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Cât vor plăti şoferii pentru RCA în următoarele şase luni ?
Ministerul Finanţelor a fi xat 

preţurile maxime pentru poliţele 
RCA, persoanele fi zice urmând să 
plătească între 541 lei şi 3.087 lei 
pe an în funcţie de vârstă şi de ca-
pacitatea cilindrică a motoarelor.

Pentru o maşină deţinută de o 
persoană fi zică, cu o capacitate 
cilindrică sub 1.200 cmc, o poli-
ţă RCA va costa, pe perioada de 
şase luni cu preţuri "îngheţate" 
de Guvern, cel mult 547 lei pen-
tru o persoană cu vârsta peste 60 
de ani, 618 lei pe an pentru vâr-
sta între 51 şi 60 de ani, 624 lei 
pentru 41-50 ani, 617 lei pentru 

31-40 ani şi 997 lei pentru tinerii 
şoferi, cu vârsta sub 25 de ani. 
Pentru categoria cea mai răspân-
dită, a maşinilor cu capacitatea 
cilindrică cuprinsă între 1.201 şi 
1.400 cmc, o poliţă RCA va cos-
ta 541 lei pentru un şofer cu vâr-
sta peste 60 de ani, 611 lei pen-
tru cei cu vârsta cuprinsă între 51 
şi 60 de ani, 617 lei pentru 41-50 
ani, 610 lei pentru 31-40 ani, 800 
lei pentru 26-30 ani şi 985 lei pen-
tru tinerii sub 25 de ani. Pentru 
maşinile cu capacitatea cilindri-
că cuprinsă între 1.401 şi 1.600 
cmc, poliţele RCA au un preţ anu-

al cuprins între 629 lei şi 1.166 
lei, în funcţie de vârsta şoferilor, 
pentru categoria 1.601/1.800 cmc, 
preţul variază între 691 lei şi 1.294 
lei, iar pentru maşinile cu capa-
citate cilindrică între 1.801 şi 
2.000 lei, o poliţă costă între 798 
şi 1.516 lei. Cele mai scumpe po-
liţe sunt pentru bolizii cu capaci-
tate cilindrică de peste 2.500 cmc, 
preţurile RCA fi ind, în aceast caz, 
cuprinse între 1.559 lei şi 3.087 
lei. Pentru autoturismele înmatri-
culate pe fi rme, poliţele RCA cos-
tă între 885 lei pe an, pentru ca-
pacitate cilindrică sub 1.200 cmc, 

şi 1.285 lei, pentru un bolid cu 
peste 2.500 cmc. Preţul maxim al 
poliţei RCA pentru un camion cu 
masa peste 16 tone, înmatriculat 
pe fi rmă, va fi  de 7.534 lei. Fir-
mele de asigurări care vând poli-
ţe peste preţurile maxime fi xate 
de Guvern riscă amenzi cuprin-
se între 1.000 lei şi 50.000 lei.

Piaţa RCA este zguduită de 
probleme, în condiţiile în care do-
uă companii de pe piaţă, Astra şi 
Carpatica Asig, au intrat în fali-
ment, iar City Insurance şi Euro-
ins se afl ă în diverse proceduri 
speciale.
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Cea mai frumoasă clujeancăCentrul de Deșeuri, sac fără fund
Clujeanca Arianna Mile va reprezenta ţara la concursul de frumuseţe 
„Miss Model of the World” în China. La concurs participă în fiecare 
an tinere din lumea întreagă. Pagina 7

Pentru o investiţie care este pe butuci şi la care preşedintele 
Consiliului Judeţean Alin Tişe este dispus să renunţe, fără îndoială, 
Centrul de Deşeuri înghite an de an tot mai mulţi bani. Pagina 4
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Emil Boc nu va pune mâna prea curând pe Cluj Arena
Consiliul Judeţean prelungeşte agonia în care se află societatea care administrează 
stadionul. În câteva zile, aceasta ar fi trebuit să intre în faliment. Pagina 3

monitorul weekendde

Conform unui studiu realizat 

de o companie specializată 

în turism, capitala neoficială 

a Transilvaniei nu intră 

nici măcar în primele 

10 destinaţii europene 

ce merită vizitate în 2017. 

Clujul este depășit în acest 

clasament de mai multe 

orașe precum Oradea, 

Brașov și Sibiu. Pagina 6
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Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Ediţia cu numărul 50 a festivalului toamnei 
dedicat muzicii la Cluj se încheie vineri, 28 
octombrie, printr-un concert vocal-simfonic 
ce ne îndeamnă la sărbătoare şi voie bună. 
Îl vom aniversa, cu acest prilej, pe maestrul 
Cristian Mandeal, care a împlinit în acest an 
70 de ani. Pianista Oxana Corjos va inter-
preta Concertul nr.2 pentru pian, de 
Brahms, iar programul muzical al serii va 
continua cu Simfonia a IX-a de Beethoven, 
interpretată de Corul şi Orchestra 
Filarmonicii de Stat „Transilvania“ şi soliştii 
Diana Ţugui, Cristina Damian, Tiberius Simu 
şi Cristian Hodrea. Dirijorul corului este 
Cornel Groza
În cei peste 40 de ani de activitate dirijora-
lă neîntreruptă, Cristian Mandeal s-a aflat 
la pupitrul majorităţii orchestrelor din 
România, dar şi al unor orchestre de pre-
stigiu de pe scenele internaţionale. 
Festivalul Internaţional Toamna Muzicală 
clujeană este realizat cu sprijinul Primăriei 
și Consiliului Local Cluj-Napoca și co-
finanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

28 octombrie

1492: Navigatorul genovez 
Cristofor Columb a descoperit 
Cuba

1688: A început domnia în 
Ţara Românească a lui 
Constantin Brâncoveanu 
(1688- 1714).

1886: A fost dezvelită, la 
New York, Statuia Libertăţii - 
opera sculptorului Frederic 
Auguste Bartholdi, dăruită 
președintelui american 
Stephen Grover Cleveland 
(1884-1888; 1893-1897).
1954: Crearea Uniuni 
Europene Occidentale (UEO).

1955: S-a născut Bill Gates, pre-
ședintele corporaţiei 'Microsoft'.

29 octombrie

1875: S-a născut Regina 
Maria (Maria Alexandra 
Victoria de Saxa-Coburg), so-
ţia regelui României 
Ferdinand I (1914-1927), fi i-
ca ducelui britanic Alfred de 
Edinburgh, membru de 
onoare al Academiei 
Române (1 mai 1915). (m. 
18 iul. 1938)

1928: „Graf Zeppelin” a fost 
primul dirijabil care a traver-
sat Atlanticul, de la New York 
la Berlin. 
1911: A murit publicistul 
american Joseph Pulitzer I, 
fondatorul Premiului 
Pulitzer'. (n. 10 apr.1847)

1947: S-a născut actorul 
american Richard Dreyfuss.

1971: S-a născut actriţa ame-
ricană Winona Ryder

30 octombrie

1724: S-a încheiat construcţia bi-
sericii Stavropoleos din 
București, unul dintre cele mai 
importante monumente de arhi-
tectură din perioada fanariotă.

1871: S-a născut scriitorul 
francez Paul Valery. (m. 20 
iul. 1945)

1885:S-a născut poetul și criti-
cul american Ezra (Loomis) 
Pound
1960: S-a născut cunoscutul fot-
balist argentinian Armando 
Diego Maradona.
2002: A murit cineastul și re-
gizorul spaniol Juan Antonio 
Bardem. (n. 2 iul. 1922)

Închiderea celei de-a 50-a ediţii a festivalului Toamna 
Muzicală Clujeană. Concert extraordinar sub bagheta 
dirijorului Cristian Mandeal.
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

Expoziția „MONDO CANE” – 
Emil Dobribán
20 octombrie – 13 noiembrie
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Întregul parcurs expoziţional însce-
nează naşterea unor imagini de 
lumină, aparent decupate dintr-o 
cantitate infi nită de negru, în care 
se insinuează şi creaţii de pictură, 
vibrând de fantezia culorilor.

Târg de cariere, expoziție de 
fotografie și târg de antichități
20 octombrie – 2 noiembrie
Iulius Mall
În această perioadă, Iulius Mall 
își întâmpină clienții cu eveni-
mente speciale. Vorbitorii de 
limbă germană sunt așteptați 
la un târg de cariere dedicat 
lor, cei pasionați de obiectele 
cu patina timpului primesc 
invitație la Târgul de 
Antichități, iar cei care iubesc 
arta fotografi că pot admira o 
expoziție cu lucrări inedite.

Bienala Naţională 
de ceramică-sticlă-metal 
„Metafore Incandescente”
6 octombrie – 30 octombrie
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
În noua sa formulă, sub noul său 
generic, Metafore Incandescente, 
bienala și-a propus, încă din prima 
sa ediție, acoperirea tuturor celor 
trei domenii de manifestare a ar-
telor decorative ale focului, cera-
mică, stică și metal, cu întreaga lor 
varietate de interconexiuni impre-
vizibile.

Expoziția SATUL ȘI ȚĂRANUL 
ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ
20 octombrie – 20 noiembrie  
Muzeul Etnografi c al Transilvaniei
Expoziția SATUL ȘI ȚĂRANUL ÎN 
PICTURA ROMÂNEASCĂ este rea-
lizată la inițiativa unor prestigioși 
colecționari de artă, care și-au 
dorit să aducă în atenția publicu-
lui o extrem de interesantă 
selecție de lucrări pe care publicul 
larg nu are decât arareori posibili-
tatea de a le admira.

Luna creativă – ediția a II-a
1 octombrie – 30 octombrie
Create.Act.Enjoy
Proiectul își propune atragerea 
şi direcţionarea publicului tânăr 
spre zona interactivă şi partici-
pativă a culturii, prin aceasta 
urmărind ca tinerii să 
conștientizeze rolul ei activ în 
societatea contemporană şi să 
o privească sub forma unui po-
tenţial domeniu în continuă 
dezvoltare în care pot să-şi 
aducă aportul pe viitor.

Transylvania ZenFest 2016
28 octombrie – 30 octombrie
Casino Centru de Cultură Urbană

ZenFest este singurul festival de-
dicat echilibrului Minte-Corp-
Sufl et din Romania. In cadrul lui 
participantii pot gasi un Targ de 
Holistica unde au posibilitatea 
de a interactiona direct cu nume-
roase produse naturiste si tera-
peutice.

Concursul de proiecte 
regizorale „Young 
Creative Directors”
1 septembrie – 30 octombrie
Create.Act.Enjoy organizează 
concursul de proiecte regizorale 
YOUNG CREATIVE DIRECTORS, 
în cadrul programului LUNA 
CREATIVĂ – ediția a II-a.
YOUNG CREATIVE DIRECTORS își 
propune să promoveze 2 tineri 
regizori, prin încurajarea creaţi-
ei artistice și a inițiativelor ino-
vatoare, experimentale și origi-
nale.

In/Out Photo Festival 2016
27 octombrie – 06 noiembrie
Cluj Napoca
Primul festival de fotografie 
documentară din România are 
loc la Cluj-Napoca și pregătește 
la final de octombrie, 10 zile 
de expoziții și proiecții speciale 
care prezintă prin intermediul 
fotografiei documentare și fo-
tojurnalismului, România cu și 
fără stereotipuri.

Expoziția „Aur şi 
nestemate”
1 septembrie – 31 decembrie
Muzeul de Farmacie

Expoziţia constă din patru teme: 
„Pilulele aurite ale lui Avicenna“, 
„Ape cordiale“, „Materia medica 
din Transilvania“ şi „Găina fi loso-
fală”. Vizitatorii pot afl a despre 
cum se aureau pilulele, despre 
tonice alcoolice cu foiţă de aur 
numite „ape cordiale“, despre in-
grediente preţioase folosite în 
farmaciile transilvănene dar şi 
despre ciudate experimente chi-
mico-medicale cu găini hrănite cu 
aur care ar fi  urmat să depună 
ouă de aur. 

Expoziția UnKnown Body
08 octombrie - 31 octombrie
Galeria IAGA, Cluj-Napoca
Titlul expoziţiei, UnKnown Body 
(Corp Necunoscut) dezvăluie su-
praponderabilităţi fi ne în corpuri 
care zac, aşteaptă, venerează, ră-
nind în forme abstracte, se întind 
pe solul cotidian, carne care tinde 
să meargă dincolo de propria ce-
rere de a exista şi, în această con-
tracţie, tensiune, cunoaşte strivi-
rea, făcând-o vulnerabilă.

VINERI

Sarbatoarea dovleacului la 
Hipermarketul Cora
Ora 18:00
Hipermarketul Cora
Asociația Părinte inFlorești impreu-
nă cu hipermarketul Cora, vă invită 
la o sărbătoare cu miros de toam-
nă, la care vom evoca unul dintre 
simbolurile anotimpului cu frunze 
ruginii și anume: Dovleacul.

SÂMBĂTĂ
AGRA BRUMAR EXPO si 
Concurs de Gatit la Ceaun
Ora 10:00-
Expo Transilvania, Cluj-Napoca
AGRA BRUMAR EXPO – expozitie 
cu vanzare de produse agroali-
mentare traditionale. Daca vrei 
sa iti arati talentul de bucatar, te 
asteptam sambata, 29 octom-
brie, sa prepari la fata locului un 
ceaun cu carne sau carnati, car-
tofi , fasole, legume… tu alegi 
combinatia perfecta! Preparatele 
vor fi  jurizate, iar tu poti pleca 
acasa cu unul din cele 3 premii in 
bani: Locul I – 500 lei, Locul II – 
300 lei, Locul III – 200 lei 

DUMINICĂ

Horia Brenciu & HB 
Orchestra Live în Cluj-Napoca
Ora 19:30
Sala Polivalenta Cluj-Napoca
Horia Brenciu revine în forță pe 
piața concertelor din România cu 
un Turneu Național în 11 orașe și 
un show la Sala Palatului. Horia 
Brenciu, artistul supranumit „o-
mul-spectacol“, concertează în 
Cluj-Napoca, pe 30 octombrie, la 
Sala Polivalentă, într-o impresio-
nantă producție live, alături de 
instrumentiștii prestigioși care al-
cătuiesc HB Orchestra. Artistul pro-
mite un concert unic, plin de hituri, 
piese noi și momente surprinză-
toare.

SVineri

PUBLICITATE
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Luna trecută, consilierii 

judeţeni decideau dizol-

varea societăţii Cluj 

Arena şi votau trecerea 

stadionului din dome-

niul privat al judeţului 

Cluj în domeniul public 

al acestuia, începând cu 

data de 1 noiembrie, 

pentru ca mai apoi, 

obiectivul să fie transfe-

rat la Primărie. Între 

timp, datele problemei 

s-au schimbat.

Consilierii judeţeni sunt 

chemaţi săptămâna viitoare 

să voteze două proiecte im-

portante legate de Cluj Are-

na, unul ce priveşte prelun-

girea termenului de intrare 

a stadionului în domeniul 

public al judeţului şi altul, 

privind înfiinţarea unei noi 

direcţii de specialitate în ca-

drul Consiliului Judeţean ca-

re va asigura administrarea 

obiectivului.

Iniţial, contractul de aso-

ciere în participaţiune în-

cheiat între Consiliul Jude-

ţean Cluj şi Societatea Cluj 

Arena SA în vederea exploa-

tării stadionului trebuia să 

înceteze la data de 31 oc-

tombrie, acum s-a decis ca 

acesta să înceteze cu data 

de 21 decembrie. Ca o con-

secinţă, trecerea imobilului 

din domeniul privat al ju-

deţului Cluj în domeniul pu-

blic al acestuia, va opera, 

potrivit Consiliului Jude-

ţean, la data de 22 decem-

brie.

„Având în vedere faptul 

că, activitatea de adminis-

trare şi exploatare a imobi-

lului Cluj Arena este una 

complexă şi care se desfă-

şoară în regim de continui-

tate, motiv pentru care, pen-

tru a nu apărea sincope în 

desfăşurarea evenimentelor 

contractate sau programate 

sau în desfăşurarea relaţii-

lor contractuale aflate în de-

rulare, este necesară stabi-

lirea unei perioade tranzito-

rii în care să se realizeze de-

mersurile necesare pentru 

administrare: modificarea 

organigramei, organizarea 

concursurilor, paza stadio-

nului (...) Având în vedere 

faptul că se va modifica or-

ganigrama şi statul de func-

ţii al aparatului de speciali-

tate al Consiliului Judeţean 

Cluj, prin înfiinţarea unei 

structuri de administrare a 

stadionului iar organizarea 

concursurilor pentru ocupa-

rea posturilor de personal 

contractual în direcţia nou 

înfiinţată va fi la o dată ul-

terioară, considerăm că ter-

menul iniţial de 1 noiem-

brie, când stadionul ar fi tre-

buit să treacă în domeniul 

public al judeţului, trebuie 

prelungit până la data 22 

decembrie”, se arată în re-

feratul de aprobare al pro-

iectului.

Practic, de abia din luna 

decembrie Consiliul Jude-

ţean se va ocupa de admi-

nistrarea Cluj Arena până 

când, printr-un nou proiect 

de hotărâre, se va decide da-

că Cluj Arena va fi transfe-

rat către Primărie.

Termen mai lung 
să îl convingă pe Vakar?

Rămâne de văzut dacă 

proiectul privind cedarea 

Cluj Arena către Primărie va 

trece de votul consilierilor. 

Pentru ca acest proiect să 

treacă, fiind vorba de patri-

moniu, este nevoie de votul 

a 2/3 din numărul consilie-

rilor judeţeni, adică să fie 

prezenţi şi să voteze „pen-

tru” toţi consilierii PNL şi 

cei de la UDMR. Surpriza ar 

putea veni de la actualul vi-

cepreşedinte al CJ Cluj, 

Vakar Istvan, care a preci-

zat că încă nu e decis dacă 

votează proiectul privind ce-

darea cu titlul gratuit a sta-

dionului în proprietatea Pri-

măriei. Vakar spune că pro-

blema trebuie analizată şi 

discutată pentru a se vedea 

dacă este cea mai bună va-

riantă pentru judeţ şi dacă 

nu sunt alte variante mai 

bune de administrare a no-

ii arene a Clujului.

Zeci de oameni 
pentru stat pe Facebook 
şi vizite la stadion

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj Alin Tişe a pro-

pus înfi inţarea în cadrul apa-

ratului de specialitate al Con-

siliului Judeţean Cluj a unei 

direcţii de specialitate, cu per-

sonal contractual, care va a-

sigura administrarea şi ex-

ploatarea stadionului „Cluj 

Arena” numită Direcţia de 

Administrare şi Exploatare a 

stadionului „Cluj Arena”.

Direcţia va fi condusă de 

un director care va avea în 

subordine următoarea struc-

tură: compartimentul admi-

nistrare şi funcţionare cu un 

număr de 17 posturi din ca-

re 15 nou înfiinţate şi 2 pos-

turi de îngrijitor mutate de 

la Direcţia de Administrare 

a Domeniului Public şi Pri-

vat al judeţului Cluj (fostul 

RAADPP) şi compartimen-

tul pază şi securitate cu un 

număr de 12 posturi nou în-

fiinţate care asigură securi-

tatea şi integritatea imobi-

lului.

Printre obligaţiile acestei 

noi direcţii înfiinţate se nu-

mără administrarea imobi-

lului stadionului „Cluj Are-

na”, programarea/organiza-

rea/participarea la desfăşu-

rarea de evenimente sporti-

ve, socio-culturale, asigura-

rea activităţilor legate de in-

stalarea şi întreţinerea tur-

nicheţilor, asigurarea func-

ţionării sistemului de sono-

rizare tribune şi adresare 

publică, administrarea pa-

ginii web, facebook a stadi-

onului „Cluj Arena” sau asi-

gură activitatea de vizitare 

a stadionului.

„Noul stat de funcţii pre-

supune majorarea număru-

lui de posturi din cadrul a-

paratului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Cluj la 

283 de posturi cu 28 mai 

mult faţă de cele 255 pos-

turi aprobate în ultimul stat 

de funcţii al Consiliului Ju-

deţean Cluj. Impactul finan-

ciar asupra bugetului jude-

ţului constă în creşterea chel-

tuielilor de personal pentru 

aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Cluj 

prin înfiinţarea celor 25 de 

posturi din cadrul noii di-

recţii”, se arată în proiectul 

de hotărâre.

Epopeea Cluj Arena

În 2011, în timpul primu-

lui mandat al lui Alin Tişe s-a 

aprobat înfi inţarea, în asoci-

ere cu Regia Autonomă de Ad-

ministrare a Domeniului Pu-

blic şi Privat al judeţului Cluj 

(n.red. RAADPP, în prezent 

desfi inţată), a Societăţii Co-

merciale „Cluj Arena” SA.

În 2014, a venit o decizie 

a Curţii de Conturi care sta-

tua faptul că în perioada 

2011-2014, nu au fost plătite 

taxa pe clădiri în valoare de 

5.659.216 lei şi taxa pentru te-

renuri în valoare de 148.439 

lei. În 2015, municipiul 

Cluj-Napoca, Direcţia de Im-

pozite şi Taxe locale, a emis 

un titlu executoriu prin care 

solicită achitarea sumei de 

14.925.531 lei cu titlu de ta-

xă pe clădiri şi taxă pe teren.

Decizia Curţii de Conturi 

a fost contestată de către 

S.C. Cluj Arena SA, însă în 

octombrie 2015, instanţa de 

fond a respins cererea, 

soluția fiind irevocabilă.

Rămâne de văzut dacă la 

şedinţa de luni consilierii 

judeţeni vor discuta despre 

ce se va întâmpla cu dato-

ria pe care societatea care 

administrează Cluj Arena, 

care va intra în faliment în 

luna decembrie, o are, în 

sarcina cui vor rămâne ce-

le 3,3 milioane de euro din 

taxe şi impozite neplătite 

după dizolvarea SC Cluj Are-

na SA.

Din luna decembrie soci-

etatea Cluj Arena va rămâ-

ne fără obiect de activitate, 

adică practic ea nu va mai 

exista.

În aceste condiţii, se ri-

dică întrebarea legitimă cui 

îi va cere Primăria să plă-

tească datoria de 3,3 mili-

oane de euro? Consiliului 

Judeţean Cluj? E greu de cre-

zut că societatea va face rost 

de 3,3 milioane de euro pâ-

nă pe 21 decembrie când 

practic ea va dispărea de pe 

piaţă, potrivit hotărârii de 

Consiliu Judeţean, astfel mo-

dificată (iniţial, data era 31 

octombrie).

Niciun consilier judeţean, 

fie de la putere, fie din opo-

ziţie, nu este interesat de 

acest subiect.

Cu alte cuvinte, Consiliul 

Judeţean este cu un pas mai 

aproape de a ceda cu titlu 

gratuit către Primăria Cluj-Na-

poca un obiectiv în valoare 

de 45 milione de euro, cât a 

costat ridicarea Cluj Arena.

„Dacă e vorba de datorii, 

cei care le pretind să ni le 

ceară. Să le ceară societăţii 

Cluj Arena. Dacă societatea 

va avea aceşti bani, îi va 

plăti, dacă societatea nu îi 

va avea, nu îi va plăti. În 

momentul în care obiectul 

din contractul de asociere 

dispare, societatea nu mai 

are obiect de activitate”, 

spunea Alin Tişe.

De cealaltă parte, a fost 

nevoie de două şedinţe, din-

tre care una extraordinară, 

pentru ca primarul Emil Boc 

să-i convingă pe consilierii 

locali să voteze proiectul de 

hotărâre privind prelurea 

Cluj Arena în proprietatea 

Primăriei.

Consiliul Judeţean prelungeşte agonia 
Cluj Arena. Emil Boc și Primăria nu vor 
pune mâna prea curând pe stadion
În câteva zile, societatea care administrează Cluj Arena ar fi trebuit să intre în faliment.

Stadionul Cluj Arena este motiv de dispută între PNL și PSD

CONTURI BLOCATE

3,3
milioane de euro taxe 
şi impozite locale 
datorează fi rma care 
administrează Cluj 
Arena către Primărie

ALIN TIȘE | președintele Consiliului Judeţean Cluj

 „Dacă e vorba de datorii, cei care le pretind să 
ni le ceară. Să le ceară societăţii Cluj Arena. 
Dacă societatea va avea aceşti bani, îi va plăti, 
dacă societatea nu îi va avea, nu îi va plăti.“
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PUBLICITATE

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj
Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ că 

in perioada 31.10.2016 – 05.11.2016 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj“ 
SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sectoare:

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere periodica pe drumuri judetene:
- DJ 109: Răscruci-Borsa – Aschileu, km 15+000 – 32+000
- DJ 109 A: Vultureni – Panticeu – Recea Cristur km 27+000 – 56+100
- DJ 109 E: Vad – lim. jud. Salaj, km 1+700 – 17+000
- DJ 161A: Apahida – Cojocna, km 0+000 – 10+500
- DJ 161C: Iclod – Alunis, km 0+000 – 15+000
- DJ 161D: Unguras – Valea Ungurasului – Targusor – DJ 109C, km 25+000 – 53+367
- DJ 161G: Sucutard – Palatca – Vaida Camaras – DN 16 , km 0+000 – 19+440
- DJ 161J: Geaca – Rosieni – DN 16, km 0+000 – 7+100
- DJ 172 A: Lim. jud. BN – Habadoc – Taga, km 33+000 – 39+400
- DJ 182 F: Manasturel-Valea Garboului, km 0+000 – 7+100

Reabilitare si modernizare DJ 161 H:DN 16 – Suatu, km 0+000 – 4+000
Reabilitare si modernizare DJ 107 R: Muntele Baisorii – Muntele Mare, km 47+350 – 58+650

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 – 29 Octombrie 2016

A zecea acţiune de colectare a deşeurilor electrice din acest an se va desfăşura sâmbătă, 
29 octombrie 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 09:00- 13:00, 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 0786.429.553 (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 26 noiembrie.

PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ

Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţă s-a reunit în această dimineaţă la Primăria 
Municipiului Turda pentru a stabili toate măsurile care se impun în vederea pregătirilor 
pentru sezonul de iarnă.

Curăţarea drumurilor din municipiu, în cazul căderilor de zăpadă sau formării de polei, se va 
efectua conform unui program, de către – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România (pe DN 15 sens giratoriu – ieșire Turda spre Câmpia Turzii pe o lungime de 2,5km) 
și de către SC Domeniul Public SA (pe străzile municipiului Turda, în funcţie de priorităţi).

Primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei a solicitat reprezentanţilor SC 
Domeniul Public SA să facă toate demersurile necesare în cazul în care se impune 
suplimentarea utilajelor de deszăpezire, prin subcontractarea unor fi rme.

Asociaţiile de locatari și societăţile comerciale au obligaţia de a participa la curăţarea permanentă 
a zăpezii și a poleiului de pe trotuare, pentru asigurarea desfășurării normale a circulaţiei pietonale.

În cazul producerii unor fenomene meteorologice periculoase cum ar fi  scăderea 
temperaturilor și căderi abundente de zăpadă ,însoţite de intensifi cări ale vântului, la 
nivelul municipiului Turda au fost instituite mai multe spaţii de relocare, cazare și hrănire 
a persoanelor fără adăpost sau surprinse în trafi c de fenomene meteorologice periculoase. 
În cazul persoanelor fără adăpost au fost stabilite două spaţii pentru cazarea și hrănirea 
acestora: Centrul de urgenţă pentru persoane fără adăpost, str. Avram Iancu nr.12 şi 
Spitalul Municipal Turda. În cazul persoanelor surprinse în trafi c sau afectate de fenomene 
meteorologice periculoase, au fost stabilite patru spaţii pentru relocarea, cazarea și 
hrănirea acestora: Colegiul Tehnic dr. I. Raţiu, Colegiul Tehnic – str. Basarabiei nr.48, 
Liceul Teoretic Liviu Rebreanu şi Colegiul Emil Negruţiu.

În situaţii de urgenţă, începând cu data de 15 noiembrie, toţi cetăţenii vor putea apela 
numărul de telefon 0728287513 al SC.Domeniul Public SA., la care va exista permanenţă.

De asemenea, primarul municipiului Turda, Cristian Octavian Matei a cerut suplimentarea 
cu două paturi la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal pe perioada 
sezonului rece.

Regia Autonomă de 

Termofi care (RAT) 

Cluj-Napoca a implemen-

tat cele mai efi ciente teh-

nologii de producere a 

energiei, cum este coge-

nerarea, dar şi gestiona-

rea efi cientă a surselor.

O astfel de operaţiune a 

fost realizată şi prin gestio-

narea şi urmărirea unitară a 

tuturor capacităţilor de pro-

ducţie şi distribuţie cu aju-

torul sistemelor de automa-

tizare integrate în ansamblul 

instalaţiilor de producere şi 

distribuţie a energiei termi-

ce din Cluj-Napoca.

Sistemul de automatizare 

integrat permite urmărirea şi 

intervenţia în timp real, de 

la dispeceratul central, a tu-

turor capacităţilor de produc-

ţie din cetralele şi punctele 

termice.

Gestionarea şi întreţinerea 

echipamentelor de produce-

re a energiei termice în con-

dominii, spitale, scoli, grădi-

niţe, centre comerciale, im-

plică un consum de resurse 

– umane şi materiale – ale 

celor direct implicaţi în ad-

ministrarea acestor imobile, 

precum este necesar un grad 

ridicat de profesionalism în 

realizarea operaţiunilor de 

service şi întreţinere a echi-

pamentelor de producere a 

energiei termice, echipamen-

te cu regim special de func-

ţionare.

Servicii de specialitate în 

domeniul supravegherii, ope-

rării, service-ului instalaţii-

lor de producere a energiei 

termice, care poate consta în 

automatizarea şi supraveghe-

rea de la distanţă 24h/24h a 

echipementelor de produce-

re a energiei termice, inter-

venţii şi service operativ a-

tât pentru întreţinerea curen-

tă cât şi pentru situaţiile de 

avarie, servicii de operare a 

echipamentelor, consultanţă 

şi suport tehnic în obţinerea 

avizelor şi autorizaţiilor de 

funcţionare, sunt printre câ-

teva din serviciile pe care Re-

gia Autonomă de Termofi ca-

re Cluj le oferă.

RAT este operatorul licen-

ţiat al serviciului public de 

furnizare a energiei termice 

în municipiul Cluj-Napoca, 

oferind prestaţii de speciali-

tate pentru circa 31.000 de 

locuinţe, benefi ciari direcţi 

fi ind aproximativ 80.000 lo-

cuitori ai Clujului.

Regia oferă şi realizează 

şi servicii de gestionare, su-

praveghere, întreţinere şi ser-

vice a echipamentelor de pro-

ducere a energiei termice a-

fl ate în exploatarea locuito-

rilor mun. Cluj-Napoca – cen-

trale montate la blocuri de 

locuinte, spitale, şcoli, gra-

diniţe, centre comerciale.

Cele mai eficiente tehnologii 
în domeniul energetic, 
implementate de RAT Cluj

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

În luna august, consilierii 

judeţeni au decis să meargă 

mai departe cu construirea 

Centrului de Deşeuri în 

ciuda faptului că valoarea 

acestuia a crescut cu peste 

22 milioane de euro şi jude-

ţul trebuie să returneze 

15,5 milioane de euro chel-

tuieli neeligibile plus 

lucrări executate neconfor-

me şi în ciuda declaraţiilor 

lui Tişe care s-a arătat dis-

pus să renunţe la acest pro-

iect pe care îl consideră 

“compromis în totalitate”.

Acum, Consiliul Judeţean va 

mai aloca 156.221 euro pentru 

aprobarea indicatorilor tehni-

co-economici pentru alimenta-

rea cu energie electrică a Cen-

trului de Management Integrat 

al Deşeurilor (CMID), cu toate 

că un studiu de fezabilitate pen-

tru această investiţie a mai fost 

făcut încă din iulie 2013.

„Având în vedere faptul că 

lucrările iniţiale de racordare la 

reţeaua electrică a obiectivului 

CMID Cluj intersectau două imo-

bile afl ate în propietate privată, 

care nu au primit aviz favorabil 

din partea Primăriei municipiu-

lui Cluj-Napoca, fi ind revendi-

cate în baza legilor fondului fun-

ciar, documentaţia de alimenta-

re cu energie electrică a CMID 

nu a obţinut autorizaţia de con-

struire. Acest fapt a determinat 

o nouă soluţie, care a generat 

un nou traseu pentru racordul 

electric al Centrului de Mana-

gement Integrat al Deşeurilor 

din Cluj-Napoca. Pentru noul 

traseu al racordului electric în 

prezent a fost reluată etapa de 

proiectare astfel că S.C. Electro 

Energetica S.R.L. a depus stu-

diul de fezabilitate actualizat”, 

se arată în proiectul de hotărâ-

re care va fi  discutat de consili-

erii judeţeni în şedinţa de luni.

Durata de realizare a inves-

tiţiei este de 2 luni, iar fi nanţa-

rea va fi  suportată din banii Con-

siliului Judeţean Cluj.

În luna septembrie, Tişe 

anunţa că instituţia a fi nalizat 

şi atribuit contractul privind fi -

nalizarea Centrului de Mana-

gement Integrat al Deşeurilor 

(CMID). Câştigătorul licitaţiei 

este o fi rmă controversată, iar 

patronul acesteia este un apro-

piat al democrat-liberalilor. Ce 

garanţii dau membrii echipei 

de implementare că în faza a 

II-a a proiectului nu se va (re)

edita haosul precedent din pe-

rioada 2012-2014? Niciuna.

Alin Tişe a spus că fi rma 

Kranz Eurocenter se va ocupa 

doar de fi nalizarea primei ce-

lule, care va costa 24 milioa-

ne de euro, celula a doua fi -

ind înlocuită cu un incinera-

tor de deşeuri.

La sfârşitul lui 2014, CJ Cluj 

a reziliat contractul cu antrepre-

norul Atzwanger, invocând exe-

cutarea unor lucrări neconfor-

me, iar în ianuarie 2015 a de-

pus o plângere penală împotri-

va fi rmelor care execută lucră-

rile la centru.

Între timp, procurorii Parche-

tului de pe lângă Judecătoria 

Cluj-Napoca au început urmă-

rirea penală pentru lucrări fără 

autorizaţie, excavări ilegale şi 

furt de pământ la CMID.

Centrul de Deşeuri 
înghite 150.000 €
Pentru o investiţie care este pe butuci şi la care Alin 
Tişe este dispus să renunţe, fără îndoială, Centrul 
de Deşeuri înghite an de an tot mai mulţi bani.

GAURĂ

107,5
milioane de lei costa 
în 2011 ridicarea 
Centrului de Deșeuri

NEAGRĂ

209,2
milioane de lei este 
valoarea fazei II 
a proiectului în 2016
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Senatorul Alexandru 

Cordoş a declarat că „s-a 

înhămat” la un alt proiect 

politic, alegând calea 

patriotismului deoarece 

îşi iubeşte neamul şi ţara.

„Am demisionat din PSD, 

nu vreau să dau acum mai 

multe detalii despre motive. 

M-am înhămat la un nou pro-

iect politic şi am preluat func-

ţia de preşedinte interimar 

al PRU Cluj. Miercuri am de-

pus la BEJ Cluj listele de can-

didaţi pentru Parlament. Eu 

voi ocupa locul I la Senat. 

Cred că este un moment de 

reformare a clasei politice 

clujene, un moment în care 

atenţia opiniei publice tre-

buie să se întoarcă spre ţa-

ră, spre naţiune, spre valo-

rile naţionale româneşti. Am 

ales calea patriotismului de-

oarece îmi iubesc neamul, 

îmi iubesc ţara şi iubesc va-

lorile tradiţionale româneşti”, 

a spus Cordoş.

Acesta speră ca PRU să in-

tre în Parlament şi să obţină 

în judeţul Cluj un loc de se-

nator şi două de deputat. Ale-

xandru Cordoş nu a mai fost 

pus pe lista PSD Cluj pentru 

Senat din cauza problemelor 

de imagine pe care le are du-

pă ce soţia sa a fost condam-

nată la închisoare pentru tra-

fi c de infl uenţă. Locul 1 la Ca-

mera Deputaţilor pe lista PRU 

Cluj este ocupat de Mircia 

Giurgiu, care a fost până re-

cent preşedintele PSRO Cluj, 

şi care a mai fost deputat din 

partea PRM şi PDL.

Partidul România Unită 

(PRU) – Cluj şi-a depus mier-

curi listele pentru alegerile par-

lamentare, pe prima poziţie 

pentru Senat se afl ă Alexandru 

Cordoş, iar pentru Camera De-

putaţilor – Mircia Giurgiu.

Potrivit unui comunicat, 

PRU Cluj îl are pe prima po-

ziţie pentru funcţia de sena-

tor pe Alexandru Cordoş, ca-

re a demisionat din PSD.

Preşedintele PSD Cluj, Ho-

ria Nasra, a precizat că Ale-

xandru Cordoş a demisionat 

din partid în cursul zilei de 

miercuri.

„Domnul Cordoş a demisi-

onat în cursul zilei de astăzi  

(n. red. – miercuri) din PSD. 

Este o decizie unilaterală, ca-

re-i aparţine. E păcat că după 

25 de ani alege să se îndepăr-

teze de echipa PSD Cluj. Nu 

am avut nicio discuţie legată 

de plecarea sa într-un partid 

sau altul sau de plecarea sa din 

PSD”, a spus Horia Nasra.

Următoarele locuri pe lis-

ta pentru Senat a PRU Cluj 

sunt ocupate de Constantin 

Dănuţ Ştefan, Florentin Burz, 

Mircea Liviu Mitea, Corina Bi-

ca, Ioan Sas.

Prima poziţia pentru Ca-

mera Deputaţilor pe lista 

PRU Cluj este deţinută de 

Mircia Giurgiu, care este ur-

mat de Narcis Viorel So-

meşfălean, Bogdan Ungu-

reanu, Martina Luca, Vlad 

Alexandru Crişan, Bogdan 

Balc, Ioana Lungu, George 

Constantinescu, Constantin 

Oltean.

Curtea de Apel Cluj a de-

cis, miercuri, condamnarea 

la 2 ani şi 8 luni de închi-

soare cu suspendarea pedep-

sei, sub supraveghere pe 3 

ani, a soţiei senatorului PSD, 

Alexandru Cordoş, pentru 

trafi c de infl uenţă, sentinţa 

fi ind defi nitivă.

Curtea de Apel modifi că în 

acest fel sentinţa Tribunalu-

lui Cluj care o condamnase 

pe Mihaela Cordoş, în martie, 

la 3 ani şi 6 luni de închisoa-

re cu executare.

Potrivit unui comunicat al 

Curţii de Apel Cluj transmis, 

miercuri, pe parcursul terme-

nului de supraveghere incul-

pata va presta o muncă nere-

munerată în folosul comuni-

tăţii, pe o perioadă de 70 de 

zile, în cadrul Primăriei Felea-

cu, judeţul Cluj.

Procurorii DNA Cluj au 

trimis-o în judecată pe Mi-

haiela Cordoş în iunie 2015, 

în stare de arest la domici-

liu, pentru trafi c de infl uen-

ţă, iar pentru soţul ei, sena-

torul Alexandru Cordoş, şi 

fi ica lor, Andreea, s-a dispus 

disjungerea cauzei şi conti-

nuarea cercetărilor.

Senatorul Alexandru Cordoş 
a trecut la PRU de la PSD
Alexandru Cordoş a demisionat din PSD în ziua în care soţia sa a fost condamnată la închisoare cu suspendare.

Alexandru Cordoș nu s-ar fi  regăsit oricum pe listele PSD la alegerile din 11 decembrie

Preşedintele PMP, Traian 

Băsescu, a declarat, joi, că 

va candida la Senat, afi r-

mând că nu îi este ruşine 

să candideze în Bucureşti, 

după ce a câştigat două 

mandate de primar general 

şi două de preşedinte şi că 

va duce în Senat toată 

experienţa acumulată.

„(Senatorul Traian Băses-

cu-n.r.) va duce în Senat toa-

tă experienţa pe care a acumu-

lat-o în cele cinci guverne în 

care a fost membru, ca primar 

general al Capitalei, ca preşe-

dinte al României timp de 10 

ani. Toată această experienţă 

o voi pune în slujba Senatu-

lui, a partidului, a ţării, pen-

tru că până la urmă toată via-

ţa mea am fost în slujba sta-

tului, inclusiv, atunci când am 

fost comandat de navă”, a de-

clarat preşedintele PMP, Tra-

ian Băsescu, la BEM, la depu-

nerea listelor electorale pentru 

alegerile parlamentare.

Fostul preşedinte a afi rmat 

că nu îi este ruşine să candi-

deze în Bucureşti, afi rmând că 

în urma sa a rămas ceva. ”În 

Bucureşti eu cred că vom lua 

un rezultat bun pentru că de 

pe urma mea a rămas ceva în 

Bucureşti de când am fost pri-

mar general, linia 41 o vedeţi, 

contorizarea la scara de bloc 

există, pasajul Basarab pentru 

care m-am bătut atât s-a do-

vedit a fi  un proiect viabil, 120 

de km de linie de tramvai 

schimbată, 110 şcoli moderni-

zate. Nu îmi este ruşine să can-

didez la Bucureşti”, a răspuns 

Traian Băsescu, întrebat ce scor 

îşi propune în Capitală.

El a mai spus că îşi depu-

ne candidatura cu speranţa că 

în această legislatură se va fa-

ce Parlamentul de 300 de par-

lamentari, se va readuce Le-

gea educaţiei la forma iniţială 

– legea Funeriu-Miclea – şi se 

va adopta noua lege a sănătă-

ţii pe care PMP a depusă-o în 

Parlament.

Întrebat dacă l-ar vota pe 

Dacian Cioloş premier, Băses-

cu a răspuns: „Păi, candidea-

ză la ceva? Să ajungem până 

la momentul în care se formea-

ză Guvernul”.

Traian Băsescu a refuzat să 

facă „majorităţi înainte de ale-

geri”. „Eu le prorocesc faptul că 

vor avea surprize (celor care fac 

asta-n.r.)”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu 
candidează la Senat

Uniunea Salvaţi România 

(USR) Cluj şi-a înscris joi 

candidaţii la alegerile par-

lamentare, iar primul pe lis-

ta pentru Camera Deputaţi-

lor este ONG-istul Emanuel 

Ungureanu. Acesta îşi pro-

pune să facă măcar o lege 

după ce ajunge în Parlament 

şi anume Legea Adina Bleo-

tu, pentru un sistem de trans-

plant care să nu lase loc dis-

criminărilor.

Lista pentru Camera De-

putaţilor este deschisă de 

Emanuel Ungureanu, urmat 

de Adrian Dohotaru, Ovidiu 

Nistor, Adriana Cristian, An-

drei Suciu, Radu Boloveschi, 

Daniel Kloyber, Mihai Che-

reji, Alexandra Oană, Radu 

Chirilă, Alexandra Pintea, 

Marius Pavăl şi Dragoş Ba-

raitaru.

La Senat lista este des-

chisă de Mihai Goţiu urmat 

de Romana Harosa, Daniel 

Doboş, Elena Muscă, Cris-

tian Olinca şi Radu Molnar.

Candidatul USR la Came-

ra Deputaţilor Emanuel Un-

gureanu este preşedintele 

Asociaţiei pentru Solidarita-

te şi Empatie Delia Grădina-

ru şi se ocupă de zeci de co-

pii şi tineri care fac dializă.

În urmă cu câteva zile, Un-

gureanu spunea că în domeniul 

sănătăţii, sistemul transplaturi-

lor trebuie să nu mai lase loc 

discriminărilor. „Candidez pen-

tru că sunt foarte convins că oa-

menii care au demonstrat că pot 

fi  hotărâţi, pot să aducă în do-

meniul transplantului din Ro-

mânia un sistem care să facă 

astfel încât accesul la transplant 

să fi e permisiv tuturor, fără a 

mai exista discriminări.

Al doilea obiectiv este ace-

la de a lupta pentru depoliti-

zarea domeniului sănătăţii. 

Toată lumea ştie în oraş că 

managerul Spitalului Judeţean 

Petru Şuşcă are în spate PSD 

ul. Acelaşi lucru se întâmplă 

spre exemplu la Spitalul de 

Copii, toată lumea ştie că aco-

lo este un fi ef al fostului PDL 

şi că domnul Aldea este omul 

lui Adrian Videanu.

Niciodată n-o să pot să lupt 

mai mult decât pentru copiii 

pe care i-am cunoscut şi pen-

tru această boală cumplită nu-

mită boala cronică. Aici este 

ţinta mea. Cred că un parla-

mentar trebuie să construias-

că legi, iar eu vreau să con-

struiesc Legea Adina Bleotu, 

după fetiţa care a murit şi des-

pre care s-a auzit în contex-

tul cazului Arşinel, vreau în 

numele acelei fete batjocori-

te de sistemul sanitar să fac 

o lege a transplantului care să 

fi e perfect compatibilă cu ce 

se întâmplă în acest domeniu 

în Europa. Vreau să fac mă-

car o lege în patru ani”, spu-

nea Ungureanu.

Un alt obiectiv declarat al 

lui Emanuel Ungureanu este 

câştigarea încrederii români-

lor în Parlamentul României.

USR Cluj s-a înscris oficial 
în cursa alegerilor parlamentare

ALEXANDRU 
CORDOȘ | senator

 „Cred că este 
un moment 
de reformare a clasei 
politice clujene, 
un moment în care 
atenţia opiniei 
publice trebuie 
să se întoarcă 
spre ţară, 
spre naţiune, 
spre valorile 
naţionale româneşti. 
Am ales calea 
patriotismului 
deoarece îmi iubesc 
neamul, îmi iubesc 
ţara şi iubesc valorile 
tradiţionale 
româneşti.“
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Hypericum-plant.ro

IMUNOBOR D3 1.000 U.I.
Supliment alimentar cu rol adjuvant în stimularea imunității și 
remineralizarea oaselor

Adjuvant în menținerea sănătății sistemului osos prin încetini-
rea procesului de scădere a masei osoase. Stimulează activi-
tatea de sinteză osoasă și fixarea calciului, favorizând mărirea 
densității osoase. Ajută la reglarea hormonală a organismului 

femeilor care parcurg faza de menopauză. Participă la utilizarea 

eficientă de către organism a acizilor grași esențiali. Facilitează 

protejarea celulelor și a țesuturilor față de acțiunea radicalilor 

liberi. Contribuie la fortifierea sistemului imunitar. Limitează 
procesele inflamatorii din organism. Susține funcționarea 

normală a sistemului muscular. Îmbunătățește performanțele cognitive. Acțiune 
remineralizantă, vitaminizantă, estrogenică, osteoconstructoare, antioxidantă, 
antiinflamatoare, imunostimulatoare și regenerantă.

Produsele sau suplimentele nutritive elaborate de către Laboratoarele Hypericum sunt 

obținute din surse naturale atent verificate. Noutatea acestor produse este reprezentată 

de extractul integral concentrat din acestea, ceea ce asigură o mai bună biodisponibili-

tate și o mai bună asimilație în organism a substanțelor active benefice. 

Suplimentul alimentar de față este un produs atent formulat pentru a vitaminiza, 

mineraliza și întări organismul. Formula inovativă a produsului constă în conținutul 

optim de fructoborat de calciu cu eliberare lentă, într-o formă patentată, unică pe piața 

nutraceutică din România. Ingredientele folosite au fost special selectate pentru a 

acționa sinergic, completându-se și potențându-se reciproc. Astfel, acest produs 

deosebit a fost conceput pentru a avea o acțiune mineralizantă, vitaminizantă, 

osteoprotectoare și tonică la nivelul sistemului imunitar.

Producător: S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu: Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A, Maramureș Tel./fax: 0262 372 695, 0262 271 338

Telelefon comenzi: 0262 263 048, www.hypericum-plant.ro

Magazin Cluj-Napoca: Farmacia Naturii, str. Horea nr. 4, tel. 0264434264

Dacă aveţi întrebări sau sugestii, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: 

office@hypericum-plant.ro

Vă stăm cu plăcere la dispoziţie!

Echipa dumneavoastră, Hypericum

PUBLICITATE

27.10.2016

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca anunţă implementarea proiectului 

Abordări genomice şi microfl uidice în blocarea invaziei şi a metastazării cancerului de 

sân – BREASTMICROGENOMICS – derulat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 

2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în 

Sprijinul Competitivităţii Economice și Dezvoltării Afacerilor, acţiune 1.1.4, în baza 

contractului nr. 41 din 02.09.2016 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare 

Știinţifi că și Inovare în calitate de Organism Intermediar în numele și pentru Ministerul 

Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Operaţional Competitivitate.

Proiectul urmărește caracterizarea și ţintirea selectivă a invazivitatii celulelor tumorale 

în vederea îmbunătăţirii raspunsului la tratament în cancerul de sân și dezvoltarea unei 

infrastructuri de microfl uidică în cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă”.

Proiectul se implementează în regiunea de dezvoltare Nord-Vest, pe o perioada de 

48 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 9 633 458 RON, din care asistenţa 

fi nanciară nerambursabilă este de 8 617 500 RON.

Proiect cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă”, Cluj-Napoca

 Departamentul de Patologie Experimentală și Genomică 

Funcţională

Republicii 34-36, RO-400015 Cluj-Napoca

 Persoane de contact: Ass. Prof. Daniel Irimia – director de proiect – daniel_irimia@

hms.harvard.edu

Dr. Oana Tudoran – oana.tudoran@iocn.ro

Tel. +40 264 590 638. Fax.+40 264 598 365
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Două oraşe din România 

i-au „luat faţa” Clujului în 

„Top 10 – Cele mai conve-

nabile destinaţii europene 

ce merită vizitate” în 2017. 

Astfel, Sibiul şi Oradea se 

clasează în premieră în 

top 10 cele mai convenabi-

le destinaţii europene ce 

merită vizitate în 2017, 

conform clasamentului 

Best Value Index, un 

motor de căutare turistică.

Sibiu, ocupanta locului şa-

se în clasamentul de anul tre-

cut, se situează în acest an pe 

locul 10 cu un indice de 

96,88% şi cu un preţ mediu 

de cazare de 220 lei pe noap-

te pentru o cameră dublă. Ora-

dea, ce ocupă poziţia a şap-

tea, este surpriza acestui cla-

sament, realizat de un site de-

dicat turismului. Cu un indi-

ce de 97,07%, Oradea se afl ă 

în premieră în acest clasa-

ment, preţul mediu de caza-

re fi ind de 193 lei pentru o 

noapte.

Un alt oraş care se clasea-

ză mai bine decât Clujul este 

Braşovul. Oraşul de la poale-

le Tâmpei se clasează pe lo-

cul 15 cu un indice de 96,40. 

Cluj-Napoca este abia pe lo-

cul 23 cu un punctaj de 96,02.

Cine s-a clasat 
pe locul întâi?

Pentru a doua oară în ul-

timii trei ani, ocupantul locu-

lui întâi este oraşul Mostar 

din Bosnia şi Herţegovina ca-

re a obţinut în acest an un in-

dice de 97,58%. La o diferen-

ţă foarte mică, cu un indice 

de 97,53%, se situează pe al 

doilea loc oraşul Novi Sad din 

Serbia. Obţinând acelaşi indi-

ce, Veliko Tarnovo din Bulga-

ria s-a situat pe al locul al trei-

lea. Preţurile medii pentru o 

noapte de cazare în aceste 

oraşe variază între 193 lei pen-

tru prima clasată şi 184 lei re-

spectiv 162 lei pentru ocupan-

tele locurilor doi şi trei. Ur-

mătoarele locuri sunt ocupa-

te de Suzdal (Rusia), Levov 

(Ucraina), Eger (Ungaria).

Cu ce este diferit 
Clujul de Oradea?

Ca în fi ecare an, indicele 

celor mai convenabile 100 de 

destinaţii la nivel european 

combină preţul mediu de ca-

zare pe noapte pentru o came-

ră dublă cu opiniile utilizato-

rilor site-ului dedicat turismu-

lui, rezultând o listă de desti-

naţii în care hotelurile sunt ac-

cesibile şi serviciile oferite sunt 

de calitate. De la Patrimonii 

Mondiale UNESCO la Capita-

le Europene ale Culturii, lista 

cuprinde multe destinaţii cu 

un patrimoniu arhitectural de-

osebit dar şi cu numeroase po-

sibilităţi de petrecere a timpu-

lui liber în natură.

Specialişti în fonduri euro-

pene contactaţi de Monitorul 

de Cluj susţin că topul realizat 

este puţin probabil să fi e unul 

corect având în vedere că gri-

la de jurizare include şi păre-

rile subiective ale utilizatori-

lor. Potrivit acestora Clujul se 

diferenţiează de Oradea prin 

numărul mare de evenimen-

te pe care le realizează pen-

tru tineri.

Doi americani, dezgustaţi 
de Cluj-Napoca

Recent, doi turişti ameri-

cani veniţi în vizită la Cluj 

şi-au bătut joc de oraş şi s-au 

declarat dezamăgiţi de vizita 

cu trenul. Cei doi americani, 

Harry Lester şi Audrey, au 

postat pe internet un jurnal 

intitulat „Lung, cald şi împu-

ţit. Ghid de călătorie în 

Cluj-Napoca, România, Tran-

silvania”.

„Suntem într-o misiune să 

afl ăm unde este trenul nos-

tru. Pentru că, în România, 

semnele sunt întotdeauna gre-

şite, oamenii se înşală întot-

deauna, totul este întotdeau-

na greşit aşa că trebuie să 

mergi pe aici şi să întrebi: 

«Acesta e trenul? Ăsta e tre-

nul? Ăsta e trenul?», pentru 

că bănuiesc că nu există 

nicio modalitate formală să 

organizeze totul, nu este 

niciun sistem, nu sunt nici 

măcar numere pe peroane”, 

susţine bărbatul. Cei doi tu-

rişti s-au plâns şi de mirosul 

din tren şi din apartamentul 

în care au locuit. „Scoateţi-mă 

naibii din România", spune 

americanca în fi nal.

Degeaba este frumos 
dacă nu există promovare

Jurnaliştii din străinătate 

apreciază foarte mult Transil-

vania. O singură problemă 

avem: degeaba e apreciată 

Transilvania dacă nu e şi pro-

movată.

Taleb Rifai, secretarul ge-

neral al Organizaţiei Mondia-

le a Turismului (OMT) şi înalt 

demnitar al Organizaţiei Na-

ţiunilor Unite a spus în luna 

iunie a acestui an că Româ-

nia trebuie să-şi promoveze 

mai mult specifi cul.

„Aveţi peisaje minunate, 

dar şi ceilalţi la fel spun, aşa 

că trebuie să ne diferenţiem. 

Doar România are Transilva-

nia şi numai România poate 

pretinde această proprietate. 

Cei din ţările nordice aduc tu-

riştii să dea mâna cu Moş Cră-

ciun. Ar trebui să spuneţi şi 

voi: «Veniţi şi întâlniţi-vă cu 

Dracula, veniţi şi daţi mâna 

cu Vlad Ţepeş, veniţi să îi as-

cultaţi miturile!». Asta e ceea 

ce vindem noi. Vindem vise 

şi viziuni, pentru că, la sfâr-

şitul zilei suntem cu toţii co-

pii”, a spus Taleb Rifai.

Clujul, afară din 
topul destinaţiilor 
ce merită vizitate
Conform unui clasament Clujul nu intră în top 10 destinaţii europene ce merită vizitate în 2017.
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Clujeanca Arianna Mile 

va reprezenta ţara la 

concursul de frumuseţe 

„Miss Model of the 

World” în China. La con-

curs participă în fiecare 

an 70 de concurente. În 

acest an România va fi 

reprezentată de clujean-

ca Arianna Mile.

Arianna Mile are 24 de 

ani şi a absolvit Facultatea 

de Ştiinţe Economice şi Ges-

tiunea Afacerilor din cadrul 

UBB. Are o experienţă de 

peste 10 ani în domeniul mo-

delingului, de la 14 ani fi ind 

mai mereu pe scenă. Pentru 

că a cochetat cu televiziu-

nea a studiat şi jurnalismul.

„Îmi place ideea de com-

petiţie pentru că în felul aces-

ta îmi testez limitele, dar nu 

mă dau bătută niciodată. Am 

mari emoţii, chiar dacă pâ-

nă în prezent am călătorit 

destul de mult. Aceasta este 

şi una dintre provocări, să 

plec mai departe decât mi-aş 

fi  imaginat vreodată. Mă aş-

tept la două săptămâni pline 

de suspans, emoţii, repetiţii, 

oboseală, dar cu siguranţă şi 

multă distracţie. Dacă spu-

neam că văd modelingul ca 

pe un hobby, probabil după 

acest concurs îmi voi schim-

ba părerea. De ce nu, mi-ar 

plăcea ca în viitorul apropi-

at să prezint pentru diferite 

case de modă. A participa la 

un concurs de miss este oca-

zia de a demonstra celor din 

jur calităţile tale, atât cele fi -

zice, dar mai ales puterea ca-

re se afl a în personalitatea 

ta. Sunt entuziasmată pen-

tru că am acceptat această 

provocare şi abia aştept să 

vin cu premiul cel mare aca-

să”, a spus Arianna Mile pen-

tru stirileprotv.ro.

Ediţia cu numărul 28 din 

acest an a „Miss Model of 

the World” va avea loc în 

Shenzen, China, în perioada 

26 octombrie – 7 noiembrie.

Cea mai frumoasă 
clujeancă merge în China
Concursul de frumuseţe la care participă o clujeancă se va desfăşura la zeci 
de mii de kilometri distanţă de România, tocmai în China.

Tânăra din Cluj practică modelingul de la vârsta de 14 ani

Conform membrilor 

juriului Festivalului 

Internaţional de Film 

Comedy Cluj, comediile 

sunt filmele cele mai 

greu de finanţat, de rea-

lizat, dar şi de distribuit 

– de la primul până la 

ultimul pas, un film de 

comedie are de depăşit 

mai multe obstacole 

decât dramele sau filme-

le de acţiune.

Florian Mischa Boder, 

Domnica Cîrciumaru, Ronan 

Doyle, Sophie Freeman şi 

Carl Haber decid care din 

cele opt filme din competi-

ţia festivalului a reuşit cel 

mai bine în încercarea du-

blă de care orice comedie 

trebuie să treacă: să fie atât 

convingătoare ca poveste, 

cât şi amuzantă.

„Comedia nu trece foar-

te uşor graniţele dintre cul-

turi. Trebuie în primul rând 

să fie un film de calitate, iar 

apoi să stârnească şi râsul 

– dificil, pentru că oamenii 

din Arabia Saudită şi cei din 

România râd la alte tipuri 

de glume”, a declarat Carl 

Haber, scenarist, producă-

tor şi profesor.

Domnica Cîrciumaru, di-

rector de casting cu un pal-

mares foarte bogat şi pre-

zentă pentru a treia oară la 

Comedy Cluj, a remarcat că 

în ultimii ani cinematogra-

fia orientală a avut o evolu-

ţie excepţională pe partea 

de comedie. Competiţia Co-

medy Cluj a inclus între ce-

le 8 titluri „Barakah se în-

tâlneşte cu Barakah”, filmul 

propus de Arabia Saudită în 

cursa pentru Oscar.

Ronan Doyle, critic de 

film cu o mare afinitate pen-

tru filmul românesc, căruia 

i-a dedicat adesea recenzii, 

a mărturisit o preferinţă ne-

aşteptată. „Mai degrabă am 

răbdare să urmăresc timp 

de trei ore o dramă româ-

nească bine scrisă, bine re-

gizată şi bine jucată decât 

să văd un film de trei ore 

de-a lui Tarantino în care 

opt versiuni de-ale lui vor-

besc între ele!”, a spus Ro-

nan Doyle.

Pasionat de noile filme 

româneşti, Doyle speră că 

vor deveni tot mai cunoscu-

te acele filme în care e mai 

preponderent umorul decât 

părţile sumbre. Exemplul 

său preferat e „Amintiri din 

Epoca de Aur”, un film pe 

care îl apreciază, deşi nu a 

devenit la fel de celebru la 

nivel internaţional ca alte 

filme din Noul Val Româ-

nesc. Membrii juriului recu-

nosc şi existenţa unui filtru 

foarte personal şi subiectiv, 

prin care orice spectator ve-

de o comedie.

Carl Haber a remarcat şi 

că sunt ţări privilegiate când 

vine vorba de a realiza co-

medii.

„Datorită culturii în care 

s-au născut, unii oameni au 

un talent înnăscut, un in-

stinct pentru a spune şi a 

crea poveşti. Alţii au mai 

degrabă abilitatea de a crea 

o atmosferă captivantă. Acest 

lucru e foarte vizibil în ci-

nematografia italiană, unde 

filmele nu se mai bazează 

atât de mult pe poveste, cât 

pe o atmosferă vizuală sen-

zaţională”, a declarat Carl 

Haber.

Faţă de începuturile cine-

matografiei, când filmul mut 

avea o componentă univer-

sală, comedia contempora-

nă, bazată pe limbaj, îşi gă-

seşte mai greu drumul spre 

public.

„E nevoie de dialoguri 

foarte bune, care pot fi trans-

puse în cât mai multe cul-

turi!” – s-au pus de acord 

membrii juriului Comedy 

Cluj când a venit vorba de 

criteriul de bază pentru o 

comedie care să aibă succes 

internaţional. De-a lungul 

timpului, comedia s-a dove-

dit a fi genul de film cel mai 

aspru judecat – atât de pu-

blic, cât şi de critici; ultima 

comedie care a câştigat Os-

carul la categoria „Cel mai 

bun film” a fost „Annie 

Hall”, a lui Woody Allen, în 

1977.

Gala de închidere are loc 

duminică seara, fiind decer-

nate premiile pentru Cel mai 

bun film, Cea mai bună re-

gie, Cea mai bună interpre-

tare actoricească, Cel mai 

bun scenariu, precum şi Pre-

miul Publicului.

Pentru aceste trofee s-au lup-

tat opt fi lme: „Buzz Radio” din 

Italia, „Barakah se întâlneşte cu 

Barakah” din Arabia Saudită, 

„Bun venit în Grecia” din Ger-

mania, „Lorna” din Filipine, 

„Noaptea în care mama l-a ucis 

pe tata” din Spania, „Atomic Fa-

lafel” din Israel, „Jules şi Dolo-

res” din Brazilia şi „Cum mi-am 

cunoscut tatăl” din Franţa.

Răzvan Vasilescu va fi 

onorat cu Premiul de Exce-

lenţă al Festivalului Inter-

naţional de Film Comedy 

Cluj 2016. Trofeul îi va fi în-

mânat la Gala de închidere, 

duminică 30 octombrie, la 

Cinema „Florin Piersic”.

Spectatorii se vor putea 

bucura de talentul comic al 

lui Răzvan Vasilescu urmă-

rind spectacolul de stand up 

comedy „Era OK şi la 60!”, 

ce va avea o reprezentaţie 

în premieră la Cluj-Napoca, 

vineri, 28 octombrie, de la 

ora 19:30, la Cinema Victo-

ria. „Mi-ar fi plăcut să fac 

mai multă comedie – nu 

există nimic mai greu pen-

tru un actor decât comedia 

– dar nu mi-a fost dat. Dum-

nezeu ştie de ce, pentru că, 

dacă te uiţi la mutra mea, 

ai zice că e numai bună pen-

tru comedie”, spunea Răzvan 

Vasilescu într-un interviu.

Comedy Cluj 2016, la final. Opt producţii pentru trofeele festivalului.

Florian Mischa Boder, Domnica Cîrciumaru, Ronan Doyle, Sophie Freeman 
și Carl Haber sunt cei care decid cele mai bune fi lme la Comedy Cluj 2016

Opera Naţională din Cluj şi 

Episcopia Greco-Catolică 

de Cluj-Gherla îi invită pe 

clujeni, luni seara, cu o zi 

înainte de Luminaţie, la un 

concert în primă audiţie 

naţională: „Requiem“, scris 

de Mikis Theodorakis, 

renumit compozitor grec, 

cunoscut şi peste hotarele 

ţării natale.

Pe 31octombrie, de la ora 

18.30, pe scena Operei din Cluj 

se va auzi concertul oferit în 

primă audiţie naţională: „Re-

quiem“, de Mikis Theodorakis.

„În ajunul zilei dedicată 

de Biserică pomenirii celor 

plecaţi dintre noi, concertul 

in memoriam aduce pe sce-

na Operei Naţionale Româ-

ne din Cluj-Napoca un eve-

niment deosebit, în premie-

ră naţională, ce contemplă 

valorile şi rememorarea une-

ia dintre cele mai vechi cul-

turi ale lumii, creaţia lirică 

purtând semnătura lui Mikis 

Theodorakis, o personalita-

te reprezentativă a artei mu-

zicale din Grecia, renumit şi 

la nivel internaţional. Recu-

noscut deopotrivă pentru lu-

crările sale de largă adresa-

bilitate, precum şi pentru ce-

le ce surprind cu fi neţe şi 

atenţie diversele ipostaze ale 

folclorului grec, incluzând 

dansuri populare, versurile 

poeţilor eleni şi genuri mu-

zicale ample de esenţă cul-

tă, Theodorakis inclină cu 

profunzime către rememora-

rea trecutului şi evocarea au-

tentică a unor momente is-

torice, politice“, anunţă or-

ganizatorii, reprezentanţii 

Operei Naţionale Române 

din Cluj şi ai Episcopiei Gre-

co-Catolică de Cluj-Gherla.

„Requiem“- ul lui Mikis 

Theodorakis a fost scris în 

anul 1984, fi ind dedicat mor-

ţilor în urma masacrului din 

oraşul grecesc Kalavryta, în-

doliat de una dintre cele mai 

grave crime de război ale Axei, 

în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial. Luni, pe sce-

na Operei din Cluj vor urca: 

soprana Veronica Fizeşan, 

mezzosoprana Andrada Ioa-

na Roşu, tenorul Eusebiu Hu-

ţan, bas-baritonul Cristian 

Hodrea şi basul Simonfi  San-

dor, acompaniaţi de Corul şi 

Orchestra Operei Naţionale 

Române din Cluj-Napoca. La 

eveniment va lua parte Coru-

lui de Copii „Junior VIP“ al 

Liceului de Muzică „Sigis-

mund Toduţă“ Cluj-Napoca. 

Evenimentul este şi unul ca-

ritabil. Banii din donaţii vor 

merge la fondurile dedicate 

construirii Catedralei Gre-

co-Catolice din Piaţa Cipariu.

Spectacol de Luminaţie 
la Opera din Cluj
Concertul este în memoria victimelor unui 
masacru din Grecia.
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Câteva sute de dejeni au 

participat în duminica a 

23-a după Rusalii la sluj-

ba arhierească ofi ciată de 

Mitropolitul Clujului la 

Biserica Militară din 

oraş. Cu acest prilej 

Înaltpreasfi nţitul Andrei 

a sfi nţit Altarul de vară 

construit recent în veci-

nătatea bisericii.

La Sfanta Liturghie a slu-

jit alături de Înaltpreasfi nţia 

Sa un sobor de 15 preoţi din 

care a făcut parte exarhul mă-

năstirilor din Arhiepiscopia 

Clujului, Arhim. Dumitru 

Cobzaru şi protopopul Deju-

lui, părintele Ioan Buftea.

Slujba s-a încheiat cu fe-

licitarea tuturor celor impli-

caţi în lucrările bisericii şi 

oferirea din partea Înaltprea-

sfi nţiei Sale a câtorva distinc-

ţii, respectiv Crucea Transil-

vană, vicepreşedintelui Con-

siliului Judeţean Cluj, Marius 

Mânzat şi ordinul Sfi nţii Mar-

tiri Năsăudeni părintelui pa-

roh Petru Both.

În locul iubirii lui Hristos, 
oamenii aleg adesea 
iubirea pentru patimi

În cuvântul de învăţătură 

adresat credincioşilor prezenţi 

la slujbă, ierarhul a sublini-

at faptul că oamenii aleg de 

cele mai multe ori averea şi 

plăcerea în locul lui Hristos: 

„Modul acesta în care sun-

tem legaţi de patimi şi de plă-

ceri şi de bunurile materiale 

l-am putea rezuma spunând 

că două patimi îl distrug pe 

omul zilelor noastre, e vorba 

de trup şi de bani. Ca să îşi 

poată permite toate desfătă-

rile, omul iubitor de acestea 

are nevoie de bani şi atunci 

cele două patimi mari îl ro-

besc şi îl îndepărtează de 

Dumnezeu, pentru că în loc 

să îl aleagă pe Hristos, de ce-

le mai multe ori omul alege 

patima”.

Istoria Bisericii 
Militare din Dej

Clădirea bisericii militare 

din Dej a fost dăruită de mu-

nicipalitate după primul răz-

boi mondial în semn de mul-

ţumire adus ostaşilor care 

s-au jertfi t pentru unitatea 

ţării.

În 2001 preotul militar de 

atunci, părintele Dumitru 

Cobzaru, actualul exarh al 

mănăstirilor din Arhiepisco-

pia Clujului, a început de-

mersurile construirii unui lo-

caş de rugăciune, închinat 

Sfântului Dimitrie, Izvorâto-

rul de Mir.

Biserica a fost sfi nţită în 

urmă cu 15 ani de vrednicul 

de pomenire Mitropolitul Bar-

tolomeu, iar acum este un lo-

caş de reculegere, nu doar 

pentru militarii din Dej, dar 

şi pentru credincioşii din acest 

oraş, care participă în fi ecare 

duminică, în număr mare la 

Sfânta Liturghie.

ÎPS Andrei: „În locul iubirii lui 
Hristos, oamenii aleg adesea 
iubirea pentru patimi”

Biserica „Sfântul 

Dimitrie, Izvorâtorul de 

Mir” din Cluj-Napoca a 

fost târnosită de 

Înaltpreasfinţitul Părinte 

Andrei, miercuri, 26 

octombrie 2016, în ziua 

de pomenire a sfântului 

ocrotitor.

Slujba de sfinţire a înce-

put la ora 9:00, în prezenţa 

unui sobor de peste 15 pre-

oţi şi a unui număr mare de 

credincioşi care au facut ca 

noul locaş de cult să fie ne-

încăpător şi în acelaşi timp, 

îmbrăcat în straie de sărbă-

toare.

Ritualul specific de târ-

nosire a bisericii a fost ur-

mat de Sfânta Liturghie în 

cadrul căreia Înaltpreasfin-

ţitul Andrei i-a îndemnat pe 

oameni la iubire reciprică, 

făcând referire la iubirea 

jertfelnică a ucenicilor Dom-

nului şi a celor care s-au 

sfinţit inclusiv prin moarte 

martirică: „Mulţi au fost 

omorâţi şi au devenit mu-

cenici. Sfântul Dimitrie, Iz-

vorâtorul de Mir este exem-

plu de iubire absolută faţă 

de Dumnezeu şi faţă de se-

menii săi. Iubirea absolută 

faţă de Dumnezeu l-a dus 

la moarte iar iubirea faţă 

de semeni l-a făcut să ră-

mână model absolut pentru 

noi”.

„Această biserică 
este o bijuterie”

Mitropolitul Clujului a fe-

licitat comunitatea parohi-

ală pentru efortul depus în 

ridicarea bisericii şi pe cti-

torii ei, cărora le-a oferit di-

plome şi distincţii.

Ierarhul a subliniat şi fru-

museţea acestui locaş de 

cult construit cu rigoare du-

pă stitul tradiţional bizan-

tin: „Această biserică este o 

bijuterie şi sigur că sfânta 

slujbă întotdeauna îşi are 

farmecul ei dar de data a-

ceasta a contribuit şi frumu-

seţea bisericii la măreţia sluj-

bei. Realizăm că părintele 

paroh Ioan Goje are gusturi 

şi a pus în lucrare cel mai 

riguros stil bizantin”.

La final, oamenii au avut 

ocazia unică de a închina 

Mesei Sfântului Altar, aşa 

cum permite rânduiala sfin-

ţirii unei biserici.

Constructia Bisercii în-

chinate „Sfântului Dimitrie 

Izvoratorul de Mir” de pe 

strada Tache Ionescu a în-

ceput în anul 2012 pe locul 

unei vechi capele în care s-a 

slujit timp de 45 de ani. Pa-

rohia datează din anul 1958.

Viaţa Sfântului 
Dimitrie, Izvorâtorul 
de Mir

Sfântul Dimitrie, Izvorâ-

torul de Mir, pomenit astăzi 

este unul dintre marii mu-

cenici, făcători de minuni şi 

tămăduitori ai Bisericii Creş-

tine. A trăit în secolul al 

3-lea, în vremea împăraţilor 

Maximian şi Diocleţian, fi-

ind general al armatelor Te-

saliei şi proconsul al Greci-

ei. A fost martizat, însă, în 

anul 306, pentru că nu a 

vrut să renunţe la credinţa 

în Mântuitorul Hristos.

Sfinţirea Bisericii „Sfântul 
Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” 
din Cluj-Napoca

Sfi nțirea Bisericii Sf. Dumitru din Cluj

Ziua Armatei Romane a 

fost sărbătorită marţi, 25 

octombrie 2016, în marile 

oraşe din ţară. Preşedintele 

Romaniei, Klaus Iohannis 

a luat parte la manifestări-

le organizate la Carei, 

unde a fost întâmpinat la 

ora 11:00 pe platoul din 

faţa Monumentului „Glorie 

Ostaşului Român”.

Evenimentul a început cu 

trecerea în revistă a Gărzii de 

Onoare şi intonarea Imnului 

de Stat, urmate de o slujbă 

religioasă ofi ciată de Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei, Mi-

tropolitul Clujului.

România dispune de o Ar-

mată efi cientă şi care se în-

scrie în rândul armatelor de 

înaltă calitate profesională şi 

morală, a declarat marţi pre-

şedintele Klaus Iohannis.

„Astăzi, 25 octombrie, săr-

bătorim Ziua Armatei Române, 

prilej cu care vă îndemn să ne 

aplecăm cu respect în faţa ce-

lor care şi-au slujit şi continuă 

să-şi slujească ţara cu devota-

ment”, a spus Iohannis, la ce-

remoniile organizate la Ansam-

blul Monumental „Glorie Osta-

şului Român” din Carei, jude-

ţul Satu Mare. El şi-a exprimat 

recunoştinţa pentru cei pentru 

care „apărarea neamului s-a 

transformat în crez”.

În fi nal, şeful statului le-a 

mulţumit militarilor pentru că 

îşi fac datoria cu devotament, 

patriotism şi abnegaţie. Klaus 

Iohannis a primit cadou ma-

cheta Monumentului „Glorie 

Ostaşului Român” din Carei dar 

şi un Drapel. Apoi, preşedinte-

le a depus o coroană de fl ori 

în cinstea eroilor şi a aprins 

candele la monument.

Ziua Armatei Române, 
la Cluj-Napoca

Ziua Armatei Române a fost 

celebrată în această diminea-

ţă şi la Cluj printr-un ceremo-

nial militar-religios ofi ciat la 

monumentul „Glorie Ostaşu-

lui Român”, unde zeci de mi-

litari ai Diviziei 4 Infanterie 

Gemina au defi lat în prezenţa 

ofi cialitatilor locale şi a oame-

nilor care au participat la fes-

tivitate. Evenimentul a conti-

nuat cu o slujbă religioasa ofi -

ciată de exarhul mănăstirilor 

din Arhiepiscopia Clujului, pă-

rintele arhimandrit Dumitru 

Cobzaru şi cu discursurile ofi -

cialităţilor prezente.

Ziua de 25 octombrie re-

prezintă data eliberării totale 

a nord-vestului Transilvaniei 

de sub ocupaţie şi adminis-

traţie străină. Acesta a fost 

singurul obiectiv strategic na-

ţional, realizat de Armata Ro-

mână pe câmpul de luptă, re-

cunoscut juridic în Tratatul de 

Pace dintre România şi Pute-

rile Aliate şi Asociate. Elibe-

rarea întregului teritoriu naţi-

onal s-a obţinut prin lupta ero-

ică a peste 525.000 de mili-

tari, între 23 august şi 25 oc-

tombrie 1944.

Şedinţa celor trei cercuri 

misionar-pastorale din Cluj-Na-

poca.

Mitropolitul Andrei 
la Carei, de Ziua 
Armatei Române

În luna octombrie a aces-

tui an, au fost desfăşurate 

o serie de activităţi la 

nivel naţional care au 

avut ca scop popularizarea 

Centrului „Sfântul 

Nectarie” al Arhiepiscopiei 

Clujului. Astfel, în perioa-

da 1-2 octombrie, pr. 

Bogdan Chiorean – direc-

torul Centrului – a fost 

prezent la Simpozionul 

internaţional de la Hârja, 

în judeţul Bacău, unde a 

prezentat o lucrare referi-

toare la calitatea vieţii în 

abordarea holistică a 

îngrijirilor paliative.

Proiectul a continuat prin-

tr-o prezentare ţinută la Aso-

ciaţia Medicilor de Familie din 

judeţul Cluj, unde au fost dez-

bătute specifi cul Centrului, 

modul de organizare precum 

şi condiţiile de internare. Ac-

tivitatea Centrului a fost in-

tens apreciată, evidenţiindu-se 

aspecte pozitive precum nu-

mărul mare de specialişti ca-

re îngrijesc cei 40 de bolnavi, 

abordarea complexă – atât me-

dicală, cât şi spirituală, psi-

hologică şi socială –, condiţi-

ile hoteliere deosebite şi, nu 

în ultimul rând, gratuitatea 

serviciilor.

La fi nalul lunii, în perioa-

da 24-25 octombrie, părintele 

Bogdan Chiorean a participat 

la Iaşi, la întrunirea naţională 

a Asociaţiei Directorilor Insti-

tuţiilor pentru Vârstnici, în ca-

drul Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza”, unde Centrul de 

Îngrijiri Paliative „Sfântul Nec-

tarie” din Cluj-Napoca a fost 

declarat model de bune prac-

tici în paliaţie.

Reamintim faptul că acest 

Centru are o capacitate de 40 

de locuri şi se adresează pa-

cienţilor cu diagnostic onco-

logic, indiferent de stadiul 

bolii.

Centrul de Îngrijiri Paliative 
„Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca 
– model de bune practici în paliaţie
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră. Exclus cart. 
Plopilor. Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (9.15)

APARTAMENTE

¤ Vând apartament 1 cameră, 
baie, 32 mp, fi nisat, centrală ter-
mică, bine întreţinut, parter, zona 
ultracentrală. preţ 43000 euroIn-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (2.7)

¤ P.F. vând două apartamente, 
unul lângă celălalt, fi ecare cu do-
uă camere, et. 1, utilate și fi nisa-
te, pe B-dul Eroilor nr. 4. Inf. su-
plimentare la tel. 0745-483355. 
(2.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
semidecomandat, cart. Gheor-
gheni-Mercur, str. Bizușa, fi nisat, 
mobilat, balcon închis, orientare 
vest, etajul 10. Informații supli-
mentare la tel. 0728-145263 sau 
0745-605924. (2.7)

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 
2 camere, construcţie 

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

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

televizor).
Preţ 58.000 euro 

negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în centru, comuna Că-
mărașu, supr. 1570 mp, utilităţi, a-
pă, gaz, curent. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0754-628612. 
(6.7)

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

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

TERENURI

¤ Vând teren de 1,10 ha, în Mera 
Nouă. Informații și relații suplimen-
tare la tel. 0264-281129. (2.7)

¤ Vând teren extravilan în 
suprafață de 2900 mp, lângă 
pârtia de schi, în comuna Felea-
cu. Preț 8 euro/mp, negociabil. 
Informații și relații supimentare la 
tel. 0749-052056.

¤ P.F. vând teren intravilan în su-
pr. de 1400 mp, cu pomi fructifi -
eri și teren pentru grădinărit, zo-
nă frumoasă, liniștită, drum 
asfaltat, front 19 m, în loc. Me-
ra, la 13 km de Cluj. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0740-312851. (5.9)

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comercial 
în Cluj-Napoca, 2 camere, pentru 
birouri, zonă bună. Informaţii și de-
talii la telefon 0740-876853. (2.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă angajează 
manipulanţi, studii 

medii, se asigură bonuri 
de masă, decont 

transport, 1000 lei net, 
program în 2 schimburi. 

Tel. 0722-424000. 
(2.15)

AMA CSSU

angajează

SERVANŢI POMPIERI.

Cerinţe: certifi cat 
califi care, domiciliul în 
Cluj, program 12/24 cu 

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

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

(5.5*)

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.

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
(12.13*)

Firmă inspecţie produse 
petroliere, angajează 
part time, inspector 

pentru municipiul 
Cluj-Napoca.
Detalii: tel. 

0788133939,
0788133940 (5.7)

¤ Angajăm familie pentru întreţi-
nerea unei case de vacanţă în 
Nucșoara, judeţul Argeș. Se asigură 
cazare. Tel. 0730-711.519. (7.7)

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

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

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

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

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

Familie angajează

FEMEIE PENTRU

MENAJ

în Danemarca.

Oferim salariu 

atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.

0722-239875.
¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-
tept oferte la tel. 0757-746700.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (2.7)

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (2.7)

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare la 
tel. 0747-649167. (6.7)

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

UZ CASNIC

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, stare foarte bună, funcţio-
nare și estetică excelentă, în Mă-
răști. Asigur la cas transport, preţ 
550 RON, negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (9.9)

¤ Vând mașină de tricotat manua-
lă SIMAC DX-2000 cu un front de 
lucru cu 100 ace, preţ 300 RON. 
Aștept telefoane la 0743-515388 
sau 0264-440108. (7.7)

¤ Vând sobă teracotă, maro, for-
mată din 8 rânduri, cu ușă metali-
că, preţ 500 RON, negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel.0758-311020. (5.7)

¤ Vând boiler electric ”Ariston”, la 
jumătate de preţ. Informaţii și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0754-628612. (6.7)

¤ Vând mașină de tors lână din 
lemn, foarte veche, cu roată și pe-
dală la preţul de 200 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(7.7)

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

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

ELECTRO

¤ Vând xerox pentru piese de 
schimb, marca XEROX 5018. Inf. 
suplimentare la tel. 0745-569336. 
(2.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, ”Poljot”, ”Pobeda”, 
”Raketa”, original, toate în stare 
foarte bună și 6 buc colecţie de 
ceasuri de buzunar de epocă cu 
lanţuri și cutie. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (2.7)

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (2.7)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, 
“Praktica LTL-3”, ”Smena“, ”Ko-
dak C503”, stare foarte bună. Inf. 
la tel. 0759-020427. (2.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, făcută 
la comandă, cu blat termorezistent, 
saltele de o persoană, pat rabatabil 
de o persoană, în stare bună. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0755-437088. (5.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobilier. 
Informaţii și detalii la 
0264-593488. (5.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie sau 
mobilă suspendată. Sunaţi vă rog 
la tel. 0747-930365. (5.7)

¤ Vând canapea de două persoa-
ne, rabatabilă, cu ladă pentru hai-
ne, preţ 700 RON și un candelabru 
cu cinci braţe, la preţul de 150 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0729-117667. (7.7)

¤ P.F. vând scaune ergonomice cu 
cinci picioare. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (7.7)

¤ Vând o toaletă cu oglindă la pre-
ţul de 100 RON. Aștept telefoane 
la nr. de tel. 0729-117667. (7.7)

MEDICALE

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

DIVERSE

¤ Vând damigene din sticlă groa-
să de 50 l și 25 l. Sunaţi la tel. 
0264-437710. (2.7)

¤ Vând ţigle din demolare acope-
riș, cca 200 buc, preţ 1 leu/buc. 
Sunaţi la tel. 0726-759145. (2.7)

¤ Vând presă de zdrobit struguri. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-437710. (2.7)

¤ Vând armă de tir cu aer com-
primat ”Slavia” de 4,5 mm, pistol 
“Walter CP 88 de 4,5 mm, cu ali-
ce, pistol ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, Inf. la tel. 0759-020427. 
(2.7)

¤ Vând butoaie din plastic de 80 
l și 60 l. Aștept telefoane la 
0264-437710. (2.7)

¤ Vând chilimuri, feţe de masă, dra-
perii, cusute manual și ștergare cu-
sute manual cu dantelă. Informaţii 
supimentare la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (7.7)
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¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Cumpăr butoaie de plastic de 200 
l, 1000 l și butoaie din tablă, în sta-
re bună, la preţ rezonabil. Aștept te-
lefoane la 0747-649167. (6.7)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mași-
nă de scris neagră, aparat foto cu 
burduf, radio, tablouri, icoane 
vechi). Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (2.5)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fotba-
liști, medalii, decoraţii, fotografi i, 
cer și ofer seriozitate. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Vând mini colecţie de poze alb/
negru, cu actori, stAre bună. Aștept 
oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne comu-
niste, fanioane, fotbaliști, medalii, 
decoraţii, fotografi i, cer și ofer seri-
ozitate. Aștept oferte serioase. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, apă, 
de preferat mărci de bere româ-
nești, rog oferte serioase. Inf. la tel. 
0749-174082 (5.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ COMPOSESORATUL BOCIU orga-
nizează la sediu în data 09.11.2016, 
licitaţie pentru 26 mc lemn, parcela 
577 viaduct. (1.1)

¤ Ministerul Finanţelor Publice. 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală. Direcţia Generală Regiona-
lă a Finanţelor Publice Cluj Napo-
ca. Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj. Serviciul Co-
lectare Executare Silită Persoane 
Fizice. Anunţul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. Licitaţia 
nr.3. Anul 2016, luna noiembrie, 
ziua 09. În temeiul art. 250, alin. 
(1) din Legea nr. 207/2015 pri-
vind Codul de procedură fi scală, se 
face cunoscut că în ziua de 
09.11.2016, ora 10.00, în localita-
tea Cluj Napoca, Strada Piaţa 
Avram lancu, numărul 19, se vor 
vinde prin a treia licitaţie următoa-
rele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului Vlad Ioan și soţia Vlad 
Loredana Adina, cu domiciliul fi s-
cal în localitatea Florești, str. Steja-
rului, nr. 1B, ap. 28, jud. Cluj: De-
scrierea bunurilor mobile/ imobi-
le, descriere sumară (se vor indica 
drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este ca-
zul), Preţul de pornire al licitaţiei 
este preţul de evaluare 107.000 
lei, exclusiv TVA, diminuat cu 50%; 
Apartament suprafaţă utilă 39.75 
mp cu pic de 1,89/100 teren în 
proprietate în suprafaţă de 762 
mp aferentă ap. 28 situat în Flo-
rești, str. Stejarului, nr. 1B, Corp 
11, sc. 2, ap. 28, 53.500,00 lei. 
Total: 53.500,00 lei. Bunul imobil, 
mai sus menţionat este ipotecat în 
favoarea statului român reprezen-
tat prin Ministerul Finanţelor Pu-
blice, pentru suma de 56.520 lei, 
plus majorări de întârziere calcula-
te până la data plăţii sau stingerii 
în favoarea AJFP Cluj, precum și 
Raiffeisen Bank, pentru 50% din 
suma acordată. Pentru că este a 
treia licitaţie, preţul de pornire al 
licitaţiei este 53.500 lei, exclusiv 
TVA. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiinţeze despre aceasta orga-
nul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei inte-
resaţi în cumpărarea bunurilor 
sunt invitaţi să depună la Registra-
tura instituţiei noastre, Piaţa 
Avram lancu, nr. 19, cam. 8, (par-
ter), până cel târziu în data de 
07.11.2016, ora 14.00, dosarul 
ofertei de cumpărare care să cu-
prindă: oferta de cumpărare în 
plic închis; dovada plăţii taxei de 
participare, reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei (se va 
achita în lei, la Administraţia Jude-

ţeană a Finanţelor Publice a Muni-
cipiului Cluj Napoca, în contul RO-
60TREZ2165067XXX016001, be-
nefi ciarul fi ind DGRFP Cluj, cu co-
dul fi scal 4426336); împuternici-
rea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridi-
ce de naţionalitate română, copie 
după certifi catul unic de înregistra-
re, eliberat de Ofi ciul Registrului 
Comerţului; pentru persoanele ju-
ridice străine, actul de înmatricula-
re tradus în limba română; pentru 
persoanele fi zice române, copie 
după actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fi scali (Autori-
tatea administraţiei publice locale 
și Administraţia fi nanţelor publice, 
competentă pentru administrarea 
obligaţiilor ofertantului) că nu au 
obligaţii fi scale restante, urmând 
să se prezinte la data stabilită pen-
tru vânzare și la locul fi xat în acest 
scop. Debitorul nu va putea licita 
nici personal, nici prin persoană 
interpusă. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introdu-
ce contestaţie la instanţa judecăto-
rească competentă, în termen de 
15 zile de la comunicare sau luare 
la cunoștinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 260 – 261 din Le-
gea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fi scală, cu modifi că-
rile și completările ulterioare. 
Cumpărătorii, potrivit legilor speci-
ale, trebuie să respecte obligaţiile 
de mediu, obligaţiile de conserva-
re a patrimoniului naţional sau al-
tele asemenea. Potrivit dispoziţii-
lor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fi scală, cu modifi cările 
și completările ulterioare, când ur-
mează să se ia măsuri de executa-
re silită, nu este obligatorie audie-
rea contribuabilului. Pentru infor-
maţii suplimentare, vă puteţi 
adresa la Administraţia Finanţelor 
Publice Cluj Napoca, Serviciul Co-
lectare Executare Silită Persoane 
Fizice, camera 17 sau la telefon 
numărul 0264.591.670, int. 301.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul 
în Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15B, vinde la licitaţie publică în 
data de 15.11.2016, ora 12.00, 
bunurile mobile constând în: 
Automobil Ford Transit 90T350, 
CJ-93-ADI, an 2003, culoare alb, 
Diesel – cantitate 1 buc. – preţ 
pornire licitaţie 9.000 lei fără 
TVA. Bunurile sunt proprietate a 
debitorului SC Aidis Prodcom 
SRL, cu sediul în Turda, str. 
Câmpului nr. 15. Informaţii su-
plimentare pot fi  obţinute la se-
diul SFM Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
– vânzarea prin licitaţie a bunu-
rilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Iancu, 
nr. 19, vinde la a treia licitaţie pu-
blică în data de 11.11.2016, ora 
10.00, bunul mobil constând în: 
Autoturism Renault Megane, ne-
funcţional, an fabricaţie 2001, 
1998 cmc, preţ 5.750, plus TVA, 
bun proprietate a debitorului SC 
Somptuos Serv SRL, CUI 
22844370. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
camera 11B, telefon 0264.591670, 
interior 305 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu OUG 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. BOGDY MARJ 
CLEAN S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „CURĂŢĂTORIE TEXTI-
LE“, din localitatea Cluj-Napoca, 
str. Fabricii de Chibrituri nr. 
13-21, jud. Cluj. Eventualele su-
gestii și reclamaţii se vor depune 
la sediul A.P.M. Cluj, Calea Doro-
banţilor nr. 99, în zilele de luni în-
tre orele 9.00-16.30, marţi-joi în-
tre orele 9.00-14.00, vineri: 
9.00-12.00. (1.1)
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

FIRMĂ DE TRANSPORT

INTERNAŢIONAL

angajăm

 ŞOFERI PROFESIONIŞTI 

 PENTRU COMUNITATE. 

Oferim seriozitate, condiţii de lucru 

pe camioane euro 6, plata pe ziua de lucru.

Venitul lunar este sigur și satisfăcător.

Contact: 0735-140274 sau 0722-538324.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu Ordinul MS nr. 869/2015 cu 

modifi cările și completările ulterioare, SPITALUL 

CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA scoate la concurs, 

pe perioadă determinată un post de medic specialist 

radiologie și imagistică medicală cu competenţă în 

ecografi e generală, CT, RMN, Senologie imagistică.

Informaţii despre condiţiile de concurs și conţinutul 

dosarului de înscriere se obţin de la sediul Spitalului 

Clinic Municipal Cluj Napoca, str.Tăbăcarilor nr.11 

Serviciul RUNOS, tel.0735406105 și de pe site-ul 

spitalului: www.scmcj.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria comunei Apahida, Judetul Cluj, organizeaza 
concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice 
temporar vacantă de Referent III Superior la Serviciul 
Economic, astfel:

- proba scrisă în data de 16.11.2016 – ora 10,00 la sediul 
Primăriei comunei Apahida;

- interviul în data de 18.11.2016 – ora 10,00 la sediu 
Primărei comunei Apahida.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- 9 ani vechime în specialitatea studiilor

Dosarele se pot depune în termen de 8 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în Monitorul Ofi cial, Partea a III-a.

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj

organizează concurs în data de 24.11.2016 – proba 

scrisă, pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii 

contractuale vacante de secretar în cadrul Serviciului 

Economic Resurse Umane și Informatică – Compartimentului 

Economic, Achiziţii publice și Executare silită.

Informaţii la sediul Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Cluj, str G. Coșbuc nr. 2, et. 3, tel 0264-598407

ANUNŢ DE ANGAJARE

Vopsitor-fi nisor mobilier

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

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

O minima experienta in munca cu lemnul poate fi  de folos

Personal incarcare-descarcare, ambalare, 
manipulare

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

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

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

NOTIFICARE

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A, jud. 
Cluj, CIF 26619141, Nr. Matricol 2A0444, în calitate de 
lichidator judiciar:

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva 
debitoarei MONFIL CONCEPT S.R.L. prin Hotărârea civilă 
nr. 473/2016, pronunţată de către Tribunalul Gorj în 
dosarul nr. 8028/95/2015, ca urmare a aprobării raportului 
întocmit de lichidatorul judiciar.

În măsura în care deţineţi creanţe certe, lichide şi exigibile 
născute ulterior deschiderii procedurii insolvenţei 
(27.04.2016), vă rugăm să procedaţi la depunerea „cererii 
de înscriere în Tabelul creanţelor“, în termen de 10 zile de 
la data primirii notifi cării, dar nu mai tarziu de 07.12.2016.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că PUZ construire ansamblu multifuncţional, 
Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 2, str. Byron, nr. 1-3, jud. 
Cluj, titular: S.C. LUCAROM IMPEX S.R.L. 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 trimit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, 
între orele 9.00 – 14.00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. GEAINV S.A., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare 
conform cu Hotărârea de Guvern nr.1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru planul: „Construire 
ansamblu rezidenţial S+P+6E+ER, împrejmuire teren, 
amenajări exterioare, racorduri şi branşamente“, propus 
a fi  amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii de 
Chibrituri nr. 5-11, strada Maramureșului nr. 36, strada 
Jean Jaures nr. 6/A, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99 și la sediul proiectantului începând cu data de 
26.10.2016, între orele 9.00-14.00.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii până la data de 11.11.2016, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, bl.9B, cod 
400609, fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro 
după următorul program: luni între orele 9.00-16.00, marţi-
joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-12.00.

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. PALMA STAR S.R.L. cu 
sediul în Cluj-Napoca Str. Horea nr. 88-90/B etaj D ap 1 
judeţul Cluj, Număr de ordine în Registrul Comerţului 
J12/2392/2009 C.U.I. 26339699, că s-a deschis procedura 
simplifi cată a falimentului împotriva acesteia potrivit 
sentinţei comerciale din data de 25.10.2016 pronunţată 
de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 862/1285/2016.

Termene: depunere opoziţii la deschiderea procedurii 
10 zile de la notifi care; depunere declaraţii de creanţă 
12.12.2016; tabel preliminar 23.12.2016; contestaţii la 
tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului 
preliminar în BPI; tabel defi nitiv și soluţionare eventuale 
contestaţii 10.01.2017.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar 
Curta Eva, tel. 0722-310693.

ANUNȚ DE MEDIU

LOGEAN ADELA în calitate de titular anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
P.U.Z. conform Legii nr. 350/2001 cu modifi cările și 
completările ulterioare conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. 
nr. 493/2014 prin renunţare parţial la PUZ aprobat cu 
H.C.L. nr. 122/2008, Cluj-Napoca, str. Remenyik Sandor, 
f.nr., jud. Cluj.

Prima parte a programului poate fi  consultată sediul 
S.C. Arhimar Serv S.R.L., Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 39, 
et. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, din 
data de 26.10.2016.

Publicul interesat poate transmite, în scris, sugestii și 
comentarii, până la data de 11.11.2016, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, cod 400609, telefon 0264-410722, 
fax 0264-412914, email: reglementari@apmcj.anpm.ro.

CONVOCATOR

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. EXPO TRANSILVANIA S.A., în data de 05.12.2016, 
ora 09:00, la sediul Camerei de Comerţ și Industrie Cluj, 
str. Horea, nr. 3, cu următoarea ordine de zi:

1.  Alegerea Consiliului de Administraţie pentru un nou 
mandat;

2. Alegerea Comisiei de Cenzori pentru un nou mandat.
3. Diverse.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se reconvoacă 
în data de 6 decembrie 2016, la aceeași oră, în același 
loc, cu aceeași ordine de zi.
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Baschetbalistele, 
derby cu Sepsi

Echipa de baschet feminin a 
Universităţii Cluj, liderul Ligii 
Naţionale, joacă vineri de la 
18.30 la Sala Sporturilor 
„Horia Demian” cu Sepsi 
Sfântu-Gheorghe, campioana 
en-titre. La sală este așteptat 
un număr mare de specta-
tori, echipa oaspete urmând 
să fie însoţită de o galerie, în 
timp ce site-ul fanilor 
Universităţii Cluj au făcut 
apel la colegii lor pentru un 
număr cât mai mare la ora 
meciului. Elevele lui Dragan 
Petricevic au câștigat toate 
meciurile din actualul sezon 
de campionat, inclusiv ultima 
deplasare, de la Iași, în faţa 
Politehnicii, cu 68-83, același 
scor cu care “U” a învins în 
etapa anterioară, acasă, cu 
Olimpia Brașov, pretendentă 
la titlu. Universitatea Cluj es-
te lider în Liga 1 cu 10 puncte 
în timp ce Sepsi este pe locul 
2 cu 9 puncte.

Gol pentru Chiricheş
Fundașul român Vlad 
Chiricheș a marcat un gol 
pentru Napoli, care a dispus 
cu 2-0 de Empoli, miercuri 
seara, pe teren propriu, în 
etapa a 10-a a campionatului 
de fotbal al Italiei, scrie 
agenţia Agerpres. 
Internaţionalul român a fost 
integralist și a marcat al doi-
lea gol al partidei, în minutul 
81, cu o reluare simplă în 
plasă, după o minge recen-
trată de Marek Hamsik, în ur-
ma unui corner. Primul gol 
fusese marcat de Dries 
Mertens (51). Chiricheș a ju-
cat abia al doilea său meci în 
acest sezon de Serie A, având 
și o prezenţă în Champions 
League.

Ronaldo şi botoxul
Fotbalistul portughez 
Cristiano Ronaldo, atacantul 
echipei spaniole Real Madrid, 
care profită de orice ocazie 
pentru a-și etala musculatura 
bine lucrată, este foarte pre-
ocupat de propria imagine și 
apelează la diverse metode 
de înfrumuseţare, scrie presa 
lusitană, citată de Agerpres. 
Potrivit revistei VIP, jucătorul 
lui Real apelează frecvent la 
injecţiile cu botox, fiind „de-
pendent” de această toxină 
utilizată de persoanele care 
doresc să elimine rapid efec-
tele trecerii anilor. Cristiano 
Ronaldo nu ascunde faptul că 
apelează la tratamentele de 
înfrumuseţare, el postând re-
cent pe reţeaua Instagram o 
fotografie care îl prezintă în 
timpul unui tratament facial, 
cu o mască pe figură. Noile 
dezvăluiri nu fac decât să dea 
apă la moară celor care îi re-
proșează starului portughez 
că în ultima perioadă este 
mai preocupat de propria 
persoană decât de prestaţiile 
de pe teren.

Pe scurt
Echipa de baschet mascu-

lin U-Banca Transilvania 

a învins în deplasare for-

maţia Gaziantep din 

Turcia, în a 2-a etapă din 

FIBA Europe Cupe, grupa 

G, miercuri. Meciul a fost 

unul extrem de disputat, 

ambele echipe alternân-

du-se la conducere.

U-BT a controlat în special 

sferturile 2 şi 3, în timp ce gaz-

dele au găsit ţinta de la distan-

ţă mai ales în prima şi ultima 

perioadă de joc, informează 

site-ul ofi cial al echipei cluje-

ne. „A fost un meci intens, în-

să mă bucur că am fost puter-

nici mental chiar şi când ei eu 

revenit de la 12 puncte şi chiar 

au condus în ultimul minut. 

Am venit aici cu un singur 

scop, acela de a câştiga şi cel 

mai important este că am re-

uşit. Îi felicit pe băieţi pentru 

atitudine şi pentru modul cum 

au luptat”, a declarat antreno-

rul U-BT Cluj, Mihai Silvăşan, 

după înceheierea meciului.

Caseta meciului

Gaziantep – U-Banca Tran-

silvania 72-73 (19-20, 15-16, 

13-18, 25-19). U-BT Cluj: Dy-

kes 21 de puncte, 7 pase deci-

sive, Adamovic 16 p, 5 recupe-

rări, Moldoveanu 10 p, Barro 8 

p, 7 r, Rasic 8 p, 5 r, 4 p.d., Pus-

tozvonov 7 p, Torok 3 p. Den-

mon 26 (6x3), Rautins 12 (4x3) 

şi Balazic 11 au fost cei mai 

buni marcatori ai gazdelor. Du-

pă primele două meciuri U-Ban-

ca Transilvania este pe locul 1, 

cu 4 puncte, urmată de Gazi-

antep Basketbol şi BK Peja, cu 

câte 2 puncte şi Petrolina A.E.K. 

Larnaca, 2 puncte.

„Meci difi cil”

„Ştiam că va fi un meci 

dificil, aşa a şi fost. Aceas-

tă echipă are jucători care 

aruncă foarte bine de la trei 

puncte. În final, jucătorii 

noştri au luat decizii mai 

bune decât ei şi astfel am 

câştigat”, a declarat Kyndall 

Dykes. Pentru U-BT Cluj ur-

mează al treilea meci al gru-

pei, miercuri, 2 noiembrie, 

cu Petrolina AEK Larnaca, 

din Cipru, echipă pe care 

clujenii au învins-o în aceas-

tă toamnă în turul 1 din pre-

liminariile Basketball Cham-

pions League.

Joacă la „Horia Demian”

Pentru U-Banca Transil-

vania urmează două meciuri 

acasă, la Sala Sporturilor 

„Horia Demian” şi nu la Sa-

la Polivalentă, obişnuitul loc 

de desfăşurare: Sâmbătă, 29 

octombrie, ora 19.00 U-Ban-

ca Transilvania – Olimpic 

Baia Mare (Sala Sporturilor 

„Horia Demian”, Liga Naţi-

onală); Miercuri, 2 noiem-

brie, ora 20.30: U-Banca 

Transilvania – Petrolina AEK 

Larnaca (Sala Sporturilor 

„Horia Demian”, grupa G, 

FIBA Europe Cup).

Bilete pentru meciul 
cu Baia-Mare

Biletele pentru meciul 

U-Banca Transilvania – Mu-

nicipal Olimpic Baia Mare se 

vor pune în vânzare sâmbă-

tă, 29 octombrie, începând 

cu ora 15.00 la casa de bile-

te a Sălii Sporturilor Horia 

Demian. Preţul unui bilet es-

te de 10 lei. Elevii şi studen-

tii benefi ciază de reducere 50 

la sută pe baza cardului Om-

nipass (în cazul studenţilor) 

şi pe baza carnetului de elev 

vizat pentru anul şcolar 

2016-2017. Se acordă un sin-

gur bilet pentru un card, res-

pectiv carnet de elev. Numă-

rul de bilete cu reducere es-

te limitat şi se pot procura 

doar de la casa de bilete a 

Salii Sporturilor Horia Demi-

an, nu şi online. Meciul are 

loc sâmbătă, 29 octombrie de 

la ora 19.00 la Sala Sporturi-

lor Horia Demian. Până sâm-

bătă pot fi  cumpărate bilete 

online de pe platforma bilet-

master.ro, conform site-ului 

echipei clujene.

Fără paşi greşiţi pentru U-BT
U-Banca Transilvania are două victorii din două meciuri în FIBA Europe Cup.

U-BT joacă următorul meci în Europe Cup pe 2 noiembrie, în „Horia Demian”

Jucătoarea română de 

tenis Simona Halep a fost 

eliminată de la Turneul 

Campioanelor, după ce a 

fost învinsă, joi, de 

Dominika Cibulkova 

(Slovacia), cu 6-3, 7-6 (5), 

în ultimul lor meci din 

Grupa Roşie a competiţiei 

de la Singapore, transmite 

Agerpres.

Halep, a treia favorită a 

competiţiei şi numărul patru 

mondial, părăseşte acest tur-

neu după faza grupelor pen-

tru al doilea an consecutiv, 

după ce în 2014 a jucat fi na-

la cu Serena Williams. Român-

ca a cedat după o oră şi 48 de 

minute în faţa numărului opt 

mondial, la capătul unui set 

secund foarte disputat. Simo-

na Halep a evoluat cu un ban-

daj la genunchiul piciorului 

stâng şi a arătat o mobilitate 

redusă în deplasarea pe teren, 

în faţa unei adversare căreia 

îi place să lupte pentru fi eca-

re punct, să alerge pentru fi -

ecare punct. Cibulkova a ră-

mas în cărţi pentru califi care 

după acest succes, având ne-

voie de o victorie reuşită de 

Angelique Kerber în faţa ame-

ricancei Madison Keys în do-

uă seturi.

„Acest turneu a fost un 

bonus pentru mine. La mij-

locul sezonului nu credeam 

că mă pot califi ca (la Turne-

ul Campioanelor), deoarece 

eram foarte departe în clasa-

ment, după patru luni foarte 

difi cile, dar după ce m-am 

califi cat am zis că este un bo-

nus şi trebuie doar să dau tot 

ce pot. Nu am avut destul 

pentru a mă califi ca în semi-

fi nale, dar a fost o experien-

ţă frumoasă, al treilea an la 

rând, e un lucru bun şi nu 

sunt aşa tristă că am pierdut. 

E difi cil (să pierzi), dar asta 

nu schimbă nimic”, a con-

cluzionat Simona, învinsă joi 

de Dominika Cibulkova (Slo-

vacia), în două seturi, cu 6-3, 

7-6 (5). În celălalt meci al 

grupei Kerber a învins-o pe 

Keys şi se califi că alături de 

Cibulkova în semifi nale. Ha-

lep o vede pe rusoaica Svetla-

na Kuzneţova, ultima jucă-

toare califi cată la Turneul 

Campioanelor, favorită la câş-

tigarea competiţiei: „Kuzne-

ţova e în formă, cu siguran-

ţă. Am văzut meciul său de 

ieri şi e incredibilă. A venit 

de la Moscova, a făcut o trea-

bă foarte bună acolo, face 

treabă bună şi aici, o văd câş-

tigând chiar. Sper că va avea 

destulă putere să o facă”. 

„Toată lumea joacă un tenis 

bun. După cum am mai spus 

înaintea turneului, oricine 

poate câştiga, acum se poa-

te vedea că fi ecare bate pe fi -

ecare, Kerber are o şansă bu-

nă să câştige, cred că turne-

ul rămâne deschis”, a adău-

gat sportiva, care va vedea 

fi nala de acasă.

Halep, eliminată de la Singapore

CFR Cluj deschide în 

această seară returul Ligii 

1 de fotbal, la Concordia 

Chiajna, iar o victorie o 

poate ajuta să urce pe 

locurile de play-off.

Echipa de fotbal CFR Cluj 

joacă vineri de la ora 20.30 cu 

Concordia Chiajna, în deplasa-

re, în primul meci al celei de-a 

14-a etape (prima din retur) a 

Ligii 1. În tur clujenii s-au im-

pus cu 2-0 în Gruia şi au încre-

dere într-o victorie care îi poa-

te duce pe un loc de play-off. 

Elevii lui Vasile Miriuţă au ob-

ţinut marţi califi carea în opti-

mile Cupei României, în urma 

victoriei cu 1-0 în faţa echipei 

CSM Râmnicu-Vâlcea. Dacă în-

ving şi pe sinteticul de la Chi-

ajna vişiniii au şansa de a ur-

ca în sfârşit pe loc de play-off, 

afl ându-se în prezent pe pozi-

ţia a 8-a, cu 17 puncte, cu 2 

mai puţine decât Dinamo şi 

Pandurii, formaţiile de pe locu-

rile 6 şi 7 şi cu 3 mai puţin de-

cât FC Botoşani şi Gaz Metan 

Mediaş, ocupantele poziţiilor 4 

şi 5 în Liga 1 de fotbal.

Faţă de meciul din Cupa 

României este de aşteptat ca 

Miriuţă să efectueze mai mul-

te modifi cări, mai mulţi titu-

lari urmând să-şi facă din nou 

apariţia în formaţia de start. 

Echipa din Cluj-Napoca are 

cel mai bun atac din Liga 1, 

cu 23 de goluri reuşite şi a do-

ua cea mai bună apărare, du-

pă Steaua, cu doar 11 goluri 

încasate. Celelalte meciuri ale 

etapei sunt Sâmbătă Ora 14 

Craiova – Pandurii, Ora 20.30 

Dinamo – Astra; Duninică Ora 

18 ASA – Gaz Metan, Ora 

20.30 Iaşi – Steaua; Luni Ora 

18 Viitorul – Voluntari, Boto-

şani – Timişoara.

CFR forţează play-off-ul, 
la Chiajna
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