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PUBLICITATE Următoarea ediție a cotidianului Monitorul de Cluj va apărea joi, 3 decembrie

Parlamentarii Puterii și ai Opoziției se trag în piept
Controversatul proiect de lege al deputatului Aurelia Cristea care prevede interzicerea fumatului în spaţiile publice 
închise trebuia să fie votat zilele trecute în Camera Deputaţilor.  Pagina 5

Călătorii invizibili din gara Cluj

Cei mai la îndemână vinovați pentru incendiul de la începutul săptămânii din gara Cluj, 

pe care nimeni nu-i vede, deși sunt prezenți. Un fotoreportaj despre oamenii străzii. Pagina 7
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Unde mergem în weekend?
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Pe 29 noiembrie, tenorul va urca pentru pri-
ma oară pe o scenă din Cluj-Napoca. Numele 
evenimentului este „The Very Best Of The 
Legendary Tenor José Carreras“ și face parte 
din turneul mondial al artistului, numit „A 
Life In Music”.
Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” va 
fi  dirjiată de însuși nepotul celebrului tenor. 
Născut în Barcelona, într-o familie în care stră-
lucea numele unchiului său José Carreras, ne-
potul celebrului tenor și-a făcut studiile muzi-

cale în orașul natal, apoi la Viena și Londra. 
David Gimenéz a studiat la început pianul dar 
în fi nal s-a decis să se dedice cu totul carierei 
de dirijor. Celebrul dirijor a moștenit de la un-
chiul sau atât asemănarea fi zică cât și talentul. 
Printre celebritățile cu care a colaborat se nu-
mară Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli, 
Placido Domingo, Roberto Alagna, Agnes 
Baltsa, Kiri Te Kanawa, Juan Pons, Bryn Terfel 
și desigur, José Carreras - pe care îl însoțește 
constant în turnee.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

27 noiembrie

8: î.Hr. - A murit poetul 
Horaţiu (Quintus Horatius 
Flaccus). (n. 65 î.Hr)

1701: S-a născut astronomul 
și fi zicianul suedez Anders 
Celsius. (m.25 apr.1744)

1867: S-a născut savantul 
Grigore Antipa, biolog, ihtio-
log, zoolog și oceanolog, 
membru corespondent (16 
apr. 1907) și membru titular 
(14 mai 1910) al Academiei 
Române. (n. 27 nov./10 
dec.) (m. 9 mart. 1944)

1885: S-a născut Liviu 
Rebreanu, prozator și drama-
turg, membru titular al 
Academiei Române. (m.1 
sept.1944)

1895: Alfred Nobel (1833-
1896) a creat Premiile Nobel.

28 noiembrie

1520: Fernando Magellan 
ajunge în Oceanul Pacifi c din 
Atlantic.

1863: S-a născut generalul 
Eremia Grigorescu (m. 21 iu-
lie 1919)

1877: După o încercare nere-
ușită de a sparge încercuirea 
Plevnei printr-un atac masiv, 
generalul Osman Pașa se pre-
dă și semnează capitularea 
armatei turce (cca 34.000 de 
oameni).

1948: S-a născut soprana 
Mariana Nicolesco 
(Niculescu).

29 noiembrie

1852: A murit Nicolae 
Bălcescu, om politic, conducă-
tor al Revoluţiei române de la 
1848 din Muntenia, istoric și 
prozator. (n. 29 iun. 1819)

1924: A murit compozitorul 
italian Giacomo Puccini. (n. 
22 dec. 1858)

1994: A murit Titus Popovici, 
scenarist, scriitor și publicist, 
membru al Academiei 
Române. (n. 16 mai 1930)

Jose Carreras va concerta alături 
de Filarmonica de Stat „Transilvania”
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SSâViinneeriiii

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Zilele Chitaristice 
Internaționale „Novum 
Generatio”
26–29 noiembrie
Clădirea Casino

Harry Potter şi adevărata 
istorie a farmaciei
28 noiembrie 2015 – 27 mai 
2016
Muzeul de Istorie a Farmaciei
Copiii, părinţii şi bunicii sunt in-
vitaţi să intre în lumea magică 
a poţiunilor, plantelor şi a pra-
furilor vindecătoare, într-o am-
bianţa medievală autentică a 
Colecţiei de Istorie a Farmaciei, 
incursiune în care vor fi  însoţiţi 
de ,,Harry Potter”.

Expoziție Renata Dradici: 
„Geometria și Corpul 
Uman”
27 noiembrie – 6 decembrie
Casa de Cultură a Studenților
Expoziția are la bază un concept 
amplu sintetizat prin tiparele 
structurale geometrice pe care 
le regăsim peste tot, în noi și în 
jurul nostru.

Expoziție: „De la Gărzile 
Naționale la Structurile de 
Ordine Publică Moderne”
27 noiembrie 2015 – 10 ianua-
rie 2016
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei

Salonul de iarnă al 
medicilor
26 noiembrie – 6 decembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Salonul de iarnă al medicilor, 
organizat an de an începând 
din 1966, oferă o selecţie din 
lucrările de artă plastică a unor 
medici şi farmacişti pasionaţi 
de artă într-o expoziţie de tra-
diţie la Muzeul de Artă Cluj-
Napoca, afl ată acum la cea de-
a 45-a ediţie.

Expoziție „Cu Pietricel ne 
jucăm şi preistorie 
învăţăm”
11–27 noiembrie
Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia aduce în atenţia publi-
cului obiectele realizate de către 
elevii clasei I de la Colegiul 
Naţional „George Bariţiu“ – 
prof. înv. primar Loredana 
Petrule, replici ale pieselor şi 
machete de locuinţe preistorice 
realizate cu multă pricepere de 
micuţii expozanţi.

Expoziția „Our Body: 
Universul Interior”
17 iul. – 29 dec.
Iulius Mall

Expoziţie Aparatură 
medicală clujeană
9 aug. – 27 noi.
Muzeul Farmaciei
Expoziţia aduce în atenţia pu-
blicului aparatură medicală fo-
losită în spitalele clujene de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
până în a doua jumătate a se-
colului XX.

VINERI

America, după romanul 
lui Franz Kafk a (Premieră)
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat

Filarmonica de Stat 
„Transilvania”: Concert 
Vocal-Simfonic
Ora 19.00
Colegiul Academic
Program: 
Richard Wagner: Preludiu şi 
Moartea Isoldei din opera Tristan 
şi Isolda: Richard Strauss: 
Concertul pentru oboi, în Re ma-
jor, TrV 292
György Orbán: Misa nr. 4

SÂMBĂTĂ

America, după romanul lui 
Franz Kafk a

Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat

Cristian Ciceu – Improvizații 
ambientale
Ora 20.00
La Perne

Concert Kempes
Ora 20.00
Hard Club

DUMINICĂ

Concert José Carreras
Ora 19.00
Sala Polivalentă
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CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj
Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ 

că in perioada 30.11.2015 – 05.12.2015 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene 
Cluj “ SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sec-
toare:

 Reabilitare si modernizare DJ 103N:DN 1 (Șaula)-limita jud. Salaj, km 0+000 – 
2+800
Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu, km 0+000 – 4+000
Modernizare drum acces in zona turistica Răchiţele - Prislop – Ic Ponor :
 -  DJ 108C, km 61+830-78+400 si DJ 763, km 35+130 – 39+060
Lucrări de intretinere imbracaminti asfaltice (plombari)
 -  Lucrari de intretinere curenta (plombari si intretinere periodica) si covor as-

faltic pe DJ 161D: Sanmartin-Targusor, km 49+650-50+750
-  Lucrari de intretinere curenta si intretinere periodica pe DJ 109C: Sucutard-Cama-

rasu, km 22+000-39+200
- Lucrari de intretinere curenta drumuri DJ 182F: Valea Garboului, km 0+800-5+000
-  Lucrari de intretinere curenta si intretinere periodica pe DJ 109: Rascruci-Borsa-Vul-

tureni-Aschileu Mare, km 28+000-32+670
- Lucrari la Pod pe DJ 105 T peste Valea Topa Mica, km 21+532

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

PROGRAMUL DE TRANSPORT AL C.T.P. CLUJ – NAPOCA S.A.
IN PERIOADA 28.11.2015 – 01.12.2015

–  In ziua de 28.11.2015, transportul public in municipiul Cluj-Napoca si in Zona 
metropolitana Cluj se va desfășura între orele 5,30 – 23,00, conform programului 
pentru zilele de sambata;

–  In perioada 29.11.2015 – 01.12.2015, transportul urban si metropolitan se va 
desfășura între orele 6,00 – 23,00, conform programului de transport pentru zilele 
de duminică;

 Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, uram publicului calator un calduros „La multi ani!“

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

Coşmar. Nervi. Nămeţi. 

Trafi c infernal. Blocaje. 

Claxoane. Haos. Toate 

acestea le-a îndurat orice 

şofer care s-a încumetat 

joi să iasă pe străzile din 

Cluj. Bucuria copiilor, 

nervii şoferilor! Aşa poate 

fi  caracterizată prima nin-

soare înregistrată joi în 

Cluj-Napoca. 

Ca de obicei, autorităţile 

au fost luate prin surprinde-

re, deşi meteorologii au anun-

ţat din timp că judeţul se afl ă 

sub cod galben de zăpadă. 

Lipsa de reacţie a primarului 

Emil Boc şi a fi rmelor respon-

sabile cu deszăpezirea a trans-

format străzile şi trotuarele în 

adevărate patinoare.

Primele probleme în tra-

fi c au apărut chiar de la pri-

mele ore ale dimineţii de joi: 

şosele şi trotuare pline de 

zăpadă, ambuteiaje. Clujul 

a fost „paralizat“. Deşi ma-

rile artere au fost curăţate 

nu de utilajele de deszăpe-

zire ci de sutele de maşinile 

care circulau una după alta, 

în cartiere şi pe străzile mai 

greu accesibile şoferii s-au 

plâns că au stat blocaţi în 

maşini ore întregi. Odată cu 

venirea zăpezii, şantierele 

din oraş oricum netermina-

te au fost părăsite de mun-

citori. Şoferilor nu le-a mai 

rămas decât să facă salom 

printre gropile din trotuare 

acoperite de zăpadă.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca se apără şi spun 

că ei au cerut intervenţia com-

paniilor Rosal şi Brantner Vereş 

pe străzile de urgenţă. „Sunt 

41 de maşini pregătite să in-

tervină în caz că ninge puter-

nic. Informaţiile noastre sunt 

însă că ninsoarea se va trans-

forma în ploaie”, a spus pri-

marul Emil Boc.

Utilaje dezmembrate, 
materiale antiderapante 
puţine

Cu o zi înainte de căderea 

zăpezilor, autorităţile au veri-

fi cat stocurile şi utilajele pen-

tru deszăpezire la o parte din 

bazele din judeţul Cluj. La ba-

za de deszăpezire Câmpia Tur-

zii s-a constatat faptul că exis-

tau încă utilaje şi mijloace de 

intervenţie în reparaţii, unele 

dezmembrate, iar situaţia sto-

curilor existente de materiale 

antiderapante era cu mult sub 

limita stocurilor necesare şi 

obligatorii a fi  asigurate în acest 

moment de către prestatorul 

de servicii de profi l. O a doua 

verifi care a fost făcută la nive-

lul bazelor de deszăpezire Tur-

da şi Feleacu, unde prefectul 

Clujului a constatat faptul că 

nu exista în stoc clorură de 

calciu, iar numărul utilajelor 

de intervenţie nu era conform 

contractului încheiat cu ope-

ratorul de profi l.

Poliţiştii ne recomandă 
să mergem...încet!

Probleme în trafi c au fost şi 

în judeţul Cluj. Joi dimineaţă pe 

DJ 108 C la ieşire din localita-

tea Leghia înspre DN1 E60, cir-

culaţia a fost îngreunată din ca-

uza condiţiilor meteo nefavora-

bile, pe carosabil fi ind depus un 

strat de zăpadă. „Le recoman-

dăm conducătorilor auto să ru-

leze cu viteză redusă, să mă-

rească distanţa în mers între au-

tovehicule şi să aibă pregătite 

lanţuri antiderapante care, la ne-

voie, să poată fi  utilizate”, au 

transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

Autorităţile au derapat în discursuri 
electorale și au uitat de deszăpezire
Ca de fiecare dată, autorităţile şi firmele care trebuiau să se ocupe de deszăpezire au fost luate prin 
surprindere de prima zăpadă căzută în această iarnă.

Prima zi de ninsoare din această iarnă a venit pe neașteptate

Afară ningea, Boc inaugura

În loc să fi e pe teren și să verifi ce modul în care fi rmele de 
deszăpezire își fac datoria la prima ninsoare, Boc a preferat 
să inaugureze „cel mai mare centru de vârstnici din oraș”, 
realizat în urma unei investiţii de 4 milioane de lei, fi nanţa-
tă cu fonduri europene. Prin această investiţie, capacitatea 
centrului de pe strada Șt. Iosif a fost triplată, de la 70 la 
234 de locuri.

Un procuror de la 

Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Cluj-Napoca a 

confundat procuratura cu 

ultimul birt, unde se vor-

beşte ca la uşa cortului.

Anchetatorul este acuzat de 

colegi şi de mai mulţi poliţişti 

că folosea cuvinte vulgare şi 

dacă ceva nu îi plăcea se apu-

ca, în secunda doi, de urlat şi 

de vorbit cu cuvinte obscene. 

O înregistrare audio a unei an-

chete afl ată în posesia EvZ o 

surprinde pe procuroarea Lau-

ra Grădină de la Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Cluj-Na-

poca în timp ce îi spune unei 

persoane pe care o ancheta, că 

dosarul „nu este o lăbăreală”.

După o anchetă de câteva 

săptămâni, Inspecţia Judiciară 

a anunţat că a dispus sesiza-

rea Secţiei de Procurori din ca-

drul Consiliului Superior al Ma-

gistraturii, pentru sancţionarea 

disciplinară a procurorului La-

ura Grădină. ”În exercitarea 

atribuţiilor de serviciu,prin afi r-

maţiile, expresiile şi tonul folo-

sit, a manifestat un comporta-

ment incompatibil cu onoarea 

şi demnitatea profesiei de ma-

gistrat”, se arată într-un comu-

nicat al IJ.

Procurorul şef adjunct de 

la Parchetul Judecătoriei 

Cluj-Napoca, Claudiu Boţogan 

a refuzat să comenteze situa-

ţia. „Este o acţiune a CSM. Noi 

nu putem face comentarii”.

Dacă în comunicatul de 

presă inspectorii Inspecţiei Ju-

diciare folosesc cuvinte şi ex-

presii seci, cum ar fi  ”com-

portament nedemn”, în reali-

tate, cuvintele rostite de pro-

curorul Laura Grădină, sunt 

folosite mai mult de oameni 

de la periferia societăţii.

Cu toate acestea, Eveni-

mentul Zilei a afl at că mai 

mulţi poliţişti au dat declara-

ţii în care au descris compor-

tamentul şi limbajul folosit de 

Laura Grădină. Oamenii legii 

au fost audiaţi de inspectorii 

Inspecţiei Judiciare şi au dat 

declaraţii amănunţite. Un co-

misar şef din Cluj-Napoca, şe-

ful unei secţii de Poliţie, a re-

latat cum a decurs un dialog 

cu procurorul Grădină. „Te 

bag în p... mătii, tâmpitule”.

Un alt poliţist, un agent de 

la o altă secţie de Poliţie, care 

era de serviciu, a relatat că a 

fost sunat de procurorul Grădi-

nă şi a fost întrebat unde sunt 

poliţiştii judiciarişti. Când i s-a 

spus că sunt în şedinţă, procu-

rorul a răbufnit: „Unde sunt 

restul de oameni, fac o felaţie 

pe undeva?” Un alt poliţist a de-

clarat că magistratul i-ar fi  spus 

nici mai, nici mai puţin că: „Ce 

vrei, să vin să vă s... p...?”

Într-un dosar penal anchetat 

de Grădină, aceasta a avut o ie-

şire nervoasă faţă de una din-

tre persoanele implicate care i-a 

spus că nu mai ţine mine amă-

nunte deoarece au trecut cinci 

ani de la producerea faptei. În 

acel moment, procurorul a ră-

bufnit în stilul propriu: „Somn 

uşor din momentul ăsta. Somn 

uşor s-au vă scot afară. Deci ... 

este aşa o lăbăreală simplă do-

sarul ăsta? Contestaţi pe toată 

lumea, contestaţi toate probele 

din dosar. Dumneavoastră aveţi 

un tupeu inimaginabil”.

Procuror clujean, criză de isterie şi limbaj obscen
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

ANUNŢ DE PRESĂ

Finalizarea activităţilor de proiect la 
S.C. MARLEX IMPEX S.R.L.

Cluj-Napoca, Str. Orăștiei, Nr. 10, Jud. Cluj data 27.11.2015

S.C. MARLEX IMPEX S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 4, Ap. 109 
DV, DVI, Jud. Cluj a fi nalizat în data de 27.11.2015, implementarea proiectul „Crearea 
unei noi infrastructuri de afaceri pentru vopsirea articolelor de mobilier“, cod SMIS 
49950, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului 
de fi nanţare Nr. P01001009/1518/07.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene 
desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Creșterea 
Competitivităţii Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 1.700.684,09 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 909.177,22 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Orăștiei, Nr. 10, Jud. Cluj, 
pe o durată douăzeci și unu (21) luni.

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la creșterea competitivităţii 
Polului de competitivitate “Cluster Mobilier Transilvan” atât pe piaţa naţională, cât și 
internaţională, prin crearea unei infrastructuri de afaceri pentru vopsirea articolelor de 
mobilier și modernizarea infrastructurii de producţie a mobilei.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Balea Marcel
Funcţie: Administrator
Tel. 0264.412.927 , Fax: 0264.447.084, e-mail: offi ce@marlex.ro 

Primul centru medical 

pentru îngrijirea picioru-

lui din România – Centrul 

medical de Podiatrie – 

funcţionează din această 

toamnă la Cluj-Napoca. 

Un concept în premieră în 

ţara noastră, centrul 

reprezintă un model de 

abordare holistică inter-

disciplinară în îngrijirea 

piciorului: servicii specia-

lizate, personal medical 

excelent pregătit, aparatu-

ră performantă şi standar-

de ridicate de excelenţă. 

Tot pentru prima dată în 

România, centrul oferă şi 

asistenţă podiatrică la 

domiciliu, prin interme-

diul serviciului mobil.

„Prin Centrul Medical de 

Podiatrie urmărim să le ofe-

rim o viaţă mai bună persoa-

nelor cu diabet şi să contri-

buim la reducerea numărului 

de amputaţii. Ne-am consti-

tuit ca o echipă multidiscipli-

nară, care include medici di-

abetologi, neurologi, chirurgi, 

reumatologi, dermatologi, spe-

cialişti în medicina de fami-

lie şi podiatri (specialişti în 

îngrijirea piciorului), care să 

realizeze tratamente persona-

lizate şi cât mai puţin invazi-

ve. Îngrijirea se realizează în 

sistem ambulator, fără spita-

lizare. În premieră, realizăm 

terapia umedă a plăgilor cu 

pansamente inteligente, cu re-

zultate spectaculoase în situ-

aţiile grave, deseori la limita 

amputaţiilor. Suntem primul 

centru privat care foloseşte 

pentru tratarea leziunilor un 

aparat de terapie prin presiu-

ne negativă. Un alt domeniu 

care ne preocupă este evalu-

area neuropatiei autonome 

cardiace, una dintre compli-

caţiile «silenţioase», însă re-

dutabile, ale neuropatiei dia-

betice”, a declarat medicul 

Bogdan Florea, directorul Cen-

trului Medical de Podiatrie.

Asistenţa specializată ofe-

rită de Centrul Medical de Po-

diatrie nu se limitează doar 

la persoanele cu diabet. „Ace-

eaşi grijă şi competenţă o avem 

şi pentru sportivii de perfor-

manţă sau amatori, oamenii 

activi social, copiii sau ado-

lescenţii la care tulburările de 

statică sau de kinetică a pi-

ciorului le afectează dezvol-

tarea armonioasă şi pentru ca-

re nu trebuie pierdut timpul”, 

a completat medicul Bogdan 

Florea.

Centrul medical de Podia-

trie este situat pe strada Iuliu 

Moldovan nr. 10 şi este des-

chis de luni până vineri între 

orele 10 şi 19 şi sâmbătă de la 

10 la 15. Programările se pot 

face telefonic, la numerele 

0742.222.353 şi 0364.805.701. 

Mai multe informaţii sunt dis-

ponibile pe site: www.clini-
capodiatrie.ro. Primii o sută 

de pacienţi care se vor prezen-

ta pentru tratament la centru 

vor primi gratuit o pereche de 

şosete special concepute pen-

tru persoanele cu diabet.

La Cluj s-a deschis Centrul Medical 
de Podiatrie: primul centru medical 
din România dedicat îngrijirii piciorului

PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
-co-fi nantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

ANUNŢ DE PRESĂ

Finalizarea implementării proiectului
„Dezvoltarea activităţii secţiei de tipărire în cadrul SC STUDIO IMPRESS DESIGN 

SRL prin achiziţia unei maşini de tiparit offset“

Locatia: Cluj – Napoca,
Data anunt: 27.11.2015

SC Studio Impress Design SRL cu sediul în Cluj – Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47 C1, 
Jud. Cluj, a derulat cu succes în perioada 18.08.2015-23.11.2015 proiectul intitulat „Dezvoltarea 
activităţii secţiei de tipărire în cadrul SC STUDIO IMPRESS DESIGN SRL prin achiziţia unei mașini 
de tiparit offset”, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, în baza unui 
contract de fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 
Management a Programului Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivităţii Economice” 
prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului: Proiectul propus a avut ca obiectiv general valorifi carea și 
dezvoltarea sectorului de tipărire al activităţii companiei prin implementarea unei tehnologii 
inovative în producţia tipăriturilor.

Rezultatul implementării proiectului este achiziţia unei mașini de tipar offset modernă, 
care a generat inovarea procesului de tipărire și creșterea capacităţii de producţie a tipăriturilor, 
ceea ce va duce pe termen lung la dezvoltarea durabilă a companiei, la respectarea normelor 
de mediu și la creșterea productivităţii și a competitivităţii pe piaţa specifi că.

Noua dotare tehnologică permite diversifi carea producţiei prin dezvoltarea a cel puţin 
4 noi tipuri de produse (Tipărituri pentru ambalaje, Tipărituri pentru producţia publicitară 
– format de mari dimensiuni, Tipărituri pe hârtie și folii plastifi ate, Tipărituri pe material 
de tip Black Board ), ceea ce va genera creșterea cifrei de afaceri, alături de creșterea 
comenzilor pentru export. Proiectul contribuie la obiectivul de creștere a competitivităţii 
economice a sectorului IMM și de creare de locuri de muncă.

Prin proiect s-au creat 3 noi locuri de muncă.
Programul: Proiectul este fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea 

Competitivităţii Economice”, Axa Prioritara I „1 „Un sistem de producţie inovativ și ecoefi cient”, 
Domeniul major de intervenţie D1.1 „Investiţii productive și pregătirea pentru competiţia 
pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea și 
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile și intangibile” pentru întreprinderi”

Valoarea totală a proiectului 6.357.000,00 lei, din care valoarea fi nanţării nerambursabile 
este de 4.424.500,00 lei.

Derularea proiectului: 18.08.2015-23.11.2015
Loc de implementare: Cluj – Napoca, str. Taietura Turcului nr. 47 C1, Jud. Cluj.
Date suplimentare puteţi obtine de la: SC Studio Impress Design, la sediu, e-mail: 

offi ce@impress.ro, persoana contact dl. Miron Antonel Ovidiu, Administrator:

Tel./Fax: 0264-592.468
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a 

Uniunii Europene sau a Guvernului României“

DNA a dispus începerea 

urmăririi penale faţă de 

deputatii liberali Ioan 

Oltean (foto) şi Cătălin 

Florin Teodorescu, pentru 

complicitate la abuz în ser-

viciu şi trafi c de infl uenţă, 

respectiv pentru abuz în 

serviciu, în dosarul ANRP 

4. Teodorescu a fost şi reţi-

nut pentru 24 de ore.

„La data de 17.06.2010, sus-

pectul Teodorescu Cătălin Flo-

rin, membru al Comisiei Cen-

trale pentru Stabilirea Despă-

gubirilor din cadrul Autorită-

ţii Naţionale pentru Restitui-

rea Proprietăţilor, prin exerci-

tarea abuzivă a atribuţiunilor 

de serviciu, cu încălcarea pre-

vederilor legale, a aprobat ra-

portul de evaluare prin care 

un teren în suprafaţă de 61.857 

mp situat în municipiul Piteşti 

a fost evaluat la 108.932.000 

lei, sumă acordată drept des-

păgubire unei persoane. Tere-

nul a fost supraevaluat cu su-

ma de 87.291.596 lei, ceea ce 

reprezintă prejudiciu în dau-

na bugetului de stat, şi toto-

dată a facilitat obţinerea unor 

avantaje patrimoniale pentru 

persoana benefi ciară a sumei 

de bani. Suma plătită în acest 

dosar de despăgubire pentru 

un teren reprezintă un sfert 

din totalul despăgubirilor ci-

vile plătite de ANRP în tot 

cursul anului 2011”, se arată 

într-un comunicat DNA.

Persoana care a primit su-

ma de 108.932.000 lei (aprox. 

25 milioane euro) a cumpărat 

drepturile litigioase de la o al-

tă persoană cu câteva luni îna-

inte de decizia comisiei AN-

RP, mai precis la data de 

27.11.2009, cu suma de 750.000 

euro. Persoana respectivă a 

vândut drepturile după ce, vre-

me de opt ani, nu a reuşit să 

obţină proprietăţile revendica-

te, fapt ce a dus şi la iniţierea 

unui proces în instanţă.

„De asemenea, din probe-

le administrate în cauză a re-

zultat că deputatul Oltean Ioan, 

care avea relaţii cointeresate 

cu cesionarul şi cu preşedinta 

ANRP, şi-a exercitat infl uenţa 

la aceasta din urmă pentru ur-

gentarea şi aprobarea despă-

gubirii în favoarea cesionaru-

lui. În schimb numitul cesio-

narul i-a remis suspectului Ol-

tean Ioan suma de 600.000 eu-

ro anterior datei de 17.06.2010, 

locul primirii banilor fi ind în 

incinta unei parohii”, se mai 

arată în comunicat.

Cei doi au fost audiaţi joi 

la sediul DNA. Ioan Oltean 

chiar a fost luat de pe aero-

port şi dus cu mandat la se-

diul instituţiei.

În acelaşi dosar s-a mai dis-

pus reţinerea pentru 24 de ore 

a lui Sergiu Diacomatu, fos-

tul vicepreşedinte al ANRP, a 

lui Mihai Rotaru, principal ac-

ţionar al CS Universitatea Cra-

iova şi cel care ar fi  cumpă-

rat drepturile litigioase, şi a 

Lăcrămioarei Alexandru, fost 

membru al comisiei ANRP ca 

reprezentant al Ministerului 

Finanţelor.

Deputatul Ioan Oltean, 
urmărit penal 
în dosarul ANRP 4
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COMUNICAT DE PRESĂ
LANSARE STRUCTURĂ DE ECONOMIE SOCIALĂ

„SC RUCO CLUJ SRL“
„Economia socială – sprijin pentru ocupare!”

POSDRU/168/6.1/S/146181
Brașov, 29.11.2015

Asociaţia Centrul de Cercetare și Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, în parteneriat 
cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, Filiala Suceava a 
Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC și Aproximar, Cooperativa 
de Solidariedade Social, CRL- Portugalia, organizează Lansarea Structurii de Economie Socială 
„SC Ruco Cluj SRL“, în data de 29 noiembrie 2015, începând cu ora 11.00 în incinta Hotelului 
Cubix, judetul Brașov, localitatea Brașov, Bulevardul Saturn, nr.47.

Evenimentul se organizează în cadrul proiectului „Economia socială – sprijin pentru 
ocupare!” POSDRU/168/6.1/S/146181 cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei 
sociale”.

STRUCTURA DE ECONOMIE SOCIALĂ – SC RUCO CLUJ SRL va desfășura activităţi de 
preluare, stocare și livrare uleiuri uzate, iar activitatea din cadrul structurii va funcţiona cu 
4 angajaţi: 1 manager de SES și 3 agenţi vânzări. Prin colectarea uleiurilor uzate se va 
proteja mediul, împiedicând deșeurile de uleiuri să penetreze sursele de apă și sol, să 
afecteze fl ora și fauna.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:
Asociaţia Centrul de Cercetare și Formare a Universităţii de Nord Baia Mare
E-mail: accfunbm@yahoo.com
Persoane de contact:
Leș Diana Mihaela – Expert informare și publicitate, Tel: 0741036582
Cirţ Dan- Expert organizare evenimente, Tel: 0745023099

Pentru informaţii ofi ciale despre programul de fi nanţare accesaţi site-ul:
AMPOSDRU www.fonduri-ue.ro/posdru/

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice’’
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

ANUNŢ DE PRESĂ

Creşterea competitivităţii ALUTERM GROUP SRL 
prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare

- proiect co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

Cluj-Napoca, 27.11.2015

S.C. ALUTERM GROUP S.R.L., cu sediul în localitatea Cluj Napoca, strada Ioan Pop de 
Cluj, nr. 2, jud. Cluj – a derulat, începând cu data de 05.06.2014, proiectul „Creşterea 
competitivităţii ALUTERM GROUP SRL prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare“, 
co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare 
încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management a Programului 
Operaţional Sectorial Creșterea Competitivităţii Economice prin Agenţia de Dezvoltare 
Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Valoarea totală a proiectului a fost de 371156.77 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă a fost de 207708.39 lei (178629.21 lei din FEDR si 29079.18 lei din BS).

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj Napoca, strada Traian Vuia, nr. 208, jud. 
Cluj pe o perioadă de 17 luni.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea reprezentativităţii produselor grupului 
Aluterm pe pieţele externe și pe piaţa din România.

Rezultate proiectului:
• 15 participari la expozitii cu specifi c international
• 19170 materiale informative difuzate.
•  1 piata internationala (Republica Moldova) unde s-a realizat activitatea de 

internationalizare
•  8 intalniri de afaceri pentru identifi carea de noi clienti.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Andreea Strugaru
Funcţie: Managing Partner
Tel. 0264-274014 , e-mail: andreea.strugaru@aluterm.ro

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Proiectul care vizează 

interzicerea fumatului 

iniţiat de deputatul clu-

jean Aurelia Cristea a fost 

scos miercuri de pe ordi-

nea de zi a şedinţei depu-

taţilor, fără vreo explica-

ţie din partea conducerii.

Motivul pare să fi  fost o 

scrisoare a Consiliului Concu-

renţei care atrage atenţia asu-

pra unui amendament în ac-

tul normativ care interzice afi -

şarea ţigărilor în locurile obli-

gatorii de trecere. Proiectul ar 

fi  trebuit să ajungă la vot du-

pă ce nu demult a trecut de 

Comisia de Sănătate.

Controverse 
privind proiectul 
împotriva fumatului

Deputatul PSD, Aurelia 

Cristea, cea care a depus acest 

amendament controversat, a 

spus că nu are o explicaţie 

pentru care proiectul nu a 

mai fost discutat, însă şi-a 

exprimat convingerea că le-

gea va fi  adoptată până la fi -

nalul acestei sesiuni parla-

mentare.

Iniţiativa Aureliei Cristea 

nu a fost, încă de la început, 

pe placul multor parlamentari.

Deputatul Radu Zlati sus-

ţinea recent că nu intenţio-

nează să voteze acest proiect. 

„Nu am să votez acest pro-

iect când va ajunge la vot. Eu 

cred că legislaţia care este 

acum este sufi cientă, acope-

ritoare în acest sens. Acum 

există acele spaţii special ame-

najate pentru fumat, nu cred 

că trebuie să le impunem pa-

tronilor şi proprietarilor noi, 

legislativ”, spunea deputatul 

PNL de Cluj Radu Zlati.

Proiectul va ajunge din nou 

pe ordinea de zi a Camerei 

peste două săptămâni.

Iniţiativa deputatului 
Aurelia Cristea, 
brusc o prioritate

În urmă cu aproximativ o 

lună, la momentul incendiu-

lui din Clubul Colectiv, Co-

misia de Sănătate a Camerei 

a avizat favorabil proiectul 

de lege care prevede interzi-

cea fumatului în aproape toa-

te spaţiile publice închise. 

Excepţie fac penitenciarele 

de maximă siguranţă şi zo-

na de tranzit a aeroporturi-

lor internaţionale, unde vor 

fi  spaţii speciale. De aseme-

nea, fumatul nu va fi  permis 

în locurile de joacă sau alte 

spaţii destinate copiilor, în-

chise sau deschise. Se inter-

zice complet fumatul şi în 

instituţiile medicale, de în-

văţământ, de stat şi private. 

Amenzile vor fi  drastice, de 

la 100 la 500 de lei în cazul 

persoanelor fi zice şi între 

5000 şi 15.000 lei pentru per-

soanele juridice.

Înainte de vot, deputatul 

PSD de Cluj Aurelia Cristea 

scria pe Facebook: „Una din-

tre cele mai frecvente cauze 

ale incendiilor este fumatul. 

Procentul din total (totalul ca-

uzelor) este de 11%. În 2013 

au fost înregistrate 21.150 de 

incendii. La un calcul simplu, 

asta înseamnă nu mai puţin 

de 2326 de incendii provoca-

te de fumat într-un an. În plus, 

interzicerea fumatului în spa-

ţiile publice închise ar ajuta 

la prevenirea unor nenorociri 

nu numai prin scăderea in-

cendiilor provocate de ţigări, 

dar şi prin avertizarea reali-

zată de detectoarele de fum 

funcţionale care ar putea se-

siza din timp incendiile pro-

duse şi din alte cauze!”.

Fumătorii 
se războiesc 
cu nefumătorii
Controversatul proiect de lege al deputatului Aurelia Cristea 
care prevede interzicerea fumatului în spaţiile publice închise 
trebuia să fie votat zilele trecute în Camera Deputaţilor.

AURELIA CRISTEA | deputat PSD

„Interzicerea fumatului în spaţiile 
publice închise ar ajuta la prevenirea 
unor nenorociri nu numai prin 
scăderea incendiilor provocate de 
ţigări, dar şi prin avertizarea realizată 
de detectoarele de fum“ 
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Din 1 decembrie 2015 până în 
3 ianuarie 2016 ne găsiți la Târgul 

de Crăciun din Piața Unirii

Unirea Bucovinei cu 

România va fi  sărbătorită 

şi la Cluj prin intermediul 

Festivalului „Bucovina”.

Proiectul îşi propune să 

menţină spiritul de continui-

tate a sărbătorii în rândul ele-

vilor şi studenţilor clujeni, in-

diferent de etnie, pentru a ce-

lebra ziua Uniri Bucovinei cu 

România (28 noiembrie 1918).

Festivalul va avea loc vi-

neri, 28 noiembrie, la Iulius 

Mall Cluj, de la ora 11:00. De 

la ora 12:00 va fi  prezentată 

conferinţa cu tema „Bucovina 

– viziuni, atitudini şi decizii”. 

Începând cu ora 14:00 va avea 

loc o expoziţie care va cuprin-

de informaţii despre portul tra-

diţional, poze pitoreşti, un ate-

lier, caricaturi, instrumente 

muzicale, proiecţii de fi lmule-

ţe şi degustare de vinuri.

Proiectul se adresează ti-

nerilor din Cluj, tinerilor ba-

sarabeni din alte centre uni-

versitare afl aţi la studii în Ro-

mânia, intelectualităţii, oame-

nilor de cultură, personalită-

ţilor din mediul universitar, 

ONG-urilor sau asociaţiilor 

studenţeşti.

Elevii şi studenţii din Cluj 

vor să promoveze în acest fel 

valorile şi tradiţiile bucovine-

ne, să contribuie la multicul-

turalismul şi îmbogăţirea va-

lorilor culturale şi sociale şi 

să participe la numeroase ac-

tivităţi intelectuale cu speci-

fi c bucovinean.

Printre obiectivele festiva-

lului se numără facilitarea in-

tegrării studenţilor din Repu-

blica Moldova în mediul stu-

denţesc european, promova-

rea culturii bucovinene prin 

intermediul unor exponenţi 

contemporani din Bucovina 

şi prezentarea în mediul stu-

denţesc clujean a tradiţiei şi 

obiceiurilor într-un stil buco-

vinean.

Festivalul Bucovina face 

parte din proiectul Cluj Capi-

tală Europeană a Tineretului 

2015.

Cluj-Napoca este Capitala 

Europeană a Tineretului în 

anul 2015, titlu câstigat într-o 

competiţie deschisă pentru 49 

de ţări din spaţiul european.

Programul este implemen-

tat de Federaţia SHARE 

Cluj-Napoca care este consti-

tuită cu scopul de a investi 

în tineret pentru o dezvolta-

re urbană sustenabilă şi res-

ponsabilă şi susţinerea comu-

nităţilor de tineri din Cluj-Na-

poca.

Unirea Bucovinei cu România, sărbătorită la Cluj

PROMOVARE

Să ne gândim la internet 

că la un oraş vast, înfl ori-

tor, unde toate culturile 

omeniri îşi dau mâna, 

împărtăşesc şi discută 

idei, o utopie perfectă.

Acum, să ne gândim că sub 

acest oraş superb se afl ă o re-

ţea subterană, asemenea unei 

canalizări, unde se adună toa-

te ideile ce ar putea afecta ora-

şul de la suprafaţă; un loc un-

de, sub protecţia anonimatu-

lui, se întâlnesc oameni care 

nu îşi au locul la suprafaţă. 

Acest „imperiu” subteran este 

cu mult mai vast decât oraşul 

de la suprafaţă. Iar acest impe-

riu poartă numele de „Deep 

web”.

Termenul a fost lansat în 

anul 2000 de Mike Bergman şi 

se referea la conţinutul World 

Wide Web ce nu este indexat 

de motoarele de căutare stan-

dard, cum ar fi  Google, Yahoo 

Search sau Bing.

O parte mare a informa-

ţiei de pe internet este as-

cunsă în site-uri generate di-

namic, lucru ce face impo-

sibilă accesarea ei cu motoa-

rele de căutare standard (u-

nii experţi sunt de părere că 

acestea pot accesa doar 1% 

din toată informaţia care es-

te de fapt online). Motoare-

le de căutare folosesc 

„crawlers” pentru a găsi 

link-ul unei pagini web. Ast-

fel, dacă administratorul u-

nei pagini nu doreşte ca pa-

gina sa să fi e găsită, nu va 

pune la dispoziţie un link di-

rect către ea. Fără link, pa-

gina va fi  imposibil de inde-

xat şi nu va apărea ca rezul-

tat în nici o căutare.

Anonim pe internet, omul 
invizibil pe deep web

Pentru accesarea părţii ne-

văzute a internetului este ne-

voie de programe browser spe-

ciale, cel mai cunoscut şi fo-

losit fi ind TOR (The Onion 

Ring). Programul, creat spe-

cial pentru comunicarea on-

line care face imposibilă de 

monitorizat activitatea utili-

zatorului, a fost numit de Na-

ţional Security Agency din Sta-

tele Unite (NSA) „regele ano-

nimităţii puternic securizate 

şi cu latenţă scăzută”. Securi-

zarea atât de puternică este 

dată de procedeul folosit de 

program denumit „OnionRo-

uting”.

Într-o reţea de tip „onion” 

(ceapă, în limba engleză) in-

formaţia este închisă în mai 

multe straturi criptate, asemă-

nătoare cu straturile de foi ale 

unei cepe. Informaţia criptată 

trece apoi prin mai multe no-

duri ale reţelei, în fi ecare nod 

decriptându-se câte un strat. 

Când şi ultimul strat a fost de-

criptat, mesajul a ajuns la des-

tinaţie, utilizatorul rămânând 

anonim deoarece fi ecare inter-

mediar ştie doar locaţia celui 

mai apropiat nod din reţea.

O anonimitate atât de ma-

re poate fi  de foarte mare fo-

los în ţările ale căror regimuri 

politice cenzurează puternic 

internetul. Astfel, se pot de-

clanşa proteste, se pot trans-

mite informaţii altfel cenzu-

rate de guvern sau se pot or-

ganiza mişcări politice mari.

Însă, cum sub protecţia 

anonimităţii oamenii au mai 

puţine reţineri, TOR-ul şi Deep 

Weeb-ul pot fi  folosite pentru 

activităţi ilegale şi criminale, 

care de multe ori scot la ivea-

lă cea mai întunecată latură 

a umanităţii.

SilkRoad, închirieri de 
asasini şi acte false toate 
într-un singur loc

Unele pagini au motive se-

rioase pentru care administra-

torii nu vor să le indexeze în 

vreun motor de căutare. În 

mare parte sunt pagini baza-

te pe comerţ ilegal sau pe vân-

zare de lucruri interzise, de 

la cărţi de identitate false, pâ-

nă la arme de foc şi droguri.

Cel mai popular site de tip 

piaţă neagră pe Deep Web es-

te Silkroad, cunoscut cel mai 

bine pentru vânzarea de dro-

guri. Site-ul a fost lansat în 

noiembrie 2011, după 6 luni 

de dezvoltare, la început ofe-

rind un număr limitat de con-

turi pentru vânzători noi. Du-

pă mai puţin de doi ani, în 

2013, site-ul a fost închis de 

FBI, iar fondatorul Ross Willi-

am Ulbricht a fost arestat. În 

acelaşi an a apărut SilkRoad 

2.0, condus de foştii admi-

nistratori ai site-ului, însă şi 

acesta a fost închis de FBI în 

noiembrie 2014, în cadrul 

operaţiunii „Operaţiunea 

Onymous”.

Moneda ofi cială a Deep 
Web – Bitcoin-ul

Pe Deep Web, produsele sunt 

achiziţionate cu ajutorul mo-

nedei digitale Bitcoin, conside-

rată a fi  un fel de monedă ofi -

cială.Bitcoin-ul reprezintă atât 

un sistem de plată electronic, 

cât şi o monedă digitală, crea-

tă în 2009 de japonezul Sato-

shi Nakamoto. Construcţia sis-

temului permite deţinerea şi 

transmiterea anonimă de va-

loare. Exact ceea ce caută uti-

lizatorii Deep Web-ului.

Între mit urban 
şi realitate

Un loc atât de misterios şi 

de neexplorat a devenit, cum 

era şi de aşteptat, sursa mai 

multor povestiri cu tentă 

horror şi a unei multitudini 

de legende urbane.

Dacă unele mituri, cum ar 

fi  site-urile de fi lme „snuff”, 

s-au dovedit a fi  reale, altele 

încă ţin de domeniul fantezi-

ei şi al imaginaţiei.

Pe site-ul de poveşti horror 

„Creepypasta” circulă o mul-

ţime de informaţii horror des-

pre Deep Web, toate având 

cam aceleaşi tipare (crime 

transmise prin livestream, cri-

minali ce îşi hărţuiau victime-

le pe deep web, culturi ciuda-

te etc.), însă cum site-ul este 

deschis către oricine doreşte 

să posteze, nu se ştie care din-

tre poveşti sunt reale şi care 

sunt pură fi cţiune.

Totuşi, asta nu înseamnă 

că nu există lucruri şocante, 

ilegale sau la limita nebuniei 

acolo. E posibil orice, doar vor-

bim despre partea întunecată 

a internetului. Şi a umanităţii.

Bogdan COZMESCU, 
student Jurnalism, 

FSPAC-UBB

Partea nevăzută a internetului. 
„Deep web” – canalizarea reţelei
Trăind în era internetului în care orice informaţie circulă cu viteza gândului, te face să crezi că nu mai există 
nimic în lume ce poate sta ascuns. Este era în care totul iese la suprafaţă, orice informaţie circulă, era în 
care ignoranţa este doar o chestiune de alegere. Sau nu?

Deep web-ul este o piață de desfacere pentru activități ilegale: se pot comanda asasinate și se poate face trafi c de aproape orice
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Încă de la primele ore ale 

dimineţii, gara şi zona adi-

acentă devin un furnicar 

imens. Anunţuri în difu-

zoare, vagoane grele, 

parcă obosite de atâta 

drum, valize, feţe dezori-

entate, paşi grăbiţi.

Multiculturalismul şi tra-

iul pe fugă din Capitala Eu-

ropenă a Tineretului din anul 

2015 se simt din primele mi-

nute petrecute aici. Afară, o 

simfonie urbană formată din 

tramvaie, autobuze, taxiuri 

mereu nemulţumite şi utila-

je grele îi acompaniază cât e 

ziua de lungă, atât pe vizita-

tori, cât şi pe locuitori deo-

potrivă. Oraşul e viu. Odată 

cu lăsarea serii locul paltoa-

nelor îngrijite şi al pantofi lor 

lustruiţi este luat de geci groa-

se de fâş şi papuci prin care 

degetele de la picioare au ie-

şit demult. Umbrele frumoa-

selor clădiri din timpul zilei 

prind viaţă. Oamenii de care 

Clujul a uitat încep să vină 

acasă...Cu averea în pungi şi 

capul plecat, fl ămânzi şi is-

toviţi de agonia de peste zi 

fi ecare încearcă să îşi găseas-

că un cotlon ferit de ploaie 

şi de ochii curioşilor.

„Sunt de mai bine de un 

an pe străzi. Mi-au murit pă-

rinţii şi am fost nevoit să îmi 

vând cocioaba pentru a-i în-

gropa”, povesteşte Gheorghe, 

în timp ce o lacrimă îi ajun-

ge mustaţă. De meserie fi e-

rar-betonist şi dulgher acum 

are cu el doar o geantă pe 

care o poartă pe umăr. Între-

bat dacă a primit vreun aju-

tor din partea autorităţilor, 

răspunde cu privirea în gol: 

„Cine primarul, primăria? Nu 

ne ajută nimeni cu nimic, 

trăim doar din mila oameni-

lor, mai primim bani, ba mân-

care. În rest, fi ecare se des-

curcă”. Perspectiva unei al-

te ierni petrecute pe străzi îi 

dă frisoane. 

Sfârşitul unei vieţii trăite ast-

fel pândeşte la orice colţ. Frigul 

sau chiar focul pot fi  călăii su-

fl etelor pierdute ale Clujului. 

La o seară după accident, 

o familie îşi aşterne patul în 

faţa clădirii care reprezenta 

odată Gara Mică, asta după 

ce au petrecut zeci de minu-

te bune înghesuiţi lângă gu-

ra de aerisire a unei brutării 

din zonă. Aerul cald le mai 

dezgheaţă oasele însă nu pot 

sta prea mult acolo. Poliţia şi 

fi rmele de pază nu le tolerea-

ză prezenţa. Acum ei tocmai 

se pregătesc să doarmă. Ur-

mează o altă noapte lungă 

pentru sufl etele pierdute ale 

Clujului.

Gara din Cluj: loc de tranzit pentru mii, 
casă pentru câțiva oameni fără adăpost 
După incendiul de la vagoanele din gară, reporterii Monitorul de Cluj au fost în zonă pentru a vedea ce fac 
cei care sunt bănuiţi că le-au dat foc, oamenii fără adăpost.

După lăsarea întunericului, o parte din omenii fără adăpost ai Clujului 
vin în zona gării unde caută adăpost pentru noapte

Familie de pe stradă își asterne patul în fața clădirii fostei Gări Mici din Cluj, la o zi după incediul care a 
mistuit șapte vagoane aparținând CFR

Șapte vagoane au ars luni seara în Gara din Cluj-Napoca, din raportul autorităților reieșind că nu au fost 
pierderi de vieți omenești. Incidentul a periclitat activitatea feroviară pentru zeci de minute
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Capela şcolii gimnaziale 

din cadrul Seminarului 

Teologic Ortodox clujean a 

fost sfi nţită de Mitropolitul 

Clujului, Înaltpreasfi nţitul 

părinte Andrei, chiar în 

ziua de pomenire a Sfi ntei 

Ecaterina, sub a cărei pro-

tecţie se afl ă aşezământul.

Târnosirea a avut loc de 

la ora 8,30, în prezenţa ele-

vilor, a cadrelor didactice şi 

ofi cialităţilor locale şi jude-

ţene. Apoi ÎPS Andrei a să-

vârşit Sfânta Liturghie, în so-

bor de preoţi , slujbă la care 

a asistat şi PS Vasile Some-

şanul. ÎPS Andrei a precizat 

în cuvântul de învăţătură că 

Biserica, Şcoala şi Familia tre-

buie sa fi e mai aproape de 

frământările elevilor.

La fi nalul slujbei, părintele 

Alexa Chira în a cărui parohie 

se găseşte şcoala, şi care s-a 

implicat în mod deosebit pen-

tru ridicarea capelei a fost dis-

tins cu Crucea Arhiepiscopa-

la. Ceilalţi ctitori au primit di-

plome de aleasa cinstire. Ca-

pela a fost amenajata în aproa-

pe un an şi jumătate, a preci-

zat directorul institutiei, parin-

tele Liviu Vidican Manci.

„Şcoala gimnazială Sf. Eca-

terina cu clasele V-VIII” este 

situată pe str.Meseriilor nr.20 

din Cluj-Napoca.

Sfinţirea capelei Sf. Ecaterina, 
a şcolii gimnaziale din cadrul 
Seminarului Teologic Ortodox Cluj

Interesul crescut al stu-

denţilor UBB faţă de 

Campania de donare de 

sânge ,,Donăm împreună, 

UBB dă startul” s-a mani-

festat şi în rândul studen-

ţilor de la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, din 

cadrul UBB.

Astfel, un grup de 30 de 

studenţi de la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă, împreu-

nă cu decanul acestei facul-

tăţi, Pr. Prof. univ. dr. Vasi-

le Stanciu s-au prezentat 

luni, 23 noiembrie, de la ora 

8.00, la Centrul Regional de 

Transfuzie Sanguină Cluj, 

pentru a dona sânge. Cei 

mai mulţi dintre ei au do-

nat sânge pentru prima da-

tă şi vor repeta experienţa 

pe viitor.

„Iniţiativa colegilor şi stu-

denţilor de la UBB este una 

lăudabilă şi bine venită. Pe 

parcursul acestei săptămâni 

vor mai veni încă 20 de stu-

denţi de la Facultatea de Te-

ologie Ortodoxă, pentru a 

dona sânge. Astfel de cam-

panii sunt mai mult decât 

un gest civic pentru că aces-

tea pornesc din dragoste 

pentru semeni şi prin dăru-

irea propriului sânge se dă-

ruieşte viaţă din viaţa ta”, 

a declarat Pr. Prof. univ. dr. 

Vasile Stanciu, decanul Fa-

cultăţii de Teologie Ortodo-

xă.

Campania ,,Donăm împre-

ună, UBB dă startul” repre-

zintă un program mai amplu 

de donare de sânge, care îi vi-

zează atât pe studenţii UBB, 

cât şi pe studenţii altor uni-

versităţi din Cluj-Napoca, dar 

şi pe cadrele didactice. Prin 

intermediul campaniei se do-

reşte pornirea unui compor-

tament în favoarea donării de 

sânge, drept un act de respon-

sabilitate şi un gest de impli-

care în comunitate.

În cadrul celei de-a 2-a edi-

ţii a campaniei ,,Donăm îm-

preună, UBB dă startul” au 

donat peste 220 de studenţi. 

Având în vedere că sângele 

unui donator poate salva 3 

vieţi, putem spune că în ur-

ma acestei campanii, iniţiate 

de Universitatea Babeş-Bolyai, 

peste 570 de persoane vor pu-

tea benefi cia de sângele do-

nat de studenţii UBB şi ai al-

tor universităţi.

Studenţi teologi, implicaţi în Campania 
de donare de sânge organizată 
de Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Pr. Bogdan Ivanov

Începuturile acestei bise-

rici se leagă de pătrunde-

rea în Cluj, în secolul al 

XVIII-lea a câtorva familii 

de negustori mace-

do-români, oameni bogaţi, 

inteligenţi şi determinaţi 

în a-şi atinge scopurile 

lor.

Marea lor dorinţă a fost a-

ceea de a avea o biserică în 

care să se roage, cea mai apro-

piată biserică ortodoxă fi ind 

cea din Someşeni, pe care o 

frecventau doar la marile săr-

bători. Astfel, în anul 1788, 

negustorii Ioan Constantin şi 

Ienache Mavrodin au înaintat 

o cerere contelui Adam Tele-

ki, comisarul regal, în care so-

licitau aprobarea construirii 

unei biserici ortodoxe (orato-

rium) în Cluj. Contele a tri-

mis cererea Consiliului oraşu-

lui Cluj, care a respins-o la 6 

aprilie 1789, motivând că pot 

construi biserici şi şcoli doar 

acele confesiuni care au mai 

avut asemenea instituţii şi mai 

înainte. În plus, documentul 

reamintea faptul că o astfel 

de aprobare pentru construi-

rea unei noi biserici se acor-

dă pentru cel puţin 100 de fa-

milii de credincioşi. În urma 

unei noi cereri şi a recensă-

mântului din februarie 1790, 

în care au fost identifi cate 129 

de persoane ortodoxe, Cance-

laria Aulică din Viena, la re-

comandarea Guvernului, a 

aprobat, la 14 februarie 1790, 

ridicarea bisericii. Consiliul 

orăşenesc a formulat un pro-

test în care critica autorizaţia 

drept un act menit să favori-

zeze întărirea comunităţii ro-

mâneşti, care a rămas fără 

efect, aşa încât negustorii or-

todocşi au cumpărat pentru 

biserică o grădină de la poa-

lele viilor din ,,Hajongrad”.

Biserica a fost ridicată în-

tre anii 1795-1796, cu ajuto-

rul românilor din Braşov şi 

Ţara Românească, iar prima 

Liturghie a fost săvârşită de 

către preotul Ilie Fulea la săr-

bătoarea Naşterii Domnului 

din anul 1796, când lăcaşul a 

fost sfi nţit. Biserica din Deal, 

cu hramul „Sfânta Treime” es-

te o construcţie de mici di-

mensiuni, are lungimea de 

19m şi lăţimea de 9m, înălţi-

mea turnului fi ind de 19 m. 

Arhitectural, ea se compune 

dintr-un pronaos dreptunghiu-

lar, o navă octogonală, un cor 

îngust şi un altar semicircu-

lar în interior şi poligonal în 

exterior. În interior, corul es-

te acoperit de o calotă boe-

mă, iar altarul de o semicalo-

tă. Iconostasul a fost pictat în 

anul 1796 de către diaconul 

Constantin Zograf (Zugravul), 

un cunoscut pictor din Şche-

ii Braşovului şi trimis, ca da-

nie la Cluj de către negusto-

rii braşoveni.

Timp de 136 de ani, 

(1796-1932), biserica „Sfânta 

Treime” a fost singura biseri-

că ortodoxă din Cluj. De isto-

ria se leagă şi momentul din 

anul 1811, când Vasile Moga 

a primit hirotonia întru arhi-

ereu în Biserica din Deal, şi 

tot aici i-a fost fi xată reşedin-

ţă episcopală, însă presiunile 

politice nu i-au permis aces-

tuia să rămână la Cluj, el fi -

ind nevoit să plece la Răşi-

nari. După anul 1921, primul 

episcop al Clujului, Nicolae 

Ivan, a avut în Biserica din 

Deal Catedrala episcopală şi 

acest statut de biserică epi-

scopală l-a avut până în anul 

1933, când a fost sfi nţită Ca-

tedrala din piaţa Avram Ian-

cu.

Din anul 1818, in incinta 

complexului parohial funcţi-

onează şi protopopiatul Clu-

jului, avându-l ca prim proto-

pop pe preotul Ilie Fulea. În 

această biserică au slujit pre-

oţii: Ilie Fulea, Grigorie Gal, 

Vasilie Roşescu, Tuliu Roşes-

cu, toţi înmormantaţi în mi-

cul cimitir din faţa bisericii, 

Nicolae Vasiu, Ioan Costea, 

dr. Florea Mureşanu (fost pro-

topop al Clujului, om de cul-

tură, condamnat la 25 de ani 

de muncă silnică de către sta-

tul comunist şi care a murit 

la Aiud), Ioan Bunea (publi-

cist, profesor de teologie, con-

damnat la 5 ani de închisoa-

re pentru întocmirea unei pro-

grame pentru învăţământul 

catehetic), Titus Ţifu, Gheor-

ghe Noveanu, Octavian Bo-

dea, Traian Man, Simion Co-

man, Ioan Sâncrăian, Ioan Je-

ler (1987 pâna astăzi) şi dr. 

Cristian Baciu (2001, consili-

er eparhial). În ambianţa aces-

tei biserici, teologul şi cărtu-

rarul Florea Mureşanu a coa-

gulat întreaga intelectualitate 

clujeană interbelică, într-un 

cenaclu la care erau prezenţi 

Victor Papilian, Lucian Blaga, 

D.D. Rosca, Valeriu Anania, 

dramaturgul Ion Luca, criti-

cul literar Dumitru Micu.

În anul 1919, în timpul pri-

mei restaurări a fost descope-

rit în turnul bisericii un me-

moriu de o mişcătoare since-

ritate, aşezat aici în anul 1877 

de către fostul paroh şi pro-

topop al Clujului, Vasilie Ro-

şescu. Biserica ajunsă într-o 

stare de degradare necesita 

rapide intervenţii, dar şi o re-

considerare a importanţei ca-

re trebuia să i se acorde în vi-

itor. Cu un testament neîm-

plinit în toate detaliile lui şi 

afl ată într-o stare de degrada-

re, biserica a intrat între anii 
2003-2010 într-un amplu pro-
ces de rectitorire. Biserica a 

primit veşmântul unei noi pic-

turi, ce se integrează într-o 

armonioasă unitate stilistică 

şi cu icoanele de pe iconos-

tas, executată de către picto-

rii Ioan şi Mariana Botiş. Au 

fost schimbate ferestrele în 

care au fost montate vitralii, 

cu motive geometrice, care în-

frumuseţează biserica şi cre-

ează o atmosferă de medita-

ţie şi rugăciune, iar pe fron-

tispiciul bisericii a fost pusă 

icoana ,,Sfi ntei Treimi“, lucra-

tă în mozaic aurit de Murano 

de fi rma Art Georgies din Iaşi.

Din tot acest ansamblu, 

singura piesa originală a bi-

sericii, iconostasul lui Con-

stantin Zugravul (1796) a fost 

atent restaurat de către artis-

tul Dragoş Drăgan Hlinca şi 

care, redat în strălucirea lui 

originală, impresionează prin 

gustul şi migala meşterilor ico-

nari braşoveni, prin ornamen-

tele aurite şi argintate ale uşi-

lor împărătesti, precum şi prin 

fi neţea detaliilor picturii, cu 

certe infl uenţe baroce târzii.

Pentru a plini toate aceste 

strădanii, duminică, 23 mai 

2010, la sărbătoarea Rusalii-

lor, biserica a fost resfi nţită 

de către Preasfi nţitul Episcop 

Vicar Vasile Someşanul, cu bi-

necuvântarea IPS Arhiepiscop 

şi Mitropolit Bartolomeu, în-

conjurat de un sobor de pre-

oţi, in prezenta autorităţilor 

locale şi a unui mare număr 

de credincioşi. În aceeaşi se-

rie a evenimentelor importan-

te pentru istoria bisericii se 

înscrie şi prezenţa în Dumi-

nica Sfi ntei Cruci, la 18 mar-

tie 2012 a IPS Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei, care a să-

vârşit sfânta Liturghie şi a sfi n-

ţit troiţa din faţa sfântului lă-

caş.

Astăzi biserica este locul 

de rugăciuni al unei foarte vii 

comunităţi parohiale, unde se 

desfăşoare mai multe proiec-

te cu tinerii şi copiii, dar şi 

proiectul social „Sfântul Ioan 

cel Milostiv”, prin care se ofe-

ră zilnic mâncare caldă fami-

liilor sărace din parohie.

Toate aceste momente ale 

istoriei şi dinamica misiona-

ră a prezentului au marcat tre-

cerea bisericii într-o nouă vâr-

stă a istoriei, care poartă am-

prenta ortodoxiei ardelene a 

cărei strălucire vine din sme-

renia şi curajul cu care a în-

fruntat veacurile.

Jubileul celor 220 de ani 

de construcţia primei biserici 

româneşti din Cluj va fi  săr-

bătorit Duminică, 29 noiem-

brie 2015, începând cu ora 

1000, când Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Arhiepiscop şi Mitro-

polit ANDREI va săvârşi Sfân-

ta Liturghie.

Biserica din Deal: 220 de ani de istorie 
românească şi ortodoxă în Cluj
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
YouTube Bazaar
S, D, L, Mi: 14:00

Bunul Dinozaur 3D
V, Ma: 14:00; S-D: 11:30, 17:00; 
L, Mi: 17:00

Podul spionilor
S-Mi: 20:00

Haos de Crăciun
Zilnic: 23:00

Cinema Victoria
Podul spionilor
V, L: 17:30; S, Ma: 22:30; D, Mi: 
20:00

Poveste de dragoste
V: 22:30; S: 15:00; D, Mi: 17:30; 
L: 20:00; Ma: 15:15; J: 20:30

Haos de Crăciun
V: 20:00; S, Ma: 17:30; D: 15:00; 
Mi: 15:15; J: 22:30

Marguerite
L, J: 15:00; Ma: 20:00

Pe malul mării
S: 20:00; D, Mi: 22:30

Testamentul Nou Nouţ
L: 22:30

Tata sau mama
V: 15:00

Crăiasa zăpezii
S: 13:00

Hotel Transilvania 2
V, D: 13:00

Bunica-I şefa
L: 13:00

Concertul
Ma: 13:00

Mare farsă
Mi: 13:00

Alfie
J: 13:00

Cinema City Polus
Pan 3D
S – Ma 11:30

Bridge of Spies 2D
V, Mi – J 14:40, 17:30, 20:20, 
22:40; S – Ma 11:50, 14:40, 
17:30, 20:20, 22:40

Love the Coopers 2D
V, Mi – J 14:40, 16:50, 19:00, 
21:20; S – Ma 12:20, 14:40, 
16:50, 19:00, 21:20

The Good Dinosaur 3D – 
dubbed
V, Mi – J 13:50, 16:10, 18:20; S – 
Ma 11:20, 12:30, 13:50, 16:10, 
18:20

Hotel Transilvania 2 3D dubbed
V 13:40, 15:40, 17:40; S – Ma 
11:40, 13:40, 15:40, 17:40; Mi – J 
13:40, 17:40

In the Heart of the Sea 3D

Mi – J 20:50

Goosebumps 3D
V – Ma 22:30; Mi – J 15:30

The Secret in Their Eyes 2D
Mi – J 19:50

The Martian 3D
V – Ma 20:30

Hunger games: Mockingjay 
Part II 3D
V, Mi – J 13:50, 15:00, 16:40, 
17:50, 19:30, 20:40, 22:20; S – 
Ma 12:10, 13:50, 15:00, 16:40, 
17:50, 19:30, 20:40, 22:20

Snow queen 3D dubbed
V, Mi – J 14:40, 16:30, 18:30; S – 
Ma 11:10, 12:50, 14:40, 16:30, 
18:30

By the sea 2D
V – J 20:10

Victor Frankestein 2D
Mi – J 22:10

Spectre 2D
V – Ma 15:00, 18:00, 19:40, 
21:00; Mi – J 15:00, 18:00, 21:00

Cinema City Iulius
Victor Frankestein 2D
Mi – J 21:10

Le tout noveau testament
V – J 18:50, 21:00

Goosebumps 3D
V – Ma 14:10, 18:30; Mi – J 14:10

The Good Dinosaur 3D – 
dubbed
V, Mi – J 14:50, 17:00, 19:10; S – 
Ma 11:00, 12:30, 14:50, 17:00, 
19:10

Love the Coopers 2D
V, Mi – J 13:30, 15:40, 18:00, 
20:15, 22:30; S – Ma 11:10, 

13:30, 15:40, 18:00, 20:15, 22:30

In the Heart of the Sea 3D
Mi – J 19:00

By the sea 2D
V – Ma 20:50; Mi – J 18:30

Dragon nest 3D dubb
S – Ma 12:00

Snow queen 3D dubbed
V, Mi – J 13:30, 15:30, 17:30; S – 
Ma 11:40, 13:30, 15:30, 17:30

Hotel Transilvania 2 3D
V – J 16:30

Hunger games: Mockingjay 
Part II 3D
V, Mi – J 13:15, 14:20, 16:00, 
17:10, 18:40, 20:00, 21:30, 
22:50; S – Ma 11:30, 13:15, 
14:20, 16:00, 17:10, 18:40, 
20:00, 21:30, 22:50

Hotel Transilvania 2 3D dubbed
V, Mi – J 13:00, 15:00, 17:00; S – 
Ma 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Spectre 2D
V – Ma 14:30, 17:40, 19:00, 
20:40, 21:40; Mi – J 14:30, 17:40, 
20:40, 21:40

The last witch hunter 2D
V – Ma 22:00

Bridge of Spies 2D
V, Mi – J 13:50, 16:40, 19:30, 
22:20; S – Ma 11:00, 13:50, 
16:40, 19:30, 22:20

Hotel Transilvania 2 2D dubbed
S – Ma 12:20

Poveste de dragoste 2D
V, Mi – J 14:40, 16:50, 19:20, 
21:30; S – Ma 12:10, 14:40, 
16:50, 19:20, 21:30

The Secret in Their Eyes 2D
Mi – J 21:50

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând două apartamente în-
vecinate, fi ecare cu două camere, 
et. 1/1, utilate și fi nisate, pe 
B-dul Eroilor nr. 4. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-483355. (4.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Aștept telefoane la tel. 
0743-345117. (5.7)ţ

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

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

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.

CASE/CABANE

¤ P.F. vând casă în Cluj-Napoca, 
ultracentral, supr. 360 mpdin care 
180 mp construiţi + 180 mp curte 
interioară, singur în curtem cu 
front la stradă. Se pretează ca 
spaţui comercial. pentru informa-
ţii sunaţi la tel. 0741-737550. 
(4.7)

¤ Exclus agenţii! Vând ultracen-
tral casă + teren în supr. de 360 
mp, din care 180 mp construcţie 
și 180 mp curte interioară, se 
pretează ca spaţiu comercial. Inf. 
suplimentare la tel. 
0741-737550. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren în cart. Iris, pe 
str. Giuseppe Verdi, zona de case, 
la intrarea în satul Fânaţelor, preţ 
6 euro/mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-653097. 
(2.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
la apa lacului, supr. 7800 mp, 
drum de acces forestier, preţ 8 
euro/mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (4.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
la apa lacului, supr. 7800 mp, 
drum de acces forestier, preţ 8 
euro/mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren agricol sau arendez, 
în Florești, supr. 966 mp și 2100 

mp. Aștept telefoane la 
0742-080925. (7.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

Vând TEREN

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând TEREN intravilan în oraşul 
Sibiu, cu suprafaţa de 918 mp, 
preţ negociabil. Inf. şi relaţii supli-
mentare la tel. 0727-086183.

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Dau în chirie spaţiu comercial 
în cart. Mărăști, 60-100 mp, cu 
vitrină la stradă, în staţia de auto-
bus, zona Loto-Prono-Cinema 
Mărăști. Tel. 0756-158360. (2.2)

¤ Dau în chirie în Mărăști, spaţiu 
comercial, peste drum depiaţă, 
între casa de schimb valutar și 
Farmacia Remedium, spaţiul are 
vitrină la stradă, supr. 80 mp și 
două intrări. Inf. la tel. 

0766-297057. (2.4)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Zorilor, între Pane-
mar și La Casa, lângă alimentară, 
peste drum de poștă, cu vitrină la 
stradă, două intrări, 160 mp. Tel. 
0745-515415. (2.2)

¤ De închiriat direct de la propri-
etar, spaţiu comercial în Cluj-Na-
poca, pe B-dul Eroilor, cu vitrină 
mare la stardă, trei ontrări, 306 
mp, spaţiul se poate închiria și 
parţial 60 sau 180 mp. Tel. 
0766-239803. (2.2)

CASE

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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Abator Anglia, sudori 141, ne-
califi caţi. 0758-536.350, 
0723-704.490,
ameliandrumitru@yahoo.ro, 
stefan@360rec.co.uk. (1.1)

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

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

Recondiţionez, lustruiesc, 
repar, tapiţez orice stil de 

mobilă veche sau mai nouă, 
la domiciliul clientului.

Tel. 0742-035662, 
0264-485424.

¤ 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: ho-
rea@orange-webagency.com.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

MOBILIER

¤ Vând două canapele extensibi-
le pentru două persoane, cu ladă 

pentru haine de pat, în stare bu-
nă, preţ 300 RON/buc. Relaţii su-
plimentare la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (7.7)

¤ Vând două lăviţe (conopei), în 
stare bună, pretabil pentru expo-
ziţii, depozitat haine sau pentru 
șezut. Preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-702473.

¤ Vând 22 scaune inox noi, exce-
lente pentru bar sau bucătărie, 
preţ 50 RON/buc. Tel. 
0723-424624. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând plasmă SONY, nouă, dia-
gonala 40 cm, se poate adapta și 
la calculator. Preţ 600 RON, ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-523932.

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, 
“Praktica LTL-3”, “Kodak C503”, și 
”Canon”, noi, două binocluri pu-
ternice, 10 x 20 și 10 x 50, un a-
parat de fi lmat ” Sony”, nou. Inf. 
la tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Pobeda”,”Raketa”, 
”Poljot”,”Doxa”, în stare foarte 
bună. Sunaţi la tel. 0759-020427. 
(2.7)

¤ Vând radio ”Mangalia”, an 
1970, pick-up cu două boxe, dis-
curi vinilia. Relaţii la tel. 
0742-080925. (6.7)

¤ Vând TV color marca ”Tennisa”, 
diagonala 70 cm, cu telecoman-

dă și Ph α termperature metru di-
gital, portabil, toate în stare bu-
nă, preţuri mici, negociabile. Inf. 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând IEFTIN două paturi: unul 
dublu cu două saltele și unul de o 
persoană cu saltea, stare foarte 
bună. Inf. suplimentare la tel. 
0745-429546. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă cu suport, culoa-
re albastră deschisă, stare foarte 
bună, pentru baie, preţ 80 lei. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (3.7)

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

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională A 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
Prin Administraţia Judeţeană A 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa Avram I-
ancu, nr.19, vinde la licitaţie pu-
blică în data de 10.12.2015, ora 
1000, bunurile mobile constând 
în autoturism OPEL ASTRA, an fa-
bricaţie 2005 și autoturism OPEL 
ZAFIRA, an fabricaţie 2007, preţ 
15.553 lei, respectiv 23.989, plus 
TVA, bunuri proprietate a debito-
rului SC COBARZZANI IMPEX SRL, 
CUI 9413019. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
AJFP Cluj, str. P-ţa Avram Iancu, 
nr.19, camera 11B, telefon 
0264/596854, interior 305, sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.”

¤ Direcţia Generală Regională A 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
Prin Administraţia Judeţeană A 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa Avram I-
ancu, nr.19, vinde la licitaţie pu-
blică în data de 11.12.2015, ora 

ANUNŢ DE VÂNZARE

Lichidatorul judiciar al S.C. Arcus Engineering S.R.L. 
vinde prin negociere directă următoarele bunuri ale debitoarei 
astfel: capete stoc de marfă (cumpuse din arcuri de compresie, 
balamale, bolţ de sudură oţel, distanţier presabil, închizatoare, 
nituri, nituri structurale, piese de schimb pistol nituit, piuliţe 
nituibile, șuruburi, șurub nituibil), apararat sudură marca 
Nelson Stud Welding marca Nelwld 4000, apararat sudură 
marca Nelson Stud Welding marca Nelwld Bolzenschwiessen 
model Intra 2000. Ofertele se pot depune la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 18, 
ap. 4, jud. Cluj în perioada 27.11.2015 – 08.12.2015, 
perioada pentru supraofertare 09.12.2015 – 15.12.2015, 
negociere cu oferta cea mai mare: 16.12.2015.

Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care la 
tel. 0729-006396 sau la sediul lichidatorului judiciar.

Mulţumim Dl. Dr. CĂINAP CĂLIN de la Institutul 

Oncologic Cluj-Napoca, secţia Oncologie Medicală, 

pentru grija deosebită, profesionalismul și calităţi-

le sufl etești de care a dat dovadă în tratarea soţu-

lui meu Tanţău Ilie, precum și colectivului care a 

fost alături de el, prin Dr. Gherman Alexandra, Dr. 
Vidra Radu, Dr. Bochiş Ovidiu-Vasile, tuturor asis-

tentelor şi personalului auxiliar.

Soţia Tanţău Lucreţia, cu familia

MULȚUMIRI

1000, bunul mobil constând în 
Autoutilitara MERCEDES BENZ VI-
TO 112CDI, an fabricaţie 2001, 
preţ 14.340 lei, plus TVA, bun 
proprietate a debitorului SC RAUL 
TRANS SRL, CUI 17422379. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţinute 
la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa Avram 
Iancu, nr.19, camera 11B, telefon 
0264/596854, interior 305, sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.”

CITAŢIE

¤ RESZLING ELISABETA MARIA 
(identică cu RESZLING ELISABETH) 
și RESZLING IOSIF ȘETFAN sunt 
chemaţi în judecată în dosar civil 
nr. 25767/211/2014 al Judecăto-
riei Cluj-Napoca, cu termen de ju-
decată în data de 13 ianuarie 
2016, sala 162, ora 08:00, având 
ca obiect partaj judiciar.

ANUNŢURI DE URBANISM

¤ S.C. COSM FAN Carmangerie 
S.R.L., în calitate de titular, anun-
ţă publicul interesat asupra de-
clanșării etapei de Informare și 
consultare a publicului cu privire 
la elaborarea sau revizuirea pla-
nurilor de amenajare a teritoriu-

lui și de urbanism, conform Ordi-
nului 2701/30.12.2010, pentru: 
Plan Urbanistic de Detaliu: Con-
struire ansamblu cu funcţiuni 
mixte (locuinţe/spaţii comercia-
le/spaţii de birouri) pe amplasa-
mentul str. Libertăţii nr.96 (fost 
76), sat Apahida, com. Apahida. 
Prima versiune a planului poate 
fi  consultată la sediul Primăriei A-
pahida în cadrul Direcţiei de Ur-
banism, zilnic între orele 
08:00-14:00 din data de 
26.11.2015. Publicul interesat 
poate transmite, în scris, comen-
tarii și sugestii, până la data de 
30.12.2015, la Direcţia de urba-
nism a Primăriei Apahida, Str. Li-
bertăţii 122, Com. Apahida, Cluj, 
407035. (1.1)

¤ S.C. No Limit Impex S.R.L., în 
calitate de titular, anunţă iniţierea 
Planului Urbanistic de Detaliu 
pentru „Construire imobil de biro-
uri cu parter comercial/servicii, 
amenajare incintă, împrejmuire, 
racorduri şi branşamente, opera-
ţiuni notariale, organizare de 
şantier“, str. Calea Mănăștur, nr. 
26-28, Cluj-Napoca, judeţul Cluj. 
Consultarea propunerii se poate 
realiza în cadrul Primăriei Cluj-Na-
poca, Serviciul Urbanism, cam. 
62. (1.1)
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Angajăm 
în diferite fabrici din Ungaria, cu începere imediată, 

muncitori necalifi caţi, femei şi bărbaţi, 
pe termen lung! 

Salariu avantajos, califi care la locul de muncă. 
Cazarea și transportul gratuită! Cunoașterea limbii 

maghiare NU ESTE obligatorie!
Informaţii: 0753.102.268 / 0745.101.887

Vrei sa ai un 
loc de munca stabil?

Vino in echipa Splendorama, 
unde efortul depus este 

apreciat si rasplatit!

Angajam 

AGENTI CURATENIE 
– cu/fara experinta – pentru curatenii la spatii de birouri, 

spatii comerciale, hale, apartamente, etc. 
cu program de 3-8 ore/zi.

Permisul de conducere categoria B constituie avantaj!
Detalii la 0733-920454 sau trimite CV-ul la adresa 

resurseumane@splendorama.ro

TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA!

Angajăm 

EXPERT CROITOR ÎMBRĂCĂMINTE 
MATERIALE TEXTILE 

şi 

EXPERT CROITOR ÎMBRĂCĂMINTE PIELE 

pentru conceput tipare după model, croit, cusut, 
în localitatea Cluj-Napoca. 

Salariu foarte atractiv!

Pentru detalii, contactaţi-ne la 

numărul de telefon: 0754 236515, 

luni-vineri: 08:00 – 16:00.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/200 S.C. ABRAFORTECH 
S.R.L.-D anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ,,Unitate pentru 
debitare materiale abrazive" din localitatea Cluj Napoca, 
str. Traian Vuia, nr. 210, Corp B, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni: 
9.00-16.30; marţi, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00.

ANUNŢ DE MEDIU

Abrudan Emil Viorel în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea 
obţinerii avizului de mediu, conform HG 1076/2004, pentru 
ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE 
LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+4E, 
ORGANIZARE DE SANTIER, BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE 
situat în Floresti,str. Razoare f.n. jud. CLUJ. Prima versiune 
a planului poate fi  consultată la sediul APM Cluj Napoca 
începând cu data de 27.11.2015, între orele10-14. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, 
până la data de 18.12.2015, la APM Cluj-Napoca, str. 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 9,00-14,00”.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
complectările ulterioare și Ord. 1798/2007 SC Măriuţa 
Produse Alimentare SRL anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
restaurant din localitatea Cluj Napoca, B-dul Muncii nr. 69A.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00_16.30, marţi-vineri între orele 9.00-14.00.

ANUNŢURI PUBLICE

S.C. Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A. titular al 
proiectului „Montare rezervoare de stocare acid clorhidric 
în hala atelier TO2, în incinta S.C. Industria Sârmei Câmpia 
Turzii S.A.“, anunţă publicul interesat asupra luării de către 
A.P.M. Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul „Montare 
rezervoare de stocare acid clorhidric în hala atelier TO2, în 
incinta S.C. Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A.“, propus a 
fi  amplasat în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, 
nr.145, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj din 
Calea Dorobanţilor nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264-410.722, fax 0264-410.716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și 
la adresa 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.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat ca „Elaborare PUZ – Construire imobil de locuinţe 
şi servicii, organizare de şantier, realizare împrejmuire, 
racorduri şi branşamente la utilităţi“ Cluj-Napoca, str. 
Maramureșului, nr. 90, nu necesită evaluare de mediu, planul 
urmând a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 
B9, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni între orele 9.00-16.30, 
marţi-joi între orele 9oo-14 și vineri între orele 9.00-12.00, 
în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei 
anunţului.

ANUNŢ DE MEDIU

Nagy Lorincz Balazs în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea 
obţinerii avizului de mediu, conform HG 1076/2004, pentru 
ELABORARE PUZ SI CONSTRUIRE 2 IMOBILE COLECTIVE 
S+D+P+7E SI EXTINDERE UTILITATI situat în Floresti,str. 
Razoare f.n. jud. CLUJ. Prima versiune a planului poate fi  
consultată la sediul APM Cluj Napoca începând cu data de 
27.11.2015, între orele10-14. Publicul interesat poate 
transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 
18.12.2015, la APM Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, 
blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail offi ce@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-14,00

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
MECANICA HUEDIN S.A.

cu sediul social în loc. Huedin, str. Protopop Aurel 
Munteanu, nr. 70, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub 
nr. J12/3402/1991, având C.I.F. RO 245612, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data 
de 28.12.2015, ora 12:00, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de 
referinţă 18.12.2015, cu următoarea ordine de zi:
1.  Aprobarea contractării de la Nextebank S.A. a unui credit 

în suma de până la 145.000 EUR (osutapatruzecisicincimii 
eur) având ca obiect-refi nanţare internă credit Nextebank 
și refi nanţare externă –linie de credit CEC Bank, pe o 
perioadă de 36 luni iar în cazul contractării creditului mai 
sus amintit, societatea își ia angajamentul de a efectua 
un rulaj minim de 50 % din CA prin conturile deschise la 
Nextebank.

2.  Aprobarea, în vederea garantării creditului, a constituirii 
de către societate, a următoarelor garanţii:
A.  ipoteca mobiliara de prim rang de prioritate asupra 

disponibilităţilor din conturile societăţii deschise la 
Nextebank S.A.;

B.  Ipoteca imobiliara de prim rang de prioritate asupra 
imobilului compus din birouri + hala de producţie, situat 
în Huedin, str Protopop Aurel Munteanu, nr 70, PERIMETRUL 
IV, identifi cat în CF 50549 a localităţii Huedin, nr cadastral 
112/4 și asupra imobilului PERIMETRUL V, identifi cat în 
CF 50551 a localităţii Huedin, nr cadastral 112/5, 
proprietatea MECANICĂ HUEDIN S.A.

3.  Aprobarea împuternicirii unei persoane cu efectuarea 
demersurilor necesare realizării publicării și înregistrării 
hotărârii AGEA la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Cluj, precum și cu ridicarea documentelor 
aferente dosarului eliberate de O.R.C.

4.  Aprobarea împuternicirii unor persoane, cu puteri depline, 
să semneze, în numele și pe seama societăţii contractul de 
credit, eventualele acte adiţionale la acesta și toate celelalte 
contracte de garanţie, biletul la ordin emis de către societate, 
precum și orice alte documente și acte adiţionale necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A. ce va fi  
adoptată, inclusiv să semneze toate notifi cările, adresele, 
cererile de tragere, având ca obiect facilitatea de credit sus 
menţionată chiar dacă nu au fost expres stipulate, semnătura 
acestora fi ind opozabila societăţii.
Începând cu data de 27.11.2015, documentele referitoare 

la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare pot fi  consultate și procurate de la sediul 
societăţii sau de la adresa www.mecanicagroup.ro, directorul 
Info acţionari. Reprezentarea acţionarilor se poate face și 
prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune la sediul societăţii până la data de 25.12.2015.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru 
data de 29.12.2015 în același loc, aceeași oră și cu aceeași 
ordine de zi.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Dl. Vădeanu Ioan

ANUNŢ DE ANGAJARE

CTP Cluj-Napoca SA
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Organizeaza concurs in vederea recrutarii de personal 
pentru ocuparea următoarelor posturi

-1 post tehnician reţele şi echipamente calcul
-1 post inginer de sistem

Condiţii de participare:
-  pentru postul de tehnician: se solicită specializarea 

echipamente electronice sau similar cu experienţă în 
domeniu de min.2 ani

-  pestru postul de inginer: studii superioare cu diplomă 
de licenţă, profi lul Tehnică de calcul, Electronică, 
Telecomunicaţii sau similar, cu experienţă în domeniu 
de min. 3 ani.

Pentru înscrierea la concurs condidaţii vor depune la 
registratura unităţii dosarele până la data de 07.12.2015. 
Concursul va avea loc la sediul unităţii în data de 11.12.2015 
începând cu ora 11,00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul CTP 
Cluj-Napoca SA, Serv. Resurse Umane, tel. 0264 430917 
int. 126
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Se întăresc la înot
Secţia de nataţie din cadrul CS 
„U” Cluj a perfectat transferurile 
a șapte sportivi. Printre cei aduși 
la club se numără și campionul 
mondial la juniori Robert Glinţa. 
Acesta a obţinut medalia de aur 
la proba de 100 m spate cu per-
formanţa de 54” 30, la 
Campionatul Mondial de juniori 
desfășurat, în perioada 26-30 iu-
lie 2015, la Singapore. Alături de 
Robert, adus de la CSM Pitești, 
au mai fost transferaţi sportivii 
Alexandru Coci, Alexandru 
Sabău, Alin Coste, Carina Bianca 
Macavei de la CSM Brașov, 
Andrei Cristian Roman de la LPS 
Baia Mare și Bogdan Mihai 
Mureșan de la LPS Arad.

Vizită la Neamţ
Echipa de volei feminin a 
Universităţii Cluj joacă sâmbă-
tă, în deplasare la VC Unic LPS 
Piatra Neamţ, în cadrul etapei 
a IX-a Diviziei A1. „U” Cluj se si-
tuează pe locul 11 în clasa-
ment, cu 3 puncte, iar adversa-
rele din Piatra Neamţ pe pozi-
ţia a 9, cu 4 puncte mai mult. 
Dănuţ Ciontoș se confruntă și 
cu probleme de sănătate în lot, 
Carmen Grama, Sorina Mocan 
și Lorena Dancu neputându-se 
antrena cu echipa. Această par-
tidă va avea loc sâmbătă, de la 
ora 14:00 la Piatra Neamţ.

Pe scurt

PUBLICITATE

După două înfrângeri în 

ultimele trei meciuri, ele-

vii lui Marcel Ţenter sunt 

obligaţi să câştige partida 

împotriva echipei SCMU 

Craiova, echipă care se 

afl ă pe locul 4 în clasa-

mentul Ligii Naţionale de 

baschet masculin.

Deşi baschetbaliştii de la 

clubul U-Banca Transilvania 

au avut prestaţie destul de bu-

nă în primele opt partide din 

LNBM, obiectivul acestora pa-

re destul de departe după ce-

le cinci victorii şi trei înfrân-

geri din acest sezon regulat.

Echipa de seniori a U-BT 

a cedat jocul disputat în de-

plasare cu formaţia Phoenix 

Galaţi, după un meci condus 

de dunăreni pe aproape toa-

tă durata sa. Acest lucru poa-

te avea efect negativ sau po-

zitiv asupra sportivilor, con-

sideră antrenorul echipei Mar-

cel Ţenter.

„Este destul de difi cilă si-

tuaţia în care singuri ne-am 

pus. Am pierdut un meci la 

Galaţi care nu era în planul 

nostru, un meci care trebu-

ia câştigat. Campionatul nu 

este încă nici la jumătatea 

primei faze, aşa că ştim că 

mai avem timp pentru a fa-

ce treburile să funcţioneze. 

Nu este uşor de digerat, sunt 

de acord, însă nu cred că es-

te un lucru defi nitoriu pen-

tru această echipă, eu sper 

ca echipa să convingă şi să 

vă convingă că este ceea ce 

trebuie”, a declarat Marcel 

Ţenter.

Tehnicianul echipei cluje-

ne afi rmă că o formă bună a 

jucătorilor craioveni poate să 

le pună foarte mari probleme 

echipei clujene datorită mo-

bilităţii echipei adverse.

„Noi avem două poziţii 5 

clasice şi din punctul de ve-

dere al structurii echipei avem 

câteva difi cultăţi să jucăm cu 

echipe mai mobile. Asta s-a 

întâmplat şi cu Sibiul, şi cu 

Galaţiul. Craiova este din acest 

punct de vedere o echipă in-

comodă, pentru că, practic, 

joacă cu cinci jucători la linia 

de trei puncte şi sigur că, da-

că prind o zi bună, sunt greu 

de învins”, a spus Ţenter.

Meciul dintre U-BT şi SCMU 

Craiova va avea loc sâmbătă, 

de la ora 19:00, în Sala Poli-

valentă din Cluj-Napoca.

Biletele pentru meciul 

U-Banca Transilvania – SCMU 

Craiova pot fi  achiziţionate 

vineri între orele 12:00-19:00 

şi sâmbătă între orele 

12:00-20:00. Preţul unui bi-

let este de 10 lei.

Marcel Ţenter: „Dacă prind
o zi bună, sunt greu de învins”

Campioana şi vicecampi-

oana României se vor 

deplasa la Cluj-Napoca, la 

începutul lunii decembrie, 

unde se vor întâlni 

într-un meci din etapa a 

20-a a Ligii 1.

În urmă cu doar o săptă-

mână ASA Târgu Mureş a ce-

rut conducerii Cluj Arena găz-

duirea meciului cu FC Viito-

rul care s-a încheiat la egali-

tate, 2-2. Acesta trebuia să fi e 

ultimul meci pe care echipa 

mureşană în disputau „aca-

să” pe stadionul din Cluj-Na-

poca, însă nu au luat în con-

siderare zilele libere legale şi 

lucrările masive pentru reabi-

litatea stadionului până la 

ajungerea la standardele im-

puse de FRF şi ISU.

Potrivit comunicatului pos-

tat de conducerea clubului mu-

reşan, unul dintre cele mai im-

portante partide al echipei din 

Târgu Mureş, cel cu Steaua, 

din etapa intermediară, care 

va avea loc miercuri, 2 decem-

brie, va avea loc tot la Cluj.

Această partidă ar putea 

aduce venituri substanţiale 

pentru Cluj Arena care în acest 

moment se afl ă într-o situaţie 

destul de delicată administra-

tiv dat fi ind faptul că se aş-

teaptă foarte mulţi suporteri 

ai celor două formaţii la ree-

ditarea meciului din Super Cu-

pa României.

În acest moment cele do-

uă echipe o duc extrem de 

rău, Steaua neavând stadion 

stabil unde să se antreneze, 

iar ASA cu probleme fi nanci-

are.

În clasament cele două for-

maţii se situează la diferenţă 

de 3 puncte, Steaua fi ind pe 

locul 4, cu 30 de puncte, în 

timp ce ASA se afl ă pe ulti-

mul loc din Play-Off, cu 27 de 

puncte.

Până atunci, cele două echi-

pe mai au de disputat un meci, 

în acest weekend, Steaua pri-

mind vizita formaţiei Astra 

Giurgiu, pe stadionul „Nico-

lae Dobrin” din Piteşti, echi-

pă afl ată pe primul loc în cla-

samentul Ligii 1, la diferenţă 

de 4 puncte de Viitorul şi Pan-

durii, în timp ce ASA Târgu 

Mureş va întâlni, în deplasa-

re, echipa de pe locul 10, Poli 

Timişoara.

Steaua şi ASA Târgu Mureş 
revin la Cluj-Napoca
După incidentul de la clubul Colectiv controalele „la sânge” au dus la închiderea mai multor 
stadioane, printre acestea şi cel al vicecampioanei României, Trans-Sil din Târgu Mureş.

În Super Cupa României, formaţia antrenată pe atunci de Dan Petrescu a câştigat în faţa echipei antrenate 
de Mirel Rădoi cu scorul de 1-0
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