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Azi se deschide Târgul de Crăciun

Târgul de Crăciun Cluj-Napoca va fi deschis anul acesta de vineri, 24 noiembrie, şi până pe 1 ianuarie 2018. 
Clujul va fi energizat zilnic în această perioadă de activități și evenimente. Pagina 6
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Primarul Boc: „Nimeni 
nu a întrebat dacă poate 
să aducă maşini în Cluj”
Primarul municipiului Cluj-Napoca spune 
că România a devenit un cimitir al maşi-
nilor second hand.  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

CJ Cluj, încă o amendă 
pentru Pata Rât
Garda Naţională de Mediu a amendat, 
din nou, Consiliul Judeţean Cluj cu 
80.000 de lei.  Pagina 4

ACTUALITATE

A murit Stela Popescu
Actrița Stela Popescu a fost găsită deceda-
tă, joi, la domiciliul său. Îndrăgita artistă 
avea 81 de ani.  Pagina 3
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Unde mergem în weekend?
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Operă în trei acte pe un libret de Giuseppe 
Adami şi Renato Simoni, după piesa omoni-
mă de Carlo Gozzi şi adaptarea acesteia de 
Friedrich von Schiller
Turandot este ultima dintre operele lui 
Giacomo Puccini. 
Povestea se desfăşoară într-o vreme îndepăr-
tată, în lumea de basm a oraşului chinez 
Peking, dominat de autoritara prinţesă 
Turandot. Ferm decisă să îşi păstreze purita-
tea şi independenţa, aceasta îi întâmpină pe 
posibilii ei pretendenţi cu trei ghicitori difi cile 
şi o sentinţă la moarte, în cazul nerezolvării 
corecte a acestora. În fapt, opera debutează 
tocmai cu momentul execuţiei prinţului 
Persiei, moment în care prinţul Calaf, fascinat 
de frumuseţea nemiloasei conducătoare, de-
cide să se lupte pentru a-i cuceri inima, în po-
fi da avertismentelor cu care tatăl său Timur, 
sclava Liù şi cei trei miniştri – Ping, Pang şi 
Pong – încearcă să îl împiedice. Cu toate că 
prinţul dezleagă cele trei enigme, Turandot 
refuză să îl accepte ca soţ, motiv pentru care 
străinul o va provoca, la rândul său, să îi des-
copere numele, cu promisiunea că o va elibe-
ra de orice angajament. Faptul că doar Timur 
şi Liù îi cunosc identitatea, iar sclava îi poartă 
lui Calaf o dragoste capabilă să sfi deze tortu-
ra şi moartea se dovedeşte a fi  fatal tinerei 
care, în urma torturii, se sinucide, fără a dez-
vălui nimic. Gestul ei are un impact puternic 
asupra lui Turandot, care recunoaşte că l-a iu-
bit şi l-a urât deopotrivă, pe prinţ, încă din 
primul moment. Aceasta anunţă în faţa mulţi-
mii din Peking noul nume al curajosului stră-
in, şi anume, Dragostea.

Tensiunea, suspansul, dramatismul acţiunii, 
evoluţia pe plan emoţional a protagonistei şi 
multiplele ipostaze în care poate fi  identifi cat 
sentimentului iubirii nu puteau fi  redate la ni-
vel muzical decât prin mijloace de mare ex-
presivitate. În timp ce melodiile chinezeşti 
prezente în partitura operei şi timbralităţile 
caracteristice Orientului Îndepărtat (în special 
cele de percuţie) asigură păstrarea fondului 
sonor adecvat, strălucitoarele discursuri voca-
le ale soliştilor exprimă, pe de o parte, dra-
matismul şi confl ictul interior al rolului princi-
pal feminin, şi eroismul, pasiunea şi dorinţa 
de putere a celui masculin, pe de altă parte. 

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

24 noiembrie

1920: A murit poetul 
Alexandru Macedonski. 
(n. 14 mart. 1854)

1927: A murit Ion I.C. Brătianu, 
om politic, președinte al 
Partidului Naţional Liberal, de 
mai multe ori ministru și 
prim-ministru liberalMembru 
de onoare al Academiei 
Române. (n. 20 aug. 1864)

25 noiembrie

1863: S-a născut Ioan 
Cantacuzino, medic și bacteri-

olog, creatorul școlii româ-
nești de microbiologie și me-
dicină experimentală, mem-
bru al Academiei Române. 
(m. 14 ian. 1934)

26 noiembrie

1949: S-a născut Ivan 
Patzaichin, multiplu campi-
on european, mondial și 
olimpic la kaiac-canoe, an-
trenorul lotului olimpic de 
kaiac-canoe.
1970: A murit Vladimir 
Streinu, critic, poet, eseist și 
traducător. (n. 23 mai 1902)

Turandot, la Opera Nationala Romana Cluj-Napoca
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI
Farmacie si alchimie
3 iulie – 31 decembrie 2017
Muzeul Farmaciei
Expozitie temporara de la 
Muzeul Farmaciei, structurata in 
jurul a patru teme: Farmacie si 
alchimie, Aparatura de labora-
tor, Simboluri alchimice in far-
macie si Confuzii alchimice. Ca 
de obicei, explicatiile celor 4 te-
me si obiecte relevante din co-
lectie sunt expuse in spatiul de-
dicat expozitiilor temporare de 
la intrarea in muzeu, iar pe par-
curs, in cadrul unui traseu indi-
cat corespunzator prin colectia 
de baza, vizitatorii pot descoperi 
alte elemente reprezentative, 
picturi murale de secol XVIII cu 
subiect alchimic, vase cu simbo-
luri preluate din alchimie si apa-
ratura de laborator mostenita 
din trecutul comun al acestor 
stiinte.

Between BLACK and WHITE
14 octombrie – 26 noiembrie 
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia INTRE ALB ŞI NEGRU 
organizată de MNIT (curator 
Ioana Gruiţă Savu), în cadrul ce-
lei de-a 3-a ediţii a Bienalei 
Internaţionale de Ceramică Cluj 
2017, aduce în faţa publicului 
clujean o serie de lucrări ale ar-
tistei Andrea Éva Szőcs 
(Ungaria) care vizează proble-
me morale, existenţiale sau es-
tetice, într-o abordare conceptu-
ală. În cadrul acestui eveniment 
artista expune instalaţie, obiec-
te pe pânză, ceramică dar şi 
printuri care sunt la propriu, dar 
şi la nivelul mesajului pe care îl 
poartă, între alb şi negru.

Ceramică fi n-de-siècle 
din colecţiile MNIT
12 octombrie – 26 noiembrie 
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
Cu ocazia cele de-a treia ediţii a 
Bienalei Internaţionale de 
Ceramică de la Cluj, care se va 
desfăşura în perioada 12 octom-
brie – 26 noiembrie 2017, 
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei prezintă publicului 
obiecte decorative de epocă mo-
dernă din patrimoniul său, pro-
venite din ultimele decenii ale 
secolului al XIX-lea şi primele de-
cenii ale secolului al XX-lea.

Vineri
Expoziția „Tribuna 
Graphic 2017”
Ora 10:00 – 17:00
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Tribuna Graphic este o manifes-
tare expoziţională anuală, iniţia-
tă de revista Tribuna în anul 

2010. Această expoziţie, care 
conţine creaţii ale unor artişti 
internaţionali dintre cei mai cu-
noscuţi în mediul artistic con-
temporan, îşi propune să adu-
că în atenţia publicului lucrări 
care refl ectă noile orientări din 
domeniul grafi cii. Selecţia 
atentă a creaţiilor le recoman-
dă nu doar în vederea alcătuirii 
unui discurs expoziţional coe-
rent, ci şi în vederea îmbogăţi-
rii patrimoniului de grafi că al 
muzeului. Cu ocazia fi ecărei ex-
poziţii, participă 30 de grafi ci-
eni din lumea întreagă.

FC Universitatea Cluj – 
Avântul Reghin
Ora 15:30 - 17:15
Cluj-Arena
FC Universitatea Cluj joacă vi-
neri, la ora 15:30, ultimul 
meci pe teren propriu din turul 
campionatului.

Căsuța lui Moș Crăciun
18:00 - 20:00
Căsuța lui Moș Crăciun
Căsuța lui Moș Crăciun, locul în 
care spiridușii vă așteaptă cu 
ateliere pentru copii și părinți, 
se deschide la Târgul de 
Crăciun Cluj-Napoca! Locurile 

sunt limitate, deci grăbiți-vă să vă 
rezervați unul cât mai repede.

ECCA 2017: Live Cinema 
Performance
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Ora: 19:00 - 20:00
Bazată pe utilizarea fragmentelor 
de fi lm de amator din anii 1920, 
„Intruders“ este un remix al me-
moriei, al poveştilor şi portretelor 
anonime, o conversație dansantă 
cu propriile noastre fantome. 
Interferând cu memoria noastră 
colectivă, imaginile utilizează pro-
pria lor istorie pentru a ne hrăni 
propriile emoții şi fi cțiuni interna-
lizate. Plecând de la 4000 de fi l-
me vizionate şi 26 de ore de ima-
gini de arhivă, Intruders este un 
document istoric unic ce cuprinde 
peste 2000 secvențe video şi au-
dio live manipulate.

Mame bune și nebune 2
16:15
Cinema Florin Piersic Cluj
Comedia „Mame bune şi nebune 
2“ continuă şirul provocărilor 
pentru cele mai simpatice priete-
ne cu o nouă revoltă împotriva ri-
gorilor societății, de această dată 
îndreptată împotriva marii sărbă-
tori a Crăciunului.

Sâmbătă
Tărâmul binecuvântat
Cinema Florin Piersic Cluj
Ora: 16:15
Primăvară. Yorkshire. Tânărul 
fermier Johnny Saxby îşi îneacă 
frustrările zilnice cu beţii straşni-
ce şi sex la întâmplare.
Regia: Francis Lee
cu: Josh O’Connor, Alec 
Secăreanu, Gemma Jones, Ian 
Hart

Duminică
Zbor deasupra unui cuib 
de cuci de Dale 
Wasserman
Ora 19:00 - 21:30
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Meritul montării e că îşi propu-
ne şi reuşeşte să respecte scena-
riul, oferind actorilor îndelung 
aşteptatul moment al rolurilor 
de compoziţie. Scenele de delir 
colectiv dezvăluie o atentă do-
zare a energiilor. Veţi avea par-
te de rîs ori de plîns, în orice caz 
de momente care au de-a face 
cu omenescul şi cu variatele sa-
le aspecte. Pentru că uneori, 
poţi găsi o casă de nebuni vis-à-
vis de casa ta.
Recomandare de vârstă: 14+

PUBLICITATE

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

PUBLICITATE

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro
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Primarul Emil Boc cere 

Guvernului adoptarea 

unei soluţii legislative 

de înlocuire a eliminării 

taxei de mediu care a 

transformat România 

într-un cimitir al maşini-

lor second hand, cu con-

secinţe pe termen lung 

asupra a ceea ce înseam-

nă poluare, mobilitate, 

transport şi deplasare 

urbană.

Emil Boc a declarat, joi, 

într-o conferinţă de presă, 

că nimeni nu întreabă la pri-

mărie dacă se aduce o ma-

şină sau cinci într-o familie, 

în condiţiile în care se poa-

te cumpăra una second hand 

cu câteva sute de euro, dar 

care nu corespunde cerinţe-

lor de mediu.

„Din nefericire, politica 

noastră de eliminare a taxei 

de mediu a transformat ora-

şele noastre în cimitire ale ma-

şinilor second hand, este o re-

alitate crudă, dureroasă, ex-

trem de nocivă din punct de 

vedere al mediului, de dău-

nătoare din punct de vedere 

al circulaţiei şi inconfortabilă 

din perspectiva cetăţeanului. 

Noi, cei din administraţiile 

marilor oraşe, suntem cei ca-

re plătim oalele sparte ale u-

nei politici care transformă 

România într-un cimitir al ma-

şinilor second hand, cu con-

secinţe pe termen lung asu-

pra a ceea ce înseamnă polu-

are, mobilitate, transport şi 

deplasare urbană. Să sperăm 

că la nivel guvernamental se 

va adopta cât mai curând o 

altă soluţie legislativă, pentru 

a tempera această degradare 

a mediului, a condiţiilor de 

mediu şi de a putea să adop-

tăm o soluţie de mobilitate, 

pentru că nimeni nu ne în-

treabă la primărie dacă se adu-

ce o maşină sau cinci într-o 

familie, când poţi cumpăra 

una second hand cu câteva 

sute de euro, dar care nu co-

respunde cerinţelor de me-

diu”, a spus Boc.

Potrivit acestuia, situaţia 

de la nivel naţional creată în 

urma eliminării taxei de me-

diu ar trebui să fi e un semnal 

de alarmă pentru guvernanţi 

că această politică trebuie opri-

tă pentru a putea permite la 

nivel local elaborarea de po-

litici de mobilitate urbană, de 

protecţie a mediului şi nu de 

înrăutăţire a acestor situaţii.

„Peste 20.000 de maşini 

s-au înmatriculat în Cluj-Na-

poca în urma eliminării aces-

tei taxe şi aducerii maşinilor 

second hand. În plus, la aces-

tea se adaugă maşinile stu-

denţilor, lucru care se resim-

te în fi ecare zi în trafi c. Ni-

meni, în nici un oraş nu poa-

te lărgi de la două la patru 

benzi străzile ca să poţi face 

faţă unei asemenea provo-

cări, iar cei care suferă sunt 

locuitorii marilor oraşe. În 

acest an se vor înmatricula 

la nivel naţional minimum 

600.000 de maşini care vor 

pune o povară uriaşă asupra 

administraţiei marilor muni-

cipii”, a spus Emil Boc.

Primarul Clujului a subli-

niat că la nivel european se 

observă o tendinţă a tinerei 

generaţii de a folosi sisteme-

le de car sharing, ride sharing 

şi bike sharing iar acestea ar 

trebui încurajate.

„Nimeni nu a întrebat da-

că poate să aducă maşini în 

Cluj. Le-au parcat unde au 

crezut de cuviinţă. Ridicăm 

în fiecare săptămână maşini 

abandonate. Este dezastru 

în cartiere, pentru că după 

ora 20.00 nu mai poţi arun-

ca un ac. Jumătate dintre 

maşini nu se mişcă în tim-

pul zilei. Unele sunt în si-

tuaţie de a fi înmatriculate 

şi lăsate acolo. Sunt familii 

cu 3 – 4 maşini. Eu nu am 

posibilitatea legală să le iau 

pe loc. Numai după 60 de 

zile pot să ridic maşina. Es-

te o problemă legată de a-

ceastă taxă. Toate se sparg 

în capul nostru. Când aduci 

cinci maşini pe familie, ci-

neva ne întreabă pe noi la 

Primărie dacă are loc de par-

care sau nu?”, a explicat pri-

marul Emil Boc la o emisi-

une radio.

Municipalitatea a demarat, 

în ultimii ani, câteva proiec-

te care încurajează folosirea 

bicicletelor şi a transportului 

în comun, cum ar fi  constru-

irea de piste sau dirijarea trans-

portului astfel încât, pe anu-

mite porţiuni, autobuzele să 

aibă bandă dedicată.

În ciuda acestor proiecte, 

trafi cul din oraş rămâne unul 

aglomerat, lucru la care con-

tribuie şi faptul că multe per-

soane care lucrează sau stu-

diază în Cluj-Napoca locuiesc, 

în realitate, într-o localitate li-

mitrofă, precum şi faptul că 

oraşul este un puternic cen-

tru academic, medical, de afa-

ceri şi deţine un Tribunal şi o 

Curte de Apel.

BOC CRITICĂ ELIMINAREA TAXEI DE MEDIU ŞI SPUNE CĂ ROMÂNIA A DEVENIT UN CIMITIR AL MAŞINILOR SECOND HAND

„Nimeni nu a întrebat dacă poate 
să aducă maşini în Cluj”
Marile oraşe din România au devenit „cimitire de maşini second hand” din cauza eliminării taxei de mediu, 
afirmă primarul Clujului, Emil Boc, care a cerut Guvernului găsirea de soluţii.

Emil Boc cere Guvernului adoptarea unei soluţii legislative de înlocuire a eliminării taxei de mediu care a transformat România într-un cimitir al maşinilor

Actriţa Stela Popescu a 

murit, joi, la vârsta de 81 

de ani, a declarat, vice-

primarul Capitalei, 

Aurelian Bădulescu.

Poliţia Capitalei a anunțat 

că a fost deschis un dosar 

de moarte suspectă după de-

cesul actriţei Stela Popescu, 

trupul neînsufl eţit al aceste-

ia fi ind ridicat joi seara şi 

dus la Institutul de Medici-

nă Legală pentru efectuarea 

necropsiei.

„Cercetările sunt efectua-

te de către compartimentul 

Morţi Suspecte din cadrul 

Serviciului Omoruri, sub co-

ordonarea Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Bucureşti”, 

transmite Poliţia Capitalei.

Inspectoratul pentru Si-

tuaţii de Urgenţă transmite, 

în cazul Stelei Popescu, că 

apelul la 112 anunţa un caz 

cu probleme respiratorii se-

vere, la domiciliul victimei 

fiind trimise două ambulan-

ţe SMURD. Pacienta era de-

ja decedată când au ajuns 

echipajele.

„Ca urmare a unui apel la 

numărul de urgenţă 112, care 

anunţa existenţa unei persoa-

ne de sex feminin cu proble-

me respiratorii severe, în stra-

da Alexandru Donici, au fost 

trimise două echipaje SMURD 

(tip B şi C). Din nefericire, per-

soana era decedată. Nu au fost 

întreprinse manevre de resus-

citare”, transmite Inspectora-

tul pentru Situaţii de Urgenţă 

Bucureşti-Ilfov.

Potrivit primelor informa-

ţii furnizate de reprezentanţii 

SMURD, actriţa a fost găsită 

de un membru al familiei, la 

domiciliul acesteia.

Potrivit medicilor, decesul 

ar fi  intervenit cu câteva ore 

mai devreme.

Stela Popescu, 
o viaţă dedicată 
teatrului şi filmului

Stela Popescu s-a născut 

în 21 decembrie 1935, în Băl-

ţi, Basarabia, şi şi-a dedicat 

întreaga viaţă teatrului şi fi l-

mului, fi ind una dintre cele 

mai iubite actriţe româneşti.

A absolvit Colegiul Naţi-

onal Unirea, din Braşov.

A absolvit cursurile Insti-

tutului de Artă Teatrală şi 

Cinematografică în 1959.

Activităţi

A fost actriţă a Teatru-

lui de Revistă „Constantin 

Tănase”.

Era îndeosebi cunoscu-

tă pentru cuplul pe care îl 

forma pe scenă împreună 

cu actorul Alexandru Ar-

şinel.

A murit Stela Popescu. Dosar de moarte suspectă după decesul actriţei.

1958 – „Alos... Aţi greșit numărul” (regia: Andrei Călărașu)

1961 – „Omul de lângă tine” (regia: Horea Popescu)

1965 – „Sărutul”

1969 – „Pantoful Cenușăresei” (regia: Jean Georgescu)

1972 – „Astă seară dansăm în familie” (regia: Geo Saizescu)

1975 – „Cantemir” (regia: Gheorghe Vitanidis)

1979 – „Nea Marin Miliardar” (regia: Sergiu Nicolaescu)

1981 – „Grăbește-te încet” (regia: Geo Saizescu)

1984 – „Zbor periculos” (regia: Francisc Munteanu)

1987 – „în fi ecare zi mi-e dor de tine” (regia: Gheorghe 
Vitanidis)

1993 – „A doua cădere a Constantinopolului” (regia: 
Mircea Mureșan).

2001 – „Sexy Harem Ada-Kaleh”

2005 – „Cuscrele” (Serial TV)

2007 – „Războiul sexelor” (Acasă TV)

A jucat în filmele şi serialele:
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PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă So-
meș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

LUNI, 27 NOIEMBRIE 2017
Între orele 09:30-13:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Codrului; str. Doinei; str. Vișinilor (parţial); str. Colonia 

Breaza; str. Breaza; str. Nicolae Teclu; str. Cocorilor; str. Graurilor; str. Eufrosin Poteca; str. 
Aron Florian;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

PUBLICITATE

Anunţ angajare personal în cadrul biroului GAL

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Poarta Apusenilor anunţă următoarele posturi vacante:

¤ Evaluator proiecte si monitorizare- 1 post

Data postării anunţului : 23.11.2017

2. Evaluator proiecte
Cerinţe:
• studii superioare;
• cunoștinţe de operare pe calculator;
• cunoașterea legislaţiei în domeniu;
•  cunoașterea unei limbi de largă circulaţie internaţională, preferabil limba engleză la 

un nivel mediu – avansat (scris, citit, vorbit);
• capacitate de analiză și sinteză;
• aptitudini foarte bune de comunicare și învăţare continuă;
• aptitudini de lucru cu documente și aptitudini de calcul;
• aptitudini de planifi care și organizare a operaţiunilor și activităţilor;
• primire de informaţii și transmiterea acestora pe nivel ierarhic;
• atenţie selectivă, concentrată și distributivă;
• experienţă în accesarea de fonduri europene constituie un avantaj.

Responsabilităţi:
• Asigură monitorizarea tuturor activităţilor derulate în implementarea SDL;
• Planifi că activitatea în concordanţă cu indicatorii stabiliţi;
• Urmărește respectarea tuturor procedurilor de lucru;
• Întocmește dosarul administrativ al fi ecărui proiect;
• Verifi că conformitatea documentelor și efectuează verifi cări în teren;
• Verifi că eligibilitatea proiectelor;
• Pregătește lucrările pentru Comitetul de Selecţie;
•  Menţine legătura cu autoritatea de management precum și cu alte autorităţi implicate 

în privinţa depunerii/schimbului de documente;
• Întocmește rapoarte privind conformitatea și eligibilitatea proiectelor;
•  Realizează evaluarea și monitorizarea proiectelor ce urmează a fi  implementate în 

cadrul SDL;
•  Ajută la elaborarea instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementarii 

activităţilor;
•  Preia, înregistrează, distribuie, îndosariază și arhivează corespondenţa, ofertele, 

mesajele primite din partea Autorităţii de management/Organismului Intermediari, 
a furnizorilor și a celorlalti parteneri;

• Redactează raportul de evaluare a modului de implementare a SDL.
•Asigură respectarea calendarului de activităţi prevăzut în proiect și contractul de fi nanţare;
• Aduce deîndată la cunoștinţa managerului orice probleme apar în perioada de derulare 

a implementării SDL;
•  Păstrează permanent legătura cu toţi factorii implicaţi în procesul de implementare 

al proiectului, respectiv cu Autoritatea de management/Organismul intermediar, echipa 
de implementare a proiectului, colaboratorii externi, benefi ciarul proiectului;

• Îndeplinește alte sarcini stabilite prin Regulamentul de organizare și funcţionare al GAL.

Benefi cii:
• Mediu de lucru modern;
• Oportunităţi de dezvoltare profesională;
• Participarea la cursuri de perfecţionare și la evenimente organizate de GAL;
• Salariu motivant

PROCEDURA DE SELECŢIE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII
Etapa 1:
Fiecare candidat va depune la GAL Poarta Apusenilor un dosar de candidatură care cuprinde:

• CV Europass- datat și semnat;
• Diplomă(e) studii – în copie;
• Certifi cate și/sau alte documente doveditoare ale experienţei;
• C.I. – copie;
• Adeverinţă medicală (atestă – apt pentru încadrarea în muncă)

Dosarele pot fi  transmise și scanat pe adresa de email: fagadar.alaexandru@galpa.ro
Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi  luate în considerare!
 Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea dosarelor de candidatură este 
28.11.2017 ora 13,00.
Dosarele se înregistrează la sediul Asociaţiei GAL Poarta Apusenilor.

Etapa a 2-a
Organizarea interviului de angajare.

În ziua susţinerii interviului de angajare, se vor analiza documentele originale, cu 
documentele depuse în copie la dosarul de angajare. Astfel, candidaţii vor avea asupra lor 
la proba interviului diplomele și/sau certifi catele în original

Candidaţii care au depus dosare complete și conforme vor fi  contactaţi pentru programarea 
interviului de angajare. Interviul va fi  realizat de o comisie de concurs din cadrul GAL. 
Interviurile de angajare vor avea loc în data de 4.12..2017 începând cu ora 10,00 la sediul 
Asociaţiei GAL Poarta Apusenilor.

Informaţii la tel. 40 721 981 961 sau www.galpa.ro

Tematica/Bibliografi e pentru proba interviului pentru toate posturile:
1. PNDR 2014-2020, cu accent pe AXA 19 LEADER (www.madr.ro)
2. Regulamentul 1698/2005/CE
3. OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modifi cările ulterioare
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Poarta Apusenilor este un parteneriat public-privat 

înfi inţat în scopul dezvoltării zonei rurale deservite. GAL Poarta Apusenilor va fi  autorizat 
de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru a desfășura activităţile specifi ce 
măsurilor din PNDR:

• Implementarea strategiei de dezvoltare locală,
• Implementarea proiectelor de cooperare,
• Funcţionarea grupului de acţiune locală,
• Dobândirea de competenţe și animarea teritoriului.

Situat in regiunea de Nord-Vest a Romaniei, Grupul de Actiune Locala Poarta Apusenilor, 
este constituit pe un teritoriu omogen format din 10 comune. Din punct de vedere 
administrativ, viitorul GAL se întinde pe teritoriul a două judeţe: 9 comune în judeţul Cluj 
(Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viisoara, Luna, Calarasi, Moldovenesti, Mihai Viteazu, 
Sandulesti) și o comună din judeţul Mureș (Chetani). Cele mai apropiate localităţi urbane 
faţă de comunele din microregiune sunt Turda și Câmpia Turzii din judeţul Cluj și orașul 
Luduș din județul Mureș.

GRUPUL DE AC IUNE LOCAL

POARTA APUSENILOR

Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: 40 721 981 961,Email: fagadar.alexandru@galpa.ro

Garda Naţională de Mediu 

a amendat, din nou, 

Consiliul Judeţean Cluj 

cu 80.000 lei pentru pro-

blemele de la groapa de 

gunoi de la Pata Rât.

Potrivit unui comunicat de 

presă al instituţiei de joi, în pe-

rioada 10-13 noiembrie, comi-

sarii Gărzii de Mediu Cluj au 

efectuat un control planifi cat la 

depozitul de deşeuri municipa-

le Pata Rât, acţiune ce a vizat 

verifi carea stadiului implemen-

tării proiectului SMID („Siste-

mul de Management Integrat al 

deşeurilor”) în judeţul Cluj, re-

spectiv al închiderii depozitelor 

neconforme din zonă şi verifi -

carea realizării măsurilor impu-

se la controalele anterioare.

„În timpul controlului, s-a 

constatat că una din măsurile 

trasate anterior, respectiv rea-

lizarea sistemului de colecta-

re/tratare/eliminare a levigatu-

lui acumulat în zona adiacen-

tă depozitului de deşeuri Pata 

Rât şi de pe corpul depozitului 

sau transferarea operaţiunii că-

tre un operator economic au-

torizat, care să asigure stopa-

rea deversărilor de levigat di-

rect în pârâul Zăpodie sau în 

zonele adiacente depozitului, 

nu a fost realizată”, spun co-

misarii Gărzii de Mediu.

Ca urmare a faptului că ter-

menul pentru îndeplinirea aces-

tei măsuri a fost depăşit, comi-

sarii Gărzii Naţionale de Mediu 

au sancţionat Consiliul Jude-

ţean Cluj, în calitatea sa de ti-

tular al Acordului de Mediu, cu 

o amendă contravenţională în 

valoare de 80.000 lei şi au dis-

pus noi măsuri de remediere cu 

termene stabilite, urmând ca la 

expirarea acestor termene să se 

realizeze un nou control pe am-

plasament.

Consiliul Judeţean plăteşte 

39.000 de euro pe lună pe o sta-

ţie de osmoză care la ora actua-

lă aşteaptă în Germania să fi e 

adusă la Pata Rât. Deşi luna tre-

cută, preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, vorbea că 

staţia de osmoză inversă ce va 

epura levigatul de la Pata Rât va 

fi  dată în funcţiune în „cel mai 

scurt timp posibil”, între timp, 

contractul cu fi rma câştigătoare 

a licitaţie a fost suspendat.

Directorul Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului (APM) Cluj, 

Grigore Crăciun, a declarat la 

începutul săptămânii la fosta 

rampă de deşeuri de la Pata 

Rât, din apropierea municipiu-

lui Cluj, că problema levigatu-

lui trebuie să fi e rezolvată cât 

mai repede, deoarece acesta 

ajunge în râul Someş.

„Ceea ce vedeţi aici este cea 

mai bună soluţie, pentru că 

staţia de osmoză scoate o apă 

pură sau super-pură. Leviga-

tul de aici curge în pârâu şi 

merge mai departe spre Someş 

că nu are unde să meargă. Eu 

zic că este o soluţie foarte bu-

nă pentru a capta levigatul de 

la rampa veche de deşeuri ca-

re se închide, iar partea cea-

laltă unde s-a diluat pentru că 

a plouat poate fi  aplicată ace-

eaşi soluţie sau o altă soluţie. 

Eu nu aş zice cum zic alţii că 

este un dezastru. Este o polu-

are, dar dacă s-ar dori să se 

ştie exact, exact, s-ar putea lua 

analize la intrare în râul So-

meş. O problemă mare este la-

cul din amonte care trebuie 

eliminat prin epurare”, a spus 

Grigore Crăciun.

Comisarii Gărzii Naţionale 

de Mediu (GNM) au înaintat, 

în luna septembrie, o sesizare 

penală pentru nerespectarea le-

gislaţiei de mediu de către Con-

siliul judeţean Cluj, în cazul 

depozitului de deşeuri de la Pa-

ta Rât (Cluj), şi au dat amenzi 

în valoare totală de aproxima-

tiv 150.000 de lei. Potrivit sur-

sei citate, depozitul de deşeuri 

de la Pata Rât s-a afl at în per-

manenţă în atenţia Gărzii Na-

ţionale de Mediu, în perioada 

2016-2017, comisarii GNM efec-

tuând mai multe controale în 

urma cărora s-au dispus mă-

suri reparatorii şi s-au aplicat 

sancţiuni în valoare totală de 

aproape 150.000 de lei.

CJ Cluj, încă o amendă 
pentru Pata Rât
Amenda primită pentru poluare este de 80.000 de lei.
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Fie că realizăm acest 

lucru, fi e că habar nu 

aveam până acum, carnea 

tocată pe care o găsim 

prin supermarketuri pre-

zintă câţiva factori de risc 

pentru orice consumator.

Însuşi celebrul doctor An-

drei Laslău, trage câteva sem-

nale de alarmă despre perico-

lele care se ascund în carnea 

tocată.

Specialistul a dezvăluit în 

cadrul unei emisiuni un se-

cret pe care, în realitate, cu 

toţii îl cunoaştem; şi anume 

faptul că majoritatea cărnii to-

cate pe care o achiziţionăm 

din supermarketuri este pre-

parată din aditivi, iar aici ne 

referim la carnea gata amba-

lată, pe care o găsim în frigi-

derele magazinelor.

În comerţ, carnea tocată 

care vine gata ambalată are 

un conţinut ridicat de ţesut 

conjunctiv, care este foarte re-

dus în proteine şi prezintă o 

cantitate variabilă de grăsimi, 

în funcţie de alegerea produ-

cătorului.

Pentru a ne asigura că fa-

cem o alegere sănătoasă şi 

sigură pentru sănătatea noas-

tră, Andrei Laslău ne îndeam-

nă să cumpărăm carnea to-

cată de la măcelărie, sau să 

o tocăm noi înşişi, în confor-

tul propriei bucătării. În acest 

fel, vom avea, într-o oareca-

re măsură, certitudinea că 

produsul este proaspăt şi nu 

conţine alţi aditivi care ne 

pot dăuna.

Cu siguranţă că, pe piaţă, 

găsim acest produs şi în vari-

ante mai economice, la un 

preţ redus, diferenţa însă es-

te notabilă din punctul de ve-

dere al aditivilor şi al cantită-

ţii de ţesut conjunctiv folosit. 

Iar acea carne tocată care con-

ţine valori ridicate de astfel 

de ingrediente nu este atât de 

bună şi de sănătoasă pentru 

organism, ci din contră.

Specialistul ne avertizează 

că din cauza aditivilor folo-

siţi, carnea procesată din co-

merţ măreşte riscul unor afec-

ţiuni ale tubului digestiv sau 

chiar de cancer. De aceea, 

acesta ne recomandă să nu 

cumpărăm carnea tocată ga-

ta ambalată din comerţ şi să 

nu o consumăm prăjită exa-

gerat. Dacă din diverse moti-

ve, alegem carnea tocată ga-

ta ambalată, este important 

să verifi căm data de expirare, 

căci ultimul lucru pe care ni-l 

dorim este o toxiinfecţie ali-

mentară sau un virus Salmo-

nella, pe care le putem lua de 

la carnea alterată. Astfel, atât 

timp cât alegem o carne proas-

pătă şi o gătim corespunzător 

nu riscăm să ne îmbolnăvim.

Pentru acele gospodine ca-

re acordă o importanţă desă-

vârşită calităţii şi texturii cărnii 

tocate, doctorul Andrei Laslău 

le sfătuieşte să cumpere carnea 

macră, direct de la măcelărie 

şi să opteze pentru tocarea a-

cesteia acolo sau acasă. În acest 

fel, vor avea posibilitatea de a 

supraveghea mai atent prospe-

ţimea, cantitatea de ţesut con-

junctiv şi grăsime adăugată pre-

cum şi cantitatea de sare şi de 

condimente pusă.

Un alt aspect foarte impor-

tant al calităţii cărnii, pe lân-

gă prospeţime este şi tipul 

cuţitului din maşina de tocat 

carne. Acesta trebuie să fi e 

foarte ascuţit şi salubru. De 

aceea, majoritatea magazine-

lor Petry sunt dotate cu ma-

şini efi ciente de tocat carne 

căci doar în acest fel orice 

gospodină poate cumpăra car-

ne tocată chiar la faţa locu-

lui şi se poate bucura de o 

calitate superioară a produ-

selor destinate. În magazine-

le Petry carnea este mereu 

proaspătă, provenind de la 

animale sacrifi cate în ziua 

precedentă. Firma noastră 

achiziţionează animale exclu-

siv de la fermieri din Româ-

nia, care le hrănesc în mod 

corespunzător, fără introdu-

cerea în hrana acestora a hor-

monilor de creştere.

Echipa Petry vă urează spor 

la gătit!

Pericolul din carnea tocată

Decalajul economic al 

României faţă de ţările 

din Uniunea Europeană 

s-a redus, însă raportul 

dintre venitul naţional 

brut şi PIB s-a deterio-

rat, în ultimii 17 ani, 

reiese dintr-o prezentare 

a prim-viceguvernatoru-

lui Băncii Naţionale a 

României (BNR), Florin 

Georgescu.

„În ultimii 17 ani, în Ro-

mânia, convergenţa în ter-

menii PIB pe locuitor (PPS) 

a cumulat 33 puncte pro-

centuale (de la 26% din me-

dia UE în anul 2000 la 59% 

din media UE în anul 2016), 

fiind a doua cea mai ridica-

tă dintre fostele state comu-

niste după Lituania (+38 

pp), scrie Agerpres.

Raportul dintre venitul 

naţional brut, care reprezin-

tă valoarea adaugată obţi-

nută de români în ţară şi 

străinătate, şi PIB, care ex-

primă valoarea adăugată 

brută obţinută în ţară de ro-

mâni şi străini, a scăzut cu 

1,8 puncte procentuale (pp), 

de la 99,3% în anul 2000, 

la 97,5% în anul 2016”, se 

arată în document.

Potrivit acestuia, evolu-

ţia este similară cu cea a Li-

tuaniei (-1,7 pp) şi Poloni-

ei (-2,6 pp), dar mai slabă 

decât a Ungariei (+2,8 pp).

„Totuşi, progresul consis-

tent înregistrat pe linia vo-

lumului activităţii economi-

ce a fost caracterizat de un 

grad relativ modest de in-

cluziune. Convergenţa rea-

lă s-a reflectat doar margi-

nal în creşterea numărului 

de angajaţi şi parţial în câş-

tiguri de putere de cumpă-

rare a acestora. Numărul sa-

lariaţilor a crescut, între anul 

2000 şi anul 2016, cu numai 

2,2% (+100 mii persoane), 

de la 4,6 milioane persoane 

la 4,7 milioane persoane. 

Puterea de cumpărare a sa-

lariaţilor a sporit cu 20 pp 

(de la 22% în anul 2000 la 

42% în anul 2016), faţă de 

cele peste 30 pp adiţionale 

în termenii volumului de ac-

tivitate, în condiţiile în ca-

re remunerarea forţei de 

muncă a crescut de la 9% 

din media UE în anul 2000 

la 22% din media UE în anul 

2016 (+13 p.p.), iar nivelul 

preţurilor evoluat de la 40% 

din media UE în anul 2000 

la 52% din media UE în anul 

2016 (+12 p.p.)”, menţio-

nează sursa citată.

În ceea ce priveşte evo-

luţia puterii de cumpărare 

a salariaţilor, din perspecti-

vă regională, a fost relativ 

similară.

S-a redus decalajul economic 
al României faţă de ţările UE
În acelaşi timp, raportul dintre venitul naţional brut şi PIB s-a deteriorat, spun reprezentanţii BNR. 

Florin Georgescu, prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR)

STATISTICĂ

2,2%
este procentul 
cu care a crescut 
numărul salariaților, 
între 2000 și 2016

PIAŢA VALUTARĂ

Leul s-a rupt ieri din nou 

de celelalte monede din 

regiune, revenind pe o 

pantă descendentă faţă de 

euro iar indicii ROBOR au 

reînceput să crească.

Respingerea moţiunii de 

cenzură „PSDragnea, în cam-

panie mumă, la putere ciu-

mă”, iniţiată de PNL, USR şi 

PMP nu a impresionat piaţa 

valutară, care nu se aştepta 

la un succes a acesteia.

Cursul euro a crescut de la 

4,6497 la 4,6546 lei, foarte apra-

ope de maximul istoric de 4,6551 

lei, atins marţi. Tranzacţiile s-au 

realizat în culoarul 4,649 – 4,658 

lei iar cotaţiile de la ora 14:00 

erau de 4,653 – 4,656 lei.

Media dolarului american 

a scăzut de la 3,9565 la 3,9306 

lei, ca o consecinţă a faptului 

că pieţele din SUA erau închi-

se cu ocazia Zilei Recunoştin-

ţei iar investitorii preferaseră 

să îşi acopere poziţiile. Cota-

ţiile din piaţă au coborât la 

3,927 – 3,937 lei.

Moneda elveţiană se apre-

cia pe pieţele internaţionale la 

1,159 – 1,163 franci/euro, ast-

fel că media ei a crescut de la 

3,9987 la 4,0083 lei.

Perspectivele economiei ro-

mâneşti şi ale pieţei mone-

tar-valutare nu sunt roze, da-

că avem în vedere ultimul ra-

port al analiştilor grupaţi în 

CFA România.

Astfel, încrederea în econo-

mie a scăzut în luna octombrie, 

faţă de septembrie, pentru a cin-

cea lună consecutiv, şi a ajuns 

la 43,4 puncte (cea mai scăzu-

tă valoare din aprilie 2013).

Majoritatea analiştilor pro-

gnozează o scădere a leului, 

valoarea medie a euro fi ind es-

timată pentru orizontul de 6 

luni la 4,6421, respectiv la 

4,6817 pentru cel de 12 luni.

De asemenea, raportul CFA 

România estimează un parcurs 

ascendent şi pentru indicii RO-

BOR. Ieri, cel la trei luni urca 

la 2,15%, cel la şase luni la 

2,29%, cel la nouă luni la 2,32% 

iar cel la 12 luni la 2,36%, evo-

luţie care va afecta bugetele ce-

lor care au luat credite.

Pereche euro/dolar a înce-

put să crească încă de mier-

curi seară, după publicarea 

unor indicatori din SUA dez-

amăgitori privind vânzările 

de bunuri de folosinţă înde-

lungată din octombrie, respec-

tiv starea de spirit a gospodă-

riilor în noiembrie. Euro a ur-

cat ieri până la 1,1856 dolari.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14:00.  (R.G.)

Euro şi indicii 
ROBOR au revenit 
pe creştere
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Clujul va fi energizat 

zilnic în această perioa-

dă de activităţi şi eveni-

mente care sărbătoresc 

familionul sub umbrela 

Târgului de Crăciun. De 

la piese de teatru pentru 

copii, la diverse concer-

te şi interpretări artisti-

ce pentru adulţi, toate 

sunt activități care pun 

în mişcare familia, 

care armonizează Piaţa 

Unirii şi îi adună 

pe toţi laolaltă.

Prima zi a târgului vine 

cu trei mari surprize din par-

tea organizatorilor Târgului 

de Crăciun: deschiderea ofi-

cială a Târgului împreună 

cu aprinderea luminilor de 

Crăciun din Piaţa Unirii; 

Concertul Young & Famous 

Orchestra cu spectacolul „Li-

ghts of joy” care acordă un 

accent deosebit muzicii cla-

sice. Aceştia îşi doresc să 

îmbine conceptul de concert 

simfonic cu abordarea mo-

dernă a tânărului ascultă-

tor. Pe scena de la Cluj, ar-

tiştii vor încerca să redea 

sărbătorile anilor î60 pu-

nând accentul pe familie şi 

pe atmosfera din casă; Lan-

sarea oficială a videoclipu-

lui trupei Hara, care se nu-

meşte sugestiv „Ne vedem 

la Cluj”.

„Cred că cel care a pro-

iectat statuia lui Matei Cor-

vin ar fi fost bucuros să va-

dă că e pusă în valoare şi 

practic se animă tot ce este 

în jurul statuii. Din 24 no-

iembrie şi până în data de 

30 decembrie, Clujul va fi 

energizat zilnic cu activităţi 

şi evenimente care sărbăto-

resc familia sub această um-

brelă a Târgului de Crăciun. 

Pentru că este o sărbătoare 

simbol, toate activităţile se 

vor desfăşura în jurul fami-

liei. În data de 24 noiembrie 

vor fi aprinse şi luminiţele 

din interior şi din Piaţa U-

nirii, iar luminile de sărbă-

tori se vor aprinde în data 

de 1 Decembrie la ora 19.00 

este programată aprinderea 

luminilor. Faţă de alte edi-

ţii ale Târgului de Crăciun, 

acum avem o altă configu-

raţie a Pieţei Unirii, motiv 

pentru care am făcut o altă 

împărţire a clădirilor şi a că-

bănuţelor care sunt acolo. 

Vor fi căbănuţe pentru di-

verse activităţi, meşteşugă-

reşti, pictură, olărit, unde 

cei interesaţi vor putea să 

participe, vor fi căbănuţe în 

care se va putea servi ma-

sa, vor fi căbănuţe unde oa-

menii vor putea să interac-

ţioneze, va fi căbănuţa lui 

Moş Crăciun. În data de 24 

noiembrie vor fi trei supri-

ze. O dată aprinderea lumi-

nilor care clar va fi un lu-

cru fantastic, după care avem 

un concert Young and Famo-

us Orchestra în care se va 

pune accent pe muzica cla-

sică, şi trupa Hara va lansa 

un videoclip. Astea sunt sur-

prizele pe care le vom face 

la Târgul de Crăciun. Va fi 

o perioadă excepţională pen-

tru toţi”, a spus joi vicepri-

marul Dan Tarcea la o emi-

siune la radio.

Distracţia continuă pe 

parcursul întregului week-

end: spectacolul de teatru 

oferit de Reactor Cluj, inti-

tulat „Proteine Fluorescen-

te” – în data de 25 noiem-

brie, „Poveşti la gura sobei” 

oferite de Asociaţia Urban-

nect – în data de 26 noiem-

brie, Şcoala de muzică Vol-

taj Academy şi trupa Voltaj 

în aceeaşi dată.

„Piaţa Unirii este recon-

figurată, deja are şi o zo-

nă pietonală suplimenta-

ră. Va fi mult mai uşor fa-

ţă de anii precedenţi. Acest 

Târg de Crăciun nu va în-

curca circulaţia, oamenii 

nu vor veni cu maşina în 

zonă pentru că acolo sunt 

locuri limitate de parcare 

ci vor veni să se distreze, 

să-şi petreacă timpul liber 

într-un mod cât mai plă-

cut. De aceea cred că vor 

folosi mijloacele de trans-

port în comun sau vor ve-

ni într-o plimbare la acest 

eveniment”, a mai spus 

Tarcea.

În cadrul Târgului de Cră-

ciun din acest an, patinoa-

rul va fi amplasat în jurul 

statuii lui Matei Corvin din 

Piaţa Unirii. Acest mod de 

amplasare a stârnit furia 

fostului viceprimar.

Târgul de Crăciun se deschide astăzi. 
Surprizele pregătite pentru prima zi.
Târgul de Crăciun Cluj-Napoca va fi deschis anul acesta de vineri, 24 noiembrie, şi până pe 1 ianuarie 2018.

Prima zi a târgului vine cu trei mari surprize din partea organizatorilor

Ministrul Tineretului şi 

Sportului, Marius Dunca, 

a anunţat, joi, lansarea 

programului „România în 

mişcare”, care va avea loc 

la începutul anului 2018.

„Sper să adoptăm progra-

mul «România în Mişcare» 

la sfârşitul lunii decembrie, 

iar din ianuarie să ne apu-

căm de muncă. Scopul aces-

tuia este îmbunătăţirea ac-

cesului la sportul organizat 

pentru cetăţenii români in-

diferent de vârstă, gen sau 

profi l socio-economic. Im-

plementarea programului va 

fi  făcută de către Direcţiile 

Judeţene de Sport, iar valoa-

rea fi nanţării va fi  undeva la 

25.000 de lei pe proiect. Ne 

gândim ca în fi ecare judeţ 

să avem undeva la 4 astfel 

de proiecte. Vrem să îl im-

plementăm cât mai repede, 

chiar de la 1 ianuarie, pen-

tru că nu mai putem aştep-

ta. Trebuie să facem ceva. 

România are nevoie de 

sport”, a spus ministrul.

Programul „România în 

mişcare” este alcătuit din 

trei componente: sprijin pen-

tru sportul organizat la ni-

vel judeţean (asociaţii jude-

ţene) prin finanţări de pro-

iecte; organizarea de com-

petiţii sportive şcolare des-

tinate elevilor din clasele I-

II-VI, care nu sunt legitimaţi 

la cluburi; acţiuni de pro-

movare a sportului şi miş-

cării tip „Săptămâna euro-

peană a sportului” de două 

ori pe an (în lunile februa-

rie şi iunie).

MTS speră să atragă la 

competiţiile şcolare o parti-

cipare de aproximativ 

1.500-2.000 de elevi în fie-

care judeţ.

Bugetul programului „Ro-

mânia în mişcare” este de 

9 milioane de lei şi va fi dis-

tribuit după cum urmează: 

4,5 milioane de lei – con-

cursuri de proiecte, 3 mili-

oane de lei – competiţii şco-

lare, 1,5 milioane de lei – 

săptămânile sportului.

Se lansează programul 
„România în mişcare”

Mai mulţi afacerişti constructori de blocuri în centrul oraşului se pun astăzi la masă. Masă-ntinsă cu folos (cred ei). 

„Naşii” din capul mesei, previzibil, Boc şi Tişe, pâinea şi cuţitul autorizaţiilor. La spălat farfuriile (şi obrazurile) şi-au 

chemat „lacheii” personali, „imparţiali”, „profesionişti” şi „oneşti”, ciugulitori de fi rmituri bugetare.

Doi dintre anunţaţii meseni, Rus şi Tişe, chiar au ceva de povestit despre perioada „adevărului”. Sau n-o fi  

niciun pic de adevăr în ce-şi spuneau în 2012?

IOAN RUS ŞI ALIN TIŞE, DESPRE „PRESA POST-ADEVĂR”

T

 

 
Alin Tişe e prostănac de la 
mama lui, așa îi făcut, invers

 

 
Fostul ministru Ioan Rus e josnic, 
arogant, lipsit de caracter!

Acest articol este un pamfl et și trebuie citit cu simțul umorului.
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„Acasă” nu este doar locul 

în care punem seara capul 

pe pernă sau unde frigide-

rul este mereu plin, iar 

cearceafurile mereu curate. 

„Acasă” poate fi  un senti-

ment, o amintire, iar prăji-

turile cofetăriei Saveur, 

preparate după reţete fran-

ceze, reuşesc să ne facă să 

ne amintim de cele mai 

frumoase momente din 

viaţa noastră.

O cofetărie micuţă din carti-

erul Bună Ziua a devenit un loc 

de adunare, de schimbat gân-

duri şi zâmbete. A devenit o par-

te din sufl etul oamenilor, a stră-

duţelor, a timpului. De la primul 

pas făcut în cofetărie, mirosul de 

cafea proaspătă şi prăjituri ce 

tocmai au ieşit din cuptor în ce-

le mai interesante culori şi gus-

turi, inundă nările oricui. Pofti-

cioşii nu au cum să reziste unei 

ciocolate cu fructul pasiunii, unui 

chou-chou cu vanilie sau unei 

felii de tort Blanca.

„Ce ne deosebeşte pe noi de 

ceilalţi sunt gustul şi calitatea. 

Încercăm să păstrăm o calitate 

foarte bună. Ne inspirăm şi ne 

documentăm tot timpul, mer-

gem la traininguri să afl ăm ce-

le mai noi reţete franţuzeşti, deşi 

păstrăm şi caracterul tradiţional 

prin prăjiturile noastre de casă. 

Fiindcă acestea erau atracţia prin-

cipală la început. După venirea 

mea, am început să lucrăm şi 

cu prăjituri mai sofi sticate, mai 

occidentale”, a spus Monica 

Ivan, manager Cofetăria Saveur.

Ciocolata cu fructul pasiunii, 

o explozie de arome inedite es-

te vedeta cofetăriei în acest an, 

îi face cu ochiul oricărui client 

nehotărât. Însă la Saveur, prăji-

tura-vedetă se schimbă de la an 

la an, fi indcă pasiunea pentru 

gusturi şi reţete deosebite adu-

ce mereu alte noutăţi.

„Fiecare an are o vedetă fi -

indcă schimbăm mereu reţe-

tele. Încercăm să nu plictisim 

lumea şi să aducem mereu ce-

va nou. Anul acesta ciocola-

ta cu fructul pasiunii este cea 

mai cerută la evenimente. În-

să toate prăjiturile noastre pri-

mesc recenzii foarte bune la 

sfârşitul unui eveniment. 

Acum un an a fost Blanca, 

acum doi ani a fost Choco-Le-

mon”, a explicat Monica Ivan.

Angajaţii Saveur lucrează 

cu dedicare, nu doar în spate-

le frigiderului plin de bunătăţi, 

ci şi la evenimentele unde sunt 

chemaţi, ocupându-se inclu-

siv de partea de aranjare, pen-

tru ca cele mai inedite momen-

te din viaţa clujenilor să nu fi e 

doar dulci, ci să aibă şi un de-

sign nemaipomenit, numai bun 

de fotografi at şi de distribuit 

pe reţelele de socializare.

Dacă ai un eveniment şi 

vrei să îl îndulceşti sau vrei să 

faci o surpriză cuiva drag sau 

pur şi simplu ai nevoie de un 

moment în care vrei să te răs-

feţi, prăjiturile Saveur se pot 

găsi în două locaţii: pe strada 

Republicii numărul 3 şi pe stra-

da Bună Ziua, numărul 45.

Mai multe detalii pe www.

cofetariasaveur.ro și la numă-

rul de telefon: 0729728387.

Prăjituri cu dragoste la cofetăria Saveur
Preparate după reţete fraţuzeşti, cele mai inedite prăjituri se găsesc la Cluj-Napoca.

O cafea sau o cană de ceai lângă o prăjitură colorată îţi poate face ziua mai bună
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Pr. Bogdan Ivanov

În şirul bărbaţilor iluştri ai 

Bisericii, care şi-au legat 

viaţa şi activitatea de eveni-

mentul Marii Uniri se 

înscrie numele Episcopului 

Nicolae Ivan, (1921-1936), 

reîntemeietor al Eparhiei 

Clujului, care a păstorit cu 

un neîntrecut har de ctitor, 

lăsând posterităţii Catedrala 

din inima oraşului, reşedin-

ţa eparhială, prima 

Academie Teologică, revista 

„Renaştera”, dar, în primul 

rând, împlinirea unui vis de 

veacuri al românilor orto-

docşi ardeleni, care şi-au 

dorit un ierarh al lor în 

metropola Transilvaniei.

Alături de numele primului 

episcop al Clujului, la loc de cin-

ste se afl ă şi numele Mitropoli-

tului Bartolomeu Anania 

(1993-2011), un om care nu a 

ştiut ce este frica şi care a făcut 

istorie, prin înfi inţarea Mitropo-

liei Clujului în anul 2006. Tăl-

măcitor al Bibliei şi ctitor remar-

cabil, Mitropolitul Bartolomeu 

a păstorit Eparhia clujeană cu 

înţelepciune, reuşind să-i dina-

mizeze activitatea, pentru a răs-

punde prompt şi efi cient solici-

tărilor noi şi tot mai diverse ale 

lumii moderne.

Acestor doi mari ierarhi, pri-

mul reîntemeitor al Episcopiei 

şi al doilea reîntemeietor al Mi-

tropoliei Clujului, Arhiepiscopia 

noastră doreşte să le ridice câ-

te o statuie în faţa Catedralei 

Mitropolitane, restituind poste-

rităţii memoria acestor doi ma-

ri români. Prin acest gest s-ar 

pune şi mai mult în valoare spa-

ţiul pieţei Avram Iancu dăruit 

de municipalitate pentru „Cate-

drală, pentru parc public şi pen-

tru statuile ce se vor ridica în 

amintirea bărbaţilor binemeri-

taţi pentru neamul românesc”.

Arhiepiscopia Ortodoxă Ro-

mână a Vadului, Feleacului şi 

Clujului, împreună cu fi liala clu-

jeană a Academiei Române şi-au 

asumat, cu sprijinul Primăriei 

şi al Consiliului local al muni-

cipiului Cluj-Napoca, demersul 

realizării acestui proiect şi de-

clară deschis concursul pentru 

artiştii profesionişti, începând 

cu data de 17 noiembrie 2017. 

Detalii legate de desfăşurarea a-

cestui concurs, despre tema, re-

gulamentul de desfăşurare, ju-

riu şi premii se găsesc pe pagi-

na de internet a Mitropoliei Clu-

jului (https://www.mitropo-

lia-clujului.ro/concurs-statui/).

Amplasarea celor două sta-

tui trebuie să răspundă contex-

tului reprezentat de clădirea Ca-

tedralei Mitropolitane, amena-

jarea existentă a spaţiului pu-

blic al pieţei Avram Iancu, ve-

cinătăţii şi conexiunii vizuale 

dintre spaţiul de amplasare şi 

palatul Mitropoliei, diferitelor 

perspective şi percepţii posibile 

la nivelul pietonilor dar şi din 

vehiculele care realizează un 

trafi c important atât public cât 

şi privat, în zonă.

Este deosebit de important 

ca opţiunea de amplasare a sta-

tuilor să ţină cont atât de mo-

dul de folosire al spaţiului pie-

ţei şi în special a zonei de ac-

ces în Catedrală, atât în zilele 

obişnuite cât şi cu ocazia dife-

ritelor sărbători care atrag un 

număr mare de persoane. Ca-

tedrala Mitropolitană este una 

dintre clădirile iconice ale mu-

nicipiului, fi ind prezentată cu 

fi ecare ocazie în materialele vi-

deo culturale, turistice sau de 

altă natură, care promovează 

oraşul în diferite medii. Imagi-

nea ei a devenit o parte inte-

grantă din imaginea Clujului, 

alături de alte câteva monumen-

te remarcabile, din diferite epo-

ci istorice. Catedrala este mo-

numentul care reprezintă cel 

mai mult momentul Marii Uniri 

de la 1918 şi destinul în care s-a 

angajat Transilvania şi Româ-

nia din acest punct al istoriei 

moderne. De aceea asocierea 

corectă şi inspirată a celor do-

uă statui cu edifi ciul şi modul 

său de relaţionare cu spaţiile 

adiacente este fundamentală. 

Percepţiile multiple, modul de 

apropiere de Catedrală dar şi 

imaginea pe care o au cei care 

se întorc în piaţă la ieşirea din 

Catedrală, precum şi poziţia la-

terală dar proximă a palatului 

Mitropoliei şi circulaţiile în di-

agonală posibile şi practicate 

prin spaţiul pieţei fac din am-

plasarea statuilor o provocare 

complexă de design urban. Prin 

tema de concurs se solicită un 

concept artistic care să ia în cal-

cul şi să răspundă cel mai bine 

contextului existent şi descris.

Concurs pentru realizarea statuilor 
reprezentându-i pe Episcopul Nicolae Ivan 
şi Mitropolitul Bartolomeu Anania, 
în faţa Catedralei din Cluj-Napoca

Pr. Robert Kovacs

Sâmbătă, 17 noiembrie 

2017, Parohia Ortodoxă din 

Dezmir a fost gazda unui 

eveniment special pentru 

comunitatea credincioşilor. 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului a sfi n-

ţit de la ora 12 capela mor-

tuară construită de creştini 

în ultimii trei ani.

Cu acest prilej, ierarhul a fost 

întâmpinat de Protopopul de 

Cluj I, Părintele dr. Dan Hog-

nogi, împreună cu părintele pa-

roh, Avram Şimişdean, ofi ciali-

tăţile locale şi credincioşii pre-

zenţi, iar apoi au ofi ciat împre-

ună slujba de binecuvântare a 

construcţiei.

În cuvântul de învăţătură ros-

tit, Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei a meditat asupra efemeri-

tăţii vieţii pământeşti şi i-a în-

demnat pe cei prezenţi la o via-

ţă responsabilă:

„După ce am sfi nţit această 

capelă mortuară, pentru care îi 

felicităm pe cei ce s-au impli-

cat, vom medita împreună, preţ 

de câteva minute, asupra unei 

realităţi peste care nu se poate 

trece, şi anume: efemeritatea 

vieţii noastre. L-aţi auzit pe pro-

orocul David ce zice în Psalmul 

102, că „Omul ca iarba, zilele 

lui ca fl oarea câmpului, aşa va 

înfl ori. Că vânt a trecut peste el 

şi nu va mai fi  şi nu se va mai 

cunoaşte încă locul său.” Şi da-

că David constată că omul este 

ca iarba, fi ul lui, înţeleptul So-

lomon ne îndeamnă ca viaţa a-

ceasta scurtă să o trăim foarte 

frumos. În cartea Eclesiastului, 

în capitolul 12, 1-7, poetic ne 

vorbeşte, îndemnându-ne spre 

o viaţă frumoasă şi bună: „Adu-ţi 

aminte de Ziditorul tău în zile-

le tinereţii tale, înainte ca să vi-

nă zilele de restrişte şi să se 

apropie anii despre care vei zi-

ce: “N-am nici o plăcere de ei 

… Mai înainte ca să se rupă fu-

nia de argint şi să se spargă va-

sul de aur şi să se strice ulcio-

rul la izvor şi să se sfărâme roa-

ta fântânii; Şi ca pulberea să se 

întoarcă în pământ cum a fost, 

iar sufl etul să se întoarcă la 

Dumnezeu, Care l-a dat.” Deci 

înainte de a se întâmpla toate 

acestea să îţi aduci aminte de 

Ziditorul tău. Şi de ce să ne adu-

cem aminte? Pentru că felul în 

care ne trăim viaţa aici pe pă-

mânt are consecinţe veşnice.”, 

a spus Înaltpreasfi nţia Sa.

De asemenea, Părintele Mi-

tropolit i-a felicitat pe toţi cei pre-

zenţi pentru implicarea în lucră-

rile de edifi care a capelei mortu-

are, lucrări care au durat trei ani.

Şi preotul paroh, Avram Şi-

mişdean, a mulţumit Înalt-

preasfi nţitului pentru binecu-

vântare, dar şi credincioşilor, 

fără de care această lucrare 

nu s-ar fi  putut realiza: „Îna-

inte de toate dăm slavă lui 

Dumnezeu că ne-a făcut pe 

noi părtaşi la această lucrare 

şi îi mulţumim că ne-a ajutat 

să o ducem la bun sfârşit. 

Apoi, vreau să mulţumesc în 

numele meu şi al credincioşi-

lor înaintaşului meu, părinte-

lui Octavian, care a slujit aces-

tă parohie mai bine de doi-

sprezece ani şi care s-a ocu-

pat de ridicarea acestei cape-

le, aşa cum am mai amintit.”

La fi nal, toţi cei care s-au im-

plicat în construirea şi amena-

jarea capelei mortuare din pa-

rohia Dezmir au fost distinşi de 

Părintele Mitropolit cu diplome 

de „aleasă cinstire”.

O nouă capelă funerară, sfinţită 
de Mitropolitul Clujului în localitatea Dezmir

Pr. Robert Kovacs

Duminică, 19 noiembrie 

2017, Înaltpreasfinţitul 

Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei a fost 

prezent în mijlocul 

comunităţii parohiale 

din Sărata, 

Protopopiatul Dej. 

Ierarhul a fost întâmpi-

nat la ora 9:30 de preoţi 

şi credincioşi, iar de la 

ora 10:00 a oficiat în 

biserica parohială Sfânta 

Liturghie, înconjurat de 

un sobor de preoţi şi 

diaconi din care a făcut 

parte consilierul biseri-

cesc, pr.dr. Cristian 

Baciu, consilierul pe 

probleme de misiune şi 

protocol, arhid. Claudiu 

Grama şi protopopul de 

Dej, părintele Ionuţ 

Buftea.

După citirea pericopei 

evanghelice, Înaltpreasfinţi-

tul Părinte Andrei a rostit 

cuvântul de învăţătură în 

cadrul căruia a vorbit cre-

dincioşilor despre modul res-

ponsabil de a chivernisi ave-

rea şi despre cele două pa-

timi impregnate în societa-

tea contemporană: iubirea 

de avere şi iubirea de pla-

cer, care ne îndepărtează de 

Dumnezeu şi mai ales de 

împlinirea cu adevărat a sco-

pului vieţii noastre.

„Dorind oamenii să pe-

treacă în desfătări, într-o 

viaţă de huzur, au nevoie 

de bunuri materiale, au ne-

voie de avere. Aşa că, iubi-

rea de plăcere şi iubirea de 

avere sunt prezente peste 

tot. Ori Domnul Hristos, în 

Evanghelie, ne zice: Vedeţi 

şi păziţi-vă de toată lăco-

mia căci viaţa cuiva nu stă 

în prisosul avuţiilor sale. 

Iubirea de avere şi iubirea 

de plăcere, considerate doar 

din punct de vedere ome-

nesc, dacă ne-ar aduce fe-

ricirea, încă ar însemna ce-

va. Dar, să ştiţi iubiţi fraţi 

şi surori, că nici averea şi 

nici plăcerea nu-l fac pe om 

fericit!”, a spus Mitropoli-

tul Clujului.

Potrivit părintelui paroh 

Andrei Misaroş, în cadrul 

liturgic, copiii care frecven-

tează cursurile şcolii paro-

hiale „Angels”, au susţinut 

un micro-recital de colin-

de şi a fost lansată revista 

parohială „Lumina satului”. 

În acelaşi cadru festiv a 

fost lansat şi un CD cu co-

linde interpretate de copii 

din parohie.

La finalul programului li-

turgic, Înaltpreasfinţitul Pă-

rinte Andrei a binecuvântat 

lucrările realizate la casa pa-

rohială, care a suferit un in-

cendiu la începutul anului. 

Pentru activitatea rodnică 

desfăşurată în cadrul paro-

hiei, părintele paroh Andrei 

Misaroş a fost distins astăzi 

de Înaltpreasfinţitul Andrei 

cu rangul de sachelar, care 

prevede dreptul de a purta 

brâu albastru. De asemenea, 

toţi cei care s-au implicat în 

lucrările de renovare a ca-

sei parohiale au primit din 

partea chiriarhului locului 

diplome de aleasă cinstire.

ÎPS Andrei: „Iubirea 
de plăcere şi iubirea 
de avere sunt patimile 
lumii de azi!”

Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului, 

Înaltpreasfinţitul Părinte 

Andrei, a binecuvântat 

marţi, 21 noiembrie 

2017, de praznicul 

„Intrării în Biserică a 

Maicii Domnului”, lucră-

rile realizate la biserica 

din filia Boteni a parohi-

ei Crişeni, din 

Protopopiatul Turda.

După slujba de binecu-

vântare, Înaltpreasfinţia Sa 

a săvârşit prima Sfântă Li-

turghie, în sobor de preoţi, 

în locaşul de cult ce poartă 

hramul „Pogorârea Sfântu-

lui Duh”.

În cuvântul de învăţătu-

ră, ierarhul le-a vorbit cre-

dincioşilor despre însemnă-

tatea sărbătorii, care ne pre-

găteşte şi pe noi creştinii de 

primirea pruncului Iisus în 

sufletele noastre, după mo-

delul Maicii Domnului care 

a intrat în Templul din Ie-

rusalim, pentru a-l putea 

primi pe Fiul lui Dumnezeu.

Comunitatea ortodoxă din 

Boteni numără în jur de 180 

de credincioşi. Potrivit pă-

rintelui Sorin Moldovan, în 

urmă cu şase ani au dema-

rat lucrările de ridicare a lo-

caşului de cult cu hramul 

„Pogorârea Sfântului Duh”. 

În fi lia Boteni mai există o 

biserică veche, din lemn, ri-

dicată în anul 1924, cu hra-

mul „Sfi nţii Arhangheli Mi-

hail şi Gavriil”, afl ată într-o 

stare avansată de degradare.

Prima Liturghie oficiată 
de Mitropolitul Clujului, 
în biserica nouă 
a filiei Boteni
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PUBLICITATE

APEL DE SELECŢIE
ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR

anunţă lansarea în perioada 23.11.2017 – 22.12.2017

Măsura M1/1C Formare/Inovare

Data publicării: 23.11.2017

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M1/1C – 1/23.11.2017

Data lansării apelului de selecţie: 23.11.2017

Data limită de depunere a proiectelor: 22.12.2017

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Biroul GAL POARTA APUSENILOR în intervalul orar 11:00-15:00 de luni până vineri.

Fondul disponibil pentru această sesiune: 29.921 EURO.

INTENSITATEA SPRIJINULUI
90% din totalul cheltuielilor eligibile.

VALOAREA SPRIJINULUI
Maxim 20.000 euro/proiect

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

Entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor 
și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecţie, care aplică individual sau în 
parteneriat cu alte entităţi publice sau private: instituţii de învăţământ, asociaţii profesionale, 
institute de cercetare.

Grupul ţintă (benefi ciari indirecţi) este format din fermieri (inclusiv persoane fi zice) deţinători 
de exploataţii agricole care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Poarta Apusenilor;

Această selecţie se va realiza ţinând cont de domiciliul persoanelor fi zice sau de sediul 
social în cazul persoanelor juridice.

Nu este permisă participarea aceluiași cursant din grupul ţintă la mai multe cursuri de 
formare profesională derulate prin M1, pe aceeași tematică. În acest sens, participanţii 
vor depune o declaraţie pe propria răspundere că nu au participat la un curs gratuit pe 
aceeași tematică.

Nu este permisă participarea aceluiași fermier din grupul ţintă la mai multe cursuri de 
formare derulate prin M1, pe aceeași tematică sau cursuri de formare profesională sprijinite 
prin alte programe cu fi nanţare nerambursabilă pe aceeași tematică. În acest sens, pe 
parcursul implementării proiectelor se vor solicita documente justifi cative reglementate 
prin proceduri specifi ce pentru verifi carea îndeplinirii acestei condiţii.

În vederea demonstrării apartenenţei la grupul ţintă, benefi ciarul are obligaţia de a 
verifi ca încadrarea persoanelor în grupul ţintă. În acest sens, se vor solicita o serie de 
documente care să dovedească acest aspect: CI, după caz documente care să ateste dreptul 
de folosinţă sau de proprietate a exploataţiei, respectiv înscrierea exploataţiei la APIA sau 
la Registrul agricol/extras din registrul exploataţiilor de la ANSVSA, DSVSA sau circumscripţia 
veterinară din anul în curs sau anul precedent în funcţie de termenul de înscriere la APIA.

Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului elaborat de GAL pentru această măsură, care poate fi  consultat accesând 
pagina de internet http://www.galpa.ro/

Date de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: +40 721 981 961
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro

De asemenea anunţăm disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a 
informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

 
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

POARTA APUSENILOR 
Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania  

Telefon: 40 721 981 961,Email: fagadar.alexandru@galpa.ro 

PUBLICITATE

APEL DE SELECŢIE
ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR

anunţă lansarea în perioada 23.11.2017 – 22.12.2017

Măsura M6/6A – SPRIJINIREA INTREPRINDERILOR NON-AGRICOLE

Data publicării: 23.11.2017

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M6/6A – 1/23.11.2017

Data lansării apelului de selecţie: 23.11.2017

Data limită de depunere a proiectelor: 22.12.2017

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Biroul GAL POARTA APUSENILOR în intervalul orar 11:00-15:00 de luni până vineri.

Fondul disponibil pentru această sesiune: 250.000 EURO.

INTENSITATEA SPRIJINULUI
90% din totalul cheltuielilor eligibile.

VALOAREA SPRIJINULUI
Maxim 50.000 euro/proiect

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici neagricole existente și nou-înfi inţate (start-ups) 

din spaţiul rural;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care 

își diversifi că activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole pe 
teritoriul GAL Poarta Apusenilor.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul M6/6A, în funcţie de forma de organizare sunt:
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici neagricole existente și nou-înfi inţate (start-ups) 

din spaţiul rural;
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) 

care își diversifi că activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole 
pe teritoriul GAL Poarta Apusenilor.

Atenţie! În cadrul măsurii, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.
Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
• Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi și realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
• Întreprindere mică – între 10 și 49 de salariaţi și realizează o cifră de afaceri anuală 

netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.
IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere 

mică se face în baza Declaraţiei privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 
mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în 
conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfi inţării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modifi cările și completările ulterioare.

Daca exista neconcordante intre verifi carile realizate prin intermediul ONRC, Declaraţia privind 
încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și calculul pentru întreprinderile 
partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora.

În vederea identifi cării relaţiei în care se afl ă întreprinderea solicitantă cu alte întreprinderi, 
raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o infl uenţă 
dominantă, se vor respecta prevederile art.4 din Legea nr. 346/2004.

Intreprinderile autonome, intreprinderile partenere și intreprinderile legate sunt defi nite 
la art. 4 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfi inţării și dezvoltării întreprinderilor 
mici și mijlocii. O întreprindere nu poate fi  considerată micro-întreprindere sau întreprindere 
mică dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt 
controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe 
organisme ori colectivităţi publice conform art. 4 al Legii nr. 346/2004.

Datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală și 
activele totale sunt cele raportate în situaţiile fi nanciare aferente exerciţiului fi nanciar precedent, 
aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ conform art 6(1) al Legii nr. 346/2004.

Dacă la data întocmirii situaţiilor fi nanciare anuale întreprinderea nu se mai încadrează 
în plafoanele stabilite la art. 3 și 4, aceasta nu își va pierde calitatea de întreprindere mică, 
mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depășirea acestor plafoane se produce în două 
exerciţii fi nanciare consecutive.”, conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004.

Pentru o întreprindere nou înfi inţată, numărul de salariaţi este cel declarat în Declaraţia 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi  
diferit de numărul de salariaţi prevăzut în proiect.

Se va verifi ca condiţia de întreprinderi legate sau partenere sau autonoma pentru 
încadrarea în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:
• să fi e persoană juridică română;
• să aibă capital 100% privat
• să acţioneze în nume propriu;
• să asigure surse fi nanciare stabile și sufi ciente pe tot parcursul implementării proiectului.

Solicitantul trebuie să-și însușească în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia 
pe proprie răspundere, secţiunea (F) din CF.

Solicitantul nu trebuie să fi e în difi cultate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.LUI
Solicitantul să se încadreze în categoria benefi ciarilor eligibili.
Se vor verifi ca actele juridice de înfi inţare și funcţionare, specifi ce fi ecărei categorii de solicitanţi.
Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de activităţi sprijinite în 

cadrul măsurii;
Tipurile de operaţiuni și cheltuieli eligibile vor fi  în conformitate cu Lista codurilor CAEN 

eligibile pentru fi nanţare prezentate în cadrul Anexei 3 sau Anexei 4.
Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri 

CAEN incluse in cadrul Anexei 3 sau Anexei 4– maximum 5 coduri, în situaţia în care aceste 
activităţi se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

Localizarea proiectului pentru care se solicită fi nanţare trebuie să fi e în teritoriul acoperit 
de GAL Poarta Apusenilor;

Se va verifi ca dacă investiţia se realizează la nivel de comună, respectiv în satele 
componente de pe teritoriul GAL.

Documente verifi cate Studiile de Fezabilitate/Documentaţiile de Avizare pentru Lucrări 
de Intervenţii/Memoriu Justifi cativ.

și
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/folosinţă asupra imobilelor care 

stau la baza investiţiei.
Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fi e demonstrată pe baza prezentării unei 

documentaţii tehnico-economice;
Se va verifi ca Studiile de Fezabilitate/Documentaţiile de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii/Memoriu Justifi cativ și anexele aferente acestora.
Întreprinderea nu trebuie să fi e în difi cultate în conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în difi cultate;
Se verifi că Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea 

în categoria „fi rma în difi cultate”, semnată de persoana autorizată să reprezinte Intreprinderea, 
conform legii.

Declaraţia va fi  dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, 
întreprinderilor familiale și a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fi scali.

Investiţia va fi  precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare 
menţionată în capitolul 8.1 PNDR.

Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-fi nanţarea investiţiei.
Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de GAL pentru această măsură, care poate fi  consultat accesând 
pagina de internet http://www.galpa.ro/

Date de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: +40 721 981 961
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro

De asemenea anunţăm disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a 
informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

 
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

POARTA APUSENILOR 
Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania  

Telefon: 40 721 981 961,Email: fagadar.alexandru@galpa.ro 
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CASE/CABANE

¤ Vând casă în cart. Gruia, 
Cluj-Napoca, zona 7 străzi, 326 
mp utili, 490 mp teren. Informa-
ţii și alte detalii la tel. 
0723-435446. (5.7)

TERENURI

¤ Vând grădină în Copăceni, 8 ari, 
17 m front la stradă, pentru con-
strucţie, toate utilităţile aprobate 
(apă, gaz, curent). Relaţii supli-
mentare la tel. 0722-246007. (5.7)

¤ Vând teren intravilan în com. 
Chinteni, supr. 1300 mp, front la 
stradă. Informaţii la telefon 
0751-684774. (5.7)

¤ Vând teren extravilan în Turda, 
lângă lac, supr. 4300 mp. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0722-246007. (5.7)

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu expe-
rienţă de lucru în cabinet notarial, 
caut loc de muncă în domeniul juri-
dic ca și consilier juridic, jurist. Ofer 
și cer seriozitate. Tel. 0758-324971.

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem şi oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile 
suplimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și cer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

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

APEL DE SELECŢIE
ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR

anunţă lansarea în perioada 23.11.2017 – 22.12.2017

Măsura M7_6B – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

Data publicării: 23.11.2017

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M7/6B – 1/23.11.2017

Data lansării apelului de selecţie: 23.11.2017

Data limită de depunere a proiectelor: 22.12.2017

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Biroul GAL POARTA APUSENILOR în intervalul orar 11:00-15:00 de luni până vineri.

Fondul disponibil pentru această sesiune: 225.000 EURO.

INTENSITATEA SPRIJINULUI
90% din totalul cheltuielilor eligibile.

VALOAREA SPRIJINULUI
Maxim 60.000 euro/proiect

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

¤ Comunele și asociaţiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare;
¤ ONG-uri și structuri asociative asimilate;
¤ Societăţi comerciale care desfășoară / își propun să desfășoare activitate socială.
¤ GAL

ATENŢIE!
Solicitantul trebuie să fi e entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale.

Condiţiile care trebuie îndeplinite de către benefi ciari la momentul depunerii cererii 
de fi naţare și în perioada de implementare și monitorizare a proiectului:
 Reprezentantul legal al comunei poate fi  Primarul sau Administratorul Public al 

comunei.
 Reprezentantul legal al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară poate fi  unul din 

Primarii comunelor componente sau Administratorul public desemnat în cadrul A.D.I, în 
conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modifi cările și 
completările ulterioare).
 Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fi e situate în spaţiul 

rural, activitatea desfășurându-se în spaţiul rural.
Nu sunt eligibile cererile de fi nantare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor.

Următoarele categorii de solicitanţi/benefi ciari pot depune proiecte aferente măsurilor/
submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor 
condiţii, după caz:

a. solicitanţii/benefi ciarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după 
caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru 
FEADR, care achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
întârziere până la semnarea contractelor de fi nanţare;

solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii 
de fi nanţare, că vor prezenta: dovada cofi nanţării private și nu prezintă acest document 
la data prevăzută în notifi care, numai în cadrul sesiunii continue următoare.

Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului elaborat de GAL pentru această măsură, care poate fi  consultat accesând 
pagina de internet http://www.galpa.ro/

Date de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: +40 721 981 961
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro

De asemenea anunţăm disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a 
informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

 
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

POARTA APUSENILOR 
Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania  

Telefon: 40 721 981 961,Email: fagadar.alexandru@galpa.ro 

 

APEL DE SELECŢIE
ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR

anunţă lansarea în perioada 23.11.2017 – 22.12.2017

MĂSURA M5_6B Dezvoltarea serviciilor de bază

Data publicării: 23.11.2017

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M5/6B Dezvoltarea 
serviciilor de bază

Data lansării apelului de selecţie: 23.11.2017

Data limită de depunere a proiectelor: 22.12.2017

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Biroul GAL POARTA APUSENILOR în intervalul orar 11:00-15:00 de luni până vineri.

Fondul disponibil pentru această sesiune: 225.000 EURO.

INTENSITATEA SPRIJINULUI
90% din totalul cheltuielilor eligibile.

VALOAREA SPRIJINULUI
Maxim 75.000 euro/proiect

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

¤ Comunele și asociaţiile acestora conform legislaţiei naţionale în vigoare;
¤ ONG-uri defi nite conform legislaţiei în vigoare;
¤ Unităţi de cult conform legislaţiei în vigoare;
¤ Persoane fi zice autorizate/societăţi comerciale care deţin în administrare obiective 

de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;
¤ Parteneriate între solicitanţii eligibili (pe baza unui acord de parteneriat)

Condiţiile care trebuie îndeplinite de către benefi ciari la momentul depunerii cererii 
de fi naţare și în perioada de implementare și monitorizare a proiectului:
 Reprezentantul legal al comunei poate fi  Primarul sau Administratorul Public al comunei.
 Reprezentantul legal al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară poate fi  unul din 

Primarii comunelor componente sau Administratorul public desemnat în cadrul A.D.I, în 
conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modifi cările și 
completările ulterioare).
 Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fi e situate în spaţiul 

rural, activitatea desfășurându-se în spaţiul rural.
Nu sunt eligibile cererile de fi nantare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor.
Următoarele categorii de solicitanţi/benefi ciari pot depune proiecte aferente măsurilor/

submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea următoarelor 
condiţii, după caz:

a. solicitanţii/benefi ciarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după 
caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru 
FEADR, care achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
întârziere până la semnarea contractelor de fi nanţare;
solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii 
de fi nanţare, că vor prezenta: dovada cofi nanţării private şi nu prezintă acest document 
la data prevăzută în notifi care, numai în cadrul sesiunii continue următoare.

Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului elaborat de GAL pentru această măsură, care poate fi  consultat accesând 
pagina de internet http://www.galpa.ro/

Date de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:

ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR
Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania
Telefon: +40 721 981 961
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro

De asemenea anunţăm disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a 
informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate.

 
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 

POARTA APUSENILOR 
Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania  
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Fujikura Automotive
Suntem o companie producătoare de 

cablaje pentru industria auto și avem peste 
45000 de angajaţi la nivel mondial.

Suntem prezenţi pe piaţa muncii din 
România din anul 2001, cumulând peste 
4300 de angajaţi în cele 3 puncte de 
fabricaţie din judeţul Cluj și Sibiu.

Fujikura – suntem aici 
pentru dumneavoastră.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Doriţi un loc de muncă plăcut şi sigur?

ANGAJEAZĂ

CONFECȚIONERE ARTICOLE TEXTILE
DACĂ AȚI LUCRAT LA MAȘINI DE CUSUT

VĂ AȘTEPTĂM SĂ FACEȚI PARTE DIN ECHIPA NOASTRĂ

DACĂ NU, VĂ PUTEM CALIFICA NOI!

CONTACT: SC EST COMPANY ROM IMPEX SRL
B-dul MUNCII nr. 14, 400641

Cluj-Napoca, România

TELEFON: 0264 415 428, 0742 085 264 
WEB: estcompanyrom.com

email: personal@estcompanyrom.com

În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și completat 
de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Știinţe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs în data 
de 13.12.2017 ora 10,00, la sediul USAMV Cluj-Napoca din 
str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant pe perioadă determinată de:

* cercetător în biologie – 1 post contractual temporar 
vacant (normă întreagă) la Cercetare Proiect PN III

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
-  Studii superioare în domeniul biotehnologiilor si/sau 

biologie
-  Studii de master și doctorat în domeniul biotehnologii 

si/sau biologie
-  Experienţă în proiecte de cercetare în domeniul apicol 

(genetica albinelor, imunologie)
- Experienţă în colaborări internaţionale în domeniul apicol
- Experienţă în activitatea de laborator
- Cunoștinţe de operare pe calculator (Word, Excel,PPT)
- Limbi străine: engleză

Data limită de depunere a dosarelor este 04.12.2017 
ora 10,30. Dosarele se depun la Biroul Personal camera 
24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al Aqua Hidroprest SRL (în faliment, en faillite, in bankruptcy), 
cu sediul în Baia Mare, Str. Dealul Florilor, Nr. 3A, Judet 
Maramureș, înregistrată la ONRC sub nr. : J24/342/2011 
și având CUI 28303535, prin Încheierea pronunţată la data 
de 20.11.2017 de către Tribunalul Maramureș, Secţia a II-a 
Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 
3720/100/2017

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 

împotriva debitorului Aqua Hidroprest SRL cu datele de 
identifi care de mai sus.

1.  Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 05.01.2018

2.  Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la data 
primirii notifi cării de deschidere a procedurii.

3.  Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 17.01.2018 .

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

5.  Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
16.02.2018

6.  Prima Adunare a creditorilor Aqua Hidroprest SRL 
va avea loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj 
I, ap 2B, jud Cluj, la data de 23.01.2018, ora 15.30.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al Confort Termo Service SRL (în faliment, en faillite, in 
bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Baba Novac, nr 
32, jud. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : J12/1318/2003 
și având CUI 15454331, prin Încheierea pronunţată la data 
de 08.11.2017 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 
nr. 674/1285/2017

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 

împotriva debitorului Confort Termo Service SRL cu datele 
de identifi care de mai sus.

1.  Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 27.12.2017

2.  Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la data 
primirii notifi cării de deschidere a procedurii.

3.  Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 08.01.2018 .

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

5.  Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
28.02.2018

6.  Prima Adunare a creditorilor Confort Termo Service 
SRL va avea loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, 
etaj I, ap 2B, jud Cluj, la data de 15.01.2018, ora 15.00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

SCHIAU TOFAN COSMIN DAN şi SCHIAU TOFAN 
NICOLETA SPERANŢA, în calitate de titulari, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform cu Hotărârea de Guvern nr.1076/2004, în vederea 
obţineri avizului de mediu pentru planul „Elaborare PUZ 
pentru construire imobil locuinţe colective, regim D+P+6E“, 
propus a fi  amplasat în comuna Florești, sat Florești, strada 
Stejarului f.n., judeţul Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, și la la sediul titularului începând cu data de 
21.11.2017, între orele 9.00-14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data 09.112017, la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, 
fax. 0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, după 
următorul program: luni-joi între orele 9.00-14.00, vineri între 
9.00-12.00.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

IOVĂNAȘ HORAŢIU, IOAVĂNAȘ IOANA CAMELIA, 
ORBAN ANTAL, ORBAN AGNETA, BLUETTE MAESTRO 
srl. în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru "Elaborare 
PUZ introducere teren în intravilan cu destinaţia zona unităţii 
de producţie-subzna unităţi industriale, amplasat în Comuna 
Gilău, sat Gilău, Fn jud. Cluj".

 Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, și la sediul proiectantului la piaţa Mihai Viteazul nr. 
3-4,  Ap. 12, din data 24.11.2017 între orele 8-14. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, 
până în data de 12.22.2017, la APM Cluj, str. Dorobanţilor 
nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 
8.00-14.00.

ANUNŢ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. LDN 
EVENTS S.R.L. anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul 5610 – 
Restaurante din Cluj-Napoca, str. Universităţii, nr. 6, 
județul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marți-vineri între orele 9.00-14.00.SERVICII

¤ Se apropie sărbătorile cu pași 
repezi. Clujean, îmi ofer serviciile 
la bătut covoare, făcut curat în 
curţi, pod, beci, birouri. Ofer seri-
ozitate maximă, la preţ negocia-
bil sau schimb acareturi. Relaţii 
la tel. 0759-101504. (3.7)

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, vop-
sesc în ulei, repar șpaleţi, plachez 
în polistiren, trag glet.. Ofer calita-
te, seriozitate maximă, punctuali-
tate. Cei interesaţi mă pot contacta 
la 0759-101504. (6.7)

¤ Îngrijesc o persoană contra 
locuinţa. Seriozitate! Aștept te-
lefoane la 0740-240238.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

UZ CASNIC

¤ Vând plită pentru sobă de bu-
cătărie, chiuvetă mască lemn, 
aragaz cu 3 ochiuri. Informaţii și 
relaţii la tel. 0723-435446. (5.7)

¤ Vând cazan pentru baie, con-
strucţie oţel, preţ 350 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-339528, 0264-436753 
sau 0742-057054. (5.7)

¤ Cumpăr calorifere vechi din 
fontă. Informaţii suplimentare 
la tel. 740-876853. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând dulap cu vitrină și foto-
liu pat. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-592735. (5.7)

¤ Vâna canapea, masă, măsu-
ţăm masă extensibilă, pat cu 

saltea. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0723-435446. (5.7)

¤ Vând dulap de bucătărie, ma-
să extensibilă din mahon, oglin-
dă rotundă de baie, candelabru. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0726-894512. (5.7)

¤ 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.

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc domn de 
preferință, zodia berbec, taur, fe-
cioară, capricorn, pești, poți fi  născut 
în anii 1972, 1975, 19877. Eu sunt 
o blondă romantică, delicată, fără 
obligații. Cei ointeresați sunt rugați 
să trimită scrisoare cu loc de întâlni-
re la adresa Florești, str. Răzoare 
156, Bl. C4, ap. 15, jud. Cluj. (1.7)

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 08.12.2017, 
ora 10, bunuri  imobile constând 
în: teren liber de construcţii, în 
suma de 1.050 lei (exclusiv TVA), 
bunuri proprietate a debitorului 
Liszicsan Iulius. Licitaţia a- VI-a. In-
formaţii suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, camera 28, telefon 
0264243037, sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro - anunturi - vanzarea prin 
licitatie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 

Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de data de 
08.12.2017, ora 10, bunuri  imo-
bile constând în: autoturism N1, 
marca Opel Vectra Break, benzi-
nă, în suma de 4.630 lei (exclusiv 
TVA), bunuri proprietate a debito-
rului Orban Iosif. Licitaţia I-a. In-
formaţii suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, camera 28, telefon 
0264243037, sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro - anunturi - vanzarea prin 
licitatie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică în 
data de 08.12.2017, ora 10, bu-
nuri  imobile constând în: autotu-
rism, marca Suzuki SX4, motorină, 
în suma de 20.270 lei, bunuri pro-
prietate a debitorului Henter Toth 
Paulina Ecaterina. Licitaţia a-I-a. 
Informaţii suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, camera 28, telefon 
0264243037, sau accesând pagi-

na de internet a ANAF, www.anaf.
ro - anunturi - vanzarea prin licita-
tie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj-Napoca, Serviciul Fis-
cal Municipal Gherla, cu sediul în 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, vin-
de la licitaţie publică în data de 
08.12.2017, ora 10, bunuri  mobile 
constând în: Bunuri mobile utilare 
spaţii comerciale, în suma de 
29.867 lei (exclusiv TVA), Autoutilita-
ră Ford Tranzit, în suma de 7.980 lei, 
(exclusiv TVA), bunuri proprietate a 
debitorului  PFA Sipos Anamaria. In-
formaţii suplimentare la sediul SFM 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, ca-
mera 28, telefon 0264243037, sau 
accesând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - anunturi - vanzarea 
prin licitatie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Expresso Smart S.R.L., cu sediul 
în Huedin str. Târgului, nr. 33, jud. 
Cluj, J12/865/2015, C.U.I. 
34273870 declar pierdut certifi cat 
constatator de la punctul de lucru 
din Cluj-Napoca, str. Islazului, 
nr.18, jud. Cluj. Se declară nul.

MICA PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ

Societatea de Constructii Napoca SA, in calitate de 
constructor a lucrarilor de extindere si modernizare a 
infrastructurii Aeroportului International “Avram Iancu” din 
Cluj, respinge categoric acuzatiile formulate public la adresa 
noastra de Consiliul Judetean Cluj, considerandu-le lipsite 
de suport real, denigratoare si contraproductive.

Subliniem ca executia pistei de decolare-aterizare de 
2100 m, precum si a platformelor de garare, s-au realizat 
in conditii tehnice de inalta calitate, la cele mai exigente 
standarde in materie, fapt confi rmat de certifi carea acordata 
de Autoritatea Aeronautica Civila Romana dar si de companiile 
aeriene care opereaza pe aeroport.Dinamica puternic 
ascendenta a trafi cului de calatori, efectele pozitive asupra 
evolutiei economice a judetului demonstreaza rentabilitatea 
si efi cienta acestei institutii publice de mare avengura.

Avand in portofoliu executia unor lucrari de referinta in 
domeniul infrastructurii aeroportuare care ne-au consacrat 
drept unul din liderii nationali de profi l, Societatea de 
Constructii Napoca SA a realizat recent si caile de rulare a 
Aeroportului Militar din Fetesti, poarta de aterizare a 
avioanelor F16 din Romania, un success care probeaza 
suplimentar expertiza si performanta noastra in realizarea 
unor astfel de lucrari.

Asemenea investitii de mare calibru, au contribuit la 
construirea unui renume pe piata constructorilor, precum 
si a unui prestigiu in mediu de afaceri, valori pe care le 
pretuim si le protejam, prin abordarea onesta si profesionista 
a proiectelor in care ne implicam.

In calitate de companie listata pe piata de capital, in 
conditii de transparenta anteprenoriala corecta, dorim sa 
ii asiguram pe investitori si actionari nostrii de soliditatea 
performantelor noastre, de eforturile permanente pentru 
atingerea unor bilanturi profi tabile si sigure.

Vom trata cu seriozitate si responsabilitate obiectiile 
formulate prin demersul public al administratiei judetene, 
pe care le vom demonta in fata celor in drept, atasati fi ind 
de autenticitatea pozitiei noastre, de valoarea lucrarilor 
executate dar si de increderea intr-un climat propice evolutiei 
reale a Clujului la care suntem chemati sa contribuim toti, 
indiferent de pozitia detinuta.
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Omrani la FCSB?

Jucătorul Billel Omrani are șan-
se mari să ajungă la contracan-
didata CFR-ului la titlu, FCSB. 
„Jucătorii noștri sunt transfera-
bili. Omrani e un jucător foarte 
bun. Dacă Steaua plătește un 
preţ corect, ne putem înţelege. 
Nu ne-am gândit încă la sumă, 
dar va fi  peste un milion de eu-
ro. Așteptăm să discute cu noi, 
vedem dacă ne putem înţelege 
sau nu”, a declarat președintele 
CFR-ului, Iuliu Mureșan, la Pro 
X. Omrani a ajuns la formaţia 
clujeană în anul 2016. În 13 
meciuri disputate, atacantul 
francez a marcat 2 goluri în tri-
coul CFR-ului. 750.000 de euro 
este cota lui Omrani, conform 
site-ului de specialitate 
transfermarkt.com.  (Raluca Sas)

Voleibaliştii 
primesc vizita 
„alb-roşilor”

CS Dinamo București este echi-
pa cu care se vor confrunta vo-
leibaliștii Universităţii Cluj pen-
tru cele trei puncte ale etapei a 
X-a din Divizia A1. „Este un 
meci foarte greu pentru că lu-
mea a văzut că putem să jucăm 
cu echipe mult mai bune ca 
noi. Dinamo vine la Cluj după 
un meci bun realizat în campio-
nat, a câștigat acasă cu 3-1, și 
va veni cu toată echipa pentru 
a lua cele trei puncte. Noi vom 
da totul pe teren, luăm fi ecare 
punct în parte și vom juca la 
victorie”, a spus antrenorul uni-
versitarilor, Răzvan Parpală. 
Universitatea este pe locul 10, 
cu șapte puncte. (Raluca Sas)

Fotbal: România 
a urcat pe locul 41 
în clasamentul FIFA
Naţionala României a reușit un 
salt de patru locuri și ocupă po-
ziţia a 41-a în clasamentul 
Federaţiei Internaţionale de 
Fotbal (FIFA), dat publicităţii 
joi. Cea mai bună clasare din 
acest an a tricolorilor a fost în 
ianuarie, pe locul 39, iar cea 
mai slabă în aprilie și mai, când 
România a ocupat locul 47. În 
top 5 nu s-a înregistrat nicio 
schimbare, campioana mondia-
lă Germania fi ind în continuare 
pe primul loc, urmată de 
Brazilia și de campioana euro-
peană Portugalia. Spania a ur-
cat două trepte și se afl ă pe 6, 
Elveţia a urcat trei poziţii, fi ind 
acum pe 8, iar Danemarca și 
Suedia au înregistrat salturi 
spectaculoase de șapte locuri, 
fi ind acum pe 12, respectiv 18. 
Ultimul clasament din 2017 va 
fi  publicat pe 21 decembrie.

Pe scurt

Jucătoarea de tenis 

Simona Halep a declarat, 

miercuri seara, că 2017 a 

fost de departe cel mai 

bun an din cariera sa de 

până acum, ţinând cont 

că la fi nalul acestuia a 

urcat pe locul 1 în clasa-

mentul mondial.

„2017 a fost cel mai bun 

an pentru mine de departe. 

Dar în acelaşi timp şi cel mai 

greu. Am trecut prin momen-

te emoţionale difi cile, însă şi 

foarte frumoase când am ajuns 

pe locul 1. A fost un an fru-

mos şi sper să vină alţii şi mai 

frumoşi în continuare”, a spus 

Halep, prezentă miercuri la 

gala organizată de Asociaţia 

Presei Sportive (APS) cu oca-

zia împlinirii a 90 de ani de 

la înfi inţare.

Numărul 1 mondial a men-

ţionat că după zilele de va-

canţă pe care le va petrece în 

ţară va participa la turneul de-

monstrativ Intercontinental 

World Tennis Thailand Cham-

pionship, care va avea loc în 

zilele de 23 şi 24 decembrie.

Halep va participa 
la turneul din Thailanda

„Voi începe antrenamentele 

în România pentru că mai am 

câteva zile de vacanţă. Deja am 

început să alerg un pic în sală. 

Apoi voi merge la turneul de-

monstrativ din Thailanda. Merg 

cu mare drag acolo pentru că 

nu va fi  presiunea de la turne-

ele ofi ciale. Iar meciurile pe ca-

re le voi disputa în Thailanda 

mă vor ajuta să mă pregătesc 

pentru turneele din debutul anu-

lui viitor”, a precizat Halep.

Fostul tenisman Ilie Năsta-

se a declarat, miercuri seara, 

că jucătoarea Simona Halep, 

numărul 1 în clasamentul 

WTA, ar merita titlul de spor-

tivul anului 2017 în România.

„Cred că Simona Halep es-

te sportivul anului 2017. Du-

pă rezultatele şi anul pe ca-

re l-a avut, cu siguranţă me-

rită”, a spus Năstase, prezent 

miercuri la gala organizată 

de Asociaţia Presei Sportive 

(APS) cu ocazia împlinirii a 

90 de ani de la înfi inţare.

„Sunt supărat că nu se 
face nimic pentru sport”

Ilie Năstase a afi rmat că 

statul român ar trebui să fa-

că mai mult pentru sport, 

precizând în acelaşi timp că 

s-a săturat să se certe pen-

tru ca Arenele BNR să revi-

nă în circuitul sportiv. „Nu 

sunt supărat pe cei de la 

MTS, eu sunt supărat în ge-

neral pentru că nu se face 

nimic pentru sport. Statul 

trebuie să facă, ministerul 

dacă nu are bani cum să fa-

că? Am văzut că în provin-

cie s-au descurcat mai bine, 

s-au făcut stadioane acolo, 

săli frumoase cum e cea de 

la Cluj. Bucureştiul a rămas 

în urmă, deşi e Capitala. 

M-am săturat de atâtea cer-

turi pentru Arenele BNR, mă 

îmbolnăvesc. Să mă cert me-

reu cu guvernatorul BNR, ce 

să fac?”, a adăugat Năstase.

Halep: „A fost, de departe, 
cel mai bun an din carieră”
Halep a fost premiată în cadrul Galei APS 90 alături de foști și actuali sportivi precum 
Gheorghe Hagi, Ion Țiriac, Valeria Răcilă, Elizabeta Samara și Alina Vuc.

 Halep va termina anul 2017 pe primul loc în clasamentul WTA

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Americanca Amanda 

Thompson a semnat cu 

formaţia de baschet femi-

nin Universitatea Cluj.

Jucătoarea, în vârstă de 30 

de ani, nu este prima dată 

când evoluează în campiona-

tul românesc. Primul club ro-

mânesc din cariera lui Thom-

pson a fost CSU Alba Iulia, 

sezonul 2012-2013. De ase-

menea, cu formaţia ACS Sep-

si SIC Sfântu Gheorghe a câş-

tigat două titluri şi o cupă. 

În total jucătoarea a strâns 

78 de meciuri. Vicecampioa-

na are 7 straniere în lot du-

pă aducerea lui Thompson. 

Vorpahl, Kalusic, Taylor, Jez, 

Bachvarova şi Stroman sunt 

celelalte 6. Pe foaia de joc 

pot fi  trecute doar 5. De ase-

menea, limita este de trei ju-

cătoare din afara Europei, iar 

cu Thompson sunt 4 în lot.

Gruparea condusă de Dragan 

Petricevic a avut probleme 

cu accidentările în acest în-

ceput de sezon. Dintre stra-

niere, Stroman a jucat un sin-

gur meci în campionat, pri-

mul. Bachvarova a debutat 

abia în etapa a 5-a, la fi nalul 

lunii trecute, având 2 meciuri 

pentru alb-negre. Pentru for-

maţia clujeană este primul 

transfer realizat după startul 

campionatului.

Echipa de baschet feminin 

a clubului Universitatea Cluj 

joacă meciul etapei a VII-a în 

deplasare la formaţia UPM 

BC Sirius Tg. Mureş. Meciul 

va avea loc pe data de 24 no-

iembrie, de la ora 18:30 în 

Sala Sporturilor din Târgu 

Mureş. Partida va fi  arbitra-

tă de către Fabiana Marti-

nescu, Dragoş Barbu şi Ale-

xandru Sandu, iar comisarul 

din partea Federaţiei Româ-

ne de Baschet este Marian 

Oprea. În clasament adversa-

ra clujencelor este situată pe 

locul şase, cu şase puncte. În 

timp ce „U” Cluj este pe lo-

cul şapte, cu doar cinci punc-

te, având o singură victorie 

în patru meciuri, mai exact 

împotriva formaţiei Phoenix. 

Jucătoarele lui Petricevic vin 

după un eşec împotriva for-

maţiei Universitatea Alba Iu-

lia, scor fi nal 61-65.

Thompson a ajuns la Universitatea Cluj. 
Formaţia joacă în deplasare la Tg. Mureş.

1. CSM Satu Mare – 12 p

2. ACS Sepsi SIC Sf. 
Gheorghe – 10 p

3. CSBT Alexandria – 10 p

4. CSU Alba Iulia – 9 p

5. CSTBv Olimpia BV – 7 p

6. UPM BC Sirius TGM – 6 p

7. Universitatea Cluj – 5 p

8. SCM Timișoara – 5 p

9. FCC ICIM Arad – 5 p

10. CS Phoenix Galați – 0 p

Clasament 
Liga Națională de 
baschet feminin:
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