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Când e gata Autostrada 
Gilău-Nădăşelu?
Sunt şanse ca lucrările la nodul Gilău şi a 
podului peste Someş să fi e gata anul aces-
ta.  Pagina 6

ADMINISTRAŢIE

Lucrările în Piaţa Unirii, 
pe ultima sută de metri
20 octombrie, termenul anunţat de primarul 
Emil Boc pentru modernizarea laturii estice 
a Pieţei Unirii a fost depăşit.  Pagina 6

TIMP LIBER

Ce puteţi face astăzi 
la Comedy Cluj
A patra zi a Festivalului Internaţional de 
Film Comedy Cluj vă aşteaptă cu fi lme şi 
piese de teatru.  Pagina 6

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Cum îţi dai seama că produsele 
ecologice sunt contrafăcute

ECONOMIE

Creştere record a pieţei negre 
a ţigaretelor din România

Bioagricultorii au dezvăluit, 
sâmbătă, la Cluj, că un produs 
ecologic poate fi  identifi cat prin 
trei elemente de pe etichetă.

“Pe orice etichetă de produs 
ecologic se găsesc, obligatoriu, 
trei elemente de identifi care ca-
re certifi că dacă este bio. Ast-
fel, avem sigla «a.e.»(agricultură 
ecologică), iar sub ea se afl ă un 
număr, care este cel al produ-
cătorului şi se găseşte înregis-
trat în baza de date a Ministe-
rului Agriculturii. Apoi avem pe 
un fond verde o frunză stiliza-
tă cu stelele UE, care indică fap-
tul că este produs bio recunos-
cut la nivel european, iar ulti-
mul element este sigla unui or-
ganism de inspecţie şi certifi ca-
re a produsului bio”, a spus pre-
şedintele Asociaţiei Bioagricul-
torilor din România Bioterra, 
Nagy Miklos. Acesta a recoman-

dat clienţilor să cumpere mar-
fa direct de la producător sau 
chiar de la poarta acestuia, da-
că au posibilitatea.

Fermierii care practică agri-
cultura ecologică avertizează că 
pe piaţă există multe produse 
bio falsifi cate ale unor fi rme ca-
re vor să profi te de preţurile mai 
mari practicate în acest dome-
niu.

“Medicii recunosc că 60-70% 
dintre bolile prezente astăzi pro-
vin dintr-o alimentaţie proastă. 
Noi lucrăm să punem pe masa 
oamenilor alimente sănătoase, 
oferim o alternativă pentru cei 
care vor să trăiască sănătos. Şi 
atunci vin nişte hoţi în căuta-
rea profi tului şi încearcă să fal-
sifi ce produsele bio, care încep 
să aibă din ce în ce mai mare 
căutare pe piaţă”, a mai spus 
Nagy Miklos.

Piaţa neagră a ţigaretelor a 
crescut în septembrie la 18,3%, 
de la 14,9% în luna iulie, reie-
se dintr-un studiu realizat de 
compania de cercetare Novel 
Research.

Aceasta este cea mai mare 
creştere a comerţului ilegal cu 
ţigarete din ultimii doi ani şi se 
situează peste media ultimilor 
cinci ani (circa 15%). “Regiu-
nea nord-est continuă să fi e cea 
mai afectată de comerţul ilegal 
cu ţigarete, înregistrând o creş-
tere semnifi cativă în septembrie 
faţă de iulie, de 7,2 p.p., până 
la 42,5%. Cea mai importantă 
majorare a pieţei negre se înre-
gistrează în regiunea de sud-est, 
şi anume 8,3 p.p., până la 
18,5%. Regiunile nord—vest, 
vest şi sud-est continuă să de-
ţină, de asemenea, cote impor-
tante (24,5%, 24,3% respectiv 

24,1%). Din punct de vedere al 
provenienţei, ponderea « cheap 
whites » continuă să crească, 
situându-se în iulie la peste 60% 
din totalul pieţei negre. Produ-
sele provenite din Ucraina se 
afl ă în creştere (plus 3,1 p.p.), 
iar cele din Moldova în scăde-
re (-3,3 p.p.), în timp ce Serbia 
se menţine la nivel relativ con-
stant”, a declarat Marian Mar-
cu, director Novel Research. 
Majorarea cu peste trei puncte 
procentuale a contrabandei, de 
la 14,9% la 18,3% înseamnă o 
pierdere anualizată suplimenta-
ră de 130 de milioane de euro 
la bugetul de stat, în condiţiile 
în care statul pierdea oricum 
600 de milioane de euro în fi e-
care an. Pentru reducerea con-
trabandei pe viitor sunt necesa-
re mai multe schimbări legisla-
tive.
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Într-o lume politică plină de personaje cu „bube” mari, apar și oameni imaculați, 
implicați în problemele comunității. Emanuel Ungureanu este președintele 
Asociației pentru Solidaritate şi Empatie Delia Grădinaru și se ocupă de zeci de copii 
și tineri care fac dializă. El este numărul 1 pe lista USR Cluj pentru Camera 
Deputaților. Îl ducem în Parlament? Pagina 5

Cine este candidatul care Salvează România de la Cluj?

Societatea civilă 
se implică în politică

S-a dat peste cap cu mașina din cauza vitezei
Un accident a avut loc ieri noapte, iar martorii spun că tânărul ar fi făcut drifturi în sensul giratoriu. Pagina  3

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj 

(monitorulcj.ro), inclusiv ediţia Monitorul 
de Weekend se pot contracta doar prin Poşta 

Română, Apex SRL sau la sediul redacţiei 
(str. Republicii 109, et. 1).

Monitorul de Weekend (ediţie de vineri-sâmbătă-
duminică a cotidianului Monitorul de Cluj – 

monitorulcj.ro) se distribuie prin abonament 
doar împreună cu Monitorul de Cluj.

Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente 
prin servicii de tip call-center (vânzare prin telefon), 

nici prin vânzare din ușă în ușă.
Informaţii despre abonamente puteţi obţine 

la numărul de telefon 0264/59.77.03 sau prin email, 
la adresa office@monitorulcj.ro.
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sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Două treimi dintre români 

cred că ar trebui înăsprite 

sancţiunile din Codul 

Rutier în ceea ce priveşte 

reglementările rutiere şi 

aplicarea sancţiunilor în 

trafi c.

“Categoriile de persoane 

care susţin într-o mai mare 

măsură înăsprirea sancţiu-

nilor sunt cea a românilor 

cu studii sub medie, a celor 

cu venituri lunare de sub 

1.000 de lei şi a femeilor”, 

se precizează într-un studiu 

realizat de Institutul de Stu-

dii Sociale şi Politice (ISS-

POL).

Totodată, aproximativ 90% 

dintre români cred că Poliţia 

Română ar trebui să fi e mai 

efi cientă în aplicarea legii. Fe-

meile sunt cele care susţin, 

într-un procent mai mare, com-

portamentul mai sever al Po-

liţiei, se arată în comunicatul 

citat.

“Luând în considerare o 

propunere mai veche privind 

obligativitatea şoferilor de a 

utiliza camere video în auto-

turisme pentru a fi lma activi-

tatea în trafi c, subiecţii stu-

diului au fost întrebaţi dacă 

ar fi  de acord cu o astfel de 

reglementare rutieră. Peste ju-

mătate dintre români sunt de 

părere că şoferii nu ar trebui 

obligaţi să fi lmeze fi ecare drum 

pe care aceştia îl fac cu auto-

turismul. Categoriile care se 

opun într-o mai mare măsu-

ră montării acestor echipa-

mente video sunt tinerii cu 

vârsta între 18 şi 34 de ani, 

bărbaţii, locuitorii din oraşe, 

persoanele cu studii peste me-

die şi cu venituri ridicate”, se 

menţionează în studiu. Con-

form sursei citate, aceste re-

zultate fac parte dintr-o cer-

cetare cantitativă reprezenta-

tivă la nivel naţional, cu o 

marjă de eroare de +4%. 

Eşantionul studiului a fost de 

820 de respondenţi, cu vârsta 

de peste 18 ani. Metoda de 

culegere a datelor a fost in-

terviul telefonic. Studiul a fost 

realizat la comanda ARENAS, 

o organizaţie non-guverna-

mentală a cărei activitate es-

te centrată pe educaţia non-for-

mală.

Românii vor înăsprirea sancţiunilor din Codul Rutier

Finalizarea lucrărilor la 

nodul Gilău şi a podului 

peste Someş care să lege 

autostrada A3 Câmpia 

Turzii – Gilău, fi nalizată 

de către Bechtel, cu "cio-

tul" de 8,7 km până la 

Nadaşelu, lot ce are toate 

şansele să fi e gata în 

acest an, a fost scoasă la 

licitaţie de către 

Companie de 

Administrare a 

Drumurilor (CNAIR, fosta 

CNADNR).

Termenul pentru execuţia 

lucrărilor este de 10 luni, ce-

ea ce înseamnă că, în cel mai 

bun caz, pe noul tronson Gi-

lau-Nadaselu se va putea cir-

cula abia peste un an, potri-

vit hotnews.ro.

CNAIR, fosta CNADNR, a 

lansat în SEAP licitaţia pen-

tru fi nalizarea lucrărilor la No-

dul Gilău şi conexiunea din-

tre secţiunea A3 Câmpia Tur-

zii – Gilău (Cluj Vest) – fi na-

lizată de către Bechtel în 2010, 

şi secţiunea Gilău – Nădăşe-

lu, în execuţie în acest mo-

ment şi cu toate şansele să fi e 

gata până la fi nalul anului. 

Cu toate acestea, lipsa podu-

lui peste Someş dintre cele 

două secţiuni face acum im-

posibilă deschiderea trafi cu-

lui pe ultima secţiune.

Lucrările vor dura 10 luni

În schimb, licitaţia preve-

de că termenul pentru execu-

tia lcurărilor este de 10 luni, 

însemnând că practic, în lip-

sa altor probleme şi tergiver-

sări, pe Gilău – Nădăşelu se 

va putea circula abia la fi nal 

de 2017.

Valoarea estimată pentru 

fi nalizarea lucrărilor de la Gi-

lău este de 48,6 milioane de 

lei.

Licitaţia va fi  adjudecată 

după criteriul celui mai bun 

raport calitate-pret, în care 

preţul contează în proporţie 

de 70%, 24% contează peri-

oada de garanţie ofertata şi 

6% garanţia pentru rosturile 

de dilataţie. Termenul de de-

punere a ofertelor pentru li-

citaţie este 7 decembrie.

Termenul limită pentru de-

punerea ofertelor este 5 de-

cembrie. Durata minimă a con-

tractului este de 70 de luni, 

din care 60 de luni reprezin-

tă perioada minimă de garan-

ţie. Astfel, 10 luni sunt plani-

fi cate pentru execuţia lucrări-

lor.

„Ciotul"de lângă Cluj, 
şanse zero să fi e deschis 
trafi cului

Cei 8,7 km din A3 lângă 

Cluj-Napoca, între Gilău şi 

Nădăşelu sunt într-un sta-

diu avansat de execuţie şi 

au toate şansele să fie ter-

minaţi până la finalul anu-

lui de către constructorul 

român UMB. Chiar şi aşa, 

tronsonul nu va putea fi des-

chis traficului pentru că po-

dul peste Somes care uen-

ste tronsonul de restul au-

tostrăzii A3 spre Câmpia 

Turzii nu a fost terminat. În-

ceput de pe vremea contrac-

tului Bechtel, podul a rămas 

pe jumătate realizat şi a aş-

teptat să fie refăcut, însă au-

torităţile nu s-au mişcat efi-

cient.

„S-a pornit în anul 2015 cu 

o licitaţie pentru acest pod. 

Documentaţia a fost foarte sla-

bă, iar asta a fost şi motivul 

pentru care la începutul lui 

2016 s-a anulat licitaţia. Nu o 

mai puteam relicita în aceeaşi 

manieră şi am cerut comple-

tarea proiectului. S-a realizat 

acest lucru în luna mai, s-a 

reproiectat, s-au făcut liste de 

cantităţi şi s-a făcut o docu-

mentaţie solidă. Am scos-o la 

licitaţie. E trimisă la Agenţia 

pentru Achiziţii Publice. Pro-

babil în cel mult o săptămâ-

nă, o săptămână jumătate va 

fi  în SEAP”, a declarat în sep-

tembrie pentru HotNews.ro 

directorul Companiei de Au-

tostrăzi (CNADNR), Cătălin 

Homor.

„Este o lucrare destul 
de complicată”

„Nu vor putea fi  utilizaţi 

şn.r. cei 8,7 kmţ, într-adevăr, 

o perioadă de timp. Lipseşte 

acest pod. Dacă ne-am fi  gră-

bit am fi  scos la licitaţie iar o 

documentaţie slabă, iar, pro-

babil, am fi  avut contestaţii 

şi am fi  anulat licitaţia”, a pre-

cizat Homor.

Întrebat de ce nu a luat în 

calcul că CNADNR să fi nali-

zeze podul în regie proprie, 

dată fi ind decalajul care apa-

re în raport cu lotul ce e aproa-

pe gata, Homor a explicat că 

este vorba de o lucrare prea 

complicată pentru Compania 

de Drumuri.

„Este o lucrare destul de 

complicată. Compania nu a 

mai făcut poduri de foarte 

mult timp, nu este un proiect 

cu care să facem experimen-

te”, a răspuns Homor.

Gilău – Nădăşelu, un tron-

son scurt, dar care leagă do-

uă drumuri naţionale şi ac-

ţionează ca o variantă oco-

litoare pentru Cluj-Napoca

Deşi vorbim de un tron-

son scurt de autostradă, aces-

ta este unul destul de impor-

tant pentru că vine în con-

tinuarea Autostrăzii A3 Câm-

pia Turzii – Gilău de la in-

tersecţia cu DN1, ocoleşte 

municipiul Cluj Napoca prin 

partea de vest şi se opreşte 

aproape de localitatea Nada-

selu într-o intersecţie cu un 

alt drum naţional, DN1F spre 

Zalău şi Satu Mare. Practic, 

A3 Gilău – Nadaselu va func-

ţiona ca o centură în partea 

vestică a municipiului 

Cluj-Napoca pentru trafi cul 

greu şi de tranzit.

Pe autostrada Gilău – Nădăşelu 
se va circula abia peste un an
Valoarea estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 48,6 milioane de lei.

Lucrările la Autostrada Gilău-Nădășel au fost scoase la licitație
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Un accident rutier grav a 

avut loc sâmbătă seara pe 

Autostrada A1. O tânără a 

murit după ce şoferul de 

18 ani a pierdut controlul 

volanului pe autostrada 

Orăştie-Sibiu

O fată a murit, iar şoferul, 

un adolescent de 18 ani, a fost 

rănit în urma unui accident 

rutier produs din cauza vite-

zei, sâmbătă seara, pe Auto-

strada Orăştie-Sibiu, informea-

ză Mediafax.

Potrivit Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă 

Alba, SMURD Sebeş a inter-

venit, în cooperare cu Servi-

ciul de Ambulanţă Alba, pen-

tru acordarea primului aju-

tor victimelor unui accident 

rutier produs pe autostrada 

care face legătura între Se-

beş şi Orăştie. Pentru una 

dintre victime, o tânără, nu 

s-a mai putut face nimic. Şo-

ferul maşinii implicate în ac-

cident era conştient, conform 

sursei citate.

Poliţia a demarat o anche-

tă pentru stabilirea împreju-

rărilor în care s-a produs ac-

cidentul.

Conform Poliţiei, un ado-

lescent de 18 ani, în timp ce 

se deplasa pe Autostrada A1 

pe sensul de mers Si-

biu-Orăştie, în afara locali-

tăţii Pianu din judeţul Alba, 

a pierdut controlul autotu-

rismului din cauza vitezei şi 

a ieşit în afara părţii carosa-

bile. Maşina s-a rostogolit de 

câteva ori.

În urma impactului, o fa-

tă de 15 ani din Zlatna, care 

ocupa scaunul din dreapta a 

murit, iar şoferul, originar din 

acelaşi oraş, a fost uşor rănit, 

fi ind transportat la spital.

Cei doi erau prieteni, iar 

băiatul şi-a luat permisul în 

urmă cu o lună, fi ind lipsit de 

experienţă.

Potrivit sursei citate, aces-

ta conducea un BMW înma-

triculat în Alba.

O fată de 15 ani a murit într-un 
accident rutier pe Autostrada A1

Bugetarii nu ar renunţa la programul lor lejer în niciun caz. Clujenii cărora le place mâncarea 
de la Memo 10, restaurantul Primăriei, trebuie să își facă pofta după program de bugetari: 
de luni până vineri, între orele 11.00 – 18.00. Dacă cumva vreţi să mâncaţi în week-end, pu-
neţi-vă pofta în cui până luni! 

POZA ZILEI

Zona preferată a tinerilor 

cu maşini puternice este 

Mărăşti. Locuitorii din 

zonă spun că în fi ecare 

noapte aud cum sunt 

turate la maxim motoare-

le bolizilor. Poliţiştii o iau 

pe urmele lor, dar de 

multe ori nu reuşesc să îi 

prindă.

„Liniuţele” şi „drifturile” 

nu mai sunt deloc o noutate 

pentru clujeni. O perioadă, 

tinerii făceau drifturi în par-

carea mall-ului din Gheor-

gheni, apoi s-au mutat pe bu-

levardul Muncii, de unde au 

fost izgoniţi de poliţişti, iar 

acum zonele lor de distrac-

ţie sunt Calea Dorobanţilor, 

Aurel Vlaicu şi sensul girato-

riu de la benzinăria OMV din 

Mărăşti.

Tinerii care practică astfel 

de „sporturi extreme” se su-

pun unor riscuri, dovadă fi -

ind un accident care a avut 

loc în noaptea de sâmbătă 

spre duminică, pe bulevardul 

21 Decembrie 1989, în sensul 

giratoriu. Potrivit martorilor, 

accidentul ar fi  fost produs în 

urma unor curse sau drifturi, 

frecvente în zonă. Cinci per-

soane (doi băieţi şi trei fete) 

s-ar fi  afl at în autoturism, dar 

nimeni nu a fost rănit.

Accidentul a fost provocat 

de un tânăr de 19 ani din Ju-

cu. „În jurul orei 2.00, un tâ-

năr de 19 ani din Jucu, în timp 

ce conducea un autovehicul 

spre centrul municipiului 

Cluj-Napoca, în sensul gira-

toriu ar fi  pierdut controlul a-

supra autovehiculului. Astfel 

a intrat în coliziune cu un in-

dicator rutier şi s-a răsturnat 

pe sensul opus, unde a acro-

şat un alt autoturism”, au de-

clarat, pentru Monitorul de 

Cluj, reprezentanţii Inspecto-

ratului de Poliţie Judeţean 

Cluj.

Şoferul a fost amendat cu 

1.000 lei pentru nereducerea 

vitezei în sensul giratoriu. Nu 

au fost înregistrate victime.

Martorii afirmă că în mo-

mentul producerii acciden-

tului, din maşină se auzea 

muzica la maxim. „Maşina 

venea din sensul giratoriu, 

urmând să îşi continue dru-

mul spre centru. Bănuiesc 

că a ricoşat deoarece a avut 

viteza prea mare, a pierdut 

controlul, a intrat în bordu-

ra care desparte drumul şi 

s-a răsturnat. La trecerea de 

pietoni era (bănuiesc că s-a 

oprit brusc) şi o maşină de 

taxi. Şi aceea a suferit ava-

rii în partea de faţă a maşi-

nii. Când s-a întâmplat ac-

cidentul bubuia muzică de 

club în maşină dată la ma-

xim. Şoferul a ajutat fetele 

să iasă din maşină, iar fete-

le au fugit către Biblioteca 

Judeţeană. După vreo 2 mi-

nute şoferul a dat jos nume-

rele de înmatriculare de pe 

maşină. Poliţia a ajuns la 

locul faptei după vreo 12-15 

minute”, ne-a declarat un 

martor.

Oamenii care locuiesc în 

zonă spun că în fi ecare noap-

te au loc curse de maşini, po-

liţiştii îi urmăresc, dar nu re-

uşesc să îi prindă. „Aş mai 

preciza faptul că în fi ecare 

seară (şi nu exagerez) se or-

ganizează curse ilegale pe stră-

zile Clujului. Este foarte ener-

vant să auzi la 2-3 noaptea 

drifturile altora, cursele ma-

şinilor, care câteodată se şi 

opresc la o vorbă, dădând mu-

zica la maxim. Enervant şi 

foarte periculos. Văd câteoda-

tă câte o maşină de poliţie ca-

re porneşte sirenele şi se ia 

după ei, dar niciodată nu am 

văzut să-l ajungă în urmă, sau 

să-l oprească. Băieţilor nu le 

e frică, umblă şi cu 120-140 

km/h”, a mai afi rmat marto-

rul.

„Liniuţele” şi „drifturile”, un pericol public. 
O maşină s-a dat peste cap în cartierul Mărăşti
Un accident rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Mărăşti, în zona benzinăriei OMV.

Șoferul a fost amendat cu 1.000 de lei pentru nerespectarea vitezei în sensul giratoriu
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Primăria Cluj-Napoca a 

montat, în urmă cu 

aproximativ cinci ani, 

stâlpişori care să limite-

ze accesul şoferilor în 

Piaţa Muzeului. Treptat, 

stâlpişorii s-au rărit, iar 

acum sunt doar o rarita-

te. Şoferii pot oricând să 

circule nestingheriţi 

prin zona care ar trebui 

să fie pietonală.

Anul trecut, şoferii ne-

mulţumiţi că nu mai pot par-

ca în Piaţa Muzeului au tă-

iat un lanţ pe care Primăria 

îl montase pentru a permi-

te doar accesul riveranilor. 

Maşinile se înmulţiseră atât 

de mult încât a fost nevoie 

de montarea unui stâlpişor 

din fier, fixat în beton.

Unde sunt stâlpişorii 
din Piaţa Muzeului?

În şedinţa de Consiliu 

Local de miercuri, 26 

octombrie, va fi  votată 

validarea mandatul consi-

lierului local supleant, 

Călin Marcel Găbudean 

(PNL).

El îl va înlocui pe Giaco-

mo Dreoni (PNL), care şi-a 

anunţat demisia în 11 octom-

brie, din motive personale. 

Chiar dacă a renunţat la cel 

de-al doilea mandat, el spu-

ne că va rămâne în PNL şi 

mai ales alături de fostul pre-

şedinte al PNL Cluj Marius 

Nicoară. „Nu plec din PNl, ră-

mân în partid şi alături de Ma-

rius Nicoară, mă voi implica 

în campania electorală. Moti-

vele pentru care renunţ sunt 

personale, vreau să mă ocup 

mai mult de mine”, a decla-

rat Giacomo Dreoni.

Potrivit Ziar de Cluj, nu-

mele lui Călin Găbudean a 

fost invocat în scandalul Te-

tarom I unde două societăţi 

comerciale, ACI Cluj şi Teh-

nodomus Arad, au contestat 

atribuirea contractului de lu-

crări pentru amenajarea Par-

cului industrial. Motivul: aso-

cierea câştigătoare conţine 

numele Regiei Autonome a 

Drumurilor Judeţene Cluj, 

regie care funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Jude-

ţean Cluj, adică chiar orga-

nizatorul licitatiei. Contesta-

tarii au arătat că în Consi-

liul de Administratie al RADJ 

Cluj se afl a Călin Găbudean 

soţul consilierului judetean 

Adina Raţiu, ceea ce indica 

un confl ict de interese.

Giacomo Dreoni nu s-a 

remarcat în Consiliul Local 

prin iniţiativele sale, fiind 

unul dintre consilierii necu-

noscuţi ai Clujului. Deşi s-a 

aflat la al doilea mandat în 

Consiliul Local şi este im-

plicat în politică de ani buni, 

proiectele sale au rămas o 

necunoscută. Italianul Gia-

como Dreoni a fost propri-

etarul unui restaurant din 

centrul municipiului Cluj-Na-

poca. Dreoni, care este şi 

consilier al senatorului PNL 

Marius Nicoară, a primit în 

2010 cea mai înaltă distinc-

ţie oferită de statul italian 

– titlul de "Cavaler al Repu-

blicii Italia".

Se schimbă componenţa 
Consiliului Local Cluj-Napoca

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Ieri, latura estică a 

Pieţei Unirii era circula-

bilă, cu toate că lucrări-

le nu sunt încheiate. Se 

observă clar că mai sunt 

de făcut unele finisaje. 

Unii clujeni s-au arătat 

nemulţumiţi încă de 

săptămâna trecută.

Încă o bucată din Piaţa 

Unirii este aproape moder-

nizată. După latura sudică, 

a intrat în reparaţii latura 

estică. Deşi termenul anun-

ţat de primarul Emil Boc a 

fost 20 octombrie, data li-

mită de încheiere a lucrări-

lor a fost depăşită. “Lucră-

rile la tronsonul Eroilor – 

Iuliu Maniu, de pe latura es-

tică a Pieţei Unirii, sunt pe 

ultima sută de metri şi vor 

fi încheiate până în 20 oc-

tombrie. Au fost deja plan-

taţi un număr de 10 copaci, 

urmând să se continue plan-

tarea de arbori, cu recoman-

darea arhitectului proiectan-

tului general. A fost amena-

jată pista de biciclişti pe 

acest tronson, urmând a fi 

racordată cu strada Iuliu Ma-

niu. Banda 1 de circulaţie a 

fost închisă pentru executa-

rea lucrărilor la standul de 

taxi din zonă. Pe latura cu 

catedrala au fost trase ca-

blurile şi au fost realizate 

fundaţiile şi pământarea pen-

tru stâlpii de iluminat. De 

asemenea, a fost montată 

piatră cubică şi au fost am-

plasaţi stâlpişori pe toată 

lungimea segmentului”, a 

declarat Boc, săptămâna tre-

cută.

Ieri, se observa că mai 

este de lucru. Au fost mon-

tate bănci, pista de bicicle-

te este gata, iar dalele sunt 

la locul lor.

Unii clujeni sunt nemul-

ţumiţi de modul în care a 

fost făcută pista pentru bi-

ciclete. Aceştia spun că se 

confundă cu trotuarul, ceea 

ce înseamnă că pietonii vor 

merge liniştiţi pe pistă. “Am 

vizitat zona din Piaţa Uni-

rii unde se lucrează la o no-

uă pistă (sau repoziţionarea 

pistei existente). Poziţiona-

rea e una bună, segregat 

complet de taxiuri şi de tra-

fic în general, însă am con-

statat cu dezamăgire că e 

pavată şi nu e covor asfal-

tic roşu, cum e pe Horea/

Bariţiu. Cea mai mare pro-

blemă cu pavajul este ade-

renţa, care e zero pe acest 

tip de granit. E alunecos, 

foarte alunecos”, a scris un 

clujean pe pagina de face-

book a primarului.

O altă problemă sesizată 

de clujean este faptul că se 

va confunda cu trotuarul. 

„O altă problemă e că nu se 

distinge faţă de trotuar. Şi 

pe una roşie merg liniştiţi 

pietonii, pe una la fel ca tro-

tuarul probabil cu atât mai 

mult. E bine că se fac aces-

te investiţii, dar trebuie bi-

ne gândite. Bănuiesc că un 

pavaj costă mai mult decât 

un covor asfaltic de un sin-

gur strat, deci chiar nu în-

ţeleg de ce s-a ales această 

soluţie”, a concluzionat băr-

batul.

Lucrările pe latura estică a Pieţei 
Unirii sunt aproape finalizate
20 octombrie, termenul de încheiere a modernizării laturii estice a Pieţei Unirii, anunţat de primar, a fost depăşit.
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Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Liberalii clujeni şi-au 

depus ieri la Biroul 

Electoral Judeţean candi-

daturile penru alegerile 

parlamentare. La Senat 

lista este deschisă de 

Marius Nicoară, fost pre-

şedinte al PNL Cluj, şi 

Călin Tuluc (PDL), consi-

lier judeţean. Pe următoa-

rele locuri se afl ă preşe-

dintele CJ Cluj, Alin Tişe 

(PDL), şi consilierul jude-

ţean Gabriela Gârboan 

(PNL).

Lista pentru Camera De-

putaţilor este deschisă de 

Florin Stamatian (PDL), fost 

prefect de Cluj, urmat de-

putatul Adrian Oros (PNL). 

Pe locul III se află Sorin Mol-

dovan, impus de Vasile Bla-

ga, iar pe următoarele două 

locuri considerate eligibile 

se află vicepreşedintele CJ 

Cluj, Marius Mânzat (PNL), 

şi fostul primar de Turda, 

Tudor Ştefănie (PDL). Pe lo-

curile 6 — 10 figurează Iri-

na Munteanu (PNL, Câmpia 

Turzii), Ovidiu Câmpean 

(PDL), Mircea Puşcă (PNL), 

un candidat nedesemnat în-

că şi Radu Zlati (PNL).

Obedientul şef al PNL Cluj 
nu iese din voinţa lui Blaga

Liberalii şi-au validat zi-

lele trecute lista candidaţi-

lor de la Cluj pentru Parla-

mentul României, care este 

de altfel cea anuţată acum 

două săptămâni. După mai 

multe bâlbâieli şi în ciuda 

nemulţurilor unor primari 

din judeţ, liderul PNL Cluj, 

Daniel Buda l-a păstrat şi pe 

„paraşutatul” Sorin Moldo-

van, găsindu-i acestuia un 

loc călduţ pe lista pentru 

Camera Deputaţilor, în de-

favoarea unui clujean.

Deşi a fost împuternicit să 

semneze listele candidaţilor 

din ţară, preşedintele PNL Cluj 

Daniel Buda declara, în urmă 

cu câteva săptămâni, că nu 

ştie încă ce decizie va lua în 

privinţa omului lui Blaga: “O 

să decidem(…), lucrurile sunt 

în mişcare încă, nu ştiu ce va 

fi ”. Aşa cum Monitorul de Cluj 

a anticipat, acesta a fost păs-

trat .

Decizia liderului de la Cluj 

ar fi  trebuit să fi e cu atât mai 

uşor de luat cu cât mai mul-

ţi primari PNL din Cluj au 

ameninţat că nu se vor im-

plica în campania electorală 

dacă Moldovan va fi  menţi-

nut pe listă. Mai mult, deşi 

Daniel Buda este şi preşe-

dintele Comisiei de Etică a 

partidului, nu a ieşit din vo-

inţa lui Vasile Blaga, alegând 

să păstreze pe listă “nepoţi” 

şi “dalmaţieni”. Pe de altă 

parte, zilele trecute, Daniel 

Buda se lăuda chiar că libe-

ralii aplică criteriile de inte-

gritate pentru candidaţi, dar 

pe lista pentru Parlament de 

la Cluj şi din ţară se regă-

sesc şi câţiva liberali cu o 

imagine „şifonată”.

„Nepotul” lui Blaga

Despre Moldovan s-a spus 

în urmă cu câţiva ani, când a 

candidat impus de la centru 

la Vaslui, că ar fi  nepotul lui 

Vasile Blaga, însă fostul mi-

nistru de Interne a negat exis-

tenţa unei relaţii de rudenie 

între ei explicând că este „pri-

eten cu tatăl lui Sorin Moldo-

van dinainte de ’89“.

Sorin Dan Moldovan es-

te fiul lui Petrică Moldovan, 

om de afaceri potent din 

Oradea şi membru ex-PDL. 

Juniorul Moldovan a ocupat 

în timpul guvernării porto-

calii (2008-2012) funcţia de 

vicepreşedinte al Autorită-

ţii Naţionale pentru Tineret 

şi Sport, iar calităţile care 

l-au recomandat au fost pro-

babil banii mulţi încasaţi de 

tatăl său şi relaţia apropia-

tă cu preşedintele Vasile Bla-

ga. De altfel, Sorin Moldo-

van a mai fost o dată „pa-

raşutat” să candideze la par-

lamentare, la Vaslui, în 2012 

dar a reuşit să strângă doar 

1.919 voturi.

Sorin Dan Moldovan a 

cunoscut o ascensiune po-

litică lină. Astfel, în 2008 el 

a fost ales preşedinte la ni-

vel naţional al organizaţiei 

studenţeşti a PDL. Apoi, un 

an mai târziu, la vârsta de 

23 de ani, a fost angajat în 

cadrul Ministerului Educa-

ţiei direct pe o funcţie de 

director general. În paralel, 

a lucrat ca economist la una 

dintre firmele tatălui său. 

Ulterior, i s-a dat funcţia de 

preşedinte al Comisiei Na-

ţională de Acţiune împotri-

va Violenţei în Sport, din 

cadrul Autorităţii Naţionale 

pentru Tineret.

L-au păstrat 
şi pe „senatorul porno”

În cazul senatorului clu-

jean Marius Nicoară care des-

chide lista la Senat lucrurile 

sunt clare: după ce şi-a terfe-

lit imaginea urmărind fi lme 

deocheate în Parlament, se-

natorul s-a urcat beat la vo-

lan, a provocat un accident 

de circulaţie şi s-a caftit cu ta-

ximetriştii. În seara în care a 

accidentat taximetristul, Ni-

coară avea o alcoolemie de 

1,4 grame alcool la mie, adi-

că era beat mort. Pentru a-

ceastă performanţă, Nicoară 

s-a ales cu dosar penal, pes-

te care se aşterne un strat gros 

de praf.

În aceste condiţii, liberalii 

ar fi  trebuit să analizeze mai 

atent numele viitorilor candi-

daţi, cu atât mai mult cu cât 

contextul discuţiilor despre 

integritate este fi erbinte la ni-

vel naţional.

Pe de altă parte, recent, 

dosarul deschis de DNA pe 

numele lui Vasile Blaga a cu-

tremurat întreg PNL-ul, şi 

aşa ajuns la sub 30%, potri-

vit ultimului sondaj dat pu-

blicităţii acum câteva săptă-

mâni.

Liberalii clujeni s-au înscris oficial în cursa alegerilor parlamentare

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Primul pe lista pentru 

Camera Deputaţilor este 

ONG-istul Emanuel 

Ungureanu. El îşi propune 

să facă măcar o lege după 

ce ajunge în Parlament şi 

anume Legea Adina 

Bleotu, pentru un sistem 

de transplant care să nu 

lase loc discriminărilor.

Lista USR Cluj pentru Ca-

mera Deputaţilor este deschi-

să de Emanuel Ungureanu 

(ONG-ist), urmat de Adrian 

Dohotaru (activist civic), Adri-

ana Cristian (specialist IT), 

Ovidiu Nistor (jurist) şi An-

drei Suciu (inginer).

La Senat lista este deschi-

să de Mihai Goţiu (jurnalist) 

urmat de Liviu Ceclan (ingi-

ner) şi preşedintele fi lialei Tur-

da a USR şi de Romana Haro-

sa (avocat).

Lista candidaţilor USR Cluj 

va trece şi prin fi ltrul Comisi-

ei de Etică de la Bucureşti a 

partidului.

„Transplantul trebuie să fi e 

accesibil tuturor, fără discri-

minări”

Candidatul USR la Came-

ra Deputaţilor Emanuel Un-

gureanu, este preşedintele 

Asociaţiei pentru Solidaritate 

şi Empatie Delia Grădinaru şi 

se ocupă de zeci de copii şi 

tineri care fac dializă.

Ungureanu spune că în do-

meniul sănătăţii, sistemul 

transplaturilor trebuie să nu 

mai lase loc discriminărilor. 

“Candidez pentru că sunt foar-

te convins că oamenii care au 

demonstrat că pot fi  hotărâţi, 

pot să aducă în domeniul 

transplantului din România 

un sistem care să facă astfel 

încât accesul la transplant să 

fi e permisiv tuturor, fără a mai 

exista discriminări”, a decla-

rat pentru Monitorul de Cluj, 

Emanuel Ungureanu.

Luptă pentru depolitizarea 
sistemului sanitar

Candidatul USR Cluj spune 

că managerii spitalelor sunt puşi 

pe criterii politice şi vrea să 

schimbe acest lucru. “Al doilea 

obiectiv este acela de a lupta 

pentru depolitizarea domeniu-

lui sănătăţii. Toată lumea ştie în 

oraş că managerul Spitalului Ju-

deţean Petru Şuşcă are în spa-

te PSD-ul. Acelaşi lucru se în-

tâmplă spre exemplu la Spita-

lul de Copii. Toată lumea ştie 

că acolo este un fi ef al fostului 

PDL şi că domnul Aldea este o-

mul lui Adrian Videanu.

Niciodată n-o să pot să lupt 

mai mult decât pentru copiii pe 

care i-am cunoscut şi pentru a-

ceastă boală cumplită numită 

boala cronică. Aici este ţinta 

mea. Cred că un parlamentar 

trebuie să construiască legi, iar 

eu vreau să construiesc Legea 

Adina Bleotu, după fetiţa care 

a murit şi despre care s-a auzit 

în contextul cazului Arşinel, 

vreau în numele acelei fete bat-

jocorite de sistemul sanitar să 

fac o lege a transplantului care 

să fi e perfect compatibilă cu ce 

se întâmplă în acest domeniu 

în Europa. Vreau să fac măcar 

o lege în patru ani”, a afi rmat 

Ungureanu.

Vrea parlamentari 
mai curaţi

Un alt obiectiv al lui Emanu-

el Ungureanu este câştigarea în-

crederii românilor în Parlamen-

tul României. „Un al treilea 

obiectiv major este că vreau să 

cred că în noul Parlament vor 

intra mai mulţi parlamentari cu-

raţi decât în vechiul Parlament. 

De la 15% m-aş bucura să exis-

te mai multă încredere, pentru 

că eu am primit acum un cec 

în alb (...). Am ajuns peste noap-

te cap de listă pentru o organi-

zaţie de care sunt absolut im-

presionat, de calitatea oameni-

lor de acolo. Sunt foarte mân-

dru de aceşti oameni”, a adău-

gat Ungureanu.

Emanuel Ungureanu deschide lista 
USR Cluj pentru Camera Deputaţilor
Uniunea Salvaţi România (USR) Cluj şi-a stabilit candidaţii la alegerile parlamentare.

EMANUEL UNGUREANU | candidat USR

 „Al doilea obiectiv este acela de a lupta pentru 
depolitizarea domeniului sănătăţii. Toată lumea 
ştie în oraş că managerul Spitalului Judeţean 
Petru Şuşcă are în spate PSD-ul. Acelaşi lucru se 
întâmplă spre exemplu la Spitalul de Copii. Toată 
lumea ştie că acolo este un fi ef al fostului PDL şi 
că domnul Aldea este omul lui Adrian Videanu“

Emanuel Ungureanu s-a născut în 1978, în Suceava. A venit în 
Cluj în urmă cu 20 de ani și de atunci a rămas în orașul de pe 
Someș. Este renumit în Cluj-Napoca pentru implicarea sa în pro-
blemele sociale, în special în ajutorarea copiilor și tinerilor 
dependenți de dializă. După ce a lucrat ca asistent social la 
Institutul de Transplant Renal Cluj, Emanuel Ungureanu a 
înfi ințat, în 2007, Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia 
Grădinaru. În fi ecare an organizează o tabără la mare pentru co-
piii care sunt legați de aparatele de dializă, tabără care este uni-
că în țară. Este profesor de istorie, asistent social și jurnalist. În 
septembrie 2016 și-a luat doctoratul în istorie cu teza intitulată 
„Viața Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, în co-
munism (1945-1989)”,  prima lucrare de istorie orală despre co-
munitatea adventistă din România.

Cine este Emanuel Ungureanu
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Compania de Apa SOMES recunoscuta international

Compania de Apa SOMES SA a primit foarte recent prestigiosul Premiu international 

„Best Enterprize Award“ (Cea Mai Buna Intreprindere) din partea Comitetului de 

Nominalizare Socrates din cadrul Europe Business Assembly – Adunarea de Afaceri din 

Europa. Decernarea a avut loc cu prilejul unei ceremonii solemne din cadrul The European 

Awards Night and Excellence in Quality and Management Forum (Forumul Noptii Europene 

a Premiilor si Excelentei in Calitate si Management) care a avut loc in data de 7 Octombrie 

in Franta.

Europe Business Assembly este o corporatie internationala de parteneriat social cu 

sediul in Oxford, Marea Britanie, avand ca si obiectiv sa dezvolte si promoveze legaturile 

economice si sociale intre companii, investitori, mediul educational, orase si tari in 

intreaga lume.

Premiul „Cea Mai Buna Intreprindere“ a fost infi intat pentru a prezenta polilor de 

afaceri din Europa, cele mai bune companii regionale. Procesul de nominalizare este 

bazat pe un sondaj complex si recomandarilor partenerilor Comitetului de Nominalizare 

Socrates, cat si pe baza datelor colectate de la organisme de certifi care nationale si 

internationale, asociatii regionale si nationale, congrese, forumuri si industria media, 

luandu-se in considerare, printre altele, pozitia sustenabila puternica pe piata nationala 

de profi l, anvergura companiei si evaluarea internationala, tehnicile moderne de 

management, reputatia societatii etc.

Cu aceiasi ocazie, directorul general al Companiei de Apa SOMES, dl. dr.ing.Dorin 

Ciataras a primit din partea Europe Business Assembly, Premiul International „Manager 
of the Year“ – Manager al Anului, care recunoaste si onoreaza excelenta in management, 

viziunea strategica, etica in afaceri si responsabilitatea sociala.

La primirea celor doua premii, directorul general al Companiei de Apa SOMES a 

transmis multumiri pentru onoarea acordata societatii afi rmand: „Consider ca aceste 

doua premii sunt indisolubil legate si refl ecta rezultatele a multi ani de munca asidua in 

folosul comunitatii. Ele nu ar fi  fost posibile fara sprijinul constant si neconditionat al 

Consiliului Judetean Cluj si al celorlalte autoritati si institutii publice din aria deservita si 

mai ales nu ar fi  fost posibil fara munca sustinuta a Consiliului de Administratie si echipei 

manageriale, a tuturor si fi ecaruia din angajati si nu in ultimul rand a clientilor care ne-au 

ajutat permanent sa ne imbunatatim serviciile. Ca atare, dedic aceste premii tuturor“.

Dept.Comunicare&Clienti
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Clujenii sunt invitaţi la lan-

sarea cărţii „Mind Trip” 

semnată de Gabriel Bota. 

Este al treilea volum al său 

de poezii, după „nu mă 

numesc Eu!” (2012) şi 

„sushi” (2015). Evenimentul 

va avea loc vineri, 28 

octombrie, ora 18.00, la 

Librăria Book Corner, 

Bulevardul Eroilor, nr. 15, 

Cluj-Napoca, sub forma 

unui dialog : „Care este cel 

mai frumos lucru din viaţa 

ta?” dintre Aurel Codoban 

şi Gabriel Bota.

„Nu vă spun foarte multe 

despre această carte decât că e 

aproape periculoasă. Am scris 

Mind Trip într-un secret abso-

lut timp de 3 ani, pe alocuri, am 

reuşit să mă ascund chiar de 

mine în ea şi, alteori, a pus ea 

însăşi stăpânire pe mine dezvă-

luindu-mi ceea ce nu credeam 

că poate fi  dezvăluit. Este o 

oglindă fi rească, Mind Trip are 

vocea puternică a ceea ce nu se 

spune ori a ceea ce nu vrem să 

auzim de obicei. Este despre re-

alităţi, imaginare sau nu, ori-

cum nimeni nu poate şti până 

la urmă unde se termină reali-

tatea şi unde începe fi cţiunea, 

este despre călătoriile pe care 

mintea noastră le face prin ini-

ma celor din faţa noastră, des-

pre viaţa pe care cu greu o re-

cunoaştem ori nu o recunoaş-

tem deloc. Este despre noi, ori-

care am fi  noi”, spune Gabriel 

Bota despre cartea sa.

Gabriel Bota lansează „Mind Trip” 

Spectacolul „Omul de 

zăpadă care voia să întâl-

nească soarele”, prezentat 

la Cluj de artiștii Teatrului 

„Țăndărică” din București, 

a primit Premiul pentru 

cel mai bun spectacol al 

celei de-a XV-a ediții a 

Festivalului Internațional 

al Teatrelor de Păpuși și 

Marionete „Puck”.

Evenimentul a reunit, timp 

de o săptămână, aproximativ 

7.000 de spectatori, care au ve-

nit să vadă cele 32 de spectaco-

le jucate la Cluj-Napoca de tea-

tre din țară și din străinătate, 

din țări ca Danemarca, Slove-

nia, Ungaria, Rusia sau Moldo-

va, dar și să viziteze expoziții 

și să audieze conferințe pe te-

ma festivalului.

Piesa lui Matei Vișniec "O-

mul de zăpadă care voia să în-

tâlnească soarele", în regia lui 

Ioan Brancu, este prezentată 

ca fi ind "un poem plin de 

tandrețe și candoare despre pri-

etenie, solidaritate și speranță".

„Mai precis, este povestea 

unui om de zăpadă care 

pornește într-o călătorie pen-

tru a convinge soarele să își do-

molească razele care îl topesc. 

El își face mulți prieteni pe 

drum și ajunge să îi ceară as-

trului ceresc ajutor pentru ei. 

Căldura își face între timp efec-

tul. Tot ce rămâne din omul de 

zăpadă este inima lui roșie ca-

re pulsează. Impresionat, soa-

rele îi promite că îl va readuce 

la viață în iarna următoare și 

că îl va transforma în vis. Poa-

te de aceea, în fi ecare iarnă a-

pare în curți, parcuri, pe străzi, 

mereu mai proaspăt pentru a 

ne înveseli”, se arată într-un 

comunicat transmis de organi-

zatorii festivalului.

Premiul pentru scenografi e 

i-a fost acordat Eugeniei 

Tărășescu Jianu, pentru specta-

colul „Mica Sirenă” al Teatrului 

„Căluțul de Mare” din Constanța. 

De asemenea, premiul pentru 

muzică a fost primit de Alexan-

dru Berehoi, tot pentru specta-

colul „Mica Sirenă”.

Au mai fost acordate distincții 

pentru Interpretare colectivă 

(pentru personajul Ghionoaia 

din „Tinerețe fără bătrânețe și 

viață fără de moarte” al Teatru-

lui „Merlin” din Timișoara) și 

Interpretare individuală (pen-

tru personajul Mica Sirenă — 

Dana Manolache și Lucian Or-

bean în spectacolul „Prințesa 

mecanică”, Teatrul „Ciufulici”, 

Ploiești).

Premiul special al juriului a 

fost înmânat interpreților per-

sonajului Lupul din „Omul de 

zăpadă care voia să întâlneas-

că soarele”, al Teatrului 

„Țăndărică”. Premiul special al 

juriului pentru coerență și păs-

trarea tradiției a fost acordat 

spectacolului „Copacul care se 

înalță la cer” al Trupei „Lilli-

put” din Oradea.

În cadrul galei de vineri sea-

ră, a mai fost acordat și Pre-

miul special al juriului pentru 

atmosfera spectacolului „Muck 

cel Mic”, prezentat de Teatrul 

„Prichindel” din Alba Iulia.

De asemenea, directorul Tea-

trului de Păpuși „Puck” din Cluj-

Napoca, Emanuel Petran, i-a în-

mânat un premiu special regi-

zorului Traian Savinescu, cel ca-

re a fondat festivalul, în urmă 

cu 15 ani.

Ediția din acest an a festiva-

lului a avut loc între 17 și 21 oc-

tombrie. Juriul competiției a fost 

condus de Slobodan Markovic, 

organizator al unor festivaluri 

internaționale de profi l și a fost 

format din teatrologul Eugenia 

Sarvari, lectorul universitar Ka-

tona József, profesorul și dra-

maturgul Ovidiu Pecican și sce-

nograful Epaminonda Tiotiu.

Premiul Festivalului 
„Puck” a ajuns 
la Bucureşti
7.000 de spectatori au venit să vadă cele 32 
de spectacole din cadrul Festivalului „Puck”

Imagine din spectacolul „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele”
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Aproape 150 de fi lme pot fi  

vizionate în cadrul ediţiei a 

opta a Festivalului 

Internaţional de Film 

Comedy Cluj.

Ziua a patra de Comedy 

Cluj aduce fi lme şi teatru. La 

Cinema Florin Piersic rulează 

Asu Mare 2, de la ora 15.00, 

urmat de o sesiune de Scurt-

metraje 2, de la ora 18.00. La 

ora 20.30, puteţi vedea Chiar 

în cel mai bun moment al vie-

ţii, iar la ora 22.30, seara se 

încheie la Cinema Florin Pier-

sic cu Şpagă de intrat în Rai.

La Cinema City Iulius ru-

lează de la ora 15.30 Secretul 

lui Zohar, urmat la 17.30 de 

Unde eşti, amice? şi Competi-

ţie Lorna, de la ora 20.00. Ul-

timul fi lm pe care îl puteţi ve-

dea astăzi al Cinema City Iu-

lius Mall este Nimeni nu vor-

beşte de noi, cu începere de 

la ora 22.30.

La Cinema Victoria rulează 

de la ora 14.00 La marginea dru-

mului, de la ora 17.00 Întâlnire 

dublă, de la ora 19.00 Cecul şi 

de la ora 21.30 În căşti: un …

În programul Comedy Cluj, 

puteţi vedea şi piese de teatru. 

Sărătean va aduce, astăzi, de 

la ora 19.30, spectacolul „Orb 

de mină”, în Sala Euforion a 

Teatrului Naţional. Textul scris 

de Csaba Székely tratează cu 

haz teme difi cile: xenofobie şi 

prejudecată, vină şi singurăta-

te şi chiar simposibila mântu-

ire. Piesa e îmbibată de umor 

şi-i determină pe spectatori să 

râdă în hohote ca la cea mai 

veselă comedie bulevardieră. 

În distribuţie: Mihai Coman, 

Emöke Boldizsár, Codruţa Va-

siu, Iulia Popa, Pali Vecsei, 

Cristian Stanca.

Bilete pentru toate proiec-

ţiile şi piesele de teatru din 

cadrul Comedy Cluj #8 pot 

fi  achiziţionat online pe 

www.eventbook.ro.

Festivalul Internaţional de 

Film Comedy Cluj are loc la 

Cluj Napoca în perioada 21-30 

octombrie 2016 şi este orga-

nizat de Fundaţia Europeană 

pentru Cultură Urbană, cu 

sprijinul Banca Transilvania 

şi Centrul Naţional al Cine-

matografi ei.

Aproape 150 de fi lme al-

cătuiesc programul celei de-a 

opta ediţii a celui mai mare 

festival din Europa dedicat 

exclusiv comediei! Lungme-

traje din toată lumea, chiar 

şi din Coreea de Nord, scurt-

metraje independente, scurt-

metraje studenţeşti, piese de 

teatru comic vor putea fi  vă-

zute la Cinema Florin Pier-

sic, Cinema Victoria, Cinema 

City Iulius Mall, Cinema Da-

cia şi Teatrul Naţional Cluj-Na-

poca. Bilete pentru toate eve-

nimentele se găsesc la case-

riile locaţiilor şi online pe 

eventbook.ro.

În competiţia pentru tro-

feul decernat „Celui mai bun 

fi lm” concurează 8 comedii 

din Arabia Saudită, Italia, 

Germania, Filipine, Spania, 

Israel, Brazilia şi Franţa. 

Într-o lume adesea dezbina-

tă, umorul ne uneşte! Ger-

mania şi Grecia au făcut haz 

de necaz împreună pe sea-

ma banilor („Highway to 

Hellas”), Israelul a gătit cu 

Iranul un „Atomic Falafel”, 

iar saudiţii au îndrăznit să 

pună un sutien roz dantelat 

pe afi şul fi lmului „Barakah 

meets Barakah”. Aceste lun-

gmetraje vor fi  jurizate de 

regizorul Florian Mischa Bo-

der, premiat anul trecut de 

publicul Comedy Cluj pen-

tru „Singurătatea unui asa-

sin înainte să tragă”, Dom-

nica Cîrciumaru – director 

de casting în fi lm şi televi-

ziune, Ronan Doyle – critic 

de fi lm din Irlanda, Sophia 

Freeman – producătoarea fes-

tivalului de fi lm London Co-

medy (LOCO) şi Carl Haber 

– scenarist, producător şi 

fondatorul Şcolii Internaţio-

nale de Film de la Roma.

Ce puteţi vedea astăzi, în a patra zi de Comedy Cluj

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Spectacolul „Livada de 

vişini”, în regia lui 

Gábor Tompa, director al 

Teatrului Maghiar de 

Stat din Cluj (TMSC) a 

câştigat sâmbătă pre-

miul pentru cel mai bun 

spectacol la Fest(in) pe 

Bulevard.

„Livada de vişini” de A.P. 

Cehov, regizat Gábor Tompa, 

producţie a Teatrului Naţio-

nal Sloven, Maribor (Slove-

nia), a primit Premiul pentru 

cel mai bun spectacol din ca-

drul secţiunii „Crize de fami-

lie” a festivalului Fest(in) pe 

Bulevard, organizat de Tea-

trul Nottara din capitală între 

10 – 22 octombrie 2016. Pre-

miul a fost acordat „pentru 

anvergura şi coerenţa viziu-

nii regizorale, precum şi pen-

tru conceperea inedită a spa-

ţiului scenic”, conform moti-

vaţiei juriului secţiunii, alcă-

tuit din profesoara universi-

tară Doina Modola, criticul şi 

istoricul de teatru Doina Pa-

pp, actorul şi regizorul Emil 

Boroghină, poetul, traducăto-

rul, criticul de teatru Doru 

Mareş şi criticul de teatru Ion 

Parhon. Din echipa de reali-

zatori ai spectacolului mai fac 

parte, alături de Gábor Tom-

pa, care semnează regia şi 

ilustraţia muzicală, Carmen-

cita Brojboiu – scenografi a, 

Cleopatra Purice – coregrafi a, 

Davor Herga – coregrafi a,. Din 

distribuţia spectacolului cu 

premiear la 18 septembrie 

2015 fac parte actori ai Tea-

trului Naţional Sloven

Despre frumuseţea 
inutilităţii

Celebra piesă „Livada de 

vişini”, a lui A.P. Cehov, ul-

tima scrisă de marele scrii-

tor şi dramaturg rus, este 

abordată de Gábor Tompa 

din perspectiva valorii sim-

bolice pe care o are „tăierea 

de vişini” din piesă, în lu-

mea de azi: „Piesa vorbește 

despre sacrificarea frumu-

seţii aparent inutile a 

vișinilor care făcuseră fai-

ma proprietății, în favoarea 

unui profit financiar și a 

distracției pe care noul pro-

prietar doreşte să o ofere 

clienților săi. Metafora 

schimbării! Întrebările «Ca-

re ar fi tăierea livezii de 

vișini a lumii de azi?» şi «Ce 

livadă de vișini a fost sacri-

ficată?»” se află în centrul 

spectacolului”, se menţio-

nează în textul de prezenta-

re a spectacolului, ce extra-

ge idei enunţate de regizor 

şi de criticul George Banu 

pe tema spectacolului. „Re-

gizorul ar dori ca spectaco-

lul să fie expresia atașa-

mentului nostru și să susțină 

frumusețea inu-tilității. Cum 

sunt: cultura, tradiția, 

credința, poezia, civilizația. 

Una în care tăcerea şi lipsa 

de acțiune ale lui Liubov 

Andreevna şi Gaiev să nu 

fie considerate ca un semn 

al neputinței sau neajutoră-

rii, ci al alegerii unui mod 

pasiv de rezistență. Ca o ma-

re bibliotecă albă, plină de 

cărți niciodată citite, care se 

deschide spre o mare înghe-

ţată”.

Director al Teatrului 
Maghiar

Născut în 1957 la Târ-

gu-Mureş şi absolvent al Aca-

demiei de Teatru si Film din 

Bucureşti, în Regie de tea-

tru, fi lm si televiziune, Gábor 

Tompa este astăzi unul din 

cei mai apreciaţi regizori de 

teatru din România. S-a an-

gajat în 1981 la Teatrul Ma-

ghiar, iar din 1990, după ce 

a fost numit de Andrei Ple-

şu şi până în prezent, este 

director al instituţiei. consi-

derată unanim una din cele 

mai performante din ţară. În 

1991 a fost unul din fonda-

torii Secţiei de Artă Teatrală 

din Cluj-Napoca, în cadrul 

Universitătii Babeş-Bolyai, 

Facultatea de Litere. În 2006 

a devenit membru individu-

al al Uniunii Teatrelor din 

Europa, peste doi ani Teatrul 

Maghiar intrând ca institu-

ţie în rândul teatrelor mem-

bre. Tompa este director de 

program al Facultăţii de Re-

gie la Universitatea din Ca-

lifornia, San Diego, începând 

cu 2007. A regizat multiple 

spectacole în ţară şi străină-

tate, având mai multe pre-

mii UNITER pentru cel mai 

bun regizor şi cel mai bun 

spectacol, cele mai recente 

în 2008 pentru „Trei surori”, 

de acelaşi A.P. Cehov.

Interferenţe 2016

Sub conducerea lui Tom-

pa, TMSC a inaugurat în 2008 

Festivalul Internaţional de 

Teatru Interferenţe, care adu-

ce la fi ecare doi ani la Cluj 

spectacole şi trupe renumite, 

din ţară şi din străinătate. 

Ediţia din acest an se desfă-

şoară între 24 noiembrie – 4 

decembrie.

Alte premii

Între ceilalţi laureaţi la 

Fest(In) de la Bucureşti se 

numără Liviu Cheloiu pen-

tru rolul Othello, din specta-

colul cu acelaşi nume după 

William Shakespeare, pro-

ducţie a Teatrului Tony Bu-

landra din Târgovişte, pen-

tru cel mai bun actor şi Oa-

na Pellea, „pentru complexi-

tatea trăirilor şi strălucirea 

redată acestora în interpre-

tarea personajului Betty” din 

spectacolul „Efectul razelor 

gamma asupra crăiţelor lu-

natice” de Paul Zindel, pro-

ducţie a Teatrului Metropo-

lis din Bucureşti. În cadrul 

secţiunii NETA (New Euro-

pean Theatre Action), pre-

miul pentru Cel mai bun spec-

tacol a atribuit producţiei 

„Osemintele se întorc târziu” 

(„The Bones That Come La-

te”) de Teki Dervishi, de la 

Teatrul Naţional Kosovo, Pris-

tina (Republica Kosovo), 

„pentru forţa, directeţea, sim-

plitatea şi ingeniozitatea ar-

tistică a interpretării, regiei 

şi scenografi ei”, conform mo-

tivaţiei juriului. Gala de pre-

miere a festivalului Fest(in) 

pe Bulevard a avut loc sâm-

bătă, la Palatul Cotroceni. 

Festivalul Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard 

a fost lansat în 2013, de Tea-

trul Nottara, fi ind susţinut fi -

nanciar de Primăria Genera-

lă şi de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti.

Spectacol de Gábor Tompa, cel mai bun 
la Fest(in) pe Bulevard, în Bucureşti
Directorul Teatrului Maghiar de Stat Cluj, laureat în Bucureşti, pentru cel mai bun spectacol 

Spectacolul a fost montat de Gábor Tompa în Slovenia
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PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
pentru societatea SUVLARA IN-
STAL CONSTRUCT S.R.L. Cluj-Na-
poca, C.U.I. 32402448. Se decla-
ră nul. (1.1)

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr garsonieră sau aparta-
ment cu o cameră, în zona centra-
lă. Aștept telefoane la 
0729-118687. (4.7)

¤ CUMPĂR garsonieră. Exclus cart. 
Plopilor. Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (5.15)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 
2 camere, construcţie 

2008, în Baciu, str. Jupiter, 
suprf. 55 mp, balcon 7 mp 
închis cu termopan, terasă  
35 mp, complet mobilat şi 

utilat (cuptor, plită, 
frigider, maşină de spălat, 

televizor).
Preţ 58.000 euro 

negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în centru, comuna Că-
mărașu, supr. 1570 mp, utilităţi, a-
pă, gaz, curent. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0754-628612. 
(2.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu toa-
te utilităţile, grădină de 3300 mp, 
front la DN E576. Preţ negociabil. 
Accept varianta schimbului cu ap. 
cu 2 camere în Mărăști + diferenţă 
la înţelegere. Informaţii și relaţii su-
plimentare la tel. 0743-285183 sau 
0754-025684.

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

TERENURI

¤ P.F. vând teren intravilan în supr. 

de 1400 mp, cu pomi fructifi eri și 
teren pentru grădinărit, zonă fru-
moasă, liniștită, drum asfaltat, 
front 19 m, în loc. Mera, la 13 km 
de Cluj. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0740-312851. (1.9)

¤ P.F. vând sub preţul pieţei, 
11600 mp teren, parcelat, pentru 
construcţii case, cabane în comuna 
Tureni, jud. Cluj. Informaţii supli-
mentare la tel. 0740-981510. (5.7)

¤ Vând 1200 mp teren pentru vilă, 
în Sovata Băi, zona 0, cu utilităţi în 
apropiere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-592139. (5.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
Cluj-Napoca,cart. Andrei Mureșanu, 
str. Becaș nr. 34, supr. 3900 mp, cu 
front de 19,5 m și 200 m lungime, 
cu C.F. + C.U., P+2 sau case înșirui-
te, cu toate utilităţile pe teren, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Alba. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, str. Dealul Fânaţe-
lor F.N., la 100 m de autobuzul nr. 
39, în supr. 6200 mp, cu 180 m 
front la toate utilităţile de pe teren, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

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

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

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), centu-
ra spre Apahida. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-416242, du-
pă ora 20, Fam. Molnar.

INCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-

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

rane, cu ușă automată, în cart. Bu-
nă Ziua, str. Mircea Zaciu nr. 10-18. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă inspecţie produse 
petroliere, angajează 
part time, inspector 

pentru municipiul 
Cluj-Napoca.
Detalii: tel. 

0788133939,
0788133940 (1.7)

AMA CSSU
angajează

SERVANŢI POMPIERI.
Cerinţe: certifi cat 

califi care, domiciliul în 
Cluj, program 12/24 cu 

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

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

(3.5*)

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(10.13*)

¤ Angajăm familie pentru întreţi-
nerea unei case de vacanţă în 
Nucșoara, judeţul Argeș. Se asigură 
cazare. Tel. 0730-711.519. (3.7)

Familie angajează

FEMEIE PENTRU

MENAJ

în Danemarca.

Oferim salariu 

atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport cu autouti-
litar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, orice tip de mar-
fă, materiale de construcţii, mobilă, 
orice fe de material. Aștept oferte 
pentru contracte sau închiriere. 
NON STOP! Sunaţi la tel. 
0741-100529. (5.7)

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

¤ Repar frigidere, congelatoare, 

combine, vitrine frigorifi ce, camere 
de frig. Ofer garanţie și asigur 
transport.Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare la 
tel. 0747-649167. (2.7)

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

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, for-
mată din 8 rânduri, cu ușă metali-
că, preţ 500 RON, negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel.0758-311020. (1.7)

¤ Vând boiler electric ”Ariston”, la 
jumătate de preţ. Informaţii și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0754-628612. (2.7)

¤ Vând mașină de tors lână din 
lemn, foarte veche, cu roată și pe-
dală la preţul de 200 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(3.7)

¤ Vând mașină de tricotat manua-
lă SIMAC DX-2000 cu un front de 
lucru cu 100 ace, preţ 300 RON. 
Aștept telefoane la 0743-515388 
sau 0264-440108. (3.7)

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, stare foarte bună, funcţio-
nare și estetică excelentă, în Mă-
răști. Asigur la cas transport, preţ 
550 RON, negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.9)

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

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

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, făcută 
la comandă, cu blat termorezistent, 
saltele de o persoană, pat rabatabil 
de o persoană, în stare bună. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0755-437088. (1.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobilier. 
Informaţii și detalii la 
0264-593488. (1.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie sau 
mobilă suspendată. Sunaţi vă rog 
la tel. 0747-930365. (1.7)

¤ Vând canapea de două persoa-
ne, rabatabilă, cu ladă pentru hai-
ne, preţ 700 RON și un candelabru 
cu cinci braţe, la preţul de 150 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0729-117667. (3.7)

¤ P.F. vând scaune ergonomice cu 
cinci picioare. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (3.7)

¤ Vând o toaletă cu oglindă la pre-
ţul de 100 RON. Aștept telefoane 
la nr. de tel. 0729-117667. (3.7)

MEDICALE

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

ANIMALE

¤ Vând porci grași pentru tăiat, în-
tre 100-120 kg, pe în Cluj-Napoca. 
Asigur loc de sacrifi care, preţ 8 
RON/kg, puţin negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Cumpăr butoaie de plastic de 
200 l, 1000 l și butoaie din tablă, 
în stare bună, la preţ rezonabil. Aș-
tept telefoane la 0747-649167. 
(2.7)

¤ Vând chilimuri, feţe de masă, 
draperii, cusute manual și ștergare 
cusute manual cu dantelă. Infor-
maţii supimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(3.7)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tave cu pahare, 
candele, serviciu de ţuică, carafă, 
scrumieră, cafea, etc, preţ bun. Inf. 
la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând 3 pardesie pentru bărbaţi 
și dame, 3 paltoane, căciuli de lâ-
nă, 6 costume, cizme de cauciuc de 
vânătoare, nou, cizme, stare foarte 
bună. Preţ negociabil Tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, din 
care unul de lână, lucrat manual și 
două carpete, preţ negociabil. Aș-
tept telefoane la 0264-591965. 
(5.7)

¤ P.F. vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

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

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

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

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

COLECŢIONARI

¤ Vând mini colecţie de poze alb/
negru, cu actori, stAre bună. Aștept 
oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fotba-
liști, medalii, decoraţii, fotografi i, 
cer și ofer seriozitate. Aștept oferte 

serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne comu-
niste, fanioane, fotbaliști, medalii, 
decoraţii, fotografi i, cer și ofer seri-
ozitate. Aștept oferte serioase. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, apă, 
de preferat mărci de bere româ-
nești, rog oferte serioase. Inf. la tel. 
0749-174082 (3.7)

DONAŢII

¤ Caut pe cineva care ar putea do-
na un aragaz și o butelie. Dumne-
zeu sa va binecuvânteze/ Sunaţi vă 
rog la 0752-362823. (7.7)

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

AUTORIZAŢII DE MEDIU

¤ ¤ În conformitate cu OUG 
195/2005 privind protecţia mediu-
lui, aprobată prin Legea 265/2006, 
cu modifi cările și completările ulte-
rioare și Ord. 1798/2007, S.C. CRE-
ATIVE AUTOCENTER S.R.L. anunţă 
începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pen-
tru obiectivul ”Comerţ cu autoturis-
me şi autovehicule uşoare (marca 
Citroen) / Intreţinerea şi repararea 
autovehiculelor, cu staţie de spăla-
re pe vopsire”, din localitatea Apa-
hida, str. Libertăţii nr. 1, jud. Cluj. 
Eventualele sugestii și reclamaţii se 
vor depune la sediul A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele 
de luni-joi: 8.30-16.30, vineri: 
8-30-14.00. (1.1)

ANUNŢ LICITAŢIE
Privind organizarea licitaţiei intermediare de vânzare masă lemnoasă 

pe picior cu strigare aferenta anului de producţie 2016.

Organizatorul licitaţiei: Şcoala Gimnazială Răchiţele cu sediul în 
localitatea Răchiţele, nr.138, judeţul Cluj, telefon/fax 0264-277801, 
email scoala_rachitele@yahoo.com

Data și ora desfășurării licitaţiei: 04.11.2016, ora 13.

Locul desfăşurării licitaţiei: Școala Gimnazială Răchiţele, nr.138, 
judeţul Cluj.

Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare pentru masa lemnoasa 
pe picior.

Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorifi care a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.617/2016.

Data și ora organizării preselecţiei: 28.10.2016, ora 13.

Data și ora – limită până la care poate fi  depusă documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la licitaţie: 27.10.2016, ora 14, la sediul Școlii 
Gimnaziale Răchiţele.

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

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este de 
43 mc. Din care pe natura de produse:

- Secundare rărituri – 43 mc.

Și respectiv pe specii și grupe de specii:

- Rășinoase – 43 mc.

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare către operatorii 
economici nu provine din fondul forestier certifi cat.

Masa lemnoasă destinată spre vânzare pe picior neadjudecată după 
prima licitaţie va face obiectul unei noi licitaţii organizate de Școală 
Gimnazială Răchiţele conform H.G nr. 671/2016.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de 24.10.2016

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:

Documentaţia integrală privind desfășurarea licitaţiei și partizile 
scoase la licitaţie se poate obţine de de la sediul Școlii Gimnaziale 
Răchiţele, nr.138, judeţul Cluj.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei (Școala Gimnazială Răchiţele tel/fax 0264-277801).

Organizator licitaţie
Şcoala Gimnaziala Răchitele

Preşedinte C.A
Roşu Alexandra Claudia
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare

13:00 Ultima ediţie (reluare)

13:30 Superconsumatorul

14:00 Telejurnal

15:10 Maghiara de pe unu (live)

17:00 Telejurnal

17:30 Întrebări și răspunderi 
(live)

18:25 Carpaţii, plămânul 
Europei

18:30 Vorbește corect!

18:35 Perfect imperfect (live)

19:40 Perfect imperfect (live)

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Talk-show politic (live)

21:45 Talk-show politic (live)

22:30 Știrile de mâine

23:00 Ora de știri

23:55 Vorbește corect! 

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Acces direct (live)

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Chefi  la cuţite

23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (live)

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Măruţă (live)

17:00 Știrile Pro TV (live)

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro TV (live)

20:30 Hancock

22:15 Supravieţuitorul

PRIMA TV

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Cireașa de pe tort

16:00 Camera de râs Pop Kids

16:30 Focus

17:00 Mondenii

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Apel de urgenţă

21:30 Dosarele DNA

22:30 Trăsniţii

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

15:45 Teo Show

17:00 Bravo, ai stil!

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Ziua în care mi s-a scris 
destinul

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 Fotbal Look (reluare)

13:00 Poveștile României 
(reluare)

14:00 Casa Poporului (reluare)

15:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange: CSM Iași - Voluntari 
(reluare)

17:30 Celebrity (reluare)

18:30 Casa Poporului (live)

20:00 Fotbal Look (live)

20:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange: Botoșani - Astra (live)

22:30 Fotbal Look (live)

23:00 Escobar - Baronul răului

www.batrom.ro

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

FIRMĂ DE TRANSPORT

INTERNAŢIONAL

angajăm

 ŞOFERI PROFESIONIŞTI 

 PENTRU COMUNITATE. 

Oferim seriozitate, condiţii de lucru pe camioane 

euro 6, plata pe ziua de lucru.

Venitul lunar este sigur și satisfăcător.

Contact: 0735-140274 sau 0722-538324.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Vopsitor-fi nisor mobilier

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

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

O minima experienta in munca cu lemnul poate fi  de folos

Personal incarcare-descarcare, ambalare, 
manipulare

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM URGENT PENTRU GERMANIA 
ÎNGRIJIRE VÂRSTNICI.

BONUSURI DE ANGAJARE

Semnaţi contract cu noi și primiţi bonus până la 

300 euro brut pe lângă salariul atractiv.

Plecări rapide, perioade fl exibile, contract legal, 

organizarea completă a călătoriei,

 FĂRĂ COMISIOANE! 
Sunaţi acum pentru detalii la 0364-630025, 

0772-203291.

Se cere limba germană conversaţional și experienţă 

îngrijire de minim 3 luni.

ACORD DE MEDIU

Primăria comunei Vultureni, cu sediul in localitatea 
Vultureni, strada Principală nr.73, judeţul Cluj, în calitate 
de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Modernizare drum comunal DC151 Bădeşti km 0+000 
– km 3+500, comuna Vultureni, judetul Cluj“, propus a 
fi  amplasat în comuna Vultureni, intravilanul și extravilanul 
localităţii Bădești și intravilanul localităţii Borșa, comuna 
Borșa, judeţul Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Cluj, din 
municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr.99 in zilele 
de luni- joi intre orele 9.00 – 16.30 și vineri între orele 
9.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj in zilele de luni- joi intre 
orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Biroul Român de Metrologie Legală – Direcţia Regională 
de Metrologie Legală Cluj-Napoca, organizează concurs 
pentru ocuparea a două posturi vacante de expert metrolog 
IA în cadrul Laboratorului Regional de Metrologie Legală 
Cluj-Napoca (locaţia Turda și Oradea). Examenul se desfășoară 
la sediul DRML Cluj-Napoca după cum urmează: 21.11.2016, 
ora 09.00 – proba scrisă; 23.11.2016, ora 09.00 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data 
de 10.11.2016, ora 14.00 la sediul DRML Cluj-Napoca din 
Cluj-Napoca, str. Navodari nr.2, Secretariat, telefon 
0264431366.
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Băile Turda – Staţiune balneoclimatică 
până la sfârşitul acestui an

Dat fi ind potenţialul balnear natural al Băilor Turda s-a 
impus fructifi carea rolului terapeutic al lacurilor sărate, al 
salinei și al nămolurilor sapropelice, precum și a potenţialului 
acestora de a genera progres economic prin înfi inţarea de 
unităţi medico-balneare și de recuperare.

Un prim pas pentru realizarea acestui deziderat a fost 
delimitarea administrativă și urbanistică a Băilor Turda, prin 
HCL nr. 51/2016, care în prezent fi gurează ca staţiune turistică 
de interes local conform HG 852/2008, în anexa 5 – Lista 
localităţilor atestate ca staţiuni de interes naţional, respectiv 
local, secţiunea II – Staţiuni turistice de interes local, pct. 9. În 
baza studiilor existente, ale căror date se actualizeaza periodic, 
s-a înaintat către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină 
Fizică şi Balneoclimatologie (INRMFB) o solicitare pentru 
demararea procedurii de atestare ca staţiune balneoclimatică 
a Băilor Turda. Din partea acestora s-a obţinut aviz favorabil 
şi recomandarea către Ministerul Sănătăţii care, de asemenea, 
a avizat favorabil propunerea, luni 17.10.2016.

Urmează ca, în cel mai scurt timp, să fi e emisă o hotărâre 
de guvern care să lărgească cu încă nouă staţiuni (inclusiv 
Băile Turda) lista staţiunilor climatice, balneare și 
balneoclimatice ale României. Toate aceste demersuri certifi că 
iniţiativa Primăriei Turda de realizare a documentaţiei tehnice 
pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare infrastructura 
rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda’’, proiect 
pentru care urmează a fi  accesate fonduri din Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, Prioritatea 
de Investiţii 7.1. – Investiţii în infrastructura de turism.

Municipiul Turda
PRIMAR

Cristian Octavian Matei

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Ştim cu toţii, mai ales cei 

care locuim la bloc, cât este 

de difi cil să schimbi com-

portamentul colectiv cu pri-

vire la orice aspect, mai cu 

seamă cu privire la colecta-

rea selectivă a deşeurilor 

care are fi nalitate doar 

dacă toate persoanele care 

constituie asociaţia respec-

tivă acţionează în sensul 

depozitării selective a deşe-

urilor pe două fracţii.

Astfel, în acest caz, se con-

sideră că deşeurile se colectea-

ză selectiv doar dacă toate per-

soanele care au acelaşi punct 

de colectare depun deşeurile ast-

fel: într-un container/pubelă se 

depun deşeurile reciclabile, aşa 

numita fracţie uscată (hârtie, 

plastic, metale, doze, sticle) iar 

în alt container/pubelă se de-

pune fracţia umedă, restul de-

şeurilor menajere care nu sunt 

menţionate mai sus (în special 

din deşeuri organice), urmând 

ca operatorul de salubritate să 

colecteze cele două fracţii în zi-

le diferite, în funcţie de cantita-

tea generată.

Drept urmare, Rosal lansea-

ză în Municipiul Cluj-Napoca 

un proiect de conştientizare pri-

vind colectarea selectivă a de-

şeurilor bazat pe puterea exem-

plului.

Astfel, se doreşte promova-

rea „poveştilor” din spatele pro-

cesului de colectare selectivă a 

deşeurilor în cadrul unor asoci-

aţii de locatari.

În acest scop a fost solicita-

tă implicarea reprezentanţilor 

sau a unor persoane din cadrul 

asociaţiilor de locatari/proprie-

tari în cadrul cărora deşeurile 

sunt colectate selectiv, în sen-

sul transmiterii unor aspecte ca-

re pot servi drept exemplu de 

bune practici în acest domeniu.

În cele ce urmează vă pre-

zentăm „povestea” asociaţiei de 
locatari Ion Mihalache nr. 1.

Asociatia de locatari Ion Mi-

halache nr. 1 este formată din 

9-10 persoane care dispun de 2 

pubele de 240 l pentru colecta-

rea deşeurilor reciclabile, după 

cum se poate observa şi din Fi-

gurile de mai jos, puse la dis-

poziţie de către Rosal.

Din cele transmise de către 

o persoană din cadrul asociaţi-

ei, o persoană preocupată de 

protejarea mediului, reiese fap-

tul că ideea colectării selective 

a deşeurilor a fost declanşată de 

o vizită a acesteia în Canada 

„unde toate deşeurile se colec-

tează selectiv şi mediul este foar-

te curat”. (Câţi dintre noi nu ne 

dorim să trăim într-un mediu 

curat şi sănătos?). Astfel, având 

aceleaşi pretenţii şi de la locul 

pe care îl numeşte acasă, a lu-

at atitudine şi împreună cu ve-

cinii colectează selectiv deşeu-

rile deja de 3 ani. Având în ve-

dere că acest proces de colecta-

re selectivă a deşeurilor porneş-

te din locuinţă, acesta colectea-

ză deşeurile reciclabile într-un 

recipient amenajat pe balcon.

Deşi dânsul s-a ocupat mai 

mult de partea de organizare, 

susţine că locatarii, de toate vâr-

stele, au colaborat imediat.

Locatarii apreciază faptul că 

Rosal le-a pus la dispoziţie re-

cipiente inscripţionate fapt ca-

re a uşurat demersul colectării 

selective a deşeurilor. Iniţial aces-

tea au fost amplasate la capă-

tul străzii Ion Mihalache în ide-

ea de a fi  utilizate de mai mul-

te persoane însă modalitatea se-

lectivă de colectare nu a fost 

respectată. Deşi erau inscripţi-

onate, recipientele nu erau uti-

lizate corespunzător fi ind folo-

site pentru deşeuri menajere 

amestecate. Ulterior, recipiente-

le au fost relocate în scara imo-

bilului, fapt care a îmbunătăţit 

procesul de colectare şi care 

funcţionează şi în prezent.

Astfel, una din concluziile 

care reies din experienţa pre-

zentată mai sus este aceea că 

pentru implementarea colectă-

rii selective a deşeurilor în ca-

drul unei comunităţi formate 

din mai multe persoane, pentru 

început, e nevoie de o persoa-

nă care să ia atitudine în acest 

sens.

Locuiţi la bloc? Propuneţi-vă 

o astfel de provocare! Vorbiţi cu 

vecinii dumneavoastră, contac-

taţi administraţia blocului şi ope-

ratorul de salubritate. Dacă al-

ţii pot noi de ce să nu reuşim?

Mai mult de jumătate din ce-

ea ce aruncaţi zilnic în coşul de 

gunoi este o resursă, mai mult 

de jumătate din ceea ce arun-

caţi zilnic în coşul de gunoi în-

seamnă bani îngropaţi în pă-

mânt.

Mulţumim persoanelor care 

s-au implicat în această campa-

nie şi celor care colectează se-

lectiv deşeurile în mod constant 

şi apreciem atitudinea acestora.

Reamintim că obligaţia de 

colectare selectivă a deşeurilor 

revine fi ecărei persone fi zice sau 

persoane juridice.

Ai decis să acţionezi, să nu 

îţi arunci la gunoi banii şi pă-

durile copiilor şi nepoţilor noş-

tri? Contactează-ne pe mailul: 

rosalcluj@rosal.ro, să ne orga-

nizăm împreună.

Puterea exemplului 
în colectarea selectivă 
a deşeurilor menajere
Campanie de conştientizare cu privire la colectarea selectivă 
a deşeurilor în cadrul populaţiei care locuieşte la bloc



Fo
to

: 
S

a
u

l P
O

P
 /

 M
o

n
it

o
ru

l

luni, 24 octombrie 2016 sport.monitorulcj.ro 11

PUBLICITATE

Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare marţi la ora 10 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare marţi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

PUBLICITATE

LICITAŢIE PUBLICĂ

CITR Filiala Sibiu SPRL, cu adresa de corespondenţă în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 

nr. 48, et. 6, jud. Cluj, lichidator judiciar al societăţii SOMEŞ S.A. – în faliment, in 
bankrupcy, en faillite, cu sediul în loc. Dej, str. Bistriţei, nr. 63, judeţ Cluj, CUI 199800, 

J12/1/1991, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 și a Hotărârii Adunării Creditorilor 

din 02.09.2016, organizează licitaţie publică, competitivă, cu strigare pentru activul:

„Nucleu Fabrica de Hârtie Someş SA – Pachet 1“

Preţ pornire licitaţie 1.279.048,23 euro plus tva.

Preţul este exprimat în euro şi nu conţine TVA. Se va aplica cota de TVA valabilă la 
data licitaţiei.

Acest activ are în componenţă o suprafaţă totală de teren de 435.036 mp, pe care 

sunt edifi cate clădiri industriale specifi ce activităţii de producţie a hârtiei, respectiv clădirile 

principale în cadrul cărora se regăsesc mașina de hârtie și bunurile în completarea acesteia 

(cu o capacitate de 50.000 tone de hârtie/an), dar și bunuri mobile de natura:

- mijloacelor fi xe – mobilier, calculatoare, staţie electrică etc.

- obiectelor de inventar – telefoane, mobilier etc.

- auto și utilaje.

- materiale – garnituri, fi ltre, rulmenţi etc.

- imobilizări necorporale – marca și emblema.

Obligaţiile cumpărătorului – cumpărătorul va prelua toate obligaţiile de mediu aferente 

bunului achiziţionat.

Licitaţia va avea loc în 01.11.2016, ora 11:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar 

cu adresa de corespondenţă din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3.

Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat de la sediul ales al lichidatorului judiciar, iar 

documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea 

desfășurării licitaţiei. Achiziţionarea caietului de sarcini este condiţie obligatorie pentru 

participarea la licitaţie. Preţul caietului este de 8.000 lei+TVA

Cei interesaţi pot programa vizite la locaţie sau obţine date suplimentare, informaţii 

și liste cu bunurile scoase la vânzare la tel. 0737.330213 și pe site-ul http://sales.citr.ro, 

cod anunţ CIT 5354.

PUBLICITATE

LICITAŢIE PUBLICĂ

CITR Filiala Sibiu SPRL, cu adresa de corespondenţă în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 

nr. 48, et. 6, jud. Cluj, lichidator judiciar al societăţii SOMEŞ S.A. – în faliment, in 

bankrupcy, en faillite, cu sediul în loc. Dej, str. Bistriţei, nr. 63, judeţ Cluj, CUI 199800, 

J12/1/1991, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 și a Hotărârii Adunării Creditorilor 

din 02.09.2016, rganizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru activului:

„Celelalte activităţi aferente platformei Someş Sa – Pachet 2“

Preţ pornire licitaţie 288.508,90 euro plus tva.

Preţurile menţionate sunt exprimate în euro şi nu conţin tva, se va aplica cota de tva 

valabilă la data licitaţiei.

Acest activ are în componenţă o suprafaţă totală de teren de 204.030 mp, pe care 

sunt edifi cate clădiri industriale care se pretează către domenii de activitate din sfera 

producţiei și a depozitării, dar și bunuri mobile de natura:

- mijloacelor fi xe – mobilier, calculatoare etc.

- obiectelor de inventar – corpuri iluminat, electrocasnice etc.

- materiale – combustibili, deșeuri sticlă, cauciuc etc.

Obligaţiile cumpărătorului – cumpărătorul va prelua toate obligaţiile de mediu aferente 

bunului achiziţionat.

Licitaţia va avea loc în 01.11.2016, ora 11:30, la sediul ales al lichidatorului judiciar 

cu adresa de corespondenţă din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3.

Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat de la sediul ales al lichidatorului judiciar, iar 

documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea 

desfășurării licitaţiei. Achiziţionarea caietului de sarcini este condiţie obligatorie pentru 

participarea la licitaţie. Preţul caietului este de 3.000 lei+TVA

Cei interesaţi pot programa vizite la locaţie sau obţine date suplimentare, informaţii 

și liste cu bunurile scoase la vânzare la tel. 0737.330213 și pe site-ul http://sales.citr.ro, 

cod anunţ CIT 5355.

Ovidiu CORNEA
sport@monitorulcj.ro

Echipa naţională de fotbal 

feminin a României dispu-

tă un meci cât o califi care 

marţi 25 octombrie de la 

ora 18 pe stadionul „Dr 

Constantin Rădulescu” din 

Cluj-Napoca: returul bara-

jului care desemnează 

ultima echipă califi cată la 

Campionatul European din 

2017. Pentru tricolore, care 

au remizat 0-0 în tur, par-

tida de la Cluj-Napoca este 

„meciul vieţii”, după cum 

subliniază goalkeeper-ul 

echipei naţionale.

Fetele antrenate de Mirel 

Albon au remizat vineri în 

Portugalia, 0-0, după ce „au 

tremurat” la un penalty ra-

tat de gazde, astfel că me-

ciul de marţi de la Cluj de-

vine cu adevărat crucial pen-

tru calificarea la Euro 2017. 

„Pentru toate fetele din na-

ţionala României acest meci 

e „meciul vieţii”. E cel mai 

important joc din cariera fi-

ecăreia. Trebuie să mergem 

la Euro, chiar dacă am rea-

lizat încă o dată faptul că 

pentru o performanţă nota-

bilă trebuie să transpiri din 

greu”, a subliniat portarul 

României, Andreea Părălu-

ţă. Selecţionerul Mirel Al-

bon ar putea miza pe ace-

eaşi formulă din meciul tur: 

România: Andreea Părăluţă 

– Andreea Corduneanu, Ma-

ria Ficzay, Lidia Hraviştiuc, 

Olivia Oprea – Raluca Sâr-

ghe, Ştefania Vătafu, Ioana 

Bortan, Andreea Voicu – Ale-

xandra Lunca, Florentina 

Olar -cpt. Rezerve au fost: 

Roxana Oprea, Adina Giur-

giu, Laura Rus, Beatrice Tă-

răşilă, Anamaria Gorea, Mi-

haela Ciolacu, Teodora Me-

luţă.

„Meciul vieţii”

Goal-keeper-ul naţiona-

lei tricolore speră ca un nu-

măr cât mai mare de fani ai 

sportului vor urca marţi în 

Gruia pentru a susţine fete-

le în pasul decisiv care îl fac 

pentru Euro 2017, după ce 

4.000 de spectatori portu-

ghezi au fost prezenţi în tri-

bune la Lisabona: „Sunt si-

gură că vom avea o asisten-

ţă şi mai numeroasă, că su-

porterii naţionalei Români-

ei vor veni în număr mare 

să ne încurajeze, pentru că 

suportul lor este unul deci-

siv. Vrem ca la final să ne 

bucurăm împreună pentru 

calificarea la Euro 2017!”, 

are încredere Părăluţă. Tri-

colorele sunt pregătite să 

dea totul pe teren: „Dinco-

lo de orice alte aşteptări, să 

facem totul pentru califica-

re, indiferent de modalita-

te. Pentru toate fetele din 

naţionala României acest 

meci e „meciul vieţii”. E cel 

mai important joc din cari-

era fiecăreia. Trebuie să mer-

gem la Euro, chiar dacă am 

realizat încă o dată faptul 

că pentru o performanţă no-

tabilă trebuie să transpiri 

din greu”, este mesajul spor-

tivei.

Au „tremurat” 
în Portugalia

Echipa naţională de fot-

bal feminin a României a re-

mizat, 0-0, vineri seară în 

Portugalia, în barajul de ca-

lificare la Euro 2017, însă 

elevele lui Mirel Albon au 

avut emoţii serioase, după 

ce echipa gazdă a benefici-

at de un penalty. Claudia 

Neto a trimis în bară, min-

gea a ricoşat în spatele por-

tarului României, care a re-

uşit să intervină înainte ca 

portugheza să recupereze 

mingea. „Am auzit cum min-

gea a lovit bara din stânga 

mea, apoi am simţit că a ve-

nit în spatele meu. Am avut 

însă o reacţie rapidă şi am 

reuşit să prind balonul bu-

clucaş!”, a declarat tânărul 

portar, în vârstă de doar 21 

de ani.

Intrare gratuită 
şi concurs

Oficialii FRF au anunţat 

intrare gratuită la meciul de 

marţi de la ora 18 de pe sta-

dionul „Dr. Constantin Ră-

dulescu”, pentru a încuraja 

cât mai mulţi spectatori să 

le fie alături fetelor la rea-

lizarea unei premiere pen-

tru fotbalul feminin din Ro-

mânia, calificarea la un tur-

neu final. Biletele gratuite 

se pot ridica marţi, 25 oc-

tombrie, în ziua meciului, 

de la casieriile stadionului, 

între orele 11-18. După va-

liarea biletelor la intrarea în 

stadion posesorii sunt în-

scrişi automat la un concurs 

în urma căruia în caz de ca-

lificare a tricolorelor, trei 

spectatori vor beneficia de 

câte două tichete, incluzând 

transportul şi cazarea pen-

tru 2 persoane, la unul din 

meciurile României din Olan-

da, de la Euro 2017.

„Meciul vieţii” 
pentru tricolore 
se joacă la Cluj
Intrarea la returul barajului pentru Euro 2017 dintre 
România şi Portugalia la fotbal feminin, este gratuită. 
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“U” Cluj, victorie 
la limită
Universitatea Cluj a învins la li-
mită, 2-1, CS Florești, sâmbătă, 
în etapa a 10-a din Liga a 4-a de 
fotbal, într-un meci disputat pe 
Cluj Arena. Dorin Goga a deschis 
scorul pentru studenţi în prime-
le 15 minute, după care Lemac 
a crescut diferenţa înainte de 
pauză. Cucuruzan a marcat pen-
tru Florești la reluare, însă adve-
rasarii Universităţii nu au reușit 
să egaleze. Goga a avut chiar o 
bară dar scorul nu s-a modifi cat, 
astfel că elevii lui Marius 
Popescu și Zsolt Szilagyi obţin o 
victorie la limită dar importantă 
pentru menţinerea pe locul 1 în 
clasament. “U” a fost susţinută 
și la acest joc de o galerie ini-
moasă, care a desfășurat o core-
grafi e spectaculoasă, incluzând 
un banner dedicat lui Dan Anca, 
dar și o coregrafi e cu câteva tor-
ţe, care a iscat unele îmbrânceli, 
calmate în cele din urmă.

Halep, victorie 
la Singapore
Simona Halep a debutat cu o 
victorie la Turneul Campioanelor 
de la Singapore, 6-2, 6-4 cu 
americanca Madison Keys, du-
minică, în primul meci al 
competiției, în cadrul Grupei 
Roșii, transmite agenţia 
Agerpres. Românca începe pen-
tru al treilea an consecutiv cu o 
victorie Turneul Campioanelor, 
după ce în 2014, când a jucat fi -
nala, a învins-o pe Eugenie 
Bouchard, iar anul trecut a dis-
pus de Flavia Pennetta. După un 
prim set adjudecat mai ușor de 
româncă, al doilea a fost mai 
echilibrat, însă tot Simona s-a 
impus, valorifi când cea de-a tre-
ia minge de meci și încheind jo-
cul după o oră și nouă minute. 
Halep a avut în acest meci doar 
5 mingi direct câștigătoare, față 
de 16 ale adversarei. Keys a fă-
cut însă enorm de multe greșeli 
neforțate, 41, față de numai 12 
ale Simonei. Din grupa român-
cei mai fac parte Angelique 
Kerber și Dominika Cibulkova, 
care au jucat al doilea meci din 
grupă.

Niculescu, titlu 
în Luxemburg
Jucătoarea română de tenis 
Monica Niculescu a câștigat tur-
neul WTA de la Luxemburg, do-
tat cu premii totale de 226.750 
dolari, sâmbătă, după ce a în-
vins-o în fi nală pe Petra Kvitova 
(Cehia), principala favorită, cu 
6-4, 6-0, subliniază Agerpres. 
Niculescu (29 ani, 50 WTA) a fă-
cut un meci remarcabil, 
câștigând într-o oră și 8 minute 
în fața uneia dintre jucătoarele 
de top ale lumii, Petra Kvitova, 
dublă câștigătoare la 
Wimbledon, numărul 11 mon-
dial, care nu a găsit însă antidot 
la jocul pe alocuri spectaculos al 
Monicăi. Jucătoarea din 
România câștigă al treilea tilu 
WTA la simplu, după cele din 
2013 la Florianopolis și 2014 la 
Guangzhou. Ea a pierdut alte 
patru fi nale, la Luxemburg 
(2011, 2012), Nottingham 
(2015) și Seul (2016). Niculescu 
va primi un cec de 34.677 euro 
și 280 de puncte WTA. Românca 
a pierdut alături de Patricia Țig 
fi nala la dublu, ân faţa dublubu-
lui Kiki Bertens, din Olanda / 
Johanna Larsson din Suedia.

Pe scurt

CFR Cluj a înregistrat 

prima înfrângere a sezo-

nului după 10 etape, în 

oraşul Ovidiu, 1-2 în faţa 

Viitorului Constanţa, în 

etapa a 13-a din Liga 1. 

Echipa lui Miriuţă mai are 

de aşteptat până să 

pătrundă în locurile de 

play-off.

Golurile gazdelor au venit 

din penalty-uri în prima repri-

ză în timp ce Bud a redus dife-

renţa pe fi nal de meci. Centra-

lul George Găman a indicat un 

prim penalty în minutul 25, pen-

tru un henţ la Laurenţiu Rus, 

iar Gabi Iancu a înscris. Rus a 

fost aproape de a egala peste 10 

minute, dar şutul său a întâlnit 

bara. Gazdele au fructifi cat şi 

cel de-al doilea penalty, prin 

Chiţu, în minutele de prelungi-

re ale primei reprzize, după ce 

Nascimento l-a doborât pe Ma-

rin în careu.

CFR-iştii au replicat în forţă 

în a doua repriză, Omrani, La-

rie şi Bud au ratata ocazii ma-

ri. Tot Bud a redus diferenţa, 

în minutul 84, însă meciul sco-

rul fi nal înregistrat a fost 2-1 

pentru Viitorul. Cele două echi-

pe: Viitorul: Rîmniceanu – Ben-

zar, Ţîru, Boli, Brandan – 

Răzvan Marin, Nedelcu ('71 

Mitache), Dani Lopez ('60 Ho-

dorogea) – Chiţu, G. Iancu ('Ni-

mely), Florinel Coman. Antre-

nor: Gheorghe Hagi CFR Cluj: 

Marc – L. Rus, Horj, Larie, Pe-

teleu – Gomelt ('46 Camora), 

Nascimento – Sorsa ('57 Păun), 

Juan Carlos Ruiz ('46 Omrani), 

Nouvier – Bud. Antrenor: Va-

sile Miriuţă

Echipa lui Gheorghe Hagi es-

te pe locul 3 în clasamentul Li-

gii 1, cu 23 de puncte, în timp 

ce vişiniii sunt pe locul 8, cu 17 

puncte, la două poziţii „sub li-

nie” faţă de primele 6 locuri ca-

re duc în play-off. Fără penali-

zarea de 6 puncte de la începu-

tul campionatului clujenii ar fi  

fost egalii Viitorului. Întrebat da-

că a fost mulţumit de ce a rea-

lizat echipa în turu, Miriuţă a 

răspuns afi rmativ: „Am făcut 

23 de puncte cu aceşti băieţi, 

au fost avut 10 meciuri fără în-

frângere, asta e, ne-a învins o 

echipă bună, care joacă un fot-

bal bun. Prima repriză a fost a 

Viitorului, a doua a noastră. 

Obiectivul nostru este să ne cla-

săm în play-off, ne vom lupt la 

Chiajna pentru asta”, a decla-

rat Miriuţă la fi nalul partidei, 

pentru DigiSport.

CFR Cluj încheie turul în afara 
play-off-ului din Liga I

Echipa de baschet feminin 

a Universităţii Cluj conti-

nuă parcursul excelent din 

sezonul actual de campio-

nat, reuşind o nouă victo-

rie, în etapa a 5-a din Liga 

Naţională, în deplasare la 

Politehnica Iaşi, 83-68.

Elevele lui Dragan Petricevic 

au câştigat toate meciurile din 

actualul sezon de campionat şi 

la fel s-a întâmplat sâmbătă, în 

deplasarea de la Iaşi, în faţa Po-

litehnicii. Jocul a fost echilibrat 

în prima parte, clujencele in-

trând cu avantaj de 5 puncte la 

vestiare, 42-47. În sfertul trei U-

niversitatea a forţat şi s-a des-

prins la 14 puncte înainte de 

sfertul fi nal, când a mai adău-

gat o lungime ecartului de pe 

tabelă, astfel că meciul s-a în-

cheiat cu 68-83, acelaşi scor cu 

care U a învins în etapa anteri-

oară, acasă, Olimpia Braşov. Au 

marcat pentru clujence Tenisha 

Harrison 24 de puncte, 6 recu-

perări, Mandache 16 p, 5 rec, 

Irimia 11 p, Ross 9 p, 9 rec, Da-

vis 9 p, 5 rec, Medley 6 p, 5 pa-

se decisive, McKinney 4 p, Voi-

ca şi Neagu, câte 2. De la gaz-

de Emalia Avonna Galdeira a 

înscris 30 de puncte, 3 pase de-

cisive, urmată de Adams 17 p, 

Mosley 15 p, 8 recuperări şi 

Johnson 6 p, 5 rec. Pentru echi-

pa din Cluj urmează un meci 

difi cil, acasă, cu campioana en-ti-

tre Sepsi Sfântu-Gheorghe, sâm-

băta viitoare. Universitatea 

Cluj-Napoca este liderul clasa-

mentului, cu 10 puncte, urma-

tă de ACS Sepsi SIC, 9 p, CS Mu-

nicipal Târgovişte, 8 p (4 j), Olim-

pia CSU Braşov, 7 p (4 j), CS 

Municipal Satu Mare, 7 p, etc.

Baschetbalistele 
de la „U”, lider la zi 
în Liga Naţională

Ovidiu CORNEA
sport@monitorulcj.ro

Echipa de baschet masculin 

U-Banca Transilvania 

Cluj-Napoca a câştigat in 

extremis derby-ul 

Ardealului, în deplasare cu 

CSU Sibiu, după ce mai 

bine de trei sferturi gazdele 

s-au afl at la timona jocului. 

Cu câteva zile înainte cluje-

nii au câştigat tot pe fi nal, 

cu BK Peja, în Europe Cup.

Victorie în ultimele 3 minu-

te ale derby-ului Transilvaniei 

pentru U-BT Cluj-Napoca sâm-

bătă seara în Sala Sporturilor 

din Sibiu, în faţa CSU. Meciu-

rile dintre cele două formaţii 

sunt întotdeauna extrem de dis-

putate, spectacolul din teren 

îmbinându-se cu cel din tribu-

ne, chiar dacă de această dată 

reprezenaţii lui U-BT au recla-

mat depăşirea de către fanii gaz-

delor, pe fi nal, a decenţei spor-

tive.

Sibiul, la timonă

Pe teren elevii lui Dan Fleşe-

riu au fost cei care începând din 

primul minut şi până la jumă-

tate ultimului sfert au avut ne-

întrerupt avantajul. Sibienii şi-au 

adjudecat la mustaţă primul 

sfert, 27-26, însă au lărgit dife-

renţa în cel de-al doilea, 19-15, 

intrând cu ecart de 5 puncte la 

vestiar, 46-41. Sfertul trei i-a gă-

sit tot pe sibieni mai efi cienţi, 

însă pe fi nal elevii lui Silvăşan 

au demonstrat de ce sunt o pre-

tendentă serioasă la titlu, având 

tăria de a întoarce meciul în 

doar 3 minute.

Final dramatic

Semnele revenirii pe tabelă 

a clujenilor au apărut deja în 

minutul 36, când Barro a dus 

Clujul în pole-position cu un coş 

de 2 puncte, pentru 74-76. Gaz-

dele au revenit însă rapid şi au 

restabilit avantajul, minin, în 

minutul 37 având 81-79. A fost 

rândul altui jucător transferat în 

această vară de U-BT Cluj să ia-

să la rampă, Vlad Moldoveanu 

marcând un coş de 3 puncte 

pentru 81-82, cu mai puţin de 

2.30 înainte de fi nal. A fost de 

ajuns ca oaspeţii să nu mai ce-

deze şi să încheie partida în 

avantaj, 84-87. CSU SIBIU – U_

BANCA TRANSILVANIA 84-87 

(27-26, 19-15, 20-19, 18-27). Cu 

câteva zile înainte U-BT Cluj a 

trecut acasă, în ultimele minu-

te, de BK Peja, din Kosovo, 85-76, 

la debutul în FIBA Europe Cup.

Marcatori

În meciul cu CSU Sibiu de la 

clujeni au marcat Dykes 23 de 

puncte, 4 pase decisive, Moldo-

veanu 20p, Barro 13p, 9 rec, Ra-

sic 10 p, 4 pd, Adamovic 10p, 

Rotok 9p, 7rec, Pustozvonov 2p. 

Pentru Sibiu au înscris Marcel 

Davis- 24 de puncte, 7 pase de-

cisive, 5 recuperări, Chris Coo-

per-19 puncte, 7rec, Kevin Hardy- 

14p, 5rec, Igor Mijajlovic- 10 

puncte, Bogdan Popescu- 9 punc-

te, Boris Lalovic-8 puncte.

Silvăşan: „Meci frumos”

„Un meci foarte frumos de 

urmărit de spectatori, păcat că 

nu a fost televizat. A fost un 

meci cu răsturnări de situaţie, 

care s-a decis pe fi nal. Băieţii 

mei au arătat caracter, pentru 

că au câştigat un meci după ce, 

la un moment din sfertul al trei-

lea, gazdele s-au dus la 12 punc-

te diferenţă pe tabelă. Am fost 

mai tari din punct de vedere 

mental şi ne-am dorit mult să 

câştigăm”, a declarat Mihai Sil-

văşan, antrenorul U-BT, la fi -

nalul meciului, transmite site-ul 

ofi cial al grupării din Cluj.

Fleşeriu: „Am greşit mult”

„A fost un meci în care noi 

am greşit extrem de mult, mai 

ales în repriza a doua, şi asta 

ne-a costat. Nu poţi să faci gre-

şeli la înfi nit, împotriva unei 

echipe atât de bune, şi să nu 

te aştepţi să te pedepsească. 

Clujul a jucat la o intensitate 

la care nu mă aşteptam. Cre-

deam că vor fi  mai obosiţi. Din 

păcate, la fi nal, noi am arătat 

mai rău, iar ei au jucat mult 

mai lucid ultimele faze”, a spus 

Dan Fleşeriu, conform site-ului 

formaţiei din Sibiu.

Trăiesc periculos! U-BT a învins 
la limită în derby-ul Ardealului
U-BT Cluj a obţinut a doua victorie in extremis, după izbânda anterioară din Europe Cup

Kyndall Dykes a fost cel mai bun marcator al clujenilor.
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