

Pe toată porţiunea de la ie-

şirea din Sibiu şi până în Se-

beş, cârpeala este evidentă. 

Zeci de mii de maşini străbat 

zilnic acest tronson încă afec-

tat de tasări. Pe ambele sen-

suri, carosabilul este plin de 

gropi şi de fi suri, utilajele nu 

mai contenesc să se ocupe de 

injectări, care stabilizează pă-

mântul şi opresc infi ltrarea 

apei, dar şi de consolidarea 

versanţilor. Iar pentru întreţi-

nerea balustradelor şi a gar-

durilor de protecţie nimeni nu 

mai are timp. Pe sensul spre 

Sebeş, denivelările devin cu 

adevărat periculoase pentru 

participanţii la trafi c, mai ales 

în vecinătatea podurilor pes-

te pâraiele Amnaş, Secaş sau 

Pustia. Cine răspunde de aba-

terile de planeitate? Sunt ele 

admisibile pentru o lucrare 

de asemenea amploare tehni-

că şi fi nanciară, când orice 

greşeală poate costa vieţi ome-

neşti?

Cine răspunde?

Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcţii preci-

zează că, pentru obţinerea 

unor construcţii de calitate co-

respunzătoare, sunt obligato-

rii „realizarea şi menţinerea, 

pe întreaga durată de existen-

ţă a construcţiilor, a rezisten-

ţei mecanice, stabilităţii şi si-

guranţei în exploatare, obliga-

ţii care revin factorilor impli-

caţi în conceperea, realizarea 

şi exploatarea construcţiilor, 

precum şi în postutilizarea lor“: 

investitorii, cercetătorii, pro-

iectanţii, verifi catorii de pro-

iecte, fabricanţii şi furnizorii 

de produse pentru construcţii, 

executanţii, proprietarii, utili-

zatorii, responsabilii tehnici 

cu execuţia, experţii tehnici, 

precum şi autorităţile publice 

şi asociaţiile profesionale de 

profi l. De la toţi aceştia, sibi-

enii merită o explicaţie.

A1, un etern şantier
Interesele politice au stat mai presus de interesul public. Ce au de spus proiectanţii, constructorii 
şi diriginţii de şantier care s-au implicat în acest proiect ?

La mijlocul lunii noiembrie 
2011 a fost demarat șantie-
rul pentru construcţia tron-
sonului de autostradă dintre 
Sibiu și Orăștie, în lungime 
de aproape 82 km. Acest 
segment a fost împărţit în 
patru loturi, lucrul începând 
iniţial pe primele două din-
tre acestea, în lungime de 
aproape 44 km. Primul lot, 
Orăștie-Sebeș, a fost atribuit 
fi rmei Strabag, iar cel de-al 
doilea lot, Sebeș-Cunţa, a 
fost atribuit asocierii Straco 
Grup – Studio Corona Civil 
Engineering. În decembrie 
2013, s-au încheiat lucrările 
pe porţiunea dintre Cunţa și 
Orăștie, cuprinzând centura 
orașului Sebeș, un nod ruti-
er major ce nu putea fi  oco-
lit și care era grav afectat de 
ambuteiaje și alte probleme 
asociate circulaţiei trafi cului 
greu prin oraș. Tot atunci, 
centura Sibiului a fost pre-
lungită până la orașul 
Săliște, mai rămânând în lu-
cru porţiunea dintre Săliște 
și Cunţa, care a întârziat din 
cauza alunecărilor de teren 
în zona unde s-a realizat un 
viaduct, la Aciliu. Soluţia a 
eșuat și, în toamna lui 
2014, pe când Guvernul 
anunţa insistent termenul 
de deschidere în luna no-
iembrie, lucrările erau aban-
donate. Pe ultima sută de 
metri, lucrările au fost relu-
ate și tronsonul a fost inau-
gurat la 14 noiembrie 
2014, deși standardele sale 
de siguranţă erau puse sub 
semnul întrebării. 
Crăpăturile în autostradă au 
apărut încă din luna noiem-
brie 2013, la puţin după 
deschiderea trafi cului rutier 
pe Lotul 3, în prezenţa lui 
Ioan Rus, actualul ministru 
al Transporturilor.

Probleme 
de la început

u neşti? caţi în conceperea, realizareaş ş p p ţ enii merită o explicaţie.a

Injectările au rolul de a stabiliza fundamentul

Indicator distrus de vânt, la km 272

La km 276, se lucrează intens, iar viteza este restricționată la 60 km/h Denivelare periculoasă în zona podeţului peste Pustia Lucrări la km 277

Parapet deteriorat pe o lungime de peste 10m, la km 259 pe sensul spre Sibiu
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Detalii greu de observat 
din goana mașinii
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Minuscule: Aventura furnicuţe-
lor rătăcite 3D
S: 11:30

Acasă 3D
D: 11:30

Cel ales
D-J: 17:00; 

S: 14:00
Razbunatorii: Sub semnul lui Ultron 
3D

V: 23:00; S: 20:30, 23:15; D-J: 
14:00, 20:00, 23:00

Cinema Victoria
De ce eu?
S: 17:30; D: 22:30; J: 20:00

Aliyah DaDa 
D: 15:00; M: 17:30

Cel ales
V: 21:00; S, Mi: 20:00; L: 17:30; 
Ma: 22:30; J: 15:00

Domnişoara Julie
V, L, Mi: 15:00; S, J: 22:30; D: 
20:00; Ma: 17:30

Danny Collins
S: 15:00; D, J: 17:30; L: 20:00; 
Mi: 22:30

Aferim!
Ma: 20:00

Sarea pământului
L: 22:00; Ma: 15:00

Acasă
V, D: 13:00

Annie
S: 13:00

Cinema City Polus
Cinderella 2D dubbed
V - J 13:50

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

Fast and Furious 7 2D
V, L - J 13:20, 15:10, 16:10, 18:00, 
19:00, 21:50; S - D 12:20, 13:20, 
15:10, 16:10, 18:00, 19:00, 21:50

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V, L - J 14:20, 16:00, 17:40; S - D 
12:30, 14:20, 16:00, 17:40

Cel ales 
V, L - J 14:10, 16:50, 19:30, 
22:00; S - D 11:30, 14:10, 16:50, 
19:30, 22:00

Big Game 2D
V - J 18:20

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

Get Hard 2D
V - J 20:30, 22:40

Cut Bank 2D
V - J 20:50, 22:50

Kidnapping Freddy Heineken 
2D
V - J 21:40

Paul Blart:Mall Cop 2-2D
V - J 16:10, 18:10, 20:10, 22:15

The Avengers: Age of Ultron 3D 
V, L - J 14:00, 15:30, 16:50, 18:30, 
19:40, 21:20, 22:30; S - D 11:10, 
12:40, 14:00, 15:30, 16:50, 
18:30, 19:40, 21:20, 22:30

Tinkerbell:The legend of never-
beast 2D dubbed
S - D 11:30

Insurgent 3D
V - J 19:20

Cinema City Iulius
Cinderella 2D dubbed
V, L - J 15:00; S - D 12:40, 15:00

Tinkerbell:The legend of never-
beast 2D dubbed
S - D 11:20

Cut Bank 2D
V - Ma 13:10, 20:20; Mi - J 13:10, 
18:10

Danny Collins 2D
V - J 19:50, 22:00

The age of Adaline 2D
Mi - J 20:10

Get Hard 2D
V - Ma 18:10

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V, L - J 13:10, 14:50, 16:30; S - D 
11:30, 13:10, 14:50, 16:30

Child 44 2D
V, L - J 15:30, 18:20, 21:10; S - D 
12:40, 15:30, 18:20, 21:10

The Avengers :Age of Ultron 2D
V, L - J 15:10, 18:00, 20:50; S - D 

11:50, 15:10, 18:00, 20:50

Fast and Furious 7 2D
V - Ma 13:20, 16:10, 17:40, 

19:00, 20:30, 21:50; Mi - J 13:20, 

16:10, 17:40, 19:00, 21:50

Amazonia 3D
V, L - J 14:00; S - D 11:10, 14:00

A little chaos 2D
Mi - J 20:30

Insurgent 3D
V - J 15:20

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
S - D 11:00

The Avengers: Age of Ultron 3D 
V, L - J 13:10, 14:20, 16:00, 17:10, 

18:50, 20:00, 21:40, 22:50; S - D 

11:30, 13:10, 14:20, 16:00, 

17:10, 18:50, 20:00, 21:40, 22:50

Minuscule 3D
V, L - J 13:20, 15:50; S - D 11:20, 

13:20, 15:50

Big Game 2D
V - J 17:50

Kidnapping Freddy Heineken 
2D
V - Ma 22:20; Mi - J 22:30

Paul Blart:Mall Cop 2-2D
V - J 17:20, 19:20, 21:30

BERBEC
În prima parte săptămânii vă simţiţi plin de energie și vă dedicaţi unor munci 
fi zice susţinute. Vă sfătuim să nu vă supra-apreciati capacitatea de efort, altfel 
riscaţi să aveţi probleme de sănătate. Miercuri s-ar putea să primiţi musafi ri 
de departe sau dumneavoastră să fi ţi invitat la prieteni. Fiţi cumpătat!

TAUR
Zi bună pentru semnarea actelor ofi ciale. Secretul succesului este iniţiativa. 
Acţionaţi cu hotărâre! Relaţiile parteneriale sunt favorizate și puteţi rezolva 
probleme ale familiei.

GEMENI
Parcurgeţi o perioadă favorabilă pe plan sentimental și social. Relaţiile cu 
partenerul de viaţa sunt excelente și puteţi să duceţi la bun sfârșit tot ce 
v-aţi propus să faceţi împreună. Joi este posibil să survină schimbări în pro-
gramul dumneavoastră, ca urmare a unei invitaţii pe care o primiţi în ulti-
mul moment de la o rudă îndepărtată.

RAC
Perseverenţa vă ajută să rezolvaţi problemele de la locul de muncă. Veţi vedea că 
a meritat să vă zbateţi: rezultatele vor fi  pe masura efortului depus. Evitaţi discuţi-
ile în contradictoriu cu colegii de serviciu. Cu calm, totul se rezolva mai ușor.

LEU
Șansa este de partea dumneavoastră și aveţi succes în tot ce faceţi. Este o 
săptămână favorabilă afacerilor și investiţiilor pentru cămin. Pe plan senti-
mental, nicio problemă. Vă sfătuim, totuși, să nu neglijaţi problemele par-
tenerului de viaţă și ale celorlalţi membri ai familiei.

FECIOARĂ
Aveţi ocazia să aplicaţi în practică proiecte ambiţioase pe termen lung și să luaţi 
decizii importante pentru viitor. În prima parte săptămânii renunţaţi la o călăto-
rie în interesul familiei, din motive fi nanciare. La fi nele săptămânii sunteţi invi-
tat la o rudă apropiată pentru aniversarea unui eveniment important de fami-
lie. Fiţi cumpătat la masă, ca să nu aveţi probleme cu sănătatea!

BALANŢĂ
O săptămână favorabilă călătoriilor în interes familial. Cu acest prilej puteţi 
obţine câștiguri fi nanciare neașteptate. Sunteţi foarte încrezător și aveţi ten-
dinţa să vă asumaţi riscuri cam mari. Vă sfătuim să fi ţi prudent și să nu for-
ţaţi norocul. Ar fi  bine să ţineţi cont de sfaturile partenerului de viaţă.

SCORPION
În prima parte a săptămânii sunteţi hotărât să vă ocupaţi de anumite probleme 
familiale pe care le-aţi tot amânat. Sunteţi nevoit să faceţi mai multe drumuri 
scurte, dar și cheltuieli. Cu greu reușiţi să vă respectaţi programul. Cu răbdare, 
reușiţi să rezolvaţi tot ce v-aţi propus. Fiţi atent la acte! Există riscul să le uitaţi 
undeva sau să le pierdeţi.

SĂGETĂTOR
Sunteţi plin de energie. Este momentul să iniţiaţi o afacere la care vă gân-
diţi de ceva timp și care v-ar putea îmbunătăţi situaţia materială. La mijlocul 
săptămânii, un prieten vă propune o colaborare. Nu luaţi o decizie până 
când nu vă consultaţi cu partenerul de viaţă!

CAPRICORN
Aveţi posibilitatea să faceţi schimbări importante în viaţa dumneavoastră, 
pe plan social și în domeniul afacerilor. Puteţi să încheiaţi contracte și să 
semnaţi documente ofi ciale. Relaţiile cu anturajul sunt foarte bune. Vă sfă-
tuim să nu vă așteptaţi la rezultate imediate. Grăbiţi-vă încet!

VĂRSĂTOR
Puneţi sufl et în tot ce faceţi și puteţi realiza tot ce v-aţi propus. Aveţi ocazia 
să vă afi rmaţi în societate și să obţineţi câștiguri fi nanciare. În relaţiile cu 
partenerul de viaţă vă bucuraţi de armonie și bună înţelegere.

PEŞTI
O săptămână bună pentru a pune la cale planuri de viitor. Puteţi începe noi ac-
tivităţi în domeniul social. Situaţia fi nanciară vă mai creează mici probleme, în-
să vă sfătuim să aveţi răbdare până când vor începe să apară rezultatele muncii 
depuse în ultima vreme.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Un conducător auto nesimţit şi-a parcat duba în parcarea din Piaţa Unirii pe lateral, fără să îi pese că mai sunt şi alţi şoferi în zonă. 



vineri–duminică, 24 – 26 aprilie 2015 monitorulcj.ro 11

PUBLICITATE

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

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

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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PROMOVARE

Ion Iliescu a povestit că în 

perioada de la sfârşitul 

anului 2002, începutul lui 

2003 „aliaţii noştri ameri-

cani ne-au rugat să le 

punem la dispoziţie un 

sediu”. În calitate de şef de 

stat la acea vreme, Iliescu a 

aprobat cererea în princi-

piu. De detalii s-ar fi  ocupat 

fostul şef al administraţiei 

prezidenţiale şi consilier pe 

securitate naţională Ioan 

Talpeş, afi rmă Der Spiegel.

Ion Iliescu, scrie revista, vor-

beşte însă numai despre un „se-

diu”. Că acolo ar fi  funcţionat o 

închisoare secretă nu ştia, con-

form spuselor sale. „Era vorba 

despre un gest de bunăvoinţa 

în perioada de dinaintea aderă-

rii noastre la NATO”, a declarat 

fostul preşedinte pentru Der 

Spiegel. „Noi nu ne-am ames-

tecat în activităţile lor de acolo. 

Mie, ca şef de stat, mi s-a părut 

o chestiune minoră. Eram ali-

aţi, luptăm împreună în Afga-

nistan şi Orientul Mijlociu, aşa 

că nu am mers în detaliu în ce-

ea ce priveşte cererea unui ali-

at de a avea un sediu în Româ-

nia”, a spus Ion Iliescu.

Dacă ar fi  ştiut ce urma să 

aibă loc acolo, răspunsul „cu 

siguranţă nu ar fi  fost pozitiv”, 

a mai spus Iliescu pentru Spie-

gel. „Din această situaţie am 

învăţat ca pe viitor să fi m mai 

atenţi şi să cântărim cu con-

ştiinciozitate problema”.

Talpeş confi rmă 
afi rmaţiile lui Iliescu 
despre sediul CIA

Fostul şef al Administraţiei 

prezidenţiale Ioan Talpeş a con-

fi rmat, pentru Der Spiegel, afi r-

maţiile lui Ion Iliescu despre 

locaţia destinată CIA, expli-

când că a fost oferit un sediu 

în Bucureşti, utilizat între 2003 

şi 2006, şi că autorităţile ro-

mâne nu au ştiut ce activităţi 

desfăşurau americanii.

Astfel, în perioada amintită, 

Talpeș a admis că a primit o ce-

rere de la un reprezentant CIA 

în România în vederea obţine-

rii unui sediu. „Iliescu mi-a dat 

mâna liberă să mă ocup de de-

talii”, spune Talpeș pentru re-

vista germană. Talpeș a mai de-

clarat că CIA a operat sediul re-

spectiv din Bucureşti în perioa-

da 2003 – 2006. El adăugă că e-

ra conştient că „situaţia poate 

deveni periculoasă”. De aceea, 

scrie Spiegel, autorităţile româ-

ne ar fi  transmis CIA că nu aş-

teptau informaţii despre activi-

tăţile desfăşurate în acel sediu. 

„Nu am văzut personal locaţia. 

Eram conştienţi că puteau fi  lu-

cruri periculoase”, a spus Tal-

peş, potrivit Der Spiegel.

Ioan Talpeș îşi corectează 

astfel declaraţiile anterioare fă-

cute pentru Spiegel în care afi r-

ma că nu ştia unde se găseşte 

sediul respectiv. Acum, fostul 

consilier afi rmă că nu ştie da-

că CIA ar fi  utilizat aeroportul 

de la Mihail Kogălniceanu pen-

tru transferuri de prizonieri.

Ofi ciali români ştiau 
de centrul CIA din România

Spiegel a stat de vorbă pe 

acest subiect şi cu preşedinte-

le APADOR-CH Maria Nicoleta 

Andreescu, care spune despre 

afi rmaţiile lui Ion Iliescu că 

„sunt foarte importante”. An-

dreescu mai afi rmă că „dacă 

statul român are voinţa să fa-

că lumină în cazul centrelor de 

detenţie CIA, atunci procuratu-

ra trebuie să demareze o an-

chetă după aceste declaraţii”.

Revista germană mai scrie 

că declaraţiile lui Talpeș şi Ili-

escu confi rmă însă raportul lui 

Dick Marty din anul 2006/2007. 

În documentul respectiv, rapor-

torul special al Consiliului Eu-

ropei afi rma că cel puţin cinci 

ofi ciali români de rang înalt şti-

au de existenţa centrului CIA 

din România şi îl numeşte ex-

plicit şi pe Traian Băsescu.

În 2008, o comisie parla-

mentară de anchetă concludea 

că în România nu ar fi  existat 

centre de detenţie ale CIA şi că 

nu ar fi  existat nici indicii des-

pre transferuri de prizonieri pe 

zboruri secrete. Preşedintele 

acelei comisii, astăzi europar-

lamentarul Norica Nicolai, ră-

mâne la poziţia de atunci şi 

spune pentru Spiegel că „nu 

aveam indicii la acea vreme”.

De asemenea, Senatul ame-

rican a prezentat, pe 9 decem-

brie 2014, versiunea publică a 

raportului privind tehnicile de 

interogare utilizate de CIA. Con-

form documentului, Agenţia Cen-

trală de Informaţii din SUA a uti-

lizat metode „brutale”, de mul-

te ori „inefi ciente”, pentru inte-

rogarea suspecţilor de terorism, 

inducând în eroare constant Pre-

şedinţia şi Congresul privind in-

formaţiile obţinute. Conform ra-

portului, CIA nu informase De-

partamentul de Stat despre în-

chisoarea secretă din România, 

iar ambasadorul american în Ro-

mânia, Michael Guest, a califi -

cat ca „inacceptabilă”.

Iliescu recunoaște 
după 12 ani: CIA avut 
un sediu în România
Într-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel, fostul preşedinte 
Ion Iliescu admite că a pus la dispoziţia CIA un „sediu” în România.

ION ILIESCU | fost președinte al României

 „Noi nu ne-am amestecat în activităţile lor de 
acolo. Mie, ca şef de stat, mi s-a părut o 
chestiune minoră.“

Fostul președinte al României a declarat pentru Der Spiegel că el a fost cel care a aprobat un sediu CIA în țară
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† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Bartolomeu ANANIA

În general, prin „Sfi ntele Fe-

mei” înţelegem grupul celor 

câteva galileence pe care Dom-

nul le vindecase „de duhuri 

rele şi de alte boli” şi care, în 

semn de recunoştinţă, s-au ho-

tărât să-L urmeze pe Învăţător 

şi pe ucenicii Săi, slujindu-le 

prin munca şi din averea lor. 

Putem vedea în ele prefi gura-

rea celor ce mai târziu aveau 

să se numească diaconi – şi 

chiar diaconese, al căror de-

votament şi a căror jertfă îi 

scuteau pe Sfi nţii Apostoli şi 

pe episcopi de grijile mărun-

te, gospodăreşti, ei putând ast-

fel să se dedice pe de-a-ntre-

gul principalelor misiuni, pro-

povăduirea Evangheliei şi îm-

părtăşirea Tainelor. Sfi ntele Fe-

mei L-au urmat pe Mântuito-

rul în tot drumul Său din Ga-

lileea până-n Iudeea. Nu ştim 

când anume şi unde au întâl-

nit-o pe Maica Domnului; e 

posibil ca Sfânta Fecioară să fi  

fost împreună cu ele de-a lun-

gul drumului întreg; sigur es-

te că în Ierusalim se afl au îm-

preună, că împreună au văzut 

judecarea lui Iisus de către Pi-

lat, împreună L-au însoţit pe 

Domnul în urcuşul spre Gol-

gota, împreună L-au văzut răs-

tignit şi apoi aşezat în mor-

mânt. Ele se numără printre 

martorii Patimilor.

Sfi nţii Evanghelişti au con-

semnat numele câtorva dintre 

ele. O cunoaştem astfel pe Ma-

ria Magdalena, pe care Dom-

nul o scosese de sub stăpâni-

rea demonilor. Alături de ea, 

Sfântul Matei o pomeneşte pe 

„cealaltă Marie”, în care o pu-

tem identifi ca pe mama lui Ia-

cob cel Mic şi al lui Iosif. Mai 

ştim că printre ele se afl au Sa-

lomeea şi Suzana, precum şi 

Ioana, femeie de condiţie so-

cială mai înaltă, de vreme ce 

fusese soţia unui oarecare Hu-

za, demnitar la curtea regelui 

Irod. Sfi ntele Evanghelii o po-

menesc şi pe „mama fi ilor lui 

Zevedeu”, adică a lui Iacob şi 

Ioan, căreia însă nu i se dă nu-

mele. Tuturor acestora trebu-

ie să le adăugăm pe Marta şi 

Maria, surorile lui Lazăr din 

Betania, cel pe care Domnul 

l-a înviat din morţi.

Aşadar, aceste Sfi nte Femei 

– sau cel puţin o parte din ele 

– au fost de faţă când Iosif din 

Arimateea şi Nicodim cel cu 

bun chip au dat jos de pe cru-

ce trupul lui Iisus, l-au înfăşu-

rat în giulgiuri înmiresmate şi 

l-au aşezat în mormânt, punând 

deasupră-i o piatră cu pecete. 

Deşi zdrobite de durere, ele au 

ştiut chiar de atunci ce vor avea 

de făcut, care adică este meni-

rea unei femei într-o asemenea 

împrejurare: să meargă o vre-

me la groapă şi să tămâieze mor-

tul. E motivul pentru care Sfi n-

tele Femei au fost numite şi „Mi-

ronosiţe”, adică purtătoare de 

miruri pentru cei răposaţi, pri-

cină pentru care Sfânta noastră 

Biserică le cinsteşte în cea de a 

doua Duminică de după Paşti. 

Ei bine, Sfântul Luca ne spune 

că ele s-au întors de îndată la 

casele lor şi au pregătit mires-

me şi miruri – fi e că le-au cum-

părat, fi e că le aveau în cămări. 

Aceasta, fi indcă era Vineri sea-

ra şi începea Sâmbăta, zi în ca-

re Iudeii nu aveau voie să lu-

creze nimic.

Aşa se face că Duminică, 

foarte de dimineaţă, cam când 

se îngâna ziua cu noaptea, e-

le s-au dus în grădina unde se 

afl a mormântul Domnului. Ma-

ria Magdalena a ajuns cu pu-

ţin înaintea celorlalte. Spre ma-

rea ei mirare, a văzut că pia-

tra fusese răsturnată, că mor-

mântul era gol şi că golul mor-

mântului era străjuit de doi în-

geri. Uluită, şi-a întors capul, 

şi iată că-n aburul dimineţii a 

zărit statura unui bărbat; ea a 

crezut că e grădinarul locului 

şi l-a întrebat dacă nu cumva 

ştie cine anume luase din groa-

pă trupul Domnului şi unde 

anume îl dusese, pentru ca ea 

să meargă să-l afl e. În clipa ur-

mătoare Omul a chemat-o pe 

nume şi de-ndată ea şi-a dat 

seama că se afl ă chiar în faţa 

Învăţătorului Însuşi, pe Care 

L-a recunoscut mai întâi după 

voce şi apoi după chip. Trimi-

să de Domnul, ea a alergat în 

cetate să le dea de veste uce-

nicilor.

În acest timp, celelalte Sfi n-

te Femei au ajuns şi ele la mor-

mânt şi au trecut prin aceleaşi 

trepte ale uimirii: piatra răstur-

nată, mormântul gol, îngerul 

care le-a vestit că Iisus înviase 

şi care le-a trimis să le spună 

ucenicilor. În timp ce ele se în-

dreptau în goană către cetate, 

iată că Domnul Însuşi le-a ie-

şit înainte, le-a vorbit, iar ele I 

s-au închinat, numai după a-

ceea, încă necrezându-şi auzu-

lui. Petru şi Ioan au dat fuga la 

grădină să se încredinţeze de 

spusa femeilor. Mai tânăr şi mai 

sprinten, Ioan a ajuns primul, 

dar n-a cutezat să intre singur 

în mormânt; mai bătrân şi mai 

greoi, Petru a sosit al doilea, 

trăgându-l şi pe Ioan înlăuntru; 

amândoi au văzut giulgiurile 

pe care trupul Celui mort le pă-

răsise şi care se odihneau în lo-

cul unde însuşi trupul Domnu-

lui se odihnise. Dar pe Dom-

nul nu L-au văzut atunci, nici 

în grădină, precum Maria Mag-

dalena, nici pe drum, precum 

celelalte Femei, ci numai după 

ce s-au întors acasă, înlăuntru, 

în odaia cu uşile încuiate, îm-

preună cu ceilalţi apostoli.

Acestea au fost faptele învi-

erii Domnului, aşa cum putem 

noi să le realcătuim după isto-

risirile Sfi nţilor Evanghelişti. 

Din tot ceea ce ştim, un lucru 

e limpede: nimeni – dar abso-

lut nimeni – nu dăduse creza-

re cuvintelor Domnului că a 

treia zi va învia din morţi; în 

minunea Învierii nu au crezut 

nici ucenicii, nici Sfi ntele Fe-

mei. Dar, spre deosebire de băr-

baţi, ele nu L-au părăsit pe 

Domnul, nici în viaţă, nici în 

moarte. Când cei unsprezece 

şi-au văzut Învăţătorul cu mâi-

nile legate, noaptea, la lumina 

făcliilor într-o pădure de suliţi, 

s-au speriat şi au fugit; toţi au 

fugit, lăsându-L singur; din 

apostoli ce se afl au, frica i-a fă-

cut să redevină oameni de rând. 

Însuşi Petru, cel ce se jurase că 

nu se va dezlipi de El, în faţa 

primejdiei a ajuns să se jure că 

nici măcar nu-L văzuse vreo-

dată. Cât de repede uitaseră ei 

cuvintele Învăţătorului, anume 

că El, Iisus, „pe ai Săi iubin-

du-i, până-ntru sfârşit i-a iu-

bit”, adică până la ultima con-

secinţă a iubirii: jertfa de Sine! 

Ceea ce însă uitaseră ei, nu ui-

taseră Mironosiţele: că dacă-ţi 

propui să-L urmezi pe Iisus, 

trebuie să-L urmezi până la ca-

pătul drumului; să rămâi cu El 

pentru ca şi El să rămână cu 

tine; să înduri cu El pentru ca 

şi El să îndure cu tine; să mori 

împreună cu El pentru ca El, 

cu moartea pe moarte călcând, 

să te învie şi pe tine.

Femeile mironosiţe, 
adevăraţii Apostoli ai Învierii

Mănăstirea „Sfânta 

Elisabeta” din 

Cluj-Napoca a primit o 

copie a icoanei Maicii 

Domnului „Prodromiţa” 

din Sfântul Munte Athos. 

Aceasta a fost realizată de 

călugării Schitului româ-

nesc Prodromu şi dăruită 

defi nitv aşezământului 

monahal din cartierul clu-

jean Bună Ziua.

Icoana a fost adusă de o 

delegaţie din Grecia şi întâm-

pinată în seara zilei de 20 

aprilie 2015 de Înaltpreasfi n-

ţitul Părinte Andrei, Mitropo-

litul Clujului, obştea de mai-

ci, un numeros sobor de pre-

oţi şi mulţime de credincioşi. 

De asemenea, la venirea icoa-

nei a fost prezent şi Preasfi n-

ţitul Vasile Someşanul, Epi-

scopul vicar al Arhiepiscopi-

ei Clujului.

După aşezarea icoanei în 

Paraclisul mănăstirii, Părinte-

le Mitropolit a săvârşit o sluj-

bă de mulţumire, iar la fi nal 

a vorbit despre binecuvânta-

rea primită de clujeni, de a 

avea o asemenea icoană toc-

mai în centrul oraşului. De a-

semenea, ierarhul i-a incre-

dinţat că Maica Domnului a 

făcut şi va face în continuare 

minuni: „Multe rugăciune pe 

care creştinii le-au făcut la 

icoana Maicii Domnului Pro-

dromiţa au fost ascultate. Noi 

credem că această icoană pe 

care maica sterţă, părintele 

duhovnic şi toată obştea au 

dorit-o atât de mult, la rugă-

ciunea plină de credinţa a ce-

lor care se vor închina ei, Mai-

ca Domnului va interveni la 

Domnul Hristos şi mult Har 

şi binecuvântare se va revăr-

sa peste ei, mănăstire, peste 

Cluj, peste acest ţinut. Cre-

dem că Maica Domnului a fă-

cut şi face minuni”. La fi nal, 

credincioşii s-au închinat icoa-

nei, au fost miruiţi de Înalt-

presfi nţitul Părinte Andrei şi 

au primit câte o iconiţă.

Vineri, 24 aprilie 2015, de 

pomenirea Sfi ntei Cuvioase 

Elisabeta, mănăstirea din car-

tierul clujean Bună Ziua îşi va 

serba hramul. Cu acest prilej, 

Sfânta Liturghie va fi  săvârşi-

tă de Înaltpresfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi Mi-

tropolitul Clujului.

Copie a icoanei Maicii 
Domnului „Prodromița”, 
dăruită clujenilor

Conferinţele preoţeşti de 

primăvară au debutat marţi, 

21 aprilie 2015, în Arhiepisco-

pia Vadului, Feleacului şi Clu-

jului. Primii care s-au reunit 

în şedinţă de lucru au fost 

preoţii din protopopiatele Cluj 

I şi Cluj II. Clericii au partici-

pat dimineaţa, de la ora 10, 

la capela Facultăţii de Teolo-

gie Ortodoxă din municipiu, 

la o slujbă de Te-Deum ofi ci-

ată în prezenţa Înaltpreasfi n-

ţitului Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei.

Lucrările conferinţei au fost 

deschise în aula facultăţii, de 

Părintele Mitropolit care le-a 

explicat preoţilor rolul şi ros-

tul acestor întâlniri: „Pe lân-

gă faptul că întâlnirea noas-

tră are un rost pragmatic, nă-

dăjduim că ne aprindem de 

râvnă, unii de la alţii, cum se 

aprinde lumina din lumină, 

întâlnirea noastră are şi un rol 

duhovnicesc şi emoţional, pen-

tru că oamenii care slujesc o 

cauză înaltă, oamenii care îl 

slujesc pe Hristos Dumnezeu 

au şi ei nevoie ca din când în 

când să se mai vadă, să intre 

în comuniune şi să plece cu 

sufl etul mângâiat acasă”.

Prezent la conferinţă Pă-

rintele Arhimandrit Teofil 

Tia, duhovnicul Facultăţii 

de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca a vorbit despre 

parohia – familia lui Dum-

nezeu pe pământ, prezen-

tând peste 30 de exigenţe 

pentru o misiune fructuoa-

să a parohiei: „Am început 

de la exigenţele cele mai ex-

plicite, clare, unanim cunos-

cute şi am evoluat spre ce-

le mai nuanţate, mai subti-

le, făcând referire la modul 

cum putem transforma co-

munitatea parohială într-un 

actant al misiunii, adică 

într-un for care face misiu-

ne sub călăuzirea preotului. 

Preotul este strategul, cata-

lizatorul misiunii, iar comu-

nitatea de credincioşi este 

cea care activează, răspân-

deşte credinţa. Ea este com-

pusă din oameni care tră-

iesc adânc credinţa, au vi-

braţia inimii şi fac misiune 

sub călăuzirea duhovniceas-

că a preotului”.

Conferinţe preoţeşti de pri-

măvară vor fi  organizate în 

următoarea perioadă în toată 

eparhia.

Misiunea în parohie, 
adusă în atenţia 
preoţilor clujeni

Adunarea Națională a Asociației 
„Oastea Domnului”, la Cluj-Napoca
Sute de tineri şi credin-

cioşi din întreaga ţară şi 

din diaspora s-au întâlnit 

sâmbătă, 18 aprilie 2015, 

la Cluj-Napoca, unde au 

luat parte la reuniunea 

anuală a Asociaţiei 

„Oastea Domnului” din 

cadrul Bisericii Ortodoxe.

Ei au fost întâmpinaţi la Ca-

tedrala Mitropolitană de Înalt-

preasfi nţitul Părinte Andrei, ca-

re a săvârşit de la ora 8:00 Sfân-

ta Liturghie, alături de un so-

bor de preoţi şi diaconi. Pe lân-

gă slujitorii catedralei au făcut 

parte din sobor şi mai mulţi 

preoţi din ţară, veniţi să parti-

cipe la această întâlnire, prin-

tre care părintele profesor Va-

sile Mihoc de la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Sibiu, 

care este şi reprezentatul pe ţa-

ră al Asociaţiei „Oastea Dom-

nului”. Pe durata slujbei, tine-

rii, mulţi dintre ei îmbrăcaţi în 

straie populare, au cântat pri-

cesne, iar la momentul euha-

ristic, foarte mulţi s-au împăr-

tăşit cu Trupul şi Sângele Mân-

tuitorului Iisus Hristos.

La fi nalul slujbei, Înaltprea-

sfi nţitul Andrei, pornind de la 

cuvintele adresate de Sfântul 

Apostol Pavel lui Timotei, în 

a doua sa epistolă, „Suferă îm-

preună cu mine ca un adevă-

rat ostaş a lui Hristos”, a vor-

bit despre cum trebuie să fi e 

un adevărat ostaş al Domnu-

lui în lupta sa duhovnicească 

împotriva celui Rău.

După-masa, tinerii, îmbrăcaţi 

în costume populare, cu icoane, 

prapuri şi lumânări în mână au 

pornit din curtea Centrului Epar-

hial într-o procesiune religioasă 

prin centrul Clujului. În sunet 

de toacă, mulţimea de credin-

cioşi, condusă de copii îmbră-

caţi în stihare şi de preoţii ce pur-

tau Sfânta Evanghelie, au mers 

prin faţa catedralei şi pe bule-

vardul Eroilor, slăvind prin cân-

tări şi pricesne Învierea lui Hris-

tos. Unii tineri au ieşit din mul-

ţime pentru a vorbi cu trecăto-

rii curioşi de ceea ce se întâm-

plă, oferindu-le pliante şi expli-

cându-le care este rostul şi rolul 

Asociaţiei „Oastea Domnului” 

în Biserica Ortodoxă.

Procesiunea s-a terminat 

la cinematograful „Florin Pier-

sic”, unde a urmat un pro-

gram duhovnicesc ce a cu-

prins predici, poezii creştine 

şi cântări religioase.
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AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA organizează în data de 
12.05.2015, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului vacant:

Agent salvare aeroportuară: 1 post
Condiţii necesare :
 - diploma de bacalaureat;
 -  certifi cat de califi care în meseria de servant pompier civil sau stagiu militar sa-

tisfacut la unitatea militară de pompieri și posedă certifi cat de califi care eliberat 
de unitatea militară de profi l/ formatori autorizaţi, atestat de servant pompier;

 - permis de conducere categoria B, C;
 - apt efort fi zic și psihic;
 - cunoștinţe de limba engleză – nivel mediu.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
 - cerere pentru înscrierea la concurs;
 - CV;
 - Copie C.I. sau B.I.;
 - Copie permis de conducere;
 - Două recomandări;
 - Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
 - Alte califi cări;
 - Copie a carnetului de muncă;
 -  Adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de 

vechime în muncă începând cu data de de 01.01.2011;
 -  Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioade-

le ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
 - Adeverinţă de la medicul de familie.

Data limita de înscriere: 11.05.2015, ora 16:00

Informaţii suplimentare și bibliografi a de concurs, se pot obţine de la sediul Aeroportu-
lui Internaţional Avram Iancu Cluj R.A din str. Traian Vuia, nr. 149 - telefon: 307500, int. 
240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare). 

 

Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca invită clu-

jenii azi, 24 aprilie, de la 

ora 18.30, să vizioneze una 

dintre cele mai emoţionan-

te şi captivante poveşti de 

dragoste ale tuturor timpu-

rilor: La Traviata de 

Giuseppe Verdi.

Seara va căpăta o strălucire 

aparte datorită prezenţei a doi 

invitaţi speciali: soprana Cristi-

na Simionescu, de la Opera Na-

ţională Română din Iaşi şi tână-

rul dirijor Vlad Eniu, format la 

Conservatorul din Milano.

O creaţie verdiană desăvâr-

şită, „Traviata” este o verita-

bilă capodoperă universală ca-

re ne va introduce într-un Pa-

ris burghez unde dragostea, 

suferinţa şi sacrifi ciul mar-

chează celebra poveste de iu-

bire a acaparantei Violettei 

Valéry şi a tânărului Alfredo.

Opera în trei acte este cu-

noscută pentru istoricul său 

palpitant, lansarea acesteia fi -

ind puternic infl uenţată de cen-

zura anilor 1800, care nu i-a 

permis compozitorului să pla-

seze în contemporan acţiunea, 

acesta fi ind obligat să o trans-

pună într-o „păcătoasă” peri-

oada medievală. În pofi da di-

fi cultăţilor, însă, spectacolul a 

avut un succes triumfal.

„La Traviata” va impresiona 

cu o distribuţie de top: Cristina 

Simionescu (Violetta Valéry), 

Cristian Mogoşan (Alfredo Ger-

mont), Fülöp Martin, Liza Ka-

delnik, Corina Păştean, Tony 

Bardon, Beniamin Pop, Cristi-

an Hodrea, Horaţiu Ruşti, An-

drei Şofron, Corneliu Huţanu, 

acompaniaţi de primii balerini 

Dorina Lucaciu, Gabriela Sima, 

Daniela Drăguşin, Lucian Baco-

iu şi Valentin Mihăilă, alături de 

Orchestra Operei clujene, afl a-

tă sub bagheta dirijorului Vlad 

Eniu. Regia artistică este sem-

nată de Emil Strugaru.

Biletele spectacolului sunt 

puse în vânzare la Agenţia Tea-

trală, în reţeaua Eventim (ma-

gazinele Orange- inclusiv Oran-

ge Shop Dej şi Turda, Germa-

nos, Vodafone, Domo, Libră-

riile Cărtureşti, Humanitas) şi 

online pe www.eventim.ro.

Spectacolul „La Traviata” revine 
pe scena Operei Române din Cluj

Clujenii sunt invitaţi luni, 

27 aprilie, ora 18:00, să 

vizioneze musicalul 

„Undeva în Europa” la 

Opera Maghiară de Stat 

din Cluj Napoca.

Musicalul „Undeva în Eu-

ropa”, este o poveste emoţi-

onantă cu şi despre copii, o 

pilduitoare lecţie de viaţă 

chiar şi pentru adulţi fi ind in-

spirat de fi lmul omonim re-

alizat de Radványi Géza şi 

Balázs Béla.

Întâmplările au loc după 

cel de-al doilea război mon-

dial surprinzând o realitate 

ignorată de adulţi, aceea a co-

piilor rămaşi orfani pe străzi-

le oraşelor, fără mijloace de 

supravieţuire, fără ocrotire sau 

afecţiune. O lume în derivă în 

care copiii trebuie să se des-

curce singuri, să înfrunte pri-

mejdii pentru a-şi asigura hra-

na, să-şi dea curaj, să se con-

soleze, o lecţie de solidarita-

te şi candoare, de suferinţă şi 

puritate, de tragism şi inge-

nuitate.

Muzica imaginată de Dés 

László este o împletire inspi-

rată de elemente de jazz, de 

muzică pop, de marş de can-

ţonetă sau tango, în duete li-

rice sau dramatice, în coruri 

şi ansambluri expresive şi 

emoţionante.

Regia lui Béres László, sce-

nografi a şi costumele create 

de Cristian Gătina, coregrafi a 

lui Jakab Melinda, precum şi 

conducerea muzicală a dirijo-

rului Kulcsár Szabolcs asigu-

ră succesul perpetuu al aces-

tui neobişnuit show. Neobiş-

nuit, deoarece majoritatea ar-

tiştilor sunt copii, care alături 

de câţiva adulţi, cântă, dan-

sează, joacă, dând viaţă unor 

personaje pe care publicul mic 

şi mare le-a îndrăgit umplând 

sala operei la fi ecare repre-

zentaţie.

Musicalul „Undeva 
în Europa” pe scena 
Operei Maghiare

Joe Satriani revine în 

România în urma succe-

sului uriaş înregistrat la 

Bucureşti, în anul 2013, 

când a concertat pentru 

prima dată în prezenţa 

celor peste 4.000 de spec-

tatori extaziaţi ce au 

umplut Sala Palatului din 

Capitală până la refuz.

Înainte de concertul de la 

Sala Polivalentă din Cluj-Na-

poca, pe 12 octombrie, legen-

darul Joe Satriani va concer-

ta la Sala Polivalentă din Bu-

cureşti, alături de membrii 

trupei sale, Marco Minnemann 

(tobe), Bryan Beller (bass) şi 

Mike Keneally (clape, chita-

ră), fi ind însoţit de cele patru 

celebre chitări ale sale.

Show-urile programate în 

cele două oraşe vor cuprinde 

unele dintre cele mai apreci-

ate şi mai ascultate melodii 

ale virtuozului chitarei, prin-

tre care „The Crush of Love”, 

„Satch Boogie”, „Shine On 

American Dreamer”, „Cryin'” 

şi „Always with me, always 

with you”, de altfel, cea mai 

iubită piesă din repertoriul ar-

tistului.

La începutul carierei sa-

le, destinul lui Joe Satriani 

părea mai degrabă de pro-

fesor şi mentor decât de in-

terpret. I-a avut ca elevi pe 

unii dintre cei mai impor-

tanţi chitarişti ai decadelor 

'80 şi '90: Steve Vai, Ham-

mett Kirk (Metallica), Bry-

son David (Counting Crows). 

Toţi aceşti muzicieni spun 

că „Satch” le-a fost de ne-

numărate ori sursă de inspi-

raţie, iar fanii lor pot auzi 

influenţa incredibilei exper-

tize tehnice a lui Joe în in-

terpretarea elevilor săi.

La începutul carierei sa-

le, destinul lui Joe Satriani 

părea mai degrabă de pro-

fesor şi mentor decât de in-

terpret. I-a avut ca elevi pe 

unii dintre cei mai impor-

tanţi chitarişti ai decadelor 

'80 şi '90: Steve Vai, Ham-

mett Kirk (Metallica), Bry-

son David (Counting Crows). 

Toţi aceşti muzicieni spun 

că "Satch" le-a fost de ne-

numărate ori sursă de inspi-

raţie, iar fanii lor pot auzi 

influenţa incredibilei exper-

tize tehnice a lui Joe în in-

terpretarea elevilor săi.

Cei interesaţi îşi pot pro-

cura biletele din timp, profi -

tând de perioada de presale 

valabilă până la data de 30 

iulie inclusiv, când preţurile 

vor fi  de 195 de lei (VIP), 155 

de lei (categoria I), 115 de lei 

(categoria a II-a), 95 de lei 

(categoria a III-a) şi 75 de lei 

(categoria a IV-a).

Începând din 1 iulie, pre-

ţurile acestora vor fi  majora-

te astfel: 225 de lei (VIP), 185 

de lei (categoria I), 135 de lei 

(categoria a II-a), 115 lei (ca-

tegoria a III-a) şi 95 de lei (ca-

tegoria a IV-a).

Celebrul chitarist Joe Satriani 
va concerta la Cluj
Joe Satriani revine în România unde va susține, pe 13 octombrie, 
un concert pe scena Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, alături de membrii 
trupei sale, în cadrul turneului european „The Shockwave Tour”.
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Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 
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Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, et. ¼, 
în curte mare, geamuri spre cur-
te. Inf. la tel. 0264-431115. 
(2.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în cur-
te, în zona Grigorescu (P-ța 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ța 1848, Clujana), suprafața uti-
lă între 100-150 mp, pod, garaj, te-
ren sau grădină min. 400 mp, front 
minim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. Tel. 
0748-111295. (2.7)

¤ Vând casă + grădină mare, 
Borșa-Cluj, 14 ari, preț avantajos. 
Inf. și relații suplimentare la tel. 
0784-334374 sau 0740-525123. 
(3.7)

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Sunați 
la tel. 0740-240230. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Cumpăr teren de 500 mp pentru 
construcție vilă, sau de 1500 mp 
pentru construcție case înșiruite, li-
ber sau cu casă demolabilă, în zona 
Grigorescu (P-ța 14 Iulie, E. Grigo-
rescu, Donath, O. Goga), Gheor-
gheni (Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. 
Ionescu Albinii), Bulgaria (P-ța 
1848-Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de transport 
în comun. Tel. 0748-111295. (2.7)

¤ Vând teren livadă pomi fructiferi, 
la 13 km de Cluj, în loc. Rădaia, 
drum acces până la teren, panora-
mă deosebită, preț 10 euro/mp. 
Inf. la tel. 0744-645708. (3.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

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

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

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Dau dau în chirie spațiu comerci-
al în Cluj-Napoca, pe B-dul Eroilor, 
cu vitrină la stardă. Tel. 0766-
239803. (1.2)

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântânele 
nr. 5, vis-à-vis de Institutul de Chi-
mie. Inf. la tel. 0364-404101, 
0771-382360. (2.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

Schimb casă din Oradea 
(central), 1000 mp teren, 600 

mp construiţi cu piscină, cu 
casă în Cluj-Napoca.

Tel. 0723-564777. (3.20)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curăţenie
angajăm

SUPERVISOR
în centrul comercial din 

Cluj - Iulius Mall.
Condiții salariale 

avantajoase.

Tel. 0728-999.187. (5.6)

¤ Persoană serioasă, pensionar, 
caut de muncă la domiciliu sau 
în domeniul distribuţiei de plian-
te, reclame, am experienţă. Ofer 
garanţie morală și corectitudine. 
Sunaţi la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (8.9)

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

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Execut mici lucrări gricole, în 
jurul lujului, cu motosăpătoare, 
persoană fi zică. Inf. suplimentare 
la tel. 0742-220187. (2.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și 
autorizații de construire. Inf. la 
tel. 0742-022913. (2.7)

¤ Maistru electrician autorizat, 
îmi ofer serviciile în instalații 
electrice interioare, deranjamen-
te, reparații, uz casnic. Inf. la tel. 
0742-303536. (3.7)

¤ Maistru electrician, cu atestat 
ANRE, îmi ofer serviciile în execu-
tarea instalațiilor electrice și 
intervenții (mentenanță), NON-
STOP. Prețuri mici. Tel. 0723-
235642. (4.4)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” deca-
potabil, de 1500 kg, materiale 
de construcții, molozi, fi er vechi, 
cherestea, la rampa de gunoi Pa-
ta-Rât. Preț mic, negociabil. 
Sunați la tel. 0741-100529. (7.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, puțin rulată în 
țară, și accesorii: mănuși, genun-
chiere și cască motociclist nouă, nr. 
56. Inf. la telefon 0723-064864. 
(1.7)

¤ Vând ”Dacia 1300”, în stare bu-
nă de funcţionare, set motor Bar-
go, original, cu ITP valabil. Inf. la 
tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând CART, 270 cmc, stare per-
fectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (5.5)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 

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

UZ CASNIC

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

ELECTRO

¤ Vând aparat foto “Kodak 
C503”, nou, “Zorky 5”, “Praktica 
LTL-3”, “FED 2”, “Smena”, ”Ca-
non” și ceas de mână bărbătești 
”Atlantic”, ”PObeda”, ”Raketa”, 
”Poljot”, ”Doxa”. Inf. la tel. 
0759-020427. (4.7)

¤ Vând materiale electrice pentru 
instalații de forță, contactori între 
10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A, 
stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari, preț acep-
tabil, sau la schimb cu materiale 
lemnos-cărămidă. Inf. tel. 0722-
886013. (7.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 0744-
479172 sau 0374-930918. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul din lână, preț ne-
gociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou, preț negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Vând vin Feteasca Albă, demi-
sec, producție proprie. Inf. la tel. 
0722-515094. (2.7)

¤ Vând coniac de 47°, țuică de 
53° și vin alb și roșu, preț 30 
RON, 23 RON, pentru vinul alb și 
negru comanda 5 zile.comandă. 
Sunați la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 
5 ani, ghete negre din piele nr. 
40, noi. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0264-454257 sau 0749-
041124. (2.7)

¤ Vând untură de porc, preț 7 
RON/kg. Inf. la tel. 0754-
708973, după ora 17. (3.7)

¤ Vând ușă de apartament inte-
rior, cu oglindă lipită pe ea, for-
matul 170 x 70 cm + cornier din 
dezmembrare balcon închis, preț 
negociabil. Inf. la tel. 0741-
028813. (3.7)

¤ Vând tanc răcitor lapte din in-
ox, digital 450/1000 litri, ieftin, 
transport. Tel. 0736-577060. 
(4.5)

¤ Vând URGENT trei pardesie de 
damă și trei de bărbaţi, diferite 
culori și mărimi, stare bună, preţ 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând pistol “Walter CP 88 de 
4,5 mm, ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, pușcă ”Slavia CZ 630 ” tir 
sportiv, cu cartușe aferente. Nece-
sită permis TIP B. Inf. la tel. 
0759-020427. (4.7)

¤ Vând trusă de scule 100 PCS 
Tool Set, nouă, brichete. Inf. la 
tel. 0759-020427. (4.7)

¤ Vând aparat german de produs 
bule de aer în cadă, ideal pentru 
hidroterapie și hidromasaj. Inf. la 
tel. 0723-064864. (4.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (7.7)

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

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

MEDICALE

¤ Vând depărtător nou, pentru 
operașii chirurgicale pe abdo-
men, din zece piese de inox. Inf. 
la telefon 0723-064864. (1.7)

ANIMALE

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

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc o persoană din 
zodia berbec, născut in 1972 pen-
tru căsătorie. Eu, din anul 1971, fă-
ră obligaţii, aspect fi zic plăcut. Aș-

tept răspuns prin SMS la nr. tel. 
0748-945449 sau e-mail: sollaar-
ris@yahoo.com, cu loc de întâlnire 
și oră. (6.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecție de 12 obiecte 
din cupru, compus din carafă, 
candelă, servici de cafea cu tavă 
și cești, etc., preț bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând 6 ceasuri de buzunar me-
canice de epocă, noi, din colecţia 
”Heritage” și două clasoare cu 
timbre de colecţie. Inf. la tel. 
0759-020427. (4.7)

¤ Vând colecţie de 12 piese de ara-
mă (cupru), compus din carafă, 
candelă, servici de cafea cu tavă și 
cești, etc. Preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (7.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, suc, 
băuturi, apă, cartoane pe care se 
servesc și se pun paharele în locale. 
Tel. 0749-174082. (7.7)

¤ Vând colecţie de brichete, brichete 
pe gaz și benzină, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, preţ nego-
ciabil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (7.7)

ACORD DE MEDIU

¤ RAD MIHAI IONUŢ, anunţă pu-
blicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul “CON-
STRUIRE CABANĂ CONFORM 
PUD APROBAT CU H.C.L. NR. 
35/2014, REALIZARE ÎMPREJMU-
IRE”, propus a fi  amplasat în 
mun. Cluj-Napoca, str. D.D.Roșca, 
nr. 37 K. Informaţiile privind pro-
iectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj, Calea Dorobanţi-
lor, nr. 99, bl. 9B, tel. 0264-
461390, în zilele de luni-vineri 
între orele 09.00-14.00. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agenţiei pentru Protec-
ţia Mediului Cluj, Calea Doroban-
ţilor, nr. 99, bl. 9B, cod. 400609, 
fax 0264 412914, email: offi -
ce@apmcj.anpm.ro. (1.1)

¤ S.C. ELITE GRUP S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depune-
rii solicitării de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul 
”Construire imobil mixt (bloc E7) 
și operaţiuni notariale (dezmem-
brare teren) în condiţiile respectă-
rii PUZ aprobat cu HCL 357/2008, 
împrejmuiri, amenajări exterioa-
re, racorduri și branșamente utili-
tăţi”, propus a fi  amplasat în Cluj-
Napoca, str. Bună-Ziua, f.nr., Cluj. 
Informaţiile privind proiectul pro-
pus pot fi  consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, în zilele de luni-vineri între 
orele 9-14.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, 
bl.9B, cod 400609, fax 0264-
410716, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro. (1.1)

¤ ABRUDAN CORNEL titular al 
proiectului ”Construire stație mo-
bilă de distribuție carburanți”, 
anunță publicul interesat asupra 
luării de către APM Cluj, fără eva-
luarea impactului asupra mediu-
lui, în cadrul procedurii de evalu-
are a impactului asupra mediului 
pentru proiectul”Construire stație 
mobilă de distribuție carburanți”, 
în localitaea Rîșca F.N., comuna 
Rîșca, județul Cluj. Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi  consulta-
te la sediul APM Cluj, Calea Do-
robanţilor nr. 99, Cluj-Napoca, 
cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-410716, e-mail: offi -
ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9.00-
14.00, precum și la adresa de in-
ternet http://apmcj.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen 
de 5 zile de la data publicării pre-
zentului anunţ. (1.1)

URBANISM

¤ SZABO JULIANNA, în calitate 
de titular, anunţă iniţierea Planu-
lui Urbanistic Zonal pentru “Stra-
da Borhanciului Sud – pentru 
parcelare și construire”,  str. Bor-
hanciului nr.56-58, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj. Consultarea propu-
nerii se poate realiza în cadrul 
Primăriei Cluj-Napoca, Serviciul 
Urbanism, cam. 62. (1.1)

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

Asociația de Proprietari Albac 6 
Cluj-Napoca

anunță

SELECȚIE OFERTE
pentru

LUCRĂRI RENOVARE FAȚADĂ 
IMOBIL.

Firmele interesate pot depune ofertele 
la adresa: str. Albac nr. 6, C.P. Administrator

tel: 0745.316.378

LICITAŢIE

Lichidatorul judiciar al S.C. TENSOR PLAST S.R.L. vinde prin negociere directă 

la cel mai mare preţ oferit în fi ecare zi de vineri, orele 10:00 începând cu 

data de 24.04.2015: utilaje de prelucrare a tâmplăriei PVC pentru geamuri 

și uși: mașina de sudat profi le pvc Urban AKS 3900, mașina de tăiat baghete 

Urban, mașina de înfi letat Urban DS 1700, mașina de găurit Urban WS 

103, pantograf Axion, mașina de debavurat Urban SV 305, 1 buc autoutilitară 

Volkswagen Transportor și stanţa bond–manufacturată.

Informaţii detaliate la tel. 0729-006396 sau la sediul lichidatorului judiciar 

din Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, jud. Cluj.
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ANUNŢ ANGAJARE

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE 
CLUJ-NAPOCA

organizează în perioada 20-30 aprilie 2015, o selecție 
de dosare în vederea încheierii unor contracte de prestări 
servicii în domeniul medical, cu atribuții aferente 
următoarelor ocupații:

- 2 îngrijitoare

- 3 infi rmiere

- 1 medic specialist, specialitatea recuperare medicină, 
fi zică și balneologie

- 1 liftier

- 1 muncitor necalifi cat

- 1 fochist

Actele se vor depune până cel târziu în data de 30 
aprilie 2015, între orele orele 8.00-12.00 la Biroul 
Achiziții Publice, Contractare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul 
Achiziții Publice, Contractare: tel. 0264-207. 031, între 
orele 8.00-12.00 .

ANUNȚ ANGAJARE

Sauter GmbH
Präzisionsdrehtechnik

Firmă germană cu tradiţie în 
prelucrări mecanice de precizie 
angajează pentru fi liala din Romania:

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

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

Cunoștinţele de limba germană constituie un 
avantaj.

Se oferă salarii atractive, posibilitatea de avansare 
în carieră și training în Germania.
CV-urile se pot depune pe: fax: 0264 433 303, e-
mail: job@sauter-turning-process.ro sau personal la 
adresa societăţii: Dej, Jud. Cluj, Str. Henri Coandă, nr. 
1. din cadrul Parcului Industrial Arc Parc.

ANUNŢ DE MEDIU

SEICHE EMANUEL, în calitate de titular, anunţă publicul 

interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea 

obţinerii avizului de mediu, conform HG 1076/2004, 

pentru ELABORARE PUZ SI CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE 

COLECTIVE P+2E+M, situat în Floresti,str. Tautiului f.n. 

jud. CLUJ. Prima versiune a planului poate fi  consultată 

la sediul APM Cluj Napoca începând cu data de 22.04.2015, 

între orele10-14. Publicul interesat poate transmite, în 

scris, comentarii și sugestii, până la data de 07.05.2015, 

la APM Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, 

cod 400609, fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-14,00”.

MATIS PAVEL, în calitate de titular, anunţă publicul 

interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea 

obţinerii avizului de mediu, conform HG 1076/2004, 

pentru ELABORARE PUZ SI CONSTRUIRE IMOBILE LOCUINTE 

COLECTIVE P+3E, situat în Floresti,str. Sub Cetate f.n. jud. 

CLUJ. Prima versiune a planului poate fi  consultată la 

sediul APM Cluj Napoca începând cu data de 22.04.2015, 

între orele10-14. Publicul interesat poate transmite, în 

scris, comentarii și sugestii, până la data de 07.05.2015, 

la APM Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, 

cod 400609, fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-14,00”.

TRANSPORT INTERNAŢONAL 
PERSOANE ŞI COLETE

ROMÂNIA - ANGLIA ŞI RETUR
          RO: 0757 330 672  

 GB: 00 407 586 750 585

Colete la destinaţie
Transport maşini pe platformă

Liviu:

ANUNŢ DE ANGAJARE
APIA Cluj scoate la concurs trei funcţii publice de execu-

ţie vacante de consilier debutant la Centrele Locale Turda, 
Căpușu-Mare și Huedin. Concursul se va desfășura în data 
de 26.05.2015 la sediul Centrului Judeţean Cluj, B-dul Mun-
cii nr. 18, Cluj-Napoca.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul APIA 
Cluj până în data de 14.05.2015, orele 16.00. Relaţii su-
plimentare la telefon: 0264-456.454.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
CLUJ-NAPOCA

anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează con-
curs, conform prevederilor HG nr.286/2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante:

- Asistent medical: 56 posturi;
- Kinetoterapeut: 2 posturi;
- Psiholog: 1 post;
- Infi rmier: 31 posturi;
- Îngrijitoare: 27 posturi;
- Registrator medical: 3 posturi.

Concursul constă în 2 probe:

- proba scrisă:
1.  seria I, în data de 18.05.2015, în Cluj Napoca, str. V.Babeș 

nr.13, et.1, ora 10.30
2.  seria II, în data de 19.05.2015, în Cluj Napoca, str. V.Babeș 

nr.13, et.1, ora 08.00

- interviu:
1. seria I: în data de 21.05.2015
2. seria II: în data de 22.05.2015

Dosarele de concurs se vor prezenta la Biroul personal, et. 
II, cam.22, in perioada 27.04.2015-11.05.2015, dupa urmato-
rul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 12-13, tel. 
0264592771 int. 1168.

ANUNŢ DE MEDIU

SANEX S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„CONSTRUIRE HALĂ PRODUCŢIE PLĂCI CERAMICE 
(CONSTRUIRE HALĂ ŞI ACHIZIŢIE ATOMIZOR)“, propus a 
fi  amplasat în localitatea Cluj-Napoca, str. Beiuşului nr. 1.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 şi la sediul SANEX S.A. din Cluj-Napoca, 
str. Beiuşului nr.1, în zilele de luni între orele 9.00-16.30, 
marţi-joi intre orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că: PUZ construire imobile de locuinţe colective 
P+3E şi P+2E, branşamente utilităţi şi împrejmuire, Floreşti, 
str. Sub Cetate, fn, jud. Cluj, titular Maja Ioan și asociaţii 
nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, 
bl. B9, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, 
între orele 9:00 -14:00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE ANGAJARE
Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 

,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj-Napoca
organizează la sediul din Cluj Napoca, Str. Croitorilor, nr. 19–21.

CONCURS
pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asitent 

medical debutant şi asistent medical
Proba scrisă va avea loc în data de 11.05.2015, ora 11.00

Condiţii de participare la concurs: – studii – diplomă de 
licenţă, sau de absolvire a învăţământului superior sau di-
plomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;

- 6 luni vechime ca asistent medical (pentru asistenţi medicali)
Data limită de depunere a dosarelor: 04.05.2015 ora 15;
Date de contact: telefon 0264596333.

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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Reprezintă Clujul 
la nataţie
Tânăra sportiva Andreea 
Andonie va reprezenta Clujul la 
Campionatele Balcanice de înot 
pentru juniori, care se vor des-
fășura în perioada 25-26 apri-
lie, la Oradea, în Bazinul 
Olimpic ”Ioan Alexandrescu”. 
La Balcaniadă vor lua parte 
sportivi din 11 ţări. Vârstele 
pentru concurenţi sunt urmă-
toarele: băieţii născuţi în 1997 
sau 1998, fetele născute în 
1999 sau 2000. Înotătoarea 
Universităţii Cluj, Andreea 
Andoniel, va participa la probe-
le: 200 m, 400 m, 800 m 
crowl, iar la ștafetă, la 4 x 
100m și 4 x 200 m.

Întâlnesc liderul
Rugbiștii de la U Prodvinalco 
Cluj vor întâlni, sâmbătă, for-
maţia Timișoara Saracens, în 
Superliga Naţională. 
Confruntarea dintre cele două 
echipe va începe la ora 13:00 
și se va disputa pe terenul de 
rugby din Parcul Sportiv „Iuliu 
Haţieganu”. Înaintea partidei 
cu Timișoara Saracens, U 
Prodvinalco ocupă locul 4 în 
clasamentul Superligii, cu un 
total de 6 puncte.

Pe scurt

O altă variantă vehiculată 

pentru desfăşurarea fi na-

lei cupei a fost Cluj 

Arena, pe care îşi dispută 

meciurile fi nalista 

Universitatea Cluj.

Secretarul general al FRF, 

Gheorghe Chivorchian a men-

ţionat că Supercupa României 

s-ar putea disputa pe un alt sta-

dion decât Arena Naţională.

„Pentru Supercupa Româ-

niei există propunerea fede-

raţiei pentru disputarea la 

Cluj-Napoca sau în altă loca-

litate, în funcţie de ce vor do-

ri şi cluburile. Ca dată de des-

făşurare noi am propus 8 sau 

9 iulie", a spus Chivorchian, 

după şedinţa Comitetului Exe-

cutiv al FRF.

Administratorul clubului 

Universitatea Cluj s-a decla-

rat extrem de surprins de de-

cizia FRF-ului de a disputa fi -

nala Cupei României pe Are-

na Naţională, în detrimentul 

stadionului Cluj Arena.

„Suntem prea mici să avem 

o fi nală la Cluj. Probabil mo-

tivele sunt economice şi pro-

babil că ofi cialii FRF nu erau 

mulţumiţi cu un stadion plin 

la Cluj... La Bucureşti nu văd 

nici măcar un inel plin. Fot-

balul e făcut pentru suporteri, 

dar, din păcate, ei sunt deza-

vantajaţi. E o mare dezamă-

gire. Nu vreau să acuz pe ni-

meni şi să spun că s-au tras 

sfori, dar mi se părea normal 

ca locul de disputare al fi na-

lei să se decidă la începutul 

competiţiei, nu acum. Nu mai 

spun că am jucat semifi nale-

le în date ofi ciale UEFA, când 

puteam avea jucători plecaţi 

la loturile naţionale. Nu are 

rost să mai spun cât suntem 

de dezavantajaţi şi sportiv", 

a comentat Vlad Munteanu, 

pentru prosport.

Acestă decizie e cu atât mai 

surprinzătoare cu cât FCSB (FC 

Steaua Bucureşti) suferă de lip-

să de suporteri, asta după ce 

la începutul anului clubul a 

decis, din cauza proceselor cu 

clubul armatei, să schimbe nu-

mele şi sigla, iar clujenii s-ar 

putea deplasa în număr redus 

la acest meci dat fi ind distan-

ţa, ceea ce ar însemna ca par-

tida să se desfăşoare cu foar-

te puţini suporteri faţă de ca-

pacitatea stadionului.

După meciurile de la înce-

putul lunii aprilie când au fost 

afl ate fi nalistele Cupei Româ-

niei, Primăria Cluj-Napoca, 

dar și mai mulți politicieni din 

Cluj, au trimis scrisori către 

FRF pentru disputarea meciu-

lui la Cluj. De partea cealal-

tă, ofi cialii clubului Steaua au 

făcut, în luna aprilie, mai mul-

te declarații tăioase cu privi-

re la disputarea fi nalei pe Cluj 

Arena, ceea ce ar fi  fost de 

neacceptat pentru steliști, 

aceștia declarând că „în acest 

caz, să le dăm și cupa”.

OFICIAL ! Clujul pierde lupta 
cu Steaua pentru finala Cupei
Finala Cupei României dintre Steaua București și Universitatea Cluj se va disputa în data 
de 31 mai, pe Arena Națională, a anunțat, joi, secretarul general al FRF.

Universitatea Cluj a reușit să ajungă în fi nala  Cupei României după 50 de ani


