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Peste o sută de școli și grădinițe, fără autorizaţie sanitară
Peste 100 de unităţi de e-

ducaţie, din 671 câte există 
în judeţul Cluj, nu au primit 
autorizaţie sanitară de func-
ţionare, cu două săptămâni 
înainte de începerea şcolii, 
din cauza degradării clădiri-
lor sau a condiţiilor deficita-
re.

Problema a fost discutată 
joi în şedinţa de Colegiu Pre-
fectural, când reprezentantul 
Direcţiei de Sănătate Publică 
(DSP) Cluj, Dorina Duma, a 

explicat că unele şcoli sunt 
neautorizate din cauza pro-
blemelor existente la sistemul 
de încălzire sau de evacuare 
a deşeurilor, lipsa unor toa-
lete corespunzătoare precum 
şi pe motivul nefinalizării re-
abilitărilor.

Aceasta a prezentat şi câ-
teva cazuri de şcoli sau gră-
diniţe neautorizate, precum 
şi cauzele care au dus la a-
ceastă situaţie. Astfel, în Cluj-
Napoca, grădiniţa cu program 

prelungit „Aşchiuţă” nu a pri-
mit autorizaţie deoarece nu 
are cabinet medical şi prezin-
tă un spaţiu insuficient la blo-
cul alimentar. Tot în mediul 
urban , la Liceul Tehnologic 
„Someş” din Dej, s-a consta-
tat că una dintre clădiri este 
degradată, iar instalaţiile sa-
nitare nu sunt etanşe.

În mediul rural problema 
apei potabile şi a lipsei cana-
lizării este principala cauză 
a neautorizării unităţilor de 

învăţământ. Astfel, grădiniţa 
din satul Suceagu nu a fost 
autorizată pentru că nu are 
apă potabilă, iar fosa septică 
era amenajată incorect. La 
fel, şcoala din satul Măguri 
Bogdăneşti nu a fost autori-
zată deoarece pereţii de lemn 
sunt degradaţi de o ciupercă, 
iar grupul sanitar, de tip la-
trină, este nepotrivit pentru 
o copii. De asemenea, şcoala 
nu este bine luminată şi nu 
are contract de salubritate.
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Aeroportul din Cluj va avea 
centru de informare turistică

Regiile şi societăţile din subordine 
„sar la gâtul” Consiliului Judeţean
Consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor 
şi-au depus rapoartele de activitate pentru primul semestru 
al anului in curs. Pagina 3

Centre de informare şi promovare turistică vor fi deschise 
în aeroporturile din toată ţara, inclusiv la Cluj, în urma 
unui protocol semnat miercuri. Pagina 4
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Campioni la vârsta a treia

Centrul de Deşeuri, mai scump cu 22,6 de milioane de euro
Lucrări mai scumpe, milioane de euro decontate din buzunarele clujenilor, licitaţii 
cu repetiţie. Începe episodul 2 din telenovela Centrului de Deşeuri. Pagina 3

Printre cei 500 de membri ai Clubului Pensionarilor de pe strada Horea 
din Cluj-Napoca se numără şi doi campioni la table.  Pagina 6
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Unde mergem în weekend?
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Grădina Botanică „Alexandru Borza” Cluj-
Napoca este o nouă locație a evenimentului 
Seri de vara clujene. Datorită deschiderii și 
sprijinului oferit de administrația Grădinii 
Botanice, alături de Scena Urbana, organiza-
torii au pregătit spectacolul de operă „Alice în 
Țara Minunilor” – o adaptare după operă de 
Robert Chauls. Evenimentul va avea loc sâm-
bătă de la ora 19:00 în Grădina Romană a 
Grădinii Botanice „Alexandru Borza”, iar in-
trarea va fi  liberă. „În lumea fantastică a lui 
Carroll Lewis vom fi  purtați ca într-un carusel 
amețitor al jocurilor de cuvinte și rime întor-
tocheate – și totusi Alice are ceva atât de sim-

plu. Alice, cea din Țara Minunilor este copilul 
care îndrăznește. Ea indrăznește să viseze, fă-
ră limite, fără frică, ea îndrăznește să își în-
frunte fricile și să țină piept intrupărilor aces-
tora, ea indraznește să fi e liberă – liberă să 
plutească într-o lume care ne provoacă sa o 
înțelegem și care până la urmă, nu e decât o 
simplă joacă de copil. Alaturi de ea suntem 
cu toții invitați să închidem ochii și să visăm, 
dar nu oricum, ci cu pofta si curajul copilului 
pur, un vis fara bariere…ca o joaca intr-una 
dintre cele mai fascinante si provocatoare 
povești ale tuturor timpurilor”. Regizorul 
spectacolului este Sandu Iulian.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

26 august

1883: A avut loc explozia vul-
canului Krakatau, în insula 
vulcanică cu același nume 
(Indonezia), care a făcut 40 
000 de victime și a aruncat în 
cer 2/3 din teritoriul insulei.

1907: A murit Iosif Vulcan, 
publicist și scriitor ardelean, 
editor al revistei 'Familia', în 
care și-a făcut debutul literar, 
printre alţii, poetul Mihai 
Eminescu. (26 aug./8 sept.) 
(n. 19/31 mart. 1841)

1910: S-a născut, la Skopje, 
Maica Tereza (nume laic 
Agnes Gonxha Bojaxhiu), în-
temeietoarea Ordinului 
Misionarelor Carităţii, laurea-
tă a Premiului Nobel pentru 
Pace 1979. (m. 5 sept. 1997)

1947: S-a născut Nicolae 
Dobrin, considerat unul dintre 
cei mai mari fotbaliști ro-
mâni.(m.26 oct. 2007)

27 august

1928: S-a născut Mircea Zaciu, 
istoric literar și eseist, membru 

de onoare al Academiei 
Române. (m. 21 mart. 2000)

1943: A murit mareșalul 
Constantin Prezan, membru 
de onoare al Academiei 
Române. (n. 27 ian. 1861)

1950: S-a născut actorul 
Mihai Mălaimare, regizor și 
animator de trupă.

1989: Limba română a deve-
nit limba ofi cială de stat în 
Republica Moldova.

28 august

1828: S-a născut scriitorul rus 
Lev Nikolaevici Tolstoi. (m. 20 
nov. 1910)

1899: S-a născut actorul fran-
cez Charles Boyer ('Lumina de 
gaz') (m. 26. aug. 1978)

1917: S-a născut dramaturgul 
Horia Lovinescu. (m.16 
sept.1983)

1944: S-a născut Marin Mincu, 
poet, prozator, critic și teoretici-
an literar. (m. 4 dec. 2009)

1971: S-a născut actriţa și 
cântăreaţa mexicană Thalia.

Seri de vară clujene: Alice în Țara Minunilor

160/230C
Variabil

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

13°/23° Soare

14°/24° Variabil

11°/21° Soare

14°/25° Variabil
16°/21° Soare

9°/17° Soare

11°/17° Variabil

11°/19° Soare

SâVineri

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Editor coordonator I Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Apex SRL

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

Gabriela Dragotă – social / administraţie
Anca M. Colibășanu – politică
Mihai Cistelican – online
Ovidiu Cornea – sport
Saul Pop – foto

Cosmina Măcicășan, Marius Bența, 
Ionuţ Hușanu – dtp
Daciana Derda –  corespondent Turda, 

Câmpia Turzii

Director Marketing – Mihaela Fleșariu
Mica publicitate – Iuliana Nagy
Consilier Marketing –  Călin Tanțău
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Anca M. Colibășanu
politic@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Monitorul – ediție de Florești și Ziarul 
Popular ediție de Huedin

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

Markó și continuatorii săi
12 august - 18 septembrie
Muzeul de Artă
Reunită sub genericul sugestiv 
„Markó și continuatorii săi. 
Peisajul idealizat în pictura 
maghiară din secolul al XIX-
lea“, expoziția oferă o imagi-
ne cuprinzătoare și sugestivă 
asupra producției peisagistice 
mature a lui Markó Károly din 
perspectiva peisajului ideali-
zat.

Cluj70. Arta clujeană 
din perspectiva expozițiilor 
județene 1968–1972
16 august - 29 octombrie
Galeria Quadro
Expoziţia noastră comprimă în 
timp și spațiu expozițiile 
județene din perioada 1968-
1972, deosebindu-se însă de 
acestea în natura și atmosfera 
ei.

MUZEELE PIERDUTE, 
expoziție protest
16 - 28 august
Muzeul de Artă
Deschisă inițial în noiembrie 
2015 la Muzeul Țăranului 
Român din București, printr-un 
proiect cultural finanțat de 
Administrația Fondului 
Cultural Național (AFCN), și iti-
nerată în mai 2016 la Muzeul 
de Artă din Brașov, expoziția-
protest „Muzeele pierdute“ 
poposește acum la Cluj-
Napoca, un alt oraș puternic 
afectat de „tăvălugul“ retroce-
dărilor de sedii și colecții mu-
zeale.

Clujul în perioada 
medievală și premodernă
19 august - 04 septembrie
Muzeul Național de Istorie 
a Transilvaniei
Expoziția marcheză împlinirea 
a 700 de ani de la data la care 
Clujul primea primul privilegiu 
orășenesc, statut consfinţit 
printr-o diplomă regală emisă 
la data de 19 august 1316 de 
către Carol Robert de Anjou, 
rege al Ungariei. Prin acest 
document se acordau clujeni-
lor libertățile specifice unui 
„oraș regal“ (civitas regia).

BREASLA OLARILOR CLUJENI
19 august - 17 septembrie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
Expoziția își propune să prezin-
te câteva aspecte din 
moștenirea culturală a acestui 
grup de meșteșugari, prin in-
termediul unor bunuri care au 
aparținut breslei de odinioară: 
diverse documente, lada de 
breaslă din patrimoniul 

Arhivelor Naționale – 
Sucursala Cluj și artefacte 
din colecțiile Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei – 
cahle, vase uzuale și decora-
tive realizate de către 
meșterii clujeni în secolele 
XVIII–XX.

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

Angus Baird | P?w?P?
29 iulie – 28 august
Fabrica de Pensule

Expoziţie: 
Istoria Otrăvurilor
28 mai – 27 august
Muzeul de Farmacie

Expoziţie Teodor Graur 
şi Cristian Rusu | M
10 iunie – 9 septembrie
Fabrica de Pensule
Expoziţia face parte din pro-
gramul Trei Schimburi, orga-
nizat în cadrul proiectului 
Hotspot.art – Artă şi Cultură 
Contemporană pentru 
Comunităţi, finanţat prin-
tr-un grant oferit de 
Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein şi Guvernul 
României şi derulat de Fabrica 
de Pensule.

Mesaje în cheie, expoziţie 
a pictorului I. Constantinescu
3 – 28 august
Muzeul de Artă
Ion Constantinescu, membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici din 
România – filiala Sibiu, s-a dis-
tins în intervalul 1993-2016 
printr-o activitate bogată, parti-
cipând la expoziţii colective şi 
saloane de artă din Franţa, 
Ungaria, Italia şi Spania.
În aceeaşi perioadă, artistul s-a 
remarcat şi prin expoziţii reali-
zate la importante muzee din 
România, precum Muzeul 
Municipal Mediaş, Muzeul de 
Artă Cluj-Napoca, Muzeul 
Naţional Cotroceni şi Muzeul 
Olteniei Craiova.

Gata de şcoală!
1 – 26 august
Este al treilea an în care organi-
zăm o campanie de strângere de 
fonduri, rechizite şi ghiozdane, 
pentru a ne asigura că grupul de 
copii cu care lucrăm şi frăţiorii lor 
vor începe şcoala în condiţii opti-
me. Avem nevoie de ghiozdane si 
rechizite pentru 12 băieţi şi pen-
tru 10 fete.

VINERI

Jungle Vibes IV
Padurea Hoia-Baciu

Seri de Vară Clujene 2016
12 - 27 august
Evenimentul a reunit anual 
talentați artiști clujeni, concer-
te de muzică live, jazz, blues, 
folk, demonstrații de dans, 
proiecții de film și teatru. În 
acest an evenimentul se 
desfășoară pe Plaja Grigorescu 
(12,14 august), în Piața 
Muzeului (19, 20 august) și în 
două noi locații : Curtea Bisericii 
Calvaria Mănăștur (26 august) 
și Grădina Botanică „Alexandru 
Borza“ (27 august).

SÂMBĂTĂ

ARTbecedar – ateliere 
creative pentru copii
Ora 11.00
Fabrica de Pensule
ARTbecedar este un program 
dedicat celor mici, în care pă-
rinţii îşi pot implica copiii în 
activităţi creative conduse de 
artişti din Fabrica de Pensule 
din Cluj-Napoca şi din comuni-
tatea artistică din jurul aceste-
ia.
Copiii au ocazia de a intra în 
contact cu artiştii şi de a învăţa 
de la ei despre diferite tehnici şi 
medii artistice, prin activităţi 

practice şi jocuri.

DUMINICĂ
Concertele de fanfară
Ora 18.00
Parcul Central
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Consiliile de administraţie 

ale regiilor autonome şi 

societăţilor afl ate sub auto-

ritatea Consiliului Judeţean 

Cluj şi-au depus rapoartele 

de activitate pentru primul 

semestru al anului în curs.

De exemplu, reprezentanţii 

Aeroportului Internaţional Cluj 

spun că există anumite „schim-

bări semnifi cative în situaţia afa-

cerilor” din cauza Consiliului 

Judeţean, dând exemplu rata-

rea depunerii cererii de fi nanţa-

re pentru implementarea trans-

portului intermodal, neregle-

mentarea situaţiei juridice a pis-

tei de 2100 metri şi neîntabula-

rea dreptului de proprietate a-

supra platformei Avitrans.

„Consiliul Judeţean a amâ-

nat în mai multe rânduri să sem-

neze contractul de asociere, deşi 

aeroportul a anunţat instituţia 

încă din 2013 despre necesita-

tea realizării asocierii. Astfel a 

fost ratat termenul de depune-

re a cererii de fi nanţare ducând 

totodată la ratarea atragerii de 

fonduri nerambursabile. Având 

în vedere că încă din luna sep-

tembrie 2014 s-a realizat recep-

ţia la terminarea lucrărilor afe-

rente obiectivului de investiţii 

«pistă de decolare-aterizare de 

3500 metri» s-a solicitat Consi-

liului Judeţean iniţierea unui 

proiect de hotărâre privind re-

glementarea situaţiei juridice a 

acestui obiectiv. CJ nu a stabi-

lit regimul juridic al acestui obiec-

tiv ceea ce duce la infl uenţarea 

bugetului de venituri şi cheltu-

ieli a aeroportului. În ceea ce 

priveşte platforma Aviatrans, 

deşi în repetate rânduri aeropor-

tul a solicitat Consiliului Jude-

ţean întăbularea dreptului de 

proprietate asupra imobilului şi 

căii de rulare avioane şi plat-

form parcare avioane în supra-

faţă de 8344,83 mp, drept de 

proprietate emis de Tribunalul 

Cluj în 2010, întârzierea CJ Cluj 

a dus la posibilitatea înscrierii 

în cartea funciară a sechestru-

lui asigurator până la concuren-

ţa sumei de 1.808.632 lei ceea 

ce duce în continuare prejudi-

cii judeţului Cluj, respectiv ae-

roportului”, se arată în raport.

Potrivit documentului, în se-

mestrul I al anului 2016, Aero-

portul Internaţional Avram Ian-

cu Cluj a înregistrat un record 

istoric în ceea ce priveşte trafi -

cul de pasageri (753.517 pasa-

geri), în creştere cu 12% faţă de 

semestrul I al anului 2015. Şi re-

prezentanţii societăţii Drumuri 

şi Poduri Judeţene (DPJ) Cluj 

spun în raport că „nerealizarea 

veniturilor prevăzute se dato-

rează lipsei fi nanţării la nivelul 

Consiliului Judeţean pentru lu-

crări de investiţii, motiv pentru 

care nu s-a putut lucra pe dru-

murile respective, DPJ Cluj ne-

putând susţine din fonduri pro-

prii aceste lucrări”. Conform ba-

lanţei de verifi care, la 30 iunie 

2016 DPJ Cluj a realizat în se-

mestrul I venituri totale în su-

mă de 22.797.904 lei faţă de ve-

niturile realizate în semestrul I 

în 2015 de 19.121.846 lei, cu toa-

te că şi-a prognozat venituri de 

peste 28 de milioane de lei. „Fac-

torii care au infl uenţat în sens 

negative activitatea DPJ Cluj 

sunt neutilizarea la capacitate 

maximă de producţie a utilaje-

lor din dotare precum şi a for-

ţei de muncă, subfi nanţarea con-

tractelor de modernizare a dru-

murilor judeţene de către Con-

siliul Judeţean la care s-au alo-

cat sume insufi ciente faţă de va-

loarea contractelor, încasarea cu 

întârziere a contravalorii lucră-

rilor executate în relaţia cu CJ 

Cluj”, se arată în raport.

Regiile şi societăţile din subordine „sar la gâtul” Consiliului Judeţean

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj 

merge mai departe cu 

construcţia Centrului de 

Deşeuri în ciuda declara-

ţiilor lui Alin Tişe care 

s-a arătat dispus să 

renunţe la investiţie. În 

acest sens, instituţia va 

încerca să atragă noi fon-

duri europene pentru a 

acoperi dezastrul prece-

dent.

Proiectul de hotărâre pri-

vind aprobarea proiectului 

„Sistem de Management In-

tegrat al Deşeurilor în judeţul 

Cluj” – faza II şi a cheltuieli-

lor legate de proiect va fi  dis-

cutat în şedinţa de Consiliu 

Judeţean care va avea loc săp-

tămâna viitoare.

Licitaţie anulată pentru 
proiectul fazat

„Având în vedere că pro-

iectul a fost fazat, Consiliul 

Judeţean va depune pentru 

partea a doua a proiectului o 

nouă cerere de fi nanţare. Va-

loarea totală a proiectului «Sis-

tem de Management Integrat 

al Deşeurilor în judeţul Cluj» 

– faza II este de 209.219.641 

lei (aproximativ 47 milioane 

de euro) bani care vor prove-

ni, în primă fază, din bugetul 

CJ Cluj”, spun reprezentanţii 

CJ Cluj.

Într-adevăr, la începutul a-

cestui an, managerul de pro-

iect al CMID Mariana Raţiu 

spunea că a primit acordul 

Ministerului Mediului şi a Mi-

nisterului Fondurilor Europe-

ne „să rupă proiectul în do-

uă”. Cu alte cuvinte, un con-

structor să fi nalizeze lucrări-

le pe partea de FIDIC Galben 

(fi nalizat în proporţie de 80%, 

potrivit ultimelor date primi-

te de la Consiliul Judeţean), 

iar un alt constructor urma să 

fi nalizeze FIDIC-ul Roşu.

Raţiu mai spunea că no-

ua conducere a Consiliului 

Judeţean (pe vremea preşe-

dintelului Marius Mânzat) a 

decis ca tot proiectul CMID 

(Centru de Management In-

tegrat al Deşeurilor) să fi e 

un singur contract, cu un 

singur constructor, şi de aici 

ar fi  survenit anularea lici-

taţiei din luna ianuarie pen-

tru fi nalizarea investiţiei. Să 

înţelegem de aici că s-a re-

venit la ideea fazării lucră-

rilor?

11,5 milioane de euro, 
incompetenţa echipei 
de implementare

„Deja sunt estimate câte-

va milioane de euro, ca şi cos-

turi neeligibile, în cazul în ca-

re decidem să continuăm lu-

crările la depozitul de deşe-

uri. Sunt bani care nu se vor 

deconta de la UE”, spunea în 

luna iulie Alin Tişe, preşedin-

tele CJ Cluj

Acele „câteva milioane de 

euro” s-au transformat în zeci 

de milioane de euro.

Potrivit proiectului de ho-

tărâre, Consiliul Judeţean Cluj 

va trebui să plătească 51,5 mi-

lioane (11,5 mlioane de euro) 

reprezentând cheltuieli neeli-

gibile a proiectului şi TVA-ul 

aferent cheltuielilor neeligibi-

le. Pe lângă aceşti bani, insti-

tuţia va mai scoate alte 2,6 

milioane de lei fără TVA, re-

prezentând 2% contribuţia CJ 

din valoarea eligibilă a pro-

iectului.

Până la rambursarea sume-

lor, bugetul CJ Cluj se va să-

răci cu încă 128,9 milioane lei 

reprezentând 98% din valoa-

rea eligibilă a proiectului şi 

cu alte 26,3 milioane lei re-

prezentând TVA-ul aferent 

cheltuielilor eligibile a proiec-

tului.

Potrivit CJ, faza II a pro-

iectului „Sistem de Manage-

ment Integrat al Deşeurilor în 

judeţul Cluj” va fi  fi nanţată 

prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014 – 

2020 (POIM).

Potrivit Consiliului Jude-

ţean, contractul de lucrări 

în baza căruia trebuia fina-

lizat Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor a fost 

reziliat în octombrie 2014, 

iar în prezent se derulează 

procedura de achiziţie pu-

blică pentru proiectarea şi 

execuţia obiectivului de in-

vestiţii.

Pe ce se duc banii

Potrivit proiectului de hotă-

râre, „în faza II a proiectului se 

vor derula următoarele activi-

tăţi: fi nalizarea Centrului de 

Management Integrat al Deşe-

urilor, respectiv construirea unui 

depozit de deşeuri judeţean 

conform având suprafaţa de 

7,7 ha, durata de viaţă de 5 ani 

şi capacitatea de depozitare de 

1.350.000 mc, fi nalizarea Sta-

ţiei de Tratare Mecano-Biologi-

că şi a Staţiei de Sortare, fi na-

lizarea Drumului de Acces la 

Centrul de Management Inte-

grat al Deşeurilor, achiziţiona-

rea de echipamente pentru sta-

ţiile de transfer, închiderea şi 

ecologizarea depozitelor de de-

şeuri neconforme din judeţ, re-

spectiv Pata-Rât, Turda, Câm-

pia Turzii, Gherla, Dej şi Hue-

din, construirea drumurilor de 

acces pentru Staţiile de Trans-

fer Mihai Viteazu, Huedin şi 

Gherla şi asistenţă tehnică în 

supervizarea contractelor de lu-

crări din cadrul proiectului Sis-

tem de Management Integrat 

al Deşeurilor în judeţul Cluj”.

Episodul 1 
din telenovela CMID

La sfârşitul lui 2014, CJ Cluj 

a reziliat contractul cu antre-

prenorul Atzwanger, invocând 

executarea unor lucrări ne-

conforme, iar în ianuarie 2015 

a depus o plângere penală îm-

potriva fi rmelor care execută 

lucrările la centru. Mai mult, 

conducerea CJ Cluj a decis re-

zilierea contractului şi cu fi r-

ma Napoca SA, fi rmă căruia 

Atzwanger îi subcontractase 

lucrările de construcţie a Cen-

trului de Deşeuri. Napoca SA 

aparţine omului de afaceri 

Ioan Bene, care a fost trimis 

în judecată pentru dare de mi-

tă în dosarul fostului preşe-

dinte al CJ Cluj Horea Uiorea-

nu şi care în prezent este cer-

cetat şi într-un dosar de spă-

lare de bani şi evaziune fi sca-

lă cu un prejudiciu estimat la 

3 milioane de euro.

Între timp, procurorii Par-

chetului de pe lângă Judecă-

toria Cluj-Napoca au început 

urmărirea penală pentru lu-

crări fără autorizaţie, excavări 

ilegale şi furt de pământ la 

obiectivul Centrul de Mana-

gement Integrat al Deşeurilor 

(CMID) în judeţul Cluj.

O expertiză geotehnică re-

levă faptul că lucrările execu-

tate la Centrul de Deşeuri con-

ţin grave defi cienţe care pun 

în pericol întregul amplasa-

ment, experţii clujeni îndrăz-

nind să numească această lu-

crare una “malefi că”. Exper-

tiza arată faptul că există ris-

cul real ca întreaga construc-

ţie să se prăbuşească.

Echipa de implementare a 

proiectului, aproximativ 20 

de persoane, a încasat în to-

tal din noiembrie 2011 şi pâ-

nă în prezent 1.050.510 lei, 

adică peste 235.000 de euro. 

Din echipa de implementare 

a proiectului la Centrul de 

Deşeuri, se numără, printre 

alţii, Mariana Raţiu (mana-

ger de proiect), Vinicius Măr-

geanu, Simona Tatomir, Şte-

fan Iliescu, Corina Salanţă, 

Sanda Oltean, Diana Coman 

sau Claudiu Salanţă.

Centrul de Deşeuri, mai scump 
cu 22,6 de milioane de euro
Lucrări mai scumpe, milioane de euro decontate din buzunarele clujenilor, licitaţii cu repetiţie. 
Începe episodul 2 din telenovela Centrului de Deşeuri.

Potrivit CJ Cluj, din cele 47 milioane de euro, o parte vor 
merge pentru închiderea și ecologizarea depozitelor de de-
șeuri neconforme din judeţ, respectiv Pata-Rât, Turda, 
Câmpia Turzii, Gherla, Dej și Huedin. Nu înţelegem cum 
Consiliul Judeţean intenţionează să atragă noi fonduri euro-
pene pentru închiderea și ecologizarea acestor depozite în 
contextul în care pentru aceste lucrări există deja licitaţie și 
s-au adjudecat fi rmele care se ocupă de aceste proiecte. 
Asocierea SC Nordconforest SA- SC Finara Consult SRL- SC 
Interdevelopment SRL a câștigat licitaţia pentru închiderea 
depozitelor Pata Rât, Gherla, Huedin și Turda, contra sumei 
de 27,3 milioane lei, iar pentru restul depozitelor a fost în-
cheiat contract cu Asocierea SC Geiger Transilvania SRL – 
Wilhelm Geiger Gmbh&CP.KG-Coplan Consultanţi Arhitecţi 
Ingineri SRL contra sumeo de 8,1 milioane lei.

Licitaţii cu repetiţie

COSTURI

107,5 mil.
lei era valoarea 
întregului proiect 
al Centrului 
de Deşeuri în 2011

COSTURI

209,2 mil.
lei este doar valoarea 
celei de-a doua faze 
a proiectului Centrului 
de Deşeuri
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CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj
Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ că 

în perioada 29.08.2016 – 02.09.2016 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj“ 
SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sectoare:

Lucrări de întreținere curentă și lucrări de întreținere periodică pe drumuri județene:
- DJ 109 :Răscruci – Borsa – Aschileu,km 15+000 – 32+000
- DJ 109A: Vultureni – Panticeu – Recea Cristur km 27+000 – 48+000
- DJ 109C: Gherla – Taga – Camaras, km 13+000 – 39+200
- DJ 109E: Vad- lim. jud. Salaj, km 8+900 – 17+000
- DJ 161: DN 16-Gadalin –Bontida – Panticeu, km 0+000-39+000 (pe sectoare).
- DJ 161C: Iclod – Alunis, km 0+000 – 15+000
- DJ 172A: Lim. jud. BN-Habadoc-Taga,km 33+000 – 39+400
-DJ 107R: Baisoara –Muntele Baisorii,km 28+650 – 47+350

Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 0+000 – 4+000.
Reabilitare si modernizare DJ 107R:Muntele Baisorii-Muntele Mare, km 47+350 – 58+650
Reabilitare si modernizare DJ 108C:Manastireni-Calata –Margau,km 36+050 – 59+000.

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

PUBLICITATE

Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 27 August 2016

A opta acţiune de colectare a deşeurilor electrice din acest an se va desfăşura sâmbătă, 
27 august 2016 şi va fi  organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt rugaţi să le aducă la punctele 
de colectare puse la dispoziţia acestora:

¤ Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
¤ Centru – zona Sala Sporturilor
¤ Cartierul – intersecţia străzilor Gheorghe Dima și Pasteur

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate de un angajat al societăţii în 
intervalul orar 0900- 1300, iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil intenţia de a se debarasa de 
deșeurile electrice provenite din casare. Conform contractului de salubritate, DEEE sunt 
preluate de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea benefi ciarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele electrice și electronice (DEEE) este 
un aspect important pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:

¤  DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; DEEE distrug mediul datorită 
substanţelor toxice pe care le conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în 
sol, ape și aer; (ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp de 30 ani, frigiderele 
conţin freon, o substanţă responsabilă de distrugerea stratului de ozon care protejează 
atmosfera de radiaţiile UV).

¤  DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și acumulatorii conţin materiale 
utile cum ar fi  cupru, nichel, cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu 
aruncate la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se evită/se micșorează 
extragerea de materii prime care duc la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste deșeuri să ajungă în locurile 
special amenajate pentru ca ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 0264-456863 (gratuit din reţeaua 
Romtelecom), sau 0786.429.547 (poate fi  contactat sambătă între 9 si 13);

Anul acesta s-a stabilit ca aceste campanii să aibă loc lunar, în ultima zi de sâmbătă 
din lună. Astfel, următoarea acţiune de colectare a DEEE va fi  organizată în data de 24 
septembrie.

Centre de informare şi 

promovare turistică vor fi  

deschise în aeroporturile 

din toată ţara, în urma 

unui protocol semnat, 

miercuri, între Federaţia 

Asociaţiilor de Promovare 

Turistică (FAPT) din 

România şi Asociaţia 

Aeroporturilor din 

România (AAR).

În urma protocolului din-

tre cele două asociaţii, în ter-

minalele aerogărilor, vor fi  

amenajate centre de informa-

re turistică în care, pe lângă 

regiunea în care se afl ă aero-

portul, va fi  promovat şi lito-

ralul românesc, Delta Dună-

rii sau Valea Prahovei.

Preşedintele FAPT, Corina 

Martin, a declarat că este vor-

ba despre o „alianţă strategi-

că”, pentru dezvoltarea circu-

laţiei turistice către şi între 

destinaţiile turistice româneşti 

şi pentru reprezentarea şi pro-

movarea acestora.

„Vom deschide centre de 

informare turistică, în aero-

porturi, astfel încât, în aero-

portul din Cluj, de exemplu, 

să se regăsească materiale de 

promovare a Clujului şi regi-

unii, dar şi materiale de pro-

movare a litoralului, Deltei 

Dunării sau Văii Prahovei”, a 

declarat Corina Martin.

Ea spune că, prin acest pro-

tocol de colaborare, FAPT şi 

AAR îşi propun schimbul de 

informaţii, organizarea de ac-

ţiuni de promovare în comun, 

în scopul promovării potenţi-

alului turistic, a creşterii vizi-

bilităţii destinaţiilor turistice 

şi a numărului de turişti atraşi.

„Vom merge împreună la 

târgurile de turism, vom dis-

cuta împreună cu companiile 

aeriene şi autorităţile locale, 

pe care le reprezentăm, şi vom 

organiza împreună evenimen-

te de promovare turistică şi 

de aviaţie”, a mai afi rmat pre-

şedintele FAPT.

Preşedintele AAR, David Ci-

ceo, spune că cei interesaţi vor 

avea acces mai uşor către re-

giunile turistice din ţară.

„Pentru prima dată, ne u-

nim forţele şi ne propunem 

să conectăm litoralul româ-

nesc cu aeroporturi majore 

din România şi să creştem îm-

preună circulaţia turistică în-

tre aeroporturile şi destinaţi-

ile turistice din România, pen-

tru a oferi astfel acces mai fa-

cil şi direct turiştilor spre a vi-

zita Bucovina, Transilvania, 

Oltenia, Delta Dunării, Dobro-

gea şi alte regiuni turistice ma-

jore ale României”, a declarat 

David Ciceo.

Aeroportul din Cluj va avea 
centru de informare turistică

Situaţia critică în care se 

afl ă patrimoniul construit, 

situaţie cauzată de demo-

lările nejustifi cate, aban-

donul deliberat sau inter-

venţiile abuzive, a declan-

şat un dialog între Ordinul 

Arhitecţilor din România 

(OAR) şi Ministerul 

Culturii, în iulie 2016, 

pentru deblocarea si reme-

dierea acestei stări de fapt.

OAR a adresat o scrisoare 

deschisă premierului Români-

ei privind posibilele măsuri de 

deblocare si optimizare a ca-

drului de protecţie a patrimo-

niului, conform Strategiei de 

Apărare Naţională din aprilie 

2016 care recunoaşte patrimo-

niul ca obiectiv de interes na-

ţional alături de alte aspecte 

esenţiale precum securitatea, 

sănătatea sau educaţia.

Interviul pentru Mediafax 

cu Şerban Ţigănaş (foto), Pre-

şedintele OAR, arată cât de im-

portante sunt arhitectul şi pa-

trimoniul naţional în România.

De fapt, de ce arhitecţii 
nu-s luaţi în seamă în Ro-
mânia? Ce cultură lipseşte?

Şerban Ţigănaş: Arhitecţii 

nu sunt luaţi în seamă în Româ-

nia pentru că anii de comunism 

i-au şters din categoria ”claselor 

conducătoare”, neavând datele 

ideologic corecte ale proletaria-

tului disciplinat, subordonat par-

tidului unic. În prezent partidul 

nu mai este unic, dar nici depar-

te de asta nu suntem, iar inde-

pendenţa în gândire şi discursul 

polemic şi creativ al arhitectului 

este un coşmar pentru cei care 

s-au înrolat în logica disciplinei 

de partid. Cum instituţiile au fost 

politizate, această disciplină a 

penetrat capilar domeniul pu-

blic, în care arhitecţii puternici 

şi responsabili sunt indezirabili. 

E nevoie de buni executanţi şi 

se pare că ne e greu să fi m aşa 

ceva. Altă cauză a absenţei ar-

hitecţilor din procesele de deci-

zie suntem noi înşine şi concu-

renţa neloială inevitabilă în so-

cietatea din care facem şi noi 

parte. Lipseşte cultura construi-

rii atât din perspectiva înţelege-

rii necesităţii unor procese com-

plexe care să conducă spre de-

cizii cât şi din perspectiva capa-

cităţii de evaluare critică a rezul-

tatelor. Noi suntem în epoca cti-

toriilor, a liderilor din adminis-

traţie cărora li se atribuie toate 

realizările. Mai lipseşte o înţele-

gere a ceea ce însemnă de fapt 

a fi  în serviciul public, adică func-

ţionar în administraţie, care e alt-

ceva decât să fi  stăpân pe un do-

meniu, cum apare din compor-

tamentul multor servitori publici.

De ce acum v-a ajuns cuţitul 
la os şi aţi scris premierului?

Cuţitul e demult la os şi a 

trecut şi prin os, protecţia pa-

trimoniului fi ind în faliment 

consolidat, dacă pot spune aşa. 

Am scris acum premierului 

pentru că suntem de părere că 

acest guvern a dat semnale bu-

ne în sensul deschiderii spre 

colaborare, mai ales prin Mi-

nisterul Culturii şi dorim să 

catalizăm o situaţie favorabi-

lă dar să ne şi ataşăm supor-

tul necesar al opiniei publice.

De ce ar trebui societatea 
să fi e conştientă de reven-
dicările OAR?

Ordinul Arhitecţilor din Ro-

mânia a fost creat prin lege pen-

tru a organiza o profesie de in-

teres public prin rezultatele ei 

construite. Fără suportul socie-

tăţii vocea noastră nu poate fi  

sufi cientă şi de aceea suntem 

extrem de interesaţi de partene-

riatele care se nasc pentru în di-

ferite scopuri legate de arhitec-

tură şi fenomenele construirii. 

Ceea ce e important e că toc-

mai acum se naşte un astfel de 

parteneriat cu Ministerul Cultu-

rii, tocmai pentru a încerca pe 

termen lung să ieşim prin cola-

borare din acest faliment al con-

servării patrimoniului, de care 

vorbeam. Pe termen scurt ne 

oferim resursele, în special u-

mane, pentru a interveni acolo 

unde statul a eşuat în a îşi asi-

gura competenţele de care are 

nevoie în cadrul proceselor le-

gate de protecţia patrimoniului 

imobil. Voluntariem.

„Ca urmare a situaţiei criti-

ce în care se afl ă patrimoniului 

construit, situaţie cauzată de de-

molările nejustifi cate, abando-

nul deliberat sau intervenţiile 

abuzive, Ordinul Arhitecţilor din 

România (OAR) a acceptat in-

vitaţia la dialog iniţiată de Mi-

nisterul Culturii, din luna iulie 

2016, pentru deblocarea şi re-

medierea acestei stări de fapt.

Semnalăm cu această ocazie 

cauzele, respectiv practicile ma-

jore, care din punctul nostru de 

vedere au favorizat situaţia ac-

tuală, blocând demersul de pro-

tecţie a patrimoniului şi, prin in-

fl uenţă, calitatea spaţiului urban:

Lipsa unor politici publice 

coerente de protecţie şi integra-

re a patrimoniului precum şi ca-

renţe legislative, cu impact ne-

gativ asupra identităţii comuni-

tăţilor şi a cadrului construit.

Lipsa interesului factorilor 

de decizie în a rezolva proble-

ma subdimensionării resurse-

lor umane şi fi nanciare precum 

şi a deprofesionalizării celor 

dintâi în cadrul instituţiilor cu 

atribuţii de protecţie a patrimo-

niului care a condus la calita-

tea slabă a proiectelor şi acţi-

uni ilegitime asupra patrimo-

niului, îngreunarea până la blo-

care, a procesului de autoriza-

re, supra-reglementările precum 

şi discrepanţa între avizele Di-

recţiilor de Cultură şi autoriza-

ţiile emise de administraţia pu-

blică locală, presiuni şi confl ic-

te de interes pentru obţinerea 

avizelor din partea Ministeru-

lui Culturii sau a serviciilor 

acestora, rămase fără suport ju-

ridic şi forţă de decizie”, se ara-

tă în scrisoarea deschisă adre-

sată Prim-Ministrului Dacian 

Cioloș de către OAR.

Şerban Ţigănaş: 
„Cuţitul e demult la os 
şi a trecut şi prin os”
În opinia lui Șerban Ţigănaş, arhitecţii nu sunt luaţi 
în seamă în România pentru că anii de comunism 
i-au şters din categoria „claselor conducătoare”.

Șerban Țigănaș, președintele Ordinului Arhitecților din România
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PUBLICITATE

Expoziţie de pictură la Teatrul „Aureliu Manea“
organizată în cadrul ZMT 2016

Începând de astăzi, 25 august și până duminică, 28 
august 2016, cei interesaţi pot vizita Expoziţia de pictură 
de la Teatrul Municipal ,,Aureliu Manea’’, organizată în 
cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului 2016. 
Expoziţia poate fi  vizitată în fi ecare zi începând cu ora 
12.30 și pâna la ora 19.00.

Artiștii care își expun lucrările în cadrul acestei expoziţii 
sunt: Maria Cristea, Maria Ilişiu, Vasile Taşcă, Manole Ciui, 
Dumitru Popa, Ioan Crişan, Iosif Stegaru, Larisa Oniş, Cornelia 
Vidraşcu, Gavril Nechifor, Felicia Răcean, Flaviu Bugnariu, 
Teo Prutean, Cristina Oprea, Anca Kis, Oleg Rusnac.

Vă așteptăm cu drag să va bucuraţi de un adevărat 
festin vizual al culorii și stilului la
Expoziţia de pictură ZMT 2016!

Liberalii vor discuta la 

Liga Aleşilor Locali, care 

va avea loc în perioada 

25-26 august, la Braşov, 

aspecte care ţin de statu-

tul aleşilor locali, clarifi -

carea regimului incompa-

tibilităţilor şi salarizarea 

primarilor.

Preşedintele PNL Bucu-

reşti, Cristian Buşoi, a anun-

ţat care vor fi  principalele 

puncte de pe agenda discu-

ţiilor de la Liga Aleşilor Lo-

cali, de la Braşov.

„Un subiect important ca-

re trebuie dezbătut cu multă 

onestitate în spaţiul public, 

cel al salarizării aleşilor locali 

pentru că în bună măsură in-

tegritatea şi performanţa tre-

buie să vină cu un nivel adec-

vat al salarizării evident la ni-

velul României şi în compa-

raţie cu salarizarea altor ca-

tegorii cu responsabilităţi ase-

mănătoare”, a anunţat, zilele 

trecute Cristian Buşoi, la fi na-

lul şedinţei Comisiei de uni-

fi care a partidului.

Totodată, clarifi carea regi-

mului incompatibilităţilor va 

fi  luată în discuţie.

„Vor fi  câteva discuţii im-

portante care ţin de statutul 

primarilor şi statutul aleşilor 

locali, o mai bună clarifi care 

a regimului incompatibilită-

ţilor care în acest moment 

generează multe confuzii şi 

multe probleme administra-

tive şi în instanţe, evident şi 

în contencios administrativ, 

şi chestiuni care nu ţin de as-

pecte de încălcare a legii, ci 

doar de incompatibilităţi”, a 

precizat Buşoi.

Comisia de unifi care a luat 

în discuţie şi agenda începutu-

lui de sesiune parlamentară, 

săptămâna viitoare. Cel mai 

probabil, în aceeaşi zi cu BPN, 

care se va întruni miercuri, va 

avea loc o întâlnire cu grupu-

rile parlamentare PNL pentru 

a stabili principalele priorităţi 

legislative şi aspectele politice.

Înainte de alegeri, PNL cere salarii 
mai mari pentru primari

Camera Deputaţilor şi 

Senatul au fost convoca-

te pe 1 septembrie în 

ultima sesiune parla-

mentară a legislaturii, 

deciziile fiind publicate 

în Monitorul Oficial.

Deputaţii au fost convo-

caţi joi, 1 septembrie, înce-

pând cu ora 13, în timp ce 

senatorii sunt aşteptaţi să 

se reunească la ora 16.00, 

în ultima sesiune înaintea 

alegerilor care vor avea loc 

la o dată ce va fi stabilită 

de Guvern, după discuţiile 

cu liderii partidelor, varian-

tele cele mai vehiculate fi-

ind 4 şi 11 decembrie.

În prima zi a sesiunii, de-

putaţii şi senatorii vor ale-

ge componenţa Birourilor 

Permanente şi conducerea 

grupurilor parlamentare.

Potrivit regulamentului, 

grupurile trebuie să propu-

nă reprezentanţii în condu-

cerea Camerei şi Senatului, 

în funcţie de ponderea lor 

parlamentară, cu excepţia 

preşedintelui care este ales, 

în mod normal, pentru un 

mandat de patru ani, la în-

ceputul legislaturii. La Ca-

mera Deputaţilor, preşedin-

ţia este asigurată de soci-

al-democratul Florin Iorda-

che, ca interimar.

Tot atunci se va decide şi 

data alegerilor parlamenta-

re De altfel, reprezentanţii 

Guvernului poartă negoci-

eri cu liderii partidelor po-

litice pentru stabilirea de co-

mun acord a datei organi-

zării alegerilor parlamenta-

re, Executivul înclinând spre 

11 decembrie.

„Guvernul a propus două 

variante pentru organizarea 

alegerilor parlamentare, 4 şi 

11 decembrie, cu accent pe 11 

decembrie, deoarece pe 4 es-

te prea devreme faţă de 1 De-

cembrie, de zilele libere. S-au 

purtat şi se poartă în continu-

are negocieri cu reprezentan-

ţii partidelor politice”.

Executivul intenţionează 

să emită cât mai repede Ho-

tărârea de Guvern pentru 

stabilirea datei alegerilor 

parlamentare, deoarece pro-

iectul de ordonanţă de ur-

genţă pentru suplimentarea 

numărului secţiilor de vota-

re pentru românii din stră-

inătate conţine termene ex-

prese care se raportează la 

data alegerilor.

Parlamentarii se vor 
reuni pe 1 septembrie

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

La Cluj, noul mare PNL 

funcţionează tot ca îna-

inte. Deşi acum există 

un singur preşedinte, 

foştii pedelişti şi vechii 

liberali îşi stabilesc can-

didaţii în şedinţe sepa-

rate.

Liberalii se întrunesc abia 

săpămâna viioare în şedin-

ţă de Birou Permanent Ju-

deţean, iar data până la ca-

re au decis să îşi bată can-

didaţii „în cuie” este jumă-

tatea lunii septembrie.

Ca şi vechii liberali, foş-

tii pedelişti au venit cu pro-

puneri noi. Printre cei care 

îşi doresc un mandat în Par-

lament se regăsesc fostul 

primar de la Turda Tudor 

Ştefănie, (care de altfel nici 

nu şi-a dorit să mai candi-

deze la locale, visând la un 

mandat în Legislativ), Flo-

rin Stamatian, consilier lo-

cal şi fost prefect sau con-

silierii judeţeni Călin Tuluc 

şi Mariana Leş. Pe lista ex-pe-

deliştilor care vor în Parla-

ment mai figurează consili-

erii locali Ionică Pop şi Mi-

haela Suciu, precum şi fos-

tul europarlamentar Rareş 

Niculescu.

Vă reamintim, și din par-

tea fostului senator Alin Tişe 

există o intenţie de a candida 

la parlamentare, aşa cum Mo-

nitorul de Cluj a scris recent, 

însă acesta a susţinut în repe-

tate rânduri că nu va renun-

ţa la funcţia de preşedinte al 

Consiliului Judeţean pentru 

un mandat în Parlament. Ră-

mâne astfel de văzut dacă nu 

se va răzgândi până la alegeri.

Între timp însă, de pe lis-

ta vechilor liberali au dis-

părut câteva nume. Deşi ini-

ţial era unul dintre vechii li-

berali care şi-au depus in-

tenţia de a candida pentru 

un mandat în Camera De-

putaţilor, viceprimarul Dan 

Tarcea a anunţat că nu va 

părăsi funcţia de viceprimar 

al municipiului Cluj-Napo-

ca pentru un mandat în Par-

lament.

Dan Tarcea a anunţat pe 

contul său de Facebook că 

este onorat să fie validat pe 

o poziţie eligibilă pentru Ca-

mera Deputaţilor, dar rămâ-

ne la Cluj să îşi ducă la ca-

păt mandatul de viceprimar. 

Tarcea a fost urmat de Do-

rin Lojigan, primar ul mu-

nicipiului Câmpia Turzii.

Primul pe lista vechilor 

liberali pentru Camera De-

putaţilor este deputatul Adri-

an Oros, urmat de Marius 

Mânzat, vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj şi 

Mircea Abrudean.

Pe lista pentru Senat pri-

mele locuri sunt ocupate de 

Marius Nicoară şi Gabriel 

Gârboan.

Foștii PDL-işti trag de timp 
cu lista candidaţilor 
la Parlamentul României
Deşi iniţial au decis ca data limită pentru stabilirea ordinii pe lista 
pentru parlamentare să fie 21 august, cele două tabere al noului 
mare PNL nu reuşesc să ajungă la un consens.
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Clubul Pensionarilor de pe 

strada Horea numărul 108 

este poate cel mai aglome-

rat club pentru seniori al 

Primăriei. Zilnic, de la ora 

deschiderii până după 

masă la închiderea progra-

mului, toate mesele sunt 

ocupate. Toţi seniorii se 

cunosc între ei, joacă 

jocuri de masă, merg în 

excursii, fac petreceri şi 

microrevelioane.

La Clubul Pensionarilor de 

pe strada Horea, zi de zi este 

forfotă mare. Din stradă, se văd 

mesele ocupate în întregime şi 

încărcate cu piese de rummy, 

şah, table sau cărţi. Este evi-

dent că acest club este printre 

cele mai frecventate din oraş şi 

dovada că a fost un succes ide-

ea Primăriei de a face cluburi 

pentru pensionari în fi ecare car-

tier. Ceea ce nu se simte din 

stradă este zumzetul din inte-

rior. De obicei, toate cele 12 

mese sunt ocupate. Aşa era şi 

joi la prânz. Aşezaţi în grupuri 

de câte patru-cinci persoane, 

seniorii joacă table, şah sau 

rummy. Nimeni nu stă degea-

ba. Deşi se concentrează intens 

la joc, oamenii mai şi discută, 

glumesc, iar fumătorii mai ies 

afară la ţigară.

Clubul Pensionarilor de pe 

strada Horea 108 numără aproa-

pe 500 de membri. Dintre aceş-

tia, în fi ecare zi, aproximativ 

80-100 trec pe la club. Se simt 

atât de bine aici încât îşi pe-

trec şi câte o jumătate de zi la 

club. Este locul în care şi-au 

făcut parteneri de joc şi de dis-

cuţii, un loc viu care îţi arată 

că bătrâneţea poate fi  trăită 

într-un mod amuzant şi altfel 

decât discutând despre proble-

mele zilnice ale acestei vârste.

Cum arată o zi din viaţa 
unui membru al Clubului 
Pensionarilor

Vasile Giurgiu a fost meca-

nic de locomotivă înainte de 

pensionare şi este unul din-

tre membrii clubului care vin 

aproape zilnic să îşi petreacă 

câteva ore cu amicii de aici. 

De trei ani şi-a făcut acest obi-

cei. Îi pare bine că îşi poate 

petrece timpul şi în acest mod. 

Mai are multe pe agenda sa 

zilnică, dar încearcă să vină 

cât de des poate la club.

Spune că dimineaţa, primul 

lucru pe care îl face este să se 

barbierească. Face zilnic acest 

lucru. Apoi, după micul dejun 

îşi ia tratamentul şi vine la Clu-

bul Pensionarilor, „dacă nu a-

par alte probleme, cum ar fi  

mersul la piaţă, reparatul ma-

şinii sau ceva de făcut la ca-

bana de la Dezmir”.

„La club jucăm rummy, şah, 

în afară de tenis de masă că nu 

am voie să fac efort. Tablele îmi 

place cel mai mult, deşi mai 

obişnuiesc să joc şi şah”, spu-

ne Vasile Giurgiu. Spune că îşi 

petrece cam 3-4 ore la club, de 

la 10.00 până pe la 14.00-15.00, 

apoi merge acasă sau mai re-

zolvă una-alta prin oraş.

Despre politică nu se dis-

cută la club. Acesta este su-

biectul pentru acasă. La club 

lumea se relaxează, nu au ne-

voie de nervii cauzaţi de po-

litică. „Care îs fumători mai 

merg la o ţigară, mai discută. 

Citim ziarele, mai punem câ-

te o muzică. Despre politică 

nu discutăm aici. Eu acasă, 

sincer vă spun, mă uit la po-

litică, dar aici venim să ne 

destindem”, adaugă membrul 

clubului.

Femeile preferă 
să joace rummy

Dacă bărbaţilor le place 

mai mult să joace şah şi ta-

ble, femeile preferă rummy. 

Doamnele sunt mai puţine de-

cât domnii. Joi, o singură ma-

să era a doamnelor, printre 

care se „infi ltrase” totuşi un 

domn. Jucau rummy şi discu-

tau. Nastasia Baciu este una 

dintre doamnele membre ale 

Clubului Pensionarilor de pe 

Horea. Spune că a lucrat 40 

de ani la Vinalcool „la îmbu-

teliere şi un pic şefă”.

Este foarte încântată de tot 

ceea ce se poate face la club. 

De aceea vine zilnic şi stă de 

dimineaţa până după masa, 

către ora 15.00 – 16.00, aproa-

pe de ora de închidere. „Acum 

sunt pensionară şi mai vin la 

club, mai discutăm, mai jucăm 

rummy. Noi suntem încântaţi 

de ceea ce a făcut domnul pri-

mar pentru noi, pensionarii. Îi 

foarte bine aici, ca clubul ăst a 

nu mai e niciunul, e frumos”, 

afi rmă Nastasia Baciu.

Merg în excursii 
şi fac petreceri de ziua lor

La club nu doar se joacă 

jocuri de masă. Se citesc zia-

re, se ascultă muzică şi se dis-

cută. Mai mult, se fac petre-

ceri cu ocazia zilelor de naş-

tere, se organizează microre-

velioane şi excursii. „Noi sun-

tem foarte sociabili, mergem 

în excursii. Asta-i gaşca mea”, 

declară doamna Nastasia şi 

arată spre câteva fotografi i în 

care apare un grup vesel de 

seniori. Spune că pozele sunt 

dintr-o excursie la Crucea I-

ancului. Au mai fost şi la mor-

mântul lui Arsenie Boca. Toa-

te evenimentele speciale au 

fost imortalizate în fotografi i 

care sunt puse pe perete.

Campionul la table 
de anul acesta

Printre membrii clubului 

de pe strada Horea 108 se afl ă 

şi doi campioni la table. Unul 

dintre ei este Teodor Zimbo-

rean, 68 de ani şi a fost direc-

tor economic. De doi ani vi-

ne la clubul de pe strada Ho-

rea. El este campionul la ta-

ble de anul acesta cu care se 

mândreşte clubul. Concursul 

a fost un open, nu a fost doar 

pentru pensionari, a avut loc 

acum două săptămâni, pe ma-

lul Someşului şi au concurat 

peste 50 de persoane.

Spune că a reuşit să câşti-

ge locul I „prin perseverenţă, 

ca întotdeauna în viaţă. Tot 

ce am făcut am făcut cu gân-

dul să fi u cel mai bun, inclu-

siv la jocul de table. Chiar da-

că pare o distracţie, mi-am 

propus ca la un moment dat 

să devin cel mai bun. Mi-a 

plăcut întotdeauna jocul de 

table, l-am jucat şi în tinere-

ţe. În acea perioadă jucam 

destul de mult şi cu soţia mea 

căreia îi plăcea foarte mult. 

Am jucat până când au apă-

rut în viaţa noastră cele două 

fete, iar după aceea nu am 

mai avut timp”.

Ieri la prânz, bineînţeles că 

juca table cu amicii de la club. 

Şi aştepta să vină organizato-

rii concursului de table să îi 

înmâneze diploma.

Campionul la table 
de anul trecut

Şi anul trecut, Clubul Pen-

sionarilor de pe Horea a avut 

un campion: Emil Petruş. El a 

câştigat campionatul de table, 

la care au participat peste 60 

de pensionari de la toate clu-

burile din oraş. A câştigat 1.000 

lei şi o diplomă pe care scrie 

„se acordă premiul pentru cel 

mai tablagiu dintre tablagii 

pentru deosebitul talent care 

l-a manifestat la concursul de 

table, ediţia 2015”.

„Eu aici dau lecţii de table, 

nu joc, cu toată modestia. Şi 

îmi place foarte mult şi teni-

sul de masă pentru că de opt 

ani de când sunt la pensie tre-

buie să fac şi mişcare”, pre-

cizează Emil Petruş.

Cine sunt cei care 
au grijă de club

Seniorii care îşi petrec o 

parte din timpul liber la club 

nu sunt lăsaţi singuri, de ca-

pul lor. De bunul mers al clu-

bului se ocupă trei persoane: 

şeful Vasile Anton şi cele do-

uă ajutoare ale sale: Dan Gri-

gore Şamşa şi Vasile Cean. Joi, 

doar ajutoarele erau la club, 

şeful era plecat pe teren să 

ajute la distribuirea ajutoare-

lor cu alimente de la Uniunea 

Europeană.

Dan Grigore Şamşa îşi înce-

pe ziua de lucru la ora 09.00. 

„Începem cu deschiderea uşii, 

la ora 09.00 şi aşteptăm să vi-

nă pensionarii pentru a începe 

activităţile lor zilnice: jocuri de 

rummy, şah, ping pong, cărţi, 

socializăm, discutăm tot felul 

de probleme care ne interesea-

ză. Eu lucrez aici din 2012 şi de 

atunci ne gospodărim activita-

tea şi cu ajutorul Primăriei ca-

re ne asigură apă potabilă, şer-

veţele, hârtie igienică şi alte pro-

duse”, explică ajutorul şefului.

Lucrează la club 
de când s-a deschis

Vasile Cean este al doilea 

ajutor al şefului clubului. El 

lucrează la club de când s-a 

deschis, în 2011. Spune că îi 

place munca pe care o face şi 

este încântat de faptul că merg 

în excursii şi organizează eve-

nimente. „Îmi place că oame-

nii preferă să vină aici să so-

cializeze, decât să meargă în 

crâşme. Se împrietenesc unii 

cu alţii, mai ales bărbaţii pen-

tru că ei sunt mai mulţi decât 

femeile. Organizăm excursii 

împreună cu alte cluburi şi cu 

ajutorul Primăriei, iar reveli-

oanele noi între noi. Adunăm 

bani, găsim sponsori, facem 

comandă la o fi rmă de cate-

ring, ne aduce mâncare. La 

microrevelioane nu există sub 

50 de persoane, pe cuvânt. 

Dacă ar fi  sala mai mare ar fi  

mai mulţi. În excursii am fost 

la Crucea lui Avram Iancu, la 

mormânt la Arsenie Boca. Aco-

lo a fost cel mai frumos, am 

mers cu două autocare 

pline”,povesteşte Vasile Cean.

„Clubbing” la vârsta a treia. Cum 
se distrează seniorii Clujului la cel 
mai de succes Club al Pensionarilor
Printre cei 500 de membri ai Clubului Pensionarilor de pe strada Horea sunt şi doi campioni la table.

Doi dintre membrii Clubului Pensionarilor de pe strada Horea joacă o partidă de șah

Grigore Şamşa, Emil Petruș, Nastasia Baciu, Teodor Zâmborean

Vasile Giurgiu la Clubul Pensionarilor de pe Horea

Pe pereți sunt fotografi i de la evenimentele speciale

Rummy-ul este unul din jocurile preferate ale seniorilor

Imagine de ansamblu din Clubul Pensionarilor de pe Horea
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Instructorul auto Vasile 

Burdea le-a pus „covrigu’n 

mână” în cei 45 de ani de 

activitate la peste 10.000 

de şoferi, unii dintre ei 

sportivi şi persoane renu-

mite. Pasionat de tânăr de 

motoare şi de cai putere a 

reuşit să conducă maşini 

pe care noi acum le vedem 

numai în fi lmele despre 

liderii unor ţări sau gang-

steri, printre care Zil, Gaz, 

Pobeda Molotov, Steagul 

Roşu sau Carpaţi.

Vasile Burdea este clujean 

get-beget. Din cei 76 de ani pe 

care îi are, mai mult de jumăta-

te i-a petrecut la volanul maşini-

lor. Şi nu a luat nicio amendă. 

Povestea clujeanului care i-a lă-

sat mască pe mai marii Armatei 

Române în anii ’60 prin îndemâ-

narea, abilitatea şi refl exele pe 

care le avea este cu adevărat im-

presionantă. Tânăr, pasionat de 

motoare şi adrenalină, de la vâr-

sta de 18 ani viaţa sa a fost mai 

mereu „pe roţi”. El a povestit 

pentru Monitorul de Cluj ce în-

seamnă să fi i instructor în zile-

le noastre, cum era şofatul în 

timpul comunismului, dar şi des-

pre momentele în care a condus 

maşini care au devenit acum de 

epocă.

Pasionat de maşini 
de mic copil

Vasile Burdea se poate con-

sidera, în glumă spus, „oaia 

neagră” a familiei. Dintre toa-

te rudele sale numai el este 

pasionat atât de mult de ma-

şini. Dacă la început a fost 

mecanic auto, ulterior a de-

venit instructor auto.

„Am avut vreo 5 motocicle-

te după ce am împlinit vârsta 

de 18 ani, iar apoi după ce am 

ieşit din armată vreo 4 maşini. 

De mic mi-a plăcut acest dome-

niu. Am lucrat înainte să fac ar-

mata la Cooperativa Metalurgia, 

când era şcoala de meserii. De 

acolo am început cu strungărie, 

freză, făceam sobe. La fi ecare 

etapă făceam cam un trimestru. 

Până la urmă am ajuns la ma-

şini. Acolo mi-a convenit mai 

mult, chit că era mai murdar. 

Am făcut un curs la o şcoală de 

maiştri şi mi-am obţinut breve-

tul de mecanic auto”, îşi înce-

pe pensionarul povestea.

Ofertat de Armată

În armată, viaţa tânărului 

şi-a urmat cursul normal. Pasi-

onat de maşini, a câştigat foar-

te uşor concursurile organizate 

şi a fost observant de căpitani 

şi generali şi împuternicit să-i 

înveţe ce este şofatul pe recruţi.

„În timpul armatei ne-au dus 

la o specializare la Roman. 

Atunci am avut categoriile A, 

B, C luate şi am făcut concurs 

cu diferite maşini. Am luat lo-

cul întâi. M-au reţinut acolo ca 

şi instructor. Colegii care veneau 

în armată îi specializam eu. Aco-

lo am fost instructor un an de 

zile. În 1962 am ieşit din arma-

tă. M-au ofertat să rămân aco-

lo să mă facă ceva şef de garaj 

sau altceva. Dar mi-a fost des-

tul cât am stat în armată. Am 

zis că nu mai fac nimic. Eram 

câte 500 şi ne-au adunat pe toţi 

acolo. Era un căpitan inginer 

care ne-a explicat poziţia maşi-

nii, cum trebuie să legi un plug, 

cum trebuie să treci printr-o 

groapă, cum să treci prin apă. 

A fost o lecţie cu fotogafi i. Du-

pă care am ieşit în poligon şi fi -

ecare aveam lângă el instructor. 

Am făcut acolo vreo două sau 

trei concursuri pe un camion cu 

39 de locuri. Am bătut un timp 

record de două sau de trei ori. 

Pe când să vin acasă acest că-

pitan m-a întrebat dacă nu vreau 

să rămân acolo ca instructor”, 

a spus Vasile Burdea.

Pregătit în Germania 
şi Italia

Întors din armată în 1962, 

acesta s-a angajat ca şi meca-

nic auto timp de şapte ani de 

zile. Pentru că era bun, a fost 

trimis de autorităţi în străină-

tate la specializări în Germa-

nia sau Italia pentru a fi  la zi 

cu ultimele noutăţi în dome-

niul automobilelor.

„După ce am venit din ar-

mată am fost trimis la Trabant 

la specializare în Germania, 

în RDG. Am stat aproape o 

lună. De asemenea, am fost 

în Italia în Torino la compa-

nia Fiat încă o lună. Ne trimi-

teau din ţară cam pe cei mai 

buni. Şi tineri mai ales. Tre-

buia să fi m la curent cu ma-

şinile acestea moderne. Aco-

lo ne duceau diminaţa la fa-

brică şi până la ora 15:00 tot 

făceam practică. După o lună 

de zile ne-am obişnuit. Pu-

team să comunicăm mai bi-

ne cu mecanicii”, a spus in-

structorul auto.

După şapte ani de zile, timp 

în care a reparat sute de ma-

şini, a renunţat la meserie, 

dar nu şi la domeniu: s-a fă-

cut instructor auto.

A picat un examen auto

Deşi are condusul în sân-

ge, nu mereu a fost aşa. Poa-

te părea greu de crezut, dar 

şi el a picat un examen auto.

„Eu am învăţat să conduc 

din armată. Acolo era sigur al-

tă mentalitate, ştiau alţii deja 

să conducă şi pe parcurs mi-am 

luat nişte notiţe, mi-am făcut 

un plan de lecţii şi am început 

de la zero: cunoaşterea maşi-

nii, cum să stai la volan, re-

glatul scaunului. Am învăţat 

foarte mult singur. De aseme-

nea, şi de la profesori de la 

transporturi care ne ţineau cur-

suri am mai învăţat. După, am 

dat examen pentru atestat de 

instructor. Primul examen de 

şofer auto l-am picat cu suc-

ces că n-am ştiut nimic. Du-

pă-aia m-am pus pe învăţat”, 

a menţionat Vasile Burdea.

Aproape să conducă 
la parada din 23 august

Clujeanul era cât pe ce să 

conducă un autoturism mar-

ca Zil la o paradă în Bucureşti 

într-o zi de 23 august.

„Înainte să mă eliberez din 

armată am fost trimis la Bu-

cureşti cu un Zil nou nouţ 

pentru parada din 23 august. 

Am fost o dată la pregătire şi 

nu le-au convenit celor care 

organizau parada maşina sau 

altceva şi ne-au trimis înapoi 

la Otopeni. Acolo am stat pâ-

nă în octombrie. În octombrie 

ne-au dus înapoi la Roman şi 

m-am eliberat. În 3 sau 4 de-

cembrie. Atunci a fost şi pro-

blema cu Berlinul de Vest şi 

cel de Est. Era în 1962. Atunci 

ne-au luat şi trei săptămâni 

ne-au dus la Cincu”, a decla-

rat Vasile Burdea.

Cum erau maşinile atunci?

Maşinile conduse de Vasi-

le Burdea l-ar face invidios pe 

orice pasionat de maşini. De 

la Vil, Gaz, Pobeda Molotov, 

Steagul Roşu sau Carpaţi, aces-

ta a condus maşini care au fă-

cut de-a lungul timpului isto-

rie în automobilism.

„Maşinile pentru şcoala de 

şoferi de atunci erau foarte bu-

ne. Aproape erau scoase din 

stoc. Nu erau uzate. Cauciu-

curile erau foarte bune. În ar-

mată erau puse la punct foar-

te bine. Cele din transport erau 

mai răblăgite, cu care se mai 

căra una alta. Cele mai multe 

modele atunci erau Vil-uri, Ga-

zul şi Pobeda Molotov. Molo-

tovul era un model foarte bun, 

era pus la punct şi mergea foar-

te bine. Caroseria era mai mi-

că. Era 4x4. Camioanele erau 

Steagul Roşu, Vil şi un Carpaţi 

sau Buceag”, şi-a adus amin-

te instructorul auto.

Cum trebuie 
să fi i ca instructor?

Înainte să fi i instructor au-

to trebuie să fi i psiholog, es-

te de părere cel care timp de 

45 de ani a pregătit peste 

10.000 de conducători auto.

„Trebuie să fi i foarte răbdă-

tor ca instructor auto şi să vezi 

cum este elevul: meloman, re-

calcitrant, nervos. După pozi-

ţia lui trebuie să-i explici, să 

nu strigi la el. Sunt unii la ca-

re le place să strigi. Fiecare cu 

temperamentul lui. Trebuie să 

fi i puţin şi psiholog înainte să 

fi i instructor auto. Să simţi o-

mul. De asemenea, trebuie să 

ai acele calităţi să-i poţi trans-

mite la elev tot ceea ce simţi 

ca să înţeleagă şi el mai bine 

şi uşor. Elevul când vine ha-

bar n-are să conducă”, este de 

părere Burdea.

Şi-a făcut rudele şoferi. 
Şi nu numai

Printre cei pe care i-a pre-

gătit, bineînţeles, fetele sale, 

nepoţii şi prietenii, dar şi spor-

tivi cunoscuţi, cum ar fi  Vio-

rel Rus.

„Pe toţi i-am făcut şoferi: 

fetele mele, ginerele sau ne-

poţica. Şi pe colegii cu care 

am făcut polo i-am făcut şo-

feri. Pe antrenorul naţionalei 

din Bucureşti, Rus Viorel, ca-

re era din Cluj şi era la Dina-

mo. Când era în cantonament 

făceam ore cu el. Nu era atunci 

aşa restricţie să faci ore cum 

e acum. Îţi lăsa maşina să faci 

ce vrei. Acum tot trebuie scris 

pe hârtie. Pot să dorm liniştit 

în maşină când conduce un 

elev pe care eu l-am pregă-

tit”, a precizat Vasile Burdea.

Cum sunt şoferii tineri azi?

Instructorul auto este de 

părere că tinerii din ziua de 

astăzi care devin şoferi sunt 

recalcitranţi. N-au răbdare şi 

vor să arate „ce ştiu”, iar în 

zilele noastre „trebuie să ai 

nervi de oţel şi răbdare”.

„Şoferii tineri mi se par 

foarte recalcitranţi. Sunt mai 

în vână. Vor să arate ce ştiu 

şi este rău. Cele mai multe ac-

cidente sunt din cauza vite-

zei, neacordarea priorităţii, 

maşinile sunt puternice acum. 

Nu mai sunt cum era pe tim-

puri. Atunci puteai să apeşi 

pe pedala de acceleraţie şi mai 

mult de 80 nu mergea. Cum 

este acum circulaţia foarte 

aglomerată şi în Cluj şi în Bu-

cureşti trebuie să ai nervi de 

oţel şi răbdare: vin autobuze-

le, vin taximetriştii. Când vi-

ne o maşină de şcoală mai a-

pare câte un taximetrist care 

se opreşte în faţa ta ca să co-

boare clientul şi tu trebuie să 

opreşti. E mai încurcat acum 

trafi cul”, crede Vasile Burdea.

Viteza la volan

Deşi conduce de la vârsta 

de 18 ani motocicleta, nu a fost 

pasionat niciodată de viteză. 

Chiar se poate lăuda că n-a lu-

at nicio amendă în viaţa lui.

„Nu prea mi-a plăcut să 

merg cu maşina cu viteză. 

N-ai siguranţa respectivă. Când 

mă duc şi pe autostradă mai 

mult de 100 – 120 de kilome-

tri pe oră nu merg. În locali-

tăţi unde scrie limita de vite-

ză că este 50 mă duc cu 50 

sau 60. Depinde cum vine cel 

din faţă. Dacă nu, te prinde 

radarul şi ai de plătit. Până în 

momentul de faţă n-am avut 

amenzi de circulaţie în viaţa 

mea. Fără penalizări. Am avut 

grijă să merg regulamentar. 

Cu cât mergi mai tare cu atât 

creşte şi consumul”, a decla-

rat Vasile Burdea.

Foşti elevi, deveniţi colegi

Din cei peste 10.000 de 

elevi pe care i-a avut unii i-au 

devenit colegi.

„În cariera mea de 45 de 

ani de instructor auto am pre-

gătit peste 10.000 de condu-

cători auto. Am până şi foşti 

colegi instructori auto pe ca-

re eu i-am învăţat să condu-

că”, a concluzionat Burdea.

Instructorul auto prin mâinile căruia 
au trecut jumătate din şoferii din Cluj
Povestea clujeanului care a pregătit peste 10.000 de conducători auto în decursul unei jumătăţi de veac.

Vasile Burdea, la volanul maşinii sale
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Vasile Burdea, la vârsta de 27 de ani, la volanul unei maşini

Instructorul auto Vasile Burdea împreună cu colegii săi de la şcoala de şoferi
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Mitropolitul Clujului a 

resfi nţit sâmbătă, 20 

august 2016, biserica fi liei 

Târguşor a parohiei 

Fizeşu Gherlii din proto-

popiatul Gherla.

Un sobor de 19 preoţi a slu-

jit alături de Înaltpreasfi nţia Sa 

pe Altarul de vară din curtea 

bisericii, unde programul a con-

tinuat cu Sfânta Liturghie. În 

cadrul slujbei, Părintele Mitro-

polit a vorbit despre importan-

ţa Bisericii în viaţa creştinilor.

Biserica din fi lia Târguşor 

datează din anul 1981 şi a fost 

amplu reabilitată în ultimii ani, 

cu sprijinul credincioşilor ce 

numără nu mai mult de 60.

Cu atât mai mult, râvna mi-

cii comunităţi a fost felicitată de 

Înaltpreasfi nţitul Andrei care a 

oferit diplome de aleasă cinsti-

re celor implicaţi în renovarea 

locaşului de cult. Tuturor aces-

tora, credincioşi şi ofi cialităţi lo-

cale deopotrivă, le-a mulţumit 

la fi nal şi protopopul de Gher-

la, părintele Paul Isip.

„Casa Domnului 
şi Poarta Cerului”

În cuvântul de învăţătură 

adresat celor aproape 100 de 

persoane care au participat la 

resfi nţirea bisericii fi liei Târgu-

şor, Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei a vorbit despre importanţa 

Bisericii în viaţa creştinilor, ca 

fi ind locul în care aceştia se pot 

întâlni cu adevărat cu Hristos:

Dragostea faţă de biserică v-a 

determinat pe frăţiile voastre să 

o reîmpodobiţi, să o reparaţi, 

pentru că intuiţi cât de impor-

tantă este Biserica pentru dum-

neavoastră. Biserica este casa 

lui Dumnezeu pentru că ne în-

tâlnim cu El duminică de dumi-

nică şi Dumnezeu în Biserică 

întinde masă mare şi ne pune 

pe masă cea mai preţioasă hra-

nă, Trupul şi Sângele Fiului Său. 

Că este Casa Domnului şi Poar-

ta Cerului au intuit toţi Sfi nţii 

Părinţi iar în general, când este 

vorba de sfi nţirea unei biserici 

şi lecturile şi rugăciunile subli-

niază acest lucru.

Mitropolitul Clujului a resfinţit 
biserica filiei Târguşor

În perioada 1-4 septembrie 

2016, la Bucureşti, va avea 

loc Întâlnirea Tinerilor 

Ortodocşi din toată lumea, 

eveniment cu participare 

naţională şi internaţională, 

organizat cu binecuvânta-

rea Sfântului Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române 

de Arhiepiscopia 

Bucureştilor, în colaborare 

cu Patriarhia Română.

În contextul Anului oma-

gial al educaţiei religioase a 

tineretului creştin ortodox, a-

ceastă întâlnire reprezintă o 

încununare a evenimentelor 

dedicate tinerilor şi organiza-

te în anul 2016 pe cuprinsul 

Patriarhiei Române.

La acest eveniment vor 

participa 2500 de tineri cu 

vârsta cuprinsă între 16 şi 35 

de ani din toate eparhiile Pa-

triarhiei Române, precum şi 

reprezentanţi ai unor Biserici 

Ortodoxe surori.

Din programul Întâlnirii Ti-

nerilor Ortodocşi din toată lu-

mea menţionăm:

Joi, 1 septembrie 2016, la ora 

18.00, pe esplanada Catedralei 

Patriarhale, va avea loc deschi-

derea ofi cială a evenimentului, 

când tinerii participanţi vor fi  

întâmpinaţi de Preafericitul Pă-

rinte Patriarh Daniel. În cadrul 

festivităţii de deschidere va fi  

ofi ciată slujba de Te Deum, ur-

mată de prezentarea invitaţilor 

şi de câteva momente artistice;

în prima parte a zilelor de 

vineri, 2 septembrie, şi sâmbă-

tă, 3 septembrie 2016, tinerii vor 

participa la două ateliere de lu-

cru a căror tematică esteImpor-

tanţa şi activitatea tinerilor în 

Biserică. Aceste ateliere se vor 

desfăşura în mai multe unităţi 

de învăţământ din Capitală;

În a doua parte a celor do-

uă zile, tinerii vor vizita obiec-

tive culturale din Capitală; În 

seara zilei de vineri, după un 

moment de rugăciune la Cate-

drala patriarhală, va avea loc 

un concert de muzică uşoară 

în Parcul Titan (IOR), începând 

cu ora 20.00; sâmbătă seara, 

începând cu ora 19.00, la Sala 

Palatului din Capitală, va avea 

loc o conferinţă cu tema Iisus 

Hristos – Bucuria Vieţii, urma-

tă deProcesiunea Luminilor pe 

traseul: Sala Palatului – Calea 

Victoriei – Splaiul Independen-

ţei – Catedrala patriarhală;

duminică, 4 septembrie 

2016, începând cu ora 09.00, 

tinerii vor participa laSfânta 

Liturghie ofi ciată de Preaferi-

citul Părinte Patriarh Daniel, 

înconjurat de un sobor de ie-

rarhi, preoţi şi diaconi, în fa-

ţa Catedralei Mântuirii Nea-

mului. La fi nalul Sfi ntei Litur-

ghii, Părintele Patriarh Dani-

el va adresa un mesaj celor 

prezenţi. În încheiere, ştafeta 

evenimentului va fi  predată 

Arhiepiscopiei Iaşilor, viitoa-

rea organizatoare a Întâlnirii 

Tinerilor Ortodocşi.

Evenimentul este organi-

zat în parteneriat cu Secreta-

riatul de Stat pentru Culte, 

Primăria Generală a Munici-

piului Bucureşti, Primăriile 

Sectoarelor 1, 2, 3, 5 şi 6, U-

niversitatea Politehnica din 

Bucureşti, Universitatea Bu-

cureşti, Inspectoratul Şcolar 

General al Municipiului Bu-

cureşti şi Centrul de Presă 

„Basilica” al Patriarhiei Ro-

mâne.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi 
din toată lumea, în septembrie 
la Bucureşti

Divizia 4 Infanterie 

Gemina a sărbătorit zile-

le acestea centenarul 

printr-o serie de mani-

festări. Miercuri dimi-

neaţa, de la ora 10.00, a 

avut loc în piaţa Avram 

Iancu, ceremonia milita-

ră de decorare a 

Drapelului de Luptă cu 

Ordinul „Virtutea 

Militară în grad de 

Ofiţer, cu însemn pentru 

militari, de pace”.

La ceremonia militar-reli-

gioasă au participat nu doar 

militari şi ofi cialităţi judeţe-

ne şi naţionale, ci şi preoţi 

din Cluj, care alături de ÎPS 

Părinte Andrei, Arhiepisco-

pul şi Mitropolitul Clujului, 

au ofi ciat o scurtă slujbă re-

ligioasă. Întâistătătorul Epar-

hiei Clujului a vorbit cu pri-

lejul împlinirii 100 de ani de 

la înfi inţarea Armatei a IV-a 

despre două mari virtuţi cre-

dinţa în Dumnezeu şi ataşa-

mentul şi dragostea faţă de 

valorile naţionale.

Festivitatea dedicată săr-

bătoririi centenarului Devi-

ziei a 4-a Infanterie Gemi-

na a continuat în Piaţa Şte-

fan cel Mare, unde a avut 

loc o a doua ceremonie de 

dezvelire a unei plăci come-

morative în faţa sediului Co-

mandamentului Diviziei.

Manifestările dedicate 

aniversării centenarului Di-

viziei 4 Infanterie Gemina 

au debutat marţi, 16 august 

2016, cu o expoziţie de teh-

nică şi echipamente milita-

re organizată la Batalionul 

317 Cercetare Vlădeasa. Tot 

marţi a fost inaugurat pri-

mul muzeu cu tehnică mi-

litară în aer liber, amenajat 

în apropierea poligonului 

din Someşeni.

Armata a IV-a s-a înfiin-

ţat în noaptea de 14/15 au-

gust 1916, prin Înaltul De-

cret, semnat de regele Fer-

dinand I al României. Pri-

mul comandant a fost gene-

ralul de divizie Constantin 

Prezan, cel care, în 1930, a 

fost distins cu gradul su-

prem de mareşal.

Mitropolitul Clujului, prezent la manifestările dedicate 
centenarului Deviziei 4 Infanterie Gemina

Alexandra Andereş

Mănăstirea Mihai Vodă de 

la Turda este, de la an la 

an, un loc tot mai impor-

tant de pelerinaj pentru 

creştinii din întreaga ţară, 

care vin atât să se închine 

aşezământului monahal 

ocrotit de Sfi nţii Arhangheli 

Mihail şi Gavriil, cât şi să îl 

comemoreze pe marele 

voievod Mihai Viteazul, a 

cărui moarte a avut loc pe 

câmpia de la Turda, în anul 

1601.

Aici, acum aproape 40 de 

ani a fost ridicat monumen-

tul în cinstea lui Mihai Vi-

teazul, unde an de an, cadre 

militare şi religioase ofi cia-

ză Parastasul pentru sufl etul 

său. Începând din acest an, 

în care se împlinesc 415 ani 

de la moartea lui Mihai Vi-

teazul, sărbătoarea de la mă-

năstirea Mihai Vodă s-a mu-

tat pe ritul calendarului nou, 

cel Gregorian pe care îl avem 

în Biserica Ortodoxă Româ-

nă, astfel că dacă până acum 

comemoram moartea voie-

vodului la 9 august, înce-

pând din acest an, o vom fa-

ce la 19 august, în ton cu 

noul calendar.

Sărbatoarea la Mănăstirea 

Mihai Voda a început astăzi, 

19 august 2016, în jurul orei 

9:00, cu Sfânta Liturghie ofi -

ciată de Mitropolitul Clujului, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei, alături de care a slujit 

un numeros sobor de preoţi 

împreună cu arhidiaconul Cla-

udiu Grama, consilier pe pro-

bleme de misiune şi protocol 

al Arhiepiscopiei Clujului.

Slujba s-a desfăşurat pe Al-

tarul de vară al mănăstirii, în 

prezenţa a sute de credincioşi 

şi a numeroase ofi cialităţi lo-

cale şi judeţene, a prefectului 

judeţului Cluj, Gheorghe Vuş-

can, a numeroşi primari şi ofi -

cialităţi militare. Cu toţii cu 

asistat după aceea la Parasta-

sul în memoria voievodului 

Mihai Viteazul care a avut loc 

la monumentul din faţa mă-

năstirii, unde s-a continuat cu 

depunerea de coroane de fl ori 

din partea instituţiilor statului 

şi a instituţiilor turdene, o sce-

netă pregătită de actorul şi o-

mul de cultură Virgil Decea-

nu, ai cărei protagonişti au fost 

preoţii Sebastian Zahan şi Do-

rin Sas dar şi parada militară.

În cuvantul Înaltpreasfi n-

ţitului Părinte Andrei dar şi 

al celorlalte ofi cialităţi s-a 

subliniat importanţa deose-

bită a acestui aşezământ mo-

nahal care reprezintă o îm-

preună slavire adusă pe de 

o parte lui Dumnezeu si pe 

de altă parte martirilor şi ero-

ilor neamului românesc, ca-

re, aşa cum spunea şi Înalt-

preasfi nţitul Andrei nu au a-

părat doar pământul româ-

nesc ci şi credinţa strămo-

şească a neamului.

Mănăstirea Mihai Vodă va 

sărbători anul viitor 15 ani 

de la punerea pietrei de te-

melie, ani în care s-au reali-

zat foarte multe lucruri în-

tre care se numără şi biseri-

ca mănăstirii- o copie fi delă 

a bisericii mănăstirii Mihai 

Voda din Bucureşti, ctitorită 

de însuşi domnitorul Mihai 

Viteazul, dar şi corpul de 

chilii, clopotniţa şi alte edi-

fi cii importante.

Manastirea este, aşa cum 

subliniau şi ofi cialităţile pre-

zente astăzi la hramul isto-

ric, un loc care merită să de-

vină un important aşezământ 

de pelerinaj pentru memo-

ria istorică deosebită pe ca-

re o păstrează între aceste 

ziduri ridicate cu osteneală 

dar cu multă cinste de ob-

ştea monahală.

Mănăstirea Mihai Vodă 
de la Turda, locul în care istoria 
se împleteşte cu rugăciunea
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Omul din intuneric
L-D: 14:00

Noua vieti
L-D: 17:00

Mecanicul 2
V, S, D, L, M, Mi: 20:00

Pradatorii
V, S, D, L, M, Mi: 23:00

Coliziunea
J: 23:00

Marele Urias Prietenos 3D
J: 20:00

Cinema Victoria
Kiki, el amor se hace
V: 20:00; S: 22:30; D: 17:30; 
L: 15:00; Mi: 22:30; J: 17:30

Nouă vieţi
V: 15:00; S: 17:30; M: 15:15; Mi: 
17:30 ; J: 20:00

Ben-Hur
V: 17:30; S: 15:00; D: 20:00; L: 
22:30; M: 17:30; Mi: 20:00; 
J: 15:15

Profesorul de vioară
V: 22:30; S: 20:00; D: 15:00; L: 
17:30; M: 20:00; Mi: 15:15 ; J: 
22:30

War Dogs:tipii cu arme
D: 22:30; L: 20:00; M: 22:30

Pete şi dragonul dublat
V: 13:00; S: 13:00; D: 13:00

Cinema City Polus
Finding Dory 3D dublat
V – J 12:10

Ice Age 5: Collision course 3D 
dublat
V, L – J 13:00; S – D 11:00, 13:00

Jason Bourne
V – Ma 22:10

Bad Moms
V – Ma 19:20; Mi – J 21:40

Suicide Squad 3D
V – Ma 15:00, 17:30, 20:00, 
21:30, 22:40; Mi – J 15:00, 17:30, 
20:00, 22:40

The secret life of pets 3D dublat
V – L, Mi – J 12:00, 14:00, 16:00, 
18:10; Ma 12:20, 14:40, 16:10

Sausage party
V – L, Mi – J 16:10

Lights out
V – L, Mi – J 20:10; Ma 20:20

Pete's Dragon dublat
V, L – J 12:10

Pete's Dragon 3D dublat
V, L – J 12:40, 15:00, 17:10; S – D 
12:50, 15:00, 17:10

Ben-Hur 3D
V, L – J 14:20, 16:50, 19:30, 
22:00; S – D 11:50, 14:20, 16:50, 
19:30, 22:00

Barbie Star Light Adventure dublat
V – J 12:20, 14:20, 16:30

War Dogs
V – L, Mi – J 18:00, 20:30, 22:50; 
Ma 18:10, 20:30, 22:50

Don't breath
V – J 14:30, 18:20, 20:20, 22:20

Mechanic: Resurrection
V, L – J 14:50, 17:00, 19:10, 
21:20; S – D 12:40, 14:50, 17:00, 
19:10, 21:20

Nine lives
V – J 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30

The secret life of pets dublat
V, L – J 12:50

Collide
Mi – J 22:10

The BFG 3D dublat
Mi – J 19:20

Cinema City Iulius
Finding Dory 3D dublat
V – J 14:00

Ice Age 5: Collision course 3D 
dublat
V, L – J 13:30; S – D 11:20, 13:30

Jason Bourne
V – Ma 22:00

Bad Moms
V – J 20:40

Suicide Squad 3D
V, L – J 14:00, 16:30, 19:10, 
21:40; S – D 11:20, 13:50, 16:30, 
19:10, 21:40

The secret life of pets 3D
V – J 20:00

The secret life of pets 3D dublat
V, L – J 12:00, 14:20, 16:20, 
17:30; S – D 11:50, 13:50, 16:00, 
17:30

Sausage party
V – J 18:50

Lights out
V – J 22:50

Hell or High Water
V – J 15:00

Pete's Dragon dublat
S – D 11:40

Pete's Dragon 3D dublat
V, L – J 12:10, 13:20, 15:30, 
17:50; S – D 11:10, 13:20, 15:30, 
17:50

Ben-Hur 3D
V, L – Ma 12:20, 14:50, 18:20, 
19:40, 20:50, 22:10; S – D 12:10, 

14:50, 18:20, 19:40, 20:50, 
22:10; Mi – J 12:20, 14:50, 19:40, 
20:50, 22:10

Barbie Star Light Adventure 
dublat
V, L – J 13:20, 15:10, 17:00; S – D 
11:30, 13:20, 15:10, 17:00

War Dogs
V – Ma 12:30, 17:10, 19:30, 21:50; 
Mi – J 12:30, 17:10, 19:30, 22:00

Don't breath
V – J 16:10, 18:10, 20:10, 22:30

Mechanic: Resurrection
V, L – J 13:40, 15:50, 18:00, 
20:10, 22:20; S – D 11:30, 13:40, 
15:50, 18:00, 20:10, 22:20

Marauders
V – J 15:30, 17:50, 20:20, 22:40

Nine lives
V, L – J 12:00, 13:20, 15:20, 
17:20, 19:20, 21:30; S – D 11:20, 
13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:30

Collide
Mi – J 21:50

The BFG 3D dublat
Mi – J 18:30

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Naţionala de fotbal a artiştilor vs. Echipa 
autorităţilor locale la ZMT 2016

Un meci „galactic” se anunţă la Turda, vineri, 26 august 
2016, începând cu ora 13.30, pe stadionul mic al Colegiului 
Naţional „Mihai Viteazul” unde „Naţionala de fotbal a 
artiştilor“ va întâlni „Echipa autorităţilor locale“.

Naţionala de fotbal a artiştilor este alcătuită din Andrei 
şi Kamara – Alb Negru, Adrian Enache, Lucian Ghimiş, 
Ralfl o, Gimmy Dub, Uddy, Ionica Moroşanu, Mattyas, 
Cornel Păsat, Free Deejays, Ionuţ Andraş, Dan Cruceru 
şi Trouble Crew iar antrenorul echipei gazdă este nimeni 
altul decât primarul Cristian Matei.

La ora 13.30 mingea de fotbal cu care se va juca 
meciul demonstrativ va fi  adusă pe stadion de o 

echipă de paraşutişti!

Atmosfera va fi  una incendiară iar spectatorii și suporterii 
vor avea la dispoziţie vuvuzele și steaguri pentru a-și 
încuraja favoriţii.

Ioan Onacă, singurul jucător în viaţă al echipei Sticla 
Arieșul Turda, câștigătoarea Cupei României în anul 1961, 
acum în vârstă de 78 de ani, va executa lovitura de start 
și prima pasă a meciului.

Moderatorul acestui eveniment este Bogdan Rădulescu 
iar arbitru Florin Potora.

Vă așteptăm cu drag și în număr cât mai mare pentru 
a face galerie așa cum se cuvine echipei autorităţilor locale 
și naţionalei de fotbal a artiștilor!

PUBLICITATE
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aştept telefoane la 0760-185659. 
(10.20)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, mobilat, 
utilat, decomandat, et. 1 
sau 2, de preferat cart. 

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilități, apă, gaz, cu-
rent, telefon, TV cablu  și grădină 
de 33 ari. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0264-593488. (2.7)

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-

de și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, întăbulat, preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

TERENURI

¤ Vând în Dezmir, la 11 km de 
Cluj, 29 ari de teren intarvilan, 
utilităţi apă, gaz, curent, front la 
drum. Inforrmaţii suplimentare 
la tel. 0744-613954. (1.7)

¤ Vând teren pentru construcții 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
supr. 1066 mp, lângă Kaufl and 
de 3000 mp, 3000 mp și 7500 
mp. Inf. la tel. 0773-756130. 
(2.7)

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

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

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

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spațiu 
comercial, pe B-dul Eroilor, 60-
80-180-300-800 mp sau pe 
străduță 20 mp, cu 400-500 eu-
ro, între Cinema Victoria și Pre-
fectură. Tel. 0766-239803. (2.3)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ S.C. angajează MANIPULANT 
DEPOZIT.
Inf. la telefon 0751-069723. 
(1.15)

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(12.14*)

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (1.7)

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
motor în patru timpi de 49 cmc, 
patru viteze, ambreaj semiauto-
mat, pornire la pedală și automa-
tizată, sisteme de alarmă, dispo-
zitiv antifurt. Inf. la telefon 
0723-064864. (2.7)

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 

stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (1.7)

¤ Cumpăr portbagaj pentru auto-
turism MATIZ. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (2.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0732-633306. (1.7)

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

MOBILIER

¤ Vând 2 fotolii balansoar din 
lemn natur, saltea din burete, 
preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0744-613954. (1.7)

¤ Vând pat mare (dublu), dulap 
cu o ușă, dulap pentru încălţă-
minte, două fotolii și o masă fru-
moasă. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0732-633306. (1.7)

¤ Vând canapea nerabatabilă, 
pentru hol, foarte frumoasă. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-613954. (1.7)

¤Vând scaune ergonometrice cu 
5 picioare, la preţuri convenabile. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (2.7)

¤ Vând masă din lemn masiv 
de 8 persoane, lăcuită, cu pi-
cioare din fi er și două bănci cu 
picioare rabatabile, pentru tera-
se, cabane, persoane care au 
casă cu curte. Inf. la tel. 
0745-569336. (2.7)

¤ Vând două canapele extensibi-
le, model vechi, dulap cu două 
uși, dulap pentru haine și lenjerie 
cu furnir, tapiţerie pentru reca-
mier, nou tapiţată. Relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257. 
(2.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidromasaj și hi-
droterapie. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-064864. (2.7)

¤ Vând un dispozitiv metalic 
(depărtător) chirurgical din in-
ox, nou, pentru operaţii pe ab-
domen deschis la om sau ani-
male. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând mașină de scris, multe 
vase, haine și alte obiecte casni-
ce. Informaţii la tel. 
0732-633306. (1.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (2.7)

¤ Vând URGENT peste 20 de 
buc. feţe de masă, lucrate manu-
al, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, preţ negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând haine triate, foarte bune 
de purtat la vânzare pieţe. Inf. la 
tel. 0773-756130. (2.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și 2 carpete, preţ ne-
gociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (2.7)

¤ Ieftin! Vând încălţăminte foar-
te bune, sortate, pentru vânzare 
la pieţe și multe alte produse. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. 
(2.7)

¤ Vând trei paltoane bărbătești 
nr. 50-52 și trei de damă cu că-
ciulă de lână nr. 48-50, preţuri 
foarte mici, negociabile. Inf. la 
tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând centrală pentru piese 
sau folosinţă. Aștept telefoane la 
0773-756130. (2.7)
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¤ Vând coniac de 47°, la preţul 
de 30 RON și rachiu de 53° la 
preţul de 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând două perechi de role nr. 
36 și 38, din piele, preţ negocia-
bil. Sunaţi la tel. 0264-591965. 
(2.7)

¤ Vând două corturi de două 
persoane, culoare albastru, sac 
de dormit și saltea din piele 10 
kg, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(2.7)

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

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

¤ ARDELEAN, intelectual, cu 
simţul umorului, 60 de ani, sin-
gur, handicap ușor, doresc co-
respondenţă cu doamne/dom-
ni. Vă rog să scrieţi la BAT GA-
BRIEL, str. Morii nr. 7-9, Aiud 
515200, jud. Alba.

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionarii de artă, 
12 bucăţi de piese de artizanat 
din aramă, statuete, tave cu pa-
hare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare 
căprior (ţap) și colţi de mis-
treţi, un colţ a fost medaliat, 

preţ negociabil. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (2.7)

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

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

¤ Cumpăr colecţie de poze 
vechi, insigne românești, fani-
oane, fotbaliști, medalii, deco-
raţii, fotografi i, cer și ofer serio-
zitate. Aștept oferte serioase. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(2.7)

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

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

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

DONAŢII

¤ Donez grătar confecţionat din 
fi er forjat. Informaţii la tel. 
0745-569336. (2.7)

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

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

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

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

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
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Cursuri acreditate pentru coafor
La Ciao Bella Academy punem la dispozitie cele mai 

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

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

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

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

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

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria comunei Apahida, Judetul Cluj, organizeaza, 
conform preverilor HG nr.286/2011, concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 
funcţii contractuale vacante:

Şofer I în cadrul Seriviciului de Administrare a Domeniului 
Public și Privat și Gospodărire Comunală

Concursul se organizează astfel:
-  proba scrisă în data de 20.09.2016 – ora 10,00 la sediul 

Primăriei comunei Apahida;
-  interviul în data de 22.09.2016 – ora 10,00 la sediu 

Primărei comunei Apahida.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- liceu sau scoala profesionala;
- vechime în muncă minim 1 an;
- posesor permis de conducere categoriile – B, C, D și E

Îngrijitor copii în cadrul Creșei de Copii Apahida
Concursul se organizează astfel:
-  proba scrisă în data de 20.09.2016 – ora 10,00 la sediul 

Primăriei comunei Apahida;
-  interviul în data de 22.09.2016 – ora 10,00 la sediu 

Primărei comunei Apahida.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- certifi cat de absolvire 8 clase
- vechime in munca minim 1 an.

Dosarele se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Ofi cial, 
Partea a III-a, respectiv data de 09.09.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei 
comunei Apahida, str. Libertatii, nr. 122, judetul Cluj si la 
telefon 0264 231797 – int.13.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modifi cările 
și completările ulterioare, Institutul Regional de 
Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj-Napoca 
organizează la sediul din Cluj-Napoca, Str. Constanţa nr. 5.

CONCURS
pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post de registrator medical
Proba scrisă va avea loc în data de 19.09.2016, ora 11.00
Interviul va avea loc în data de 22.09.2016, ora 11.00
Condiţii de participare la concurs pentru postul de 

registrator medical:
-  diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de 

studii medii;
- 6 luni vechime în activitate;
- cunoștinţe de operare pe calculator
Data limită de depunere a dosarelor: 09.09.2016, ora 11;
Date de contact: telefon 0264334913.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Pentru inchirierea unui spatiu cu alta destinatie decit 
cea de locuinta in suprafata de 20 mp,pentru unitati 
prestatoare de servicii – destinatia de farmacie, situat in 
localitatea Aghiresu, nr. 431, comuna Aghiresu, jud. Cluj.

COMUNA AGHIRESU, cu sediul in localitatea Aghiresu 
Fabrici nr. 86,jud.Cluj, tel. 0264 358001,fax 0264 357252, 
organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru 
inchirierea unui spatiu situat in loc. Aghiresu, nr. 431, 
comuna Aghiresu,jud.Cluj in suprafata totala de 20 mp,

Conditii de desfasurare a licitatiei: sunt prevazute in 
Caietul de sarcini, document ce poate fi  ridicat de la sediul 
institutiei mentionate in cele de mai sus.

Data, ora si locul desfasurarii licitatiei: 12.09.2016,ora 
10,00, la sediul Primariei comunei Aghiresu, Aghiresu 
Fabrici nr. 86, jud. Cluj.

Informatii suplimentare: tel 0264 358001, 0731996691.
Persoana de contact: Chioran Aurelia

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă DRAGOŞ 
GIURA, în calitate de lichidator judiciar al RELRAMO SRL 
(în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în 
Gherla, Str. PLUGARILOR, Nr. 4, Ap. 14, Judet Cluj, 
înregistrată la ONRC sub nr. J12/368/2007 și având CUI 
20767211, organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri:

• Imprejmuire (Gard) situată în jud. Cluj, Com. Fizeşu Gherlii, 
pe DJ 109D, între Satele Bonţ şi Săcălaia – 17356,5 lei

Licitaţia va avea loc în data de 30.08.2016, ora 11.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, ap. 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va 
repeta în aceleași condiţii în data de 06.09.2016, ora 
11.00, respectiv în data de 13.09.2016, ora 11.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare si Ord. 1798/2007, S.C. 
GARDEN CENTER GRUP S.R.L. din CLUJ-NAPOCA, 
str. Oașului, nr. 293 (in cadrul Fermei Zootehnice nr. 7 
Valea Chintăului), jud. Cluj, anunţă începerea demersurilor 
in vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Întreţinere şi amenajare a zonelor verzi de pe raza 
municipiului Cluj-Napoca“.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 8:00-14:00 
sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

Comuna Mănăstireni, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
Reactualizare Plan Urbanistic General - comuna Mănăstireni, 
jud. Cluj. Prima versiune a planului poate fi  consultată la 
sediul APM Cluj în termen de 18 zile calendaristice de la data 
apariţiei prezentului anunţ. Publicul interesat poate transmite, 
în scris, comentarii și sugestii, în termen de 18 zile calendaristice 
de la data publicării prezentului anunţ, la APM Cluj, str. 
Dorobantilor, nr. 99, cod 400609, jud. Cluj, fax 0264/410716, 
email offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14.

In atentia publicului calator!

Datorita lucrarilor de mentenanta care vor fi  efectuate 
la calea de rulare a tramvaielor in perioada 27 august – 
28 august, intre orele orele 5:30 – 23:00, pe liniile 100 
(P-ta Garii – Bd. Muncii) si 101 (Str. Bucium – P-ta Garii), 
transportul va fi  asigurat cu autobuze.

Va multumim pentru intelegere.

                                                                                                        

ANUNŢ PUBLIC

S.C. SOCE IMPEX S.A. în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. 
Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul „Desfi inţare imobile existente 
şi construire ansamblu cu funcţiuni mixte, împrejmuire, 
amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi, 
organizare de şantier“, propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 27-29, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 
8.30-16.30, vineri între orele 8.30-14.00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 30.08.2016.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Suntem o companie cu tradiţie care oferă ajutor 
şi îngrijire la domiciliu.

Căutăm persoane pline de compasiune, dispuse 

să ajute oameni care aleg să trăiască în propria 

casă.

Avem o multitudine de posturi disponibile, 

incluzând schimburi de zi, seară, noapte, precum 

și cele care presupun locuit la domiciliul pacientul.

Oferim programe complete de pregătire 
profesională, asistenţă pentru relocare, maşină, 
precum şi salarii între 16.000 şi 20.000 lire pe an.

De preferat, candidaţii ar trebui să poată vorbi 

și scrie în lima Engleză, să aibă permis de conducere 

și să fi e sensibili la nevoile altora.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi 

pe Emilian Brad la nr. tel. 00447873 859344 sau 

pe Vicky, prin email la adresa recruitment@

horizonhomecare.co.uk

AUTORIZAŢIE INTERGRATĂ DE MEDIU

S.C. ASENA S.R.L. cu sediul în localitatea Florești, 
str. Plopilor nr. 15, jud. Cluj, anunţă organizarea ședinţei 
de dezbatere publică în vederea obţinerii autorizaţiei 
integrate de mediu pentru Ferma de creştere a păsărilor-nr. 
7, halele 7,8 şi 9, de pe amplasamentul din Gilău, str. 
Someşul Rece F.N., jud. Cluj, în data de 12.09.2016, ora 
16, la sediul Primăriei din Gilău, jud. Cluj.

Documentaţia de susţinere a solicitării pentru obţinerea 
autorizaţiei integrate de mediu poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 și la sediul S.C. 
ASENA S.R.L., Florești, str. Plopilor nr. 15, jud. Cluj, în 
zilele de luni-vineri, între orele 9-14, până la data de 
11.09.2016 (cu o zi înainte de data dezbaterii publice).

Propunerile justifi cate ale publicului privind solicitarea 
de autorizaţie integrată de mediu se pot transmite zilnic 
la sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264 410716 e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro, până la data de 11.09.2016 (cu 
o zi înainte de data dezbaterii publice).
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Steaua, doar 
în Europa League
Steaua București a fost eliminată 
de echipa engleză Manchester 
City cu scorul general de 0-6, du-
pă ce a fost învinsă, 0-1, în meciul 
desfășurat miercuri, pe "Etihad 
Stadium", în manșa a doua a 
play-off-ului Ligii Campionilor la 
fotbal, transmite agenţia 
Agerpres. Unicul gol a fost marcat 
de Fabian Delph în minutul 56. 
Steaua a început fără cel mai va-
loros jucător al său, Nicolae 
Stanciu, lăsat pe banca de rezer-
ve, la fel ca Adrian Popa și porta-
rul Florin Niţă, cel mai bun fotba-
list al echipei bucureștene în tur. 
Antrenorul lui City, Pep Guardiola, 
a menajat mai mulţi fotbaliști, 
printre care Sergio Aguero, autor 
al unei triple în tur, meci în care 
atacantul argentinian a ratat și 
două penalty-uri. Joe Hart a fost 
în poarta „cetăţenilor” pentru pri-
ma oară în acest sezon, el fi ind 
aproape de un transfer, potrivit 
presei britanice. Califi carea a fost 
decisă în prima manșă, câștigată 
cu 5-0 de Manchester City pe 
Arena Naţională din București. 
Echipa antrenată de Laurenţiu 
Reghecampf va juca în această 
toamnă în grupele Europa 
League.

Messi, 
cel mai frumos gol
Lionel Messi, fotbalistul 
Barcelonei, a marcat cel mai fru-
mos gol al sezonului trecut, în 
meciul de pe teren propriu cu AS 
Roma din luna noiembrie, din 
faza grupelor Ligii Campionilor, a 
ales UEFA, transmite Agerpres. 
Messi a fi nalizat cu o scăriţă o ac-
ţiune colectivă la care au mai lu-
at parte Neymar și Luis Suarez. 
Partida a fost câștigată de Barca 
cu 6-1. Atacantul argentinian a 
obţinut 34% din voturile expri-
mate, fi ind urmat, cu 13%, de 
portughezul Ricardinho, cu golul 
înscris împotriva Serbiei la 
Campionatul European de fotbal 
în sală, în luna februarie. Pe lo-
cul trei, cu 11% din voturi, s-a 
clasat elveţianul Xherdan 
Shaqiri, cu spectaculoasa lui reu-
șită împotriva Poloniei, în opti-
mile de fi nală ale EURO 2016.

Edi Iordănescu, 
la ŢSKA Sofia
Antrenorul român Edward 
Iordănescu a preluat banca tehni-
că a echipei TSKA Sofi a, formaţia 
sperând într-o revenire de formă 
după începutul destul de slab de 
campionat, informează site-ul clu-
bului, potrivit Agerpres. 
Iordănescu l-a înlocuit pe Hristo 
Yanev, care a demisionat dumini-
ca trecută, după egalul (1-1) făcut 
acasă de TSKA cu Pirin 
Blagoevgrad. Edi Iordănescu va fi  
prezentat ofi cial în cursul zilei de 
joi. TSKA are ca obiectiv pentru 
noul sezon câștigarea titlului și 
speră să pună capăt dominaţiei 
lui Ludogoreţ, însă startul campi-
onatului nu i-a fost favorabil, so-
fi oţii pierzând un meci chiar în fa-
ţa echipei nou promovate Vereya. 
În prezent, TSKA se afl ă pe locul 
5, cu 7 puncte din 4 meciuri, cu 3 
puncte în urma liderului Cerno 
More Varna. Steaua București a 
fost eliminată de echipa engleză 
Manchester City cu scorul general 
de 0-6, după ce a fost învinsă, 
0-1, în meciul desfășurat miercuri, 
pe "Etihad Stadium", în manșa a 
doua a play-off-ului Ligii 
Campionilor la fotbal.

Pe scurt

Olimpia Cluj-Napoca şi-a 

adjudecat a doua victo-

rie din UEFA Women’s 

Champions League, cu 

scorul de 10-0 (8-0), joi, 

în faţa campioanei 

Muntenegrului, ŽFK 

Breznica Pljevlja.

Clujencele au început cu 

o formulă cu trei atacante, 

reuşind primul gol în minu-

tul 9, prin tânăra atacantă 

Loredana Popa, care a ridi-

cat diferenţa la două goluri 

două minute mai târziu. Lun-

ca a marcat de trei ori con-

secutiv, în minutele 21, 26 

şi 28 şi a pasat decisiv apoi 

pentru Vătafu care a dus sco-

rul la 6-0 după doar 30 de 

minute. Campioana Munte-

negrului şi-a schimbat stra-

tegia, introducând un fun-

daş în locul unui mijlocaş, 

dar peste zecee minute clu-

jencele au înscris din nou, 

prin Lunca. Popa a “închis” 

tabela la pauză, iar în a do-

ua repriză a fost înlocuită 

de Mara Bătea. La reluare 

clujencele au găsit mai greu 

poarta formaţiei din Munte-

negru, iar în minutul 65 An-

dreea Corduneanu, jucătoa-

rea de flanc a Olimpiei Cluj, 

a înlocuit-o în minutul 65 

pe Ciolacu. Muntenegrence-

le au avut şansa marcării 

golului d eonoare în minu-

tul 66 dar Roxana Oprea a 

respins mingea trimisă de 

Bojat. Bătea a marcat în mi-

nutul 76 şi ultimul gol al 

meciului a fost marcat din 

penalty de Ştefania Vătafu, 

în minutul 83, după un fa-

ult la Ioana Bortan. Olimpia 

Cluj-Napoca va disputa ul-

timul meci duminică, 28 au-

gust, de la ora 18:00 (ora 

României), cu KKPK Medyk 

Konin, campioana Poloniei. 

Olimpia Cluj: R. Oprea, Bor-

tan (cpt), Meluţă, Giurgiu, 

Vătafu, Ciolacu (65' Cordu-

neanu), Lunca, Mihail (77' 

Carp), Olar, Tărăşilă, Popa 

(46' Bătea). Rezerve: Boan-

dă, Havristiuc, Indrei, Voi-

cu. Antrenor: Mirel Albon.

Olimpia Cluj câştigă din nou în WCL

Baschetbalistul Ousmane 

Barro, transferat de U-BT 

Cluj-Napoca de la BC 

Mureş, în această vară, 

este dornic să încheie cam-

pionatul drept campion 

alături de echipa clujeană.

Ouzzy, cum este poreclit cen-

trul de 32 de ani a mai jucat în 

Ungaria şi Japonia şi crede că 

Liga Naţională din România, în 

care are peste 100 de meciuri, 

este din ce în contiunuă creşte-

re: „Cred că echipele sunt tot 

mai puternice an de an, ceea ce 

este un lucru benefi c pentru 

competiţie. În ultimii ani, echi-

pele au şi şansa de a deveni 

campioane, nu doar să se lup-

te pentru locul al doilea”, a de-

clarat el pentru site-ul ofi cial al 

echipei U-BT Cluj-Napoca.

„Îmi doresc să am un sezon 

excelent, atât din punct de ve-

dere individual, cât şi colectiv. 

Îmi doresc, de asemenea, să 

devin campion la fi nalul aces-

tui sezon!”, a afi rmat Barro, 

mulţumit de sosirea la Cluj: 

„U-Banca Transilvania este una 

dintre echipele de top din liga 

românească. Această echipă a-

re câţiva jucători de mare va-

loare, deci pentru mine este o 

onoare că am ajuns să joc aici!”, 

a continuat baschetbalistul, ca-

re are un record interesant în 

campionatul Ungariei unde a 

reuşit 45 de puncte şi 10 recu-

perări într-un meci pentru S-

zolnoki Olaj. Sportivul a trans-

mis un mesaj pentru tinerii bas-

chetbalişti: „Să muncească mai 

mult decât oricine! Să fi e mo-

deşti şi respectuoşi, dar să vi-

seze lucruri mari, pe principiul 

«visează până când visul ţi se 

împlineşte»!”.

Barro: „Vreau 
să fiu campion!”

FRF a specifi cat că a soli-

citat şi inspectarea stadio-

nului din Gruia, ca varian-

tă de rezervă, hotărând în 

cele din urmă să organize-

ze meciul pe Cluj Arena.

„Federaţia Română de Fot-

bal îşi respectă angajamentul 

luat faţă de suporterii clujeni şi 

ardeleni prin decizia de a orga-

niza la Cluj-Napoca partida Ro-

mânia-Muntenegru din prelimi-

nariile CM 2018. Din această do-

rinţă, în urma inspecţiei UEFA 

cu privire la situaţia gazonului 

de pe Cluj Arena, FRF a solici-

tat şi o analiză comparativă de 

specialitate din partea forului 

continental care să cuprindă şi 

situaţia stadionului Dr. Constan-

tin Rădulescu din Cluj-Napoca. 

Concluziile acestei analize com-

parative evidenţiază avantaje şi 

dezavantaje pentru fi ecare din-

tre stadioane în perspectiva me-

ciului din 4 septembrie, astfel 

că am decis ca partida de debut 

a ‘tricolorilor’ în aceste prelimi-

narii să fi e găzduită de Cluj Are-

na”, a transmis FRF.

Încrezători că gazonul 
se reface

Reprezentanţii FRF sunt în-

crezători că adminstratorii are-

nei sportive vor asigura o sta-

re optimă a gazonului la ora 

partidei, „posibilitate eviden-

ţiată şi de raportul de specia-

litate al UEFA, în cazul unor 

eforturi susţinute”.

De luni, bilete la case

Vânzarea biletelor pentru 

meciul România-Muntenegru, 

4 septembrie 2016, ora 21:45, 

care se va disputa pe Cluj Are-

na, a fost reluată, a adăugat 

forul fotbalistic român.

Biletele sunt disponibile 

pe pe site-urile bilete.frf.ro 

şi bilete.ro. Acestea pot fi 

achiziţionate atât prin pla-

ta cu cardul, cât şi ramburs. 

Singura varianta de achizi-

ţionare a biletelor în care 

poţi alege locul pe stadion 

este cea online.

Începând din 29 august, 

luni, biletele vor putea fi 

achiziţionate şi de la casie-

riile Cluj Arena.

În sectoarele din inelul 2 

al tribunei a 2-a au acces 

doar fanii însoţiţi de cel pu-

ţin un copil, beneficiind, în 

acelaşi timp, şi de un dis-

count: 5% – 2 bilete, 10% 

– 3 bilete, 15% – 4 bilete, 

20% – 5 bilete. Reducerea 

se va aplica după plasarea 

comenzii. Accesul pe stadi-

on al copiilor se face numai 

insotit de un bilet valabil. 

Pentru fiecare copil minor 

va fi emis un bilet care va 

trebui prezentat la porţile 

de acces.

Accesul în stadion se va 

face cu două ore înainte de 

fluierul de start al partidei, 

adică începând cu ora 19:45. 

Spectatorii sunt rugaţi să se 

prezinte din timp pentru a 

evita aglomeraţia la porţile 

de acces.

Print-at-home, 
fără taxe suplimentare

Biletele pot fi  procurate prin 

curierat (6 RON în Bucureşti 

şi 9 RON în ţară), dar supor-

terii au şi varianta print-at-ho-

me, prin care îşi pot imprima 

singuri biletul, fără costuri su-

plimentare. În cazul achiziţio-

nării mai multor e-ticket-uri, 

e necesară printarea biletelor 

din toate link-urile recepţiona-

te pe adresa de e-mail.

România – Muntenegru 
se joacă pe Cluj Arena
FRF a anunţat oficial că meciul internaţional de fotbal România – Muntenegru se va disputa 
pe stadionul Cluj Arena şi a reluat vânzarea biletelor.

Cluj Arena a găzduit în acest an amicalul România - Spania

Program caserie

Preţurile biletelor

Luni – Vineri | 11:00 – 19:00

Sâmbătă | 11:00 – 17:00

Duminică | 11:00 – 21:45

Biletele la meciul România 
– Muntenegru costă:

Peluze: 35 RON

Tribuna I: 150 RON

Tribuna II: 100 RON

Family Zone: 100 RON

VIP Etaj 3: 500 RON

VIP Etaj 4: 400 RON

Family Zone, reduceri 
pentru copii
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