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ACTUALITATE

„Cronica de Cotroceni” a Adrianei Săftoiu, record de vânzări !
Cartea „Cronică de Cotro-

ceni“, scrisă de Adriana Săfto-
iu, fost consilier al lui Traian Bă-
sescu, a înregistrat un record de 
vânzări şi în online, după ce ti-
rajul tipărit a fost rapid epuizat, 
în acest moment fi ind disponi-
bilă în exclusivitate, în format 
digital, pe elefant.ro, la preţul 
de 24,95 lei.

eBook-ul, care a stârnit de-
ja controverse, are vânzări, 
în numai câteva zile, de pes-
te o mie de exemplare şi se 
anunţă a fi unul dintre cel 
mai bine vândute titluri ale 

lunii mai, pe elefant.ro, scrie 
Mediafax.

Cartea „Cronică de Cotro-
ceni“ a apărut în colecţia 
„Ego-Grafi i“ a editurii Polirom 
şi a fost bestseller la ediţa din 
acest an a Salonului Internaţio-
nal de Carte Bookfest (20 – 24 
mai), unde, de altfel, a fost şi 
lansată.

Numele Adrianei Saftoiu es-
te prezent în conştiinţa publică 
şi a specialiştilor mass-media 
mai ales datorită profesionalis-
mului prin care s-a remarcat în 
anii când a fost consilier prezi-

dential şi purtător de cuvânt al 
preşedintelui României.

Scrisă cu nerv, cu un spirit 
de revoltă bine temperat, şi 
bazându-se pe iscusinţa au-
toarei de a analiza retrospec-
tiv fapte la care a fost marto-
ră nemijlocit, cartea Adrianei 
Saftoiu se constituie astfel 
într-o mărturie despre o epo-
că şi câteva dintre personaje-
le ei aflate la putere sau în 
preajma acesteia, dar şi des-
pre ce se poate întâmpla 
atunci când convingerile per-
sonale ajung să se afle în opo-

ziţie cu ale celor din jur, scrie 
Mediafax.

„Prima mea zi la capătul a 
zece ani de colaborare cu Trai-
an Băsescu a fost vineri, 30 mar-
tie. Dimineaţă a sunat telefonul. 
Nu îmi era greu să-mi imaginez 
cine ar fi  putut să fi e. N-am răs-
puns. În sfârşit, eram liberă de 
contract. Apoi, telefonul a su-
nat din nou. «Te caută Preşedin-
tele», m-a informat bine cunos-
cuta voce de la secretariat. «Nu 
mai lucrez la Cotroceni. Poţi să-i 
spui că nu am răspuns la tele-
fon»", spune Adriana Săftoiu.
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Începe TIFF 2015 !Chiulangiii! Senatorii au lipsit în masă 
de la şedinţa de plen! Cel mai mare festival de film din România începe vineri, 

29 mai, la Cluj. Ediția cu numărul 14 a Festivalului 
Internaţional de Film Transilvania va lua startul oficial 
de la 20.45, în Piața Unirii Open Air. Paginile 2 și 8

Camera superioară a Parlamentului, condusă de Călin Popescu 
Tăriceanu, o ţine tot într-o vacanţă. Pagina 6
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Șoferii nesimțiți, mai tari ca Poliția Rutieră ? Foarte posibil !
Î n Cluj nu se vor mai ridica maș inile, astfel că  ne putem aștepta la situaț ii grave, în care maș inile de ambulanț ă  
ar putea să  nu ajungă  la bolnavi. Incompetenț ii de la Poliț ia Rutieră  nu au soluț ii nici mă car pe hâ rtie!  Paginile 4-5

monitorul weekendde

AU TRECUT DEJA de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan 
a luat act de demisia președintelui 
Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Următoarea ediţie a cotidianului Monitorul de Cluj apare miercuri, 3 iunie

Grupul de iniţiativă civică 
Musai-Muszáj a adunat 
250 de semnături din 

partea unor persoanalităţi 
din Cluj care cer indicatoare 
multilingve. Primarul Emil 
Boc crede că inițiativa are 

legătură cu apropiata 
campanie electorală.

Viceprimarul Clujului 
dă în judecată Primăria !

Pag. 3
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Unde mergem în weekend?

Cel mai mare festival de fi lm din România înce-
pe mâine, 29 mai, la Cluj. Ediţia cu numărul 14 
a Festivalului Internaţional de Film Transilvania 
va lua startul ofi cial de la 20.45, în Piaţa Unirii 
Open Air, cu gala de deschidere, urmată de pre-
miera naţională a fi lmului Povești trăsnite / 
Relatos salvajes / Wild Tales (r. Damián 
Szifron), nominalizat anul acesta la Oscar. 
Filmul este produs de Pedro Almodóvar și va fi  
distribuit în cinematografe de Transilvania Film, 
din 12 iunie. La gala prezentată de Tudor 
Giurgiu, președintele festivalului, vor lua parte 
ofi cialităţi locale și personalităţi din lumea fi l-
mului.
Până pe 7 iunie, spectatorii TIFF pot alege între 
cele mai bune fi lme recente, concerte cu trupe-
le momentului, expoziţii, masterclass-uri, dez-
bateri și petreceri. 223 de producţii din peste 
60 de ţări vor rula pe ecrane și circa 850 de in-
vitaţi români și străini sunt așteptaţi la Cluj.
La gala de deschidere vor fi  prezentate noile 
proiecte ale festivalului: TIFF Campus – dema-
rat cu ocazia Cluj – Capitala Europeană a 

Tineretului 2015, Cine-piscina – un mod inedit 
de a vedea fi lme, Depozitul de fi lme – care a 
fost reactivat anul trecut în urma campaniei 
Salvaţi Marele Ecran!, iar anul acesta intră în 
programul obișnuit TIFF cu fi lme și concerte cu 
intrarea liberă, dar și ca spaţiu de joacă, târg și 
grădină de vară. Tot la gală, trupa de teatru 
stradal Compagnie des Quidams va prezenta 
un fragment din noul lor spectacol muzical și vi-
zual unic: „FierS à Cheval”.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Începe TIFF 2015 !
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Festivalul Internaţional de 
Dans Contemporan STEPS
Perioada: 20 mai – 21 iunie
Clujenii sunt invitaţi să desco-
pere o lume complexă şi aflată 
în permanentă reinventare, în 
care pasiunea, energia, ritmul 
şi tehnica sunt împletite cu 
creativitate pentru a oferi o 
nouă perspectivă asupra coti-
dianului.

Expoziție TANGO
Perioada:  20 mai – 30 iunie
Expoziţia cu titlul „T.A.N.G.O. – 
turning art now gliding over“, 
prezintă pictura artistului Ioan 
Sbârciu care intră într-un dia-
log artistic cu lucrările semna-
te de 9 artiste reprezentative 
pentru noul val în arta con-
temporană românească: 
Teodora Axente, Anca Badea, 
Anca Bodea, Anca Brânzaş, 
Ioana Iacob, Oana 
Năstăsache, Ioana Olăhuţ, 
Alexandra Ioana Şerban şi 
Andrea Tivadar.

Expoziție: Sarmizegetusa 
Regia
Perioada: 15 mai – 12 septem-
brie

Clujul în imagini şi 
fotografi i de patrimoniu
Perioada: 16 mai – 7 iunie
„Clujul în imagini şi fotografi i 
de patrimoniu“ include câţiva 
dintre fotografi i reprezentativi 
pentru valorifi carea patrimoniu-
lui clujean.

Expoziție: Ultimii dinozauri 
din Transilvania
Perioada: 3 aprilie – 30 sep-
tembrie
Casa Universitarilor

Expoziție: Albrecht Dürer
Perioada: 26 martie – 7 iunie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
În cadrul acestei expoziţii 
sunt prezentate 111 stampe 
ale lui ALBRECHT DÜRER, im-
primate de Amand Durand 
după plăcile originale în cu-
pru realizate de artistul ger-
man.

Expoziție: The Dreaming 
House, de Alexandra 
Zuckerman
Perioada: 24 aprilie – 24 mai
Fabrica de Pensule

VINERI

Bal Mascat, de Giuseppe 
Verdi
Ora 18:30
Opera Națională Română

Filarmonica de Stat 
„Transilvania – Concert 
vocal-simfonic
Ora 19.00
Colegiul Academic
Program:
Anton Bruckner – Te Deum, 

WAB 45
Gustav Mahler – Simfonia a 
IV-a

SÂMBĂTĂ 

Sub Refl ector
Ora 20.00
Reactor
Sub Refl ector este un spectacol-
eveniment unic, creat de și 
pentru locuitorii aceluiași oraș, 
e un loc de întâlnire între cei 
afl ați mereu în public, dar care 
își doresc să urce pe scenă, și 
cei curioși să descopere ce 
povești și talente au oamenii 
alături de care trăiesc în acest 
oraș.

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
La Revând Market puteți să 
vindeți ce nu utilizați și să 
cumpărați ieftin ce vă trebuie.

Spectacol ecvestru – 
Lovasbemutató 
Kolozsváron
Ora 8.00

Pădurea Hoia-Baciu
Vulturii din Călata s-a format 
pentru păstrarea şi prezenta-
rea tradiţiilor maghiare şi a 
poparelor nomade (sciţi, sar-
maţi, huni, avari, pecenegi, 
cumani) din secolele IV-XIV.

Peter Pan
Ora 13.00
Opera Națională Română
Spectacol interpretat în limba 
română

Cartea Junglei
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat
Trăirea refuzului şi a excluderii 
dintr-un mediu este întotdeau-
na actuală.

EVENIMENTE ÎN CADRUL TIFF 2015

VINERI

Complex Studențesc Hașdeu

ora 18:00 – RotFront şi 
The Toasters. After-party: 
Socol
Prima seară în TIFF Campus va 
fi  animată de The Toasters, o 
formație legendară de ska din 
New York, activă încă din 1981.  
Alături de ei vor cânta berlinez-
ucrainienii de la RotFront, care 
îmbină ska-ul cu infl uențe 
rusești, evreiești și cumbia într-
un rezultat poliglot.

SÂMBĂTĂ

Complex Studențesc Hașdeu

ora 18:00 ROA și Golan. 
After-party: HighRoller
Sâmbătă, 30 mai, în TIFF 
Campus va fi  o seară electro-ro-
mânească, deschisă de către 
ROA.

Casa TIFF

Ora 22:00 – Adrian Naidin 
& Ionuț Micu (John) - Tari 
ca piatra
Cei doi instrumentiști vor pre-
zenta, într-o insolită versiune 
pentru violoncel și percuție, 
spectacolul Tari ca Piatra, un 
concert inedit, în care virtuozita-
tea celor doi este amplifi cată de 
vocea de poveste a lui Adrian 
Naidin.

DUMINICĂ

Complex Studențesc Hașdeu

Ora 18:00 – CTC, Fantome, 
AFO. After-party: Cris
Ultima seară de TIFF Campus 

aduce un party intens, cu CTC 
(„Controlul Tehnic de Calitate”), 
un proiect de hip-hop cu 
experiență din 1999 încoace, 
condus de Deliric, DOC și Vlad 
Dobrescu.

Casa de Cultură a Studenților

ora 20:00 – Tord Gustavsen 
duo cu Simin Tander
Un concert cu totul aparte la 
TIFF va fi  cel susținut de celebrul 
pianist de jazz Tord Gustavsen și 
artista afgano-germană Simin 
Tander, una dintre vocile remar-
cabile ale jazz-ului actual.

Casa TIFF

Ora: 21:30 – Moebius și 
Satellites
Moebius este o apariție proas-
pătă pe scena muzicii alternati-
ve românești, ce propune un stil 
de rock alternativ infl uențat de 
pop-rock, indie, folk, psychede-
lic. Satellites se ghidează după 
zicala „less is more“, totul în-
semnând la ei două abordări 
diferite, două background-uri 
muzicale diferite, două instru-
mente, contopite într-un singur 
sound.

Castelul Banffy, Bonțida

Ora: 21:45 – Cine-concert 
Zenzile
Zenzile, cei mai cunoscuți pro-
motori francezi ai dub reggae-
ului din anii ’90 încoace, vor 
acompania live celebrul docu-
mentar realizat de Walter 
Ruttmann, Berlin: simfonia unui 
mare oraș (1927), o înregistra-
re fascinantă a unei singure zile 
din Berlinul anilor ’20.
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

După ce s-a făcut loc pen-

tru alte gunoaie şi după 

ce operatorii de salubrita-

te din oraş şi-au plătit 

datoriile către societatea 

care administrează rampa 

temporară de la Pata Rât, 

ceea ce a permis reluarea 

depozitării deşeurilor.

Reprezentantul societăţii ca-

re administrează rampa de la 

Pata Rât, SC Salprest Rampă, 

Mircea Vereş, a declarat, ieri 

pentru Mediafax că depozita-

rea este permisă pentru urmă-

toarele două săptămâni, până 

când Consiliul Judeţean Cluj 

va putea amenaja o rampă tem-

porară pe un teren al comunei 

Feleacu. „Depozitarea deşeuri-

lor pe rampa temporară de la 

Pata Rât s-a reluat de joi dimi-

neaţă, după o întrerupere de 

două zile. Operatorii de salu-

britate din Cluj-Napoca, Brant-

ner – Vereş şi Rosal, şi-au achi-

tat datoriile pe care le aveau 

către noi, astfel că au primit 

dreptul de a depozita gunoiul 

cel puţin două săptămâni, pâ-

nă ce Consiliul Judeţean Cluj 

va amenaja o altă rampă tem-

porară pe un teren al comunei 

Feleacu. Noi am transportat de 

pe rampă în altă parte deşeuri 

şi am făcut loc pentru noi can-

tităţi”, a spus Vereş.

Sumele datorate Salprest 

Rampă de către operatorii de 

salubritate din Cluj-Napoca 

depăşeau 300.000 de lei.

Feleacu pune 
la dispoziţie terenul

Comuna Feleacu pune la 

dispoziţie un teren de aproxi-

mativ cinci hectare pe care 

urmează să fi e amenajată ram-

pa temporară. Acest teren se 

afl ă în vecinătatea Centrului 

de Management Integrat a De-

şeurilor. Consiliul Judeţean şi 

Consiliul Local Feleacu vor în-

cheia un protocol pentru acest 

teren, după ce va avea loc o 

evaluare a acestuia. „Împre-

ună cu ei am hotărât să fa-

cem o evaluare a terenului, 

să fi e stipulată în protocol e 

redevenţă minimă care să fi e 

plătită timp de 25 de ani de 

către Consiliul Judeţean”, a 

declarat pentru Monitorul de 

Cluj, Mihai Seplecan, vicepre-

şedintele Consiliului Judeţean.

Consiliul Local Feleacu va 

transmite către forul judeţean 

o adresă cu paşii care vor fi  

urmaţi pentru punerea la dis-

poziţie a terenului. „Cei din 

Feleacu se simt acum ca o fe-

meie abandonată şi înşelată 

de bărbat şi vor să facă prima 

dată o asociere cu Consiliul 

Judeţean. Vor trimite o adresă 

ofi cială către forul judeţean cu 

toate punctele ofi ciale, iar săp-

tămâna viitoare va avea loc o 

şedinţă în oglindă, la Consiliul 

Judeţean şi Consiliul Local Fe-

leacu”, a mai spus Seplecan.

Rampa s-a închis 
în noaptea de luni 
spre marţi

Din cauza depăşirii capa-

cităţii de stocare, în noaptea 

de luni spre marţi, rampa tem-

porară de deşeuri a munici-

piului Cluj-Napoca de la Pata 

Rât a fost închisă, iar autori-

tăţile s-au reunit în şedinţă 

pentru a găsi o soluţie.

Societatea Salprest Rampă 

anunţa, marţi, că rampa tem-

porară rămâne închisă, ope-

ratorii de salubritate fi ind 

anunţaţi despre această situ-

aţie, în timp ce autorităţile 

susţineau că rampa funcţio-

nează şi se pot depozita gu-

noaie.

Potrivit notifi cării Salprest 

Rampă transmisă autorităţi-

lor, în 19 mai, operatorii de 

salubritate nu mai aveau vo-

ie, începând din noaptea de 

luni spre marţi, să depozite-

ze deşeuri pentru că s-a atins 

capacitatea de depozitare şi 

pentru că aceştia nu şi-au 

mai achitat facturile la ter-

men.

Alba neagra cu gunoiul clujenilor
Pe rampa temporară de la Pata Rât mai este permisă depozitarea deşeurilor timp de două săptămâni.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Viceprimarul Clujului şi 

mai multe personalităţi 

dau în judecată Primăria 

şi cer plăcuţe multilingve.

Grupul de iniţiativă civică 

Musai-Muszáj a adunat 250 

de semnături din partea unor 

persoanalităţi din Cluj în ca-

drul campaniei „Primăvara 

celor 1000 de procese” în ca-

re Primăria Cluj-Napoca va fi  

dată în judecată din cauza in-

dicatoarelor multilingve.

Printre persoanele care 

s-au alăturat campaniei se 

numără viceprimarul Anna 

Horváth, preşedintele interi-

mar al Consiliului Judeţean, 

Vákár István, alături de con-

silierii locali Csoma Botond, 

Geréd Imre şi Oláh Emese, 

Soós Anna, prorectorul UBB, 

Tonk Márton, decanul Uni-

versităţii Sapientia, Lucian 

Nastasă, directorul Muzeului 

de Artă din Cluj-Napoca, Ma-

rius Tabacu, directorul Filar-

monicii de Stat Transilvania, 

Szép Gyula, directorul Ope-

rei Maghiare Cluj, Visky An-

drás, directorul artistic al Tea-

trul Naţional Maghiar Cluj-Na-

poca şi Gergely Balázs, orga-

nizatorul principal al Zilelor 

Culturale Maghiare Cluj.

Viceprimarul  Anna 

Horváth a reamintit faptul că 

la începutul anului 2011 au 

adunat 13500 semnături pen-

tru a susţine decizia consi-

liului. „Din păcate domnul 

primar nu a amplasat-o pe 

ordinea de zi. El a declarat 

faptul că de iniţiativa Mu-

sai-Muszáj s-a bucurat, de-

oarece ei au reuşit să-şi dea 

glas părerii lor într-un mod 

mai simpatic decât cel al po-

liticienilor, luptând astfel pen-

tru unifi carea părerii maghia-

rilor şi extindere cât mai ma-

re a suportului venit din par-

tea comunităţii române”, se 

arată într-un comunicat emis 

de Grupul Musai-Muszáj.

Primarul Emil Boc crede că 

acţiunea are legătură cu apro-

piata campanie electorală. „In-

stanţa a dat câştig de cauză 

Primăriei şi eu sunt obligat să 

respect legea. Cred că am dat 

în zece ani semnalul că sun-

tem într-un oraş normal, în 

care românii, maghiarii şi ger-

manii trăiesc împreună, în ca-

re ne defi nim unii pe alţii. 

Acest demers are legătură mai 

degrabă cu apropiata campa-

nie electorală decât cu un de-

mers care să aibă acoperire în 

realitate, pentru că în Consi-

liul Local s-a aprobat concur-

sul de soluţii pentru intrările 

în oraş în cinci limbi, româ-

nă, engleză, maghiară, fran-

ceză şi germană. Acest demers 

îl pun mai mult pe seama unor 

pregătiri de campanie electo-

rală pentru că, repet, vom avea 

plăcuţe conform concursului 

de soluţii”, a declarat Emil 

Boc la un post de radio local.

Primăria Cluj-Napoca a câş-

tigat la Curtea de Apel Cluj la 

începutul anului 2015, iar plă-

cuţele bilingve nu trebuie mon-

tate în Cluj-Napoca. Primăria 

Cluj-Napoca era obligată să 

monteze plăcuţe bilingve la 

intrările în oraş, după ce in-

stanţa a dat în luna iulie a 

anului 2014 câştig de cauză 

Fundaţiei European Committee 

Rights Hungarians Central Eu-

rope care a cerut acest lucru.

Grupul de iniţiativă civilă 

Musai-Muszáj a luat naştere 

drept urmare a sentinţei Cur-

ţii de Apel, iar în cele aproa-

pe patru luni de existenţă a 

organizat fl ashmoburi, dez-

bateri publice, a înregistrat ce-

rerile cetăţenilor referitor la 

amplasarea indicatoarelor, şi 

de asemenea a adunat recla-

manţi pentru susţinerea pro-

cesului intentat de Asociaţiei 

Minority Rights, înregistrată 

acum în România. 

Viceprimarul Clujului Anna Horváth
dă în judecată Primăria
Grupul de iniţiativă civică Musai-Muszáj a adunat 250 de semnături din partea unor personalităţi din Cluj care 
cer indicatoare multilingve. Primarul Emil Boc crede că iniţiativa are legătură cu apropiata campanie electorală.

Anna Horváth alături de primarul Emil Boc la Congresul UDMR din acest an de la Cluj.

MIHAI SEPLECAN | 
vicepreședinte CJ Cluj

„Cei din Feleacu se 
simt acum ca o 
femeie abandonată 
şi înşelată de bărbat 
şi vor să facă prima 
dată o asociere cu 
Consiliul Judeţean“
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ANUNŢ PUBLIC

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ 
că in perioada 02.06.2015 – 05.06.2015 Societatea ”Drumuri şi Poduri Judeţene 
Cluj “ SA execută lucrări de reparaţii modernizări şi reabilitări pe următoarele 
sectoare:

Reabilitare și modernizare DJ 108C : Mănăstireni-Călata , km 44+765 – 46+000

 Reabilitare si modernizare DJ 103N:DN 1( Șaula)-limita jud.Salaj,km 0+000 – 
2+800

Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 0+000 – 4+000

Reparaţie capitala străzi in localitatea Băiţa (municipiul Gherla)

Covor asfaltic DJ 161D : Nireș-Unguraș-Vl Ungurașului, km 19+900 – 24+700

Covor asfaltic DJ 109C :Sântioana- Ţaga ,km 9+000 – 10+500

Covor asfaltic DC 103 km 0+000-6+028

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.

Brutăria Eldi angajează 
Vânzătoare cu experienţă

CANDIDATUL IDEAL:

– experienţă în comerţ
– capacitate de muncă în echipă
– disponibilitate la program prelungit

Locul de muncă este în localitatea Cluj-Napoca, în magazine specializate 
în domeniul panifi caţiei, situate la următoarele adrese: 

– str. Primăverii
– str.Dâmboviţei
– str. Fabricii
– str. Alexandru Vlahuţă

Benefi cii:
– pachet salarial atractiv – în funcţie de performante
– bonuri de masă

C.V.-urile se pot trimite pe adresele de mail alexandra.pol@eldi.ro, 
tel. 0755-044 262, sau offi ce@eldi.ro.

PUBLICITATE

MAGAZINUL PROFI 300 
SARBATORIT CU FAST

Pe 28 mai, reţeaua PROFI a deschis magazinul cu numarul 300, la 
Timișoara. Cu această ocazie, pe 29, 30 și 31 mai, aici și-a deschis porţile 
Orasul PROFI, o suită de evenimente dedicate atât adulţilor, cât și copiilor. 
Cântă Corina, Delia, Loredana și Horia Brenciu, legendarul cosmonaut Dorin 
Prunariu descrie experienţa sa extraterestră, Wilmark dansează cu publicul, 
oricine poate obţine certifi cat de căsătorie de o zi și poate participa la 
concursuri cu premii, iar copiii au parte de ateliere si spectacole speciale.

Magazinele PROFI au pornit de la Timisoara la începutul anilor 2000, iar din 2009, când erau doar 67 
la număr, dezvoltarea a devenit fulgerătoare ajungându-se la cifra actuala și la planuri pentru 600 de 
magazine la sfârșitul lui 2016 și continuarea expansiunii.

„Ne străduim să dăm consistenţă devizei noastre: Mai ieftin, mai bun, mai aproape!” a declarat Daniel 
Cîrstea, director general PROFI. “Suntem cea mai extinsă reţea de magazine din România deoarece reușim 
să fi m pe placul celor peste un sfert de milion de cumpărători care ne viziteaza zilnic.”

Oamenii serioși ai echipei PROFI și un imens volum de muncă au adus reţeaua în 144 de localităţi urbane 
și rurale din 40 de judeţe, construind unul din principalii contribuabili din Timiș. Anul trecut, PROFI era al 15-lea 
mare angajator din România, cel mai mare din vestul ţării. Acum se apropie vertiginos de cifra de 8000 de 
angajaţi, urcând rapid în acest top.

PROFI este o șansă pentru producătorii români: peste 80% din ce vinde reţeaua se produce în România. 
Pentru a ușura accesul agricultorilor la reţea și a oferi consumatorilor legume și fructe românești proaspete, 
PROFI a dezvoltat trei platforme specializate, la Timișoara, Cluj și București, urmând să inaugureze încă una 
și în Moldova, la care se adaugă două depozite logistice la Cluj și la Ploiești.

Aproape jumătate de milion de elevi învaţă la școală pe calculatoare donate de PROFI drept contributie 
la mai buna lor pregătire pentru piaţa globalizată a muncii de mâine. O parte din spitalul timișorean de 
copii Louis Turcanu va fi  modernizată anul acesta printr-o investiţie PROFI de peste 220.000 de euro (prin 
fundaţia Dăruiește Viaţa), și tot cu fi nanţare de la PROFI unele familii din nordul Moldovei vor învăţa să 
ducă un trai decent, în timp ce la București vor fi  operaţi copii care suferă de inimă (prin World Vision și 
Inima copiilor). 

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În Cluj, au fost situaţii 

când Ambulanţa nu a 

putut ajunge la bolnavi 

din cauza maşinilor par-

cate neregulamentar.

Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie (ÎCCJ) a admis luni 

recursul în interesul legii for-

mulat de Avocatul Poporului 

şi a stabilit că procedura de 

aplicare a măsurii de ridicare 

a vehiculelor staţionate/opri-

te neregulamentar pe partea 

carosabilă nu poate fi  regle-

mentată prin hotărâri ale con-

siliilor locale. Cu alte cuvin-

te, maşinile parcate neregula-

mentar nu vor mai fi  ridica-

te. Trebuie doar ca această 

modifi care a legii să apară şi 

în Monitorul Ofi cial pentru a 

fi  aplicabilă.

Dacă în România, consili-

ile locale nu mai au nicio pu-

tere cu privire la ridicarea de 

maşini, în marile capitale eu-

ropene, cum este de exemplu 

Viena, Primăria a decis să ri-

dice maşinile parcate nere-

gulamentar încă din anul 

1974, după ce o femeie a mu-

rit într-un incendiu pentru că 

pompierii nu au putut ajun-

ge la timp din cauza unor 

maşini care blocau stradă. 

Potrivit unei analize hotnews.

ro, Primăria se ocupă de par-

tea organizatorică, iar pen-

tru activitatea efectivă de ri-

dicare a maşinilor sunt selec-

tate fi rme private pe bază de 

licitaţie.

Cât plătesc vienezii ca să 
îşi recupereze maşina

În Viena, pentru a-şi recu-

pera maşina, proprietarul tre-

buie să plătească 242 euro, 

plus amendă pentru parcare 

neregulamentară, plus 9 eu-

ro pe zi pentru păstrarea ma-

şinii (până când proprietarul 

se duce să o recupereze). Din 

această sumă Primăria din 

Viena nu ia nimic, comunita-

tea locală încasând doar ba-

nii din amenzi.

Potrivit sursei citate, par-

care neregulamentară în-

seamnă spre exemplu: par-

carea pe a doua bandă, în 

faţa intrării unei case, în zo-

nele prevăzute pentru des-

cărcare sau zonele destina-

te taxiurilor, în zonele sem-

nalizate cu oprire sau parca-

re interzisă etc.

Maşinile sunt duse 
la 10 km de oraş

Un consilier municipal din 

Viena a explicat că cei care 

trebuie să îşi recupereze ma-

şina dacă le-a fost ridicată au 

destul de multă bătaie de cap. 

“În momentul în care la noi 

cineva ar parca pe trotuar, ar 

fi  imediat ridicată maşina du-

pă care trebuie să se ducă un-

deva la o parcare uriaşă, afl a-

tă la 10 km de Viena pentru 

a o recupera. Va plăti trans-

portul maşinii şi amendă, iar 

acea parcare uriaşă nu este 

conectată la reţeaua de trans-

port în comun, deci va trebui 

să plătească un taxi până aco-

lo, ceea ce îi va da multe bă-

tăi de cap”, a declarat, pen-

tru hotnews.ro, Rudolf 

La noi nu se mai ridică 
Ce face Primăria din 
În Viena, încă din 1974 se ridică maşinile parcate neregulamentar 

TAXĂ

242
de euro trebuie să 
plătească un șofer în 
Viena pentru a-și 
recupera mașina, pe 
lângă amenda 
aferentă infracțiunii
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În perioada 27-28 mai 

2015 a avut loc la 

Bucureşti, Congresul 

Plenar al AIRPOL 

(Reţeaua Aeuropeană a 

Structurilor de Poliţie 

Aeroportuare).

În cadrul Congresului, di-

rectorul general al Aeroportu-

lui Internaţional „Avram Ian-

cu” Cluj şi preşedinte al Aso-

ciaţiei Aeroporturilor din Ro-

mânia, David Ciceo, a susţi-

nut o prezentare cu privire la 

colaborarea cu structurile de 

poliţie care îşi desfăşoară ac-

tivitatea în cadrul aeroportu-

rilor.

Prezentarea susţinută de 

către David Ciceo în cadrul 

Congresului AIRPOL a adus 

în prim plan creşterea impor-

tantă a trafi cului internaţio-

nal pe aeroporturile din Ro-

mânia după integrarea ţării în 

Uniunea Europeană. Totoda-

tă, a subliniat cooperarea foar-

te bună care există între ae-

roporturi şi structurile speci-

alizate de poliţie aeroportua-

ră (Poliţia de Frontieră, Poli-

ţia Transporturi, Serviciul Ro-

mân de Informaţii) şi calita-

tea serviciilor oferite de aces-

tea, care corespunde standar-

delor europene.

Mai mult, în cadrul prezen-

tării a fost reiterat faptul că 

aeroporturile din România în-

deplinesc toate cerinţele pen-

tru aderarea la Schengen.

Activitatea AIRPOL vizea-

ză următoarele aspecte rele-

vante:

-  activităţi de poliţie aeropor-

tuară cu privire la asigura-

rea legii şi ordinii în perime-

trul aeroporturilor pentru 

combaterea infracţionalită-

ţii şi a terorismului, mana-

gementul situaţiilor de ur-

genţă, protecţia infrastruc-

turii critice

-  activităţi de securitate în 

aviaţiecare conţin toate ac-

ţiunile şi reglementările 

necesare pentru asigura-

rea securităţii aviaţiei ci-

vile

-  activităţi de securitate a fron-

tiereicu toate aspectele sale 

privind problemele de imi-

graţie, operaţiuni de repatri-

ere, supravegherea frontie-

rei pe aeroporturi mici sau 

aerodromuri.

Prezentarea aeroporturilor din România în cadrul 
Congresului Plenar al AIRPOL – Bucureşti

maşini. 
Viena cu şoferii nedisciplinaţi

care sunt duse într-o parcare imensă la 10 km de oraş.

Schicker, consilier municipal 

Viena.

Ambulanţa din Cluj nu 
a putut ajunge la bolnav

Regia Autonomă a Dome-

niului Public (RADP) Cluj-Na-

poca, subordonată Primăriei 

are sarcină să ridice maşinile 

în municipiu. Conducerea RA-

DP consideră că este o ches-

tiune de normalitate ridicarea 

autovehiculelor parcate nere-

gulamentar. “Ca participanţi 

la trafi c toţi am constatat că 

unii colegi din trafi c nu au o 

atitudine corectă sau sunt lu-

ate în derâdere indicatoarele 

cu parcarea interzisă şi astfel 

pot să aibă loc evenimente cu 

urmări nedorite. De exemplu, 

la un moment dat colegii mei 

de la Ridicări au fost nevoiţi 

să ducă pe braţe un bărbat 

care a făcut atac de cord, iar 

cei de la Salvare nu au putut 

să îl ia din cauza unei maşini 

parcate neregulamentar. Cul-

mea că cel care parcare era 

chiar cadru medical. Ridica-

rea de maşini este o chestiu-

ne de normalitate şi nu de a 

vâna şoferii care parchează 

neregulamentar. Încet, vom 

intra şi noi în rând cu marile 

capitale europene”, a explicat 

Ioan Pantelimon, directorul 

RADP Cluj-Napoca.

Dacă cei de la Ambulanţă 

au întâmpinat difi cultăţi să a-

jungă la pacienţi, pompierii 

se descurcă mai bine. “Maşi-

nile pe care le avem în dota-

re sunt prevăzute cu dispozi-

tive care ne ajută să facem 

posibilă intervenţia în timp 

util”, a precizat Andrei Biriş, 

purtătorul de cuvânt al In-

spectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă Cluj.

Reprezentanţii Poliţiei Ru-

tiere Cluj nu au oferit nicio 

explicaţie cu privire la condi-

ţiile în care pot acţiona pen-

tru deblocarea căilor de cir-

culaţie dacă prin parcare se 

blochează accesul pentru Am-

bulanţă sau Pompieri. Aceş-

tia au precizat că este nevoie 

de solicitare scrisă.

Consiliile locale nu vor mai avea niciun cuvânt de spus în cazul ridicării mașinilor parcate eneregulamentar
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Camera superioară a 

Parlamentului, condusă 

de Călin Popescu 

Tăriceanu, o ţine tot într-o 

vacanţă. După ce şi-au 

luat liber săptămâna tre-

cută, de Rusaliile catolice, 

senatorii vor fi  din nou în 

minivacanţă, pentru că 

vor fi  liberi şi de Rusaliile 

ortodocşilor.

Mai mult, aleşii şi-au pre-

lungit vacanţa. Mai exact, joi, 

sala de plen a fost aproape 

goală. Până la urmă, vicepre-

şedintele Ioan Chelaru a anun-

ţat că şedinţa se suspendă, 

după ce a făcut două apeluri 

nominale la care nu s-a atins 

cvorumul de 85 de senatori 

cerut de regulament.

Ce au făcut senatorii 
Clujului

Senatorii clujeni spun că 

au fost prezenţi la şedinţa de 

joi, cu excepţia lui Alin Tişe 

(PNL), care din cauza unor 

probleme de sănătate a lipsit 

de altfel toată săptămâna de 

la Bucureşti.

„Am fost la şedinţă, dar nu 

a fost cvorum, iar şedinţa nu a 

mai avut loc. S-a făcut prezen-

ţa de câteva ori. Au fost doar 

59 de persoane“, a spus sena-

torul UDMR Laszlo Attila.

„Am fost la şedinţă. Cei 

din opoziţie nu s-au prezen-

tat, au fost doar câţiva. Este 

adevărat că s-a lucrat în co-

misii, dar acest lucru nu jus-

tifi că atitudinea celor care au 

lipsit“, a spus senatorul Ale-

xandru Cordoş (PSD).

„Am fost la şedinţă. Este 

adevărat, suntem liberi luni. 

Săptămâna trecută s-a lucrat 

în circumscripţii. Multă lume 

nu ştie că noi recuperăm a-

ceste zile în care nu se lucrea-

ză“, a spus şi Marius Nicoa-

ră, senator PNL.

Mai lucrează cineva la 
Senat

Spre deosebire de deputaţi, 

senatorii şi-au luat liber şi 

luni, pentru Rusaliile catoli-

ce, deşi cei mai mulţi dintre 

ei sunt ortodocşi.

În concluzie, senatorii au 

lucrat doar 2 zile din 11.

În afară de proiectele le-

gislative întârziate afl ate pe 

ordinea de zi în acest fi nal 

de sesiune parlamentară, se-

natorii ar trebui să ia o de-

cizie şi în cazul Dan Şova, 

în care Curtea Constituţio-

nală a decis ca hotărârea Se-

natului prin care s-a refuzat 

arestarea preventivă a fost 

neconstituţională.

Astfel, i-am trimis în Par-

lament să ne reprezinte, iar ei 

numai asta nu fac.

În ultima perioadă, parla-

mentarii nu au mai legiferat 

şi au lăsat proiecte importan-

te să treacă tacit, pasând ast-

fel responsabilitatea la Came-

ra Deputaţilor.

Ultimele proiecte care au 

trecut tacit îi vizează pe in-

compatibili. De asemenea, 

tacit a trecut şi iniţiativa pri-

vind încătuşarea corupţilor. 

Astfel, proiecte importante 

care ar necesita dezbatere 

trec fără ca alegătorul de 

rând să ajungă să audă mă-

car de ele.

Proiectele trec fără dezba-

tere în camera care nu este 

for decizional, au ţinut să ex-

plice unii aleşi. Cu alte cu-

vinte, dacă proiectul nu este 

depus la camera for decizio-

nal, parlamentarii nu îşi mai 

pierd vremea şi le lasă să trea-

că tacit.

Chiulangiii! Senatorii au lipsit 
în masă de la şedinţa de plen!
Cazul Şova stă în sertar la Parlament, dar aleşii nu îşi fac timp pentru dezbatere.

Asociaţia M10, fondată de 

europarlamentarul 

Monica Macovei, a lansat 

joi o petiţie prin care soli-

cită demisia sau revoca-

rea din funcţie a preşedin-

telui Senatului, Călin 

Popescu Tăriceanu, pe 

care îl acuză de atacuri la 

adresa justiţiei.

„Cererea lui Călin Popescu 

Tăriceanu reprezintă un atac 

descalifi cant la adresa justiţi-

ei din România şi a indepen-

denţei celor două instituţii che-

ie: DNA şi ÎCCJ şi demonstrea-

ză încă o dată dorinţa constan-

tă a anumitor oameni politici 

de a bloca şi controla justiţia.

Considerăm că domnul Că-

lin Popescu Tăriceanu, preşe-

dinte al Senatului României, 

nu este la prima acţiune de 

blocare a justiţiei din funcţia 

pe care o deţine: un exemplu 

este votul din Parlamentul Ro-

mâniei, din 25 martie 2015, 

în cazul Şova, când am asis-

tat la interpretarea neconsti-

tuţională a rezultatului votu-

lui şi ulterior la refuzul de 

emitere a unei hotărâri a Se-

natului”, se arată în petiţie.

„Asociaţia M10 consideră 

că politicienii trebuie să res-

pecte independenţa justiţiei 

şi separaţia puterilor în stat, 

iar intervenţiile asupra insti-

tuţiilor judiciare sunt inaccep-

tabile şi reprezintă un atac la 

adresa democraţiei”, se mai 

spune în petiţie.

Petiţie anti-Tăriceanu 
pentru atacurile 
la adresa justiţiei

Aurelia Cristea: „Tineri, ocupaţi Parlamentul!“
Deputatul PSD Aurelia Cris-
tea a depus și ci  t, astăzi, în 
plen, declarația poli  că "Ti-
neri, ocupați Parlamentul!", 
pe tema importanței socie-
tății civile din România. 
Cristea a purtat un tricou 
personalizat I Love Cluj, ca 
simbol al unei pla  orme a 
societății civile funcționale, 
de calitate, cu proiecte și 
idealuri frumoase.
„Societatea civilă nu doar-
me, zgomotul ei din stradă, 
din online și din fotolii de 
cinste la evenimente inter-
naționale ne aver  zează că 
trebuie să ne resetăm com-
portamentul poli  c, că tre-
buie să ne întoarcem la 
principii, la valori morale!
În ul  mii trei ani, asocieri-
le civice și-au redefi nit pu-
terea de a infl uența decizii-
le poli  ce, economice și au 
luat a  tudine față de poli-

 ci și poli  cieni care vin în 
contradicție cu interesele 
cetățeneș  . 
E cazul comunității I Love 
Cluj, o pla  ormă a societă-
ții civile clujene care a tre-
cut demult granițele unui 
oraș, chiar și ale unei regi-
uni, prin promovarea unei 
stări de spirit care, credeți-
mă, transcede «mândriei 
ardelene». 
(…) Tinerii plini de energie 
și simț civic care au protes-
tat în piețele publice din 
România nu trebuie perce-
puți cu indolență, dragi co-
legi. Și trebuie să vă mai 
mărturisesc ceva: clasa po-
li  că trebuie să se elibereze 
de frica spațiului public, de 
capacitatea acestuia de a 
genera alterna  ve poli  ce! 
S  mați colegi, haideți să 
avem curajul să-i lăsăm pe  -
neri să «Ocupe Parlamen-

tul», cu idei, viziuni, proiec-
te! 
Tineri, ocupați Parlamentul! 
Dărâmați zidurile dezamăgi-
rii, neîncrederii, implicându-
vă! Schimbați metehnele ve-
chiului regim, prin bogăția și 
frumusețea visurilor voas-
tre!
Recent ați demonstrat că 
puteți. Și mă refer aici la re-
unirea mai multor ONG-uri 
în pla  orma Coaliția Româ-
nia Respiră, o mostră de res-
ponsabilitate, o iniția  vă ci-
vică pentru protejarea 
sănătății persoanelor nefu-
mătoare și fumătoare, deo-
potrivă, de efectele nocive 
ale fumatului.
(…) Iar perseverența voastră 
nu se oprește aici și asta e 
bine! Sunteți interesați de 
votul din Diaspora, de pro-
blemele de mediu, descen-
tralizare, depoli  zarea admi-

nistrației publice. Și este fi -
resc să fi ți as  el! Doar UNIȚI 
veți puteți salva viitorul vos-
tru, al nostru!
Haideți, împreună, să con  -
nuăm demersul de a face 
din entuziasm o realitate 
funcțională și să oferim o e-
galitate a șanselor dincolo 
de fron  erele pieței!“. 

Azi în Parlament

Marius Nicoară, senator PNL

Laszlo Attila, senator UDMR

Alexandru Cordoş, senator PSD

CVORUM

85
este numărul de 
senatori cerut de 
regulament 
pentru a se întruni 
cvorumul
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Dublarea alocaţiilor copii-

lor a generat discuţii în 

ultima perioadă, cu atât 

mai mult cu cât iniţial 

toată lumea se întreba 

unde se vor găsi bani pen-

tru acoperirea acestora.

O nelămurire a venit de la 

ministrul Muncii Rovana 

Plumb care a anunţat că va 

transmite o adresă prin care 

solicită Curţii Constituţionale 

câteva lămuriri. Reacţia mi-

nistrului Muncii a venit după 

declaraţia premierului Victor 

Ponta, care consideră că ide-

ea unei alocaţii egale pentru 

toţi copiii este nepractică.

În funcţie de venituri

Astfel, Plumb cere lămu-

rirea unui aspect şi anume 

dacă alocaţia de stat pentru 

copii este un drept univer-

sal egal sau aceasta poată 

fi acordată diferenţiat, în 

funcţie de veniturile unei 

familii.

„Am făcut o adresă către 

Curtea Constituţională prin 

care vrem să ştim dacă acest 

drept universal înseamnă un 

cuantum al alocaţiei egal 

pentru toţi copiii sau faptul 

că toţi copiii pot să primeas-

că o alocaţie, dar putem să 

dăm şi diferit în funcţie de 

nevoile copiilor care vin din 

familiile defavorizate. În ce-

ea ce priveşte alocaţia de 

stat, vrem să ştim foarte clar 

dacă acest drept universal se 

aplică fără discriminare în 

ceea ce priveşte cuantumul 

sau se poate face diferenţiat 

în funcţii de nevoile copilu-

lui“, a declarat, joi, minis-

trul Muncii, care a precizat 

că săptămâna viitoare va tri-

mite această adresă.

Argumentele 
premierului

Înainte cu o zi, premierul 

Ponta a afi rmat că ideea unei 

alocaţii egale pentru toţi co-

piii este nepractică, deoarece 

trebuie o diferenţiere în func-

ţie de venitul părinţilor, ară-

tând că ar fi  preferat să urce 

alocaţia peste 84 de lei pen-

tru familii cu venituri mici şi 

să nu o dubleze şi pentru cei 

cu venituri sufi ciente.

El s-a referit la viitorul ni-

vel al alocaţiei pentru copii, 

dublată în Parlament de la 42 

lei la 84 lei, de mai multe ori 

cu expresia „82 de lei“.

„Opinia mea este că aloca-

ţia pentru copii trebuie să fi e 

diferenţiată, în funcţie de cine 

are nevoie de bani, pentru că 

82 de lei pentru o familie amă-

râtă sunt foarte puţini şi 82 de 

lei pentru o familie care are po-

sibilităţi nu contează, probabil 

că nici nu-şi încasează. Ideea 

de a da 82 de lei la toată lumea 

în mod egal e o idee pe care 

eu o consider nepractică. Aş fi  

preferat să dau nu 82, ci, nu 

ştiu, 164 sau 328 de lei la fa-

miliile care au venituri reduse 

(...) şi să nu mărim la cei care 

oricum nu vor lua cei 42 de lei, 

pentru că au părinţii venituri 

sufi ciente şi la care cei 42 de 

lei nu contează“, a declarat, 

premierul Victor Ponta.

Cuantumul alocaţiei pen-

tru copii se va dubla şi va 

ajunge astfel la 84 de lei. De-

putaţii au votat săptămâna 

trecută un amendament al Par-

tidului Naţional Liberal care 

prevede dublarea acestui ve-

nit. Decizia a mers la votul fi -

nal al Camerei Deputaţilor, ca-

re a susţinut proiectul.

Contre în PSD pe tema 
alocaţiilor copiilor
Ce fel de drept este alocaţia copiilor: universal sau diferenţiat?

Liderii de la Bruxelles nu 

văd cu ochi buni haosul 

creat în jurul cazului Dan 

Şova (foto), după ce senato-

rii jurişti au decis să voteze 

încă o dată pentru ridicare 

imunităţii PSD-istului.

„Deciziile Parlamentului, 

atunci când vine vorba de a 

permite ca justiţia să-şi desfă-

şoare anchetele în cazul parla-

mentarilor, la fel ca în cazul ce-

tăţenilor, sunt în continuare în-

târziate şi nu se bazează pe un 

set de criterii obiective”, a de-

clarat pentru „Gândul”, Chris-

tian Wigand, purtătorul de cu-

vânt al comisarului european 

pentru Justiţie, Vera Jourova.

Deşi executivul UE evită să 

se pronunţe pe cazuri indivi-

duale până la următorul ra-

port MCV, mesajele transmi-

se României sunt clare:

„A fost un progres anul tre-

cut, dar încă mai sunt multe 

lucruri de făcut. Lupta împo-

triva corupţiei rămâne cea mai 

mare provocare şi cea mai ma-

re prioritate”, a mai transmis 

Comisia Europeană, într-un 

interviu pentru Gândul.

Hotărârea în cazul Sova s-a 

amânat din nou, după ce pro-

punerea iniţială a fost relua-

rea procedurii de la zero.

O decizie privind reluarea 

votului în cazul solicitării DNA, 

privind incuviinţarea reţinerii 

şi arestării preventive a lui Dan 

Sova, va fi  luată marţea viitoa-

re, în cadrul sedinţei de plen 

a Camerei Superioare a Parla-

mentului.

De altfel, preşedintele Se-

natului, Călin Popescu Tări-

ceanu, a fost cel care a con-

fi rmat faptul că membrii Co-

misiei Juridice nu au ajuns 

la un consens în privinţa ur-

mătorilor paşi care ar trebui 

urmaţi în acest caz, respec-

tiv în privinţa chestiunii re-

luării votului dat pe 25 mar-

tie, în plenul acestei Came-

re, şi în urma caruia Şova a 

rămas cu imunitate parla-

mentară. “Comisia Juridică 

(…) nu au avut cvorum pen-

tru o decizie, ca urmare Bi-

roul Permanent (…) a hotă-

rât să solicite CJ să întoc-

mească (…) un proiect de 

hotărâre care să fi e supus 

votului plenului Senatului”, 

a declarat liderul PLR.

Astfel, Comisia juridică 

va elabora, până marţea vi-

itoare, un proiect de hotă-

râre referitor la modul în ca-

re trebuie aplicată decizia 

CCR în cazul Şova, plenul 

urmând să aibă decizia fi-

nală, a explicat şi vicepre-

şedintele Senatului Cristian 

Dumitrescu.

Comisia Europeană avertizează 
România în cazul Șova!

Klaus Iohannis va organiza consultări 
pe tema aderării României la zona euro
Președintele Klaus Iohannis va organiza consultări cu partidele po-
litice, pentru identifi carea unui consens politic naţional privind 
aderarea României la zona euro, a anunţat joi Administraţia 
Prezidenţială, după o întâlnire a președintelui cu premierul Victor 
Ponta și guvernatorul BNR Mugur Isărescu.
„Un asemenea consens va permite adoptarea unei strategii naţio-
nale de trecere la euro și a unui calendar riguros de măsuri econo-
mice, monetare, legislative și instituţionale, care să asigure 
României un parcurs economic stabil și predictibil“, se precizează 
în comunicat.
În comunicat se menţionează că interlocutorii au decis și „înfi inţa-
rea unui Comitet de Coordonare a procesului de adoptare a mo-
nedei comune, care să asigure proiectarea, coordonarea și moni-
torizarea etapelor și responsabilităţilor implicate pentru atingerea 
acestui obiectiv“.
De asemenea, discuţii au avut în vedere „să identifi ce principalele 
etape și responsabilităţi economice și instituţionale ale procesului 
de trecere la euro, conform angajamentelor asumate de Guvern 
în cadrul Programul de Convergenţă 2015-2018“.

Monica Iacob Ridzi cere să fie graţiată

Soţul Monicăi Iacob Ridzi, Tiberiu Iacob Ridzi, a declarat, joi, că a 
depus o cerere de graţiere în numele fostului ministru, document 
în care au fost invocate atât starea de sănătate a acesteia, cât și 
situaţia celor doi copii ai cuplului.
Tiberiu Iacob Ridzi a precizat că a depus cererea de graţiere joi, a-
ceasta fi ind bazată pe două considerente - unul umanitar și unul 
medical.
Mai exact, Monica Iacob Ridzi a invocat în cererea de a părăsi 
Spitalul Penitenciar Jilava faptul că are doi copii, respectiv o fetiţă 
de un an și șapte luni și un băiat în vârstă de cinci ani. În acest 
sens, fostul demnitar a depus documente legate de starea de să-
nătate a celor doi, dar și acte privind sănătatea părinţilor și a so-
crilor ei.
De asemenea, în susuţinerea cererii de graţiere, fostul ministru a 
depus mai multe documente, între care și o dovadă că suferă de o 
boală hematologică, iar din cauza imunităţii scăzute, orice infecţie 
pe care ar putea să o ia în penitenciar i-ar putea fi  fatală.

Dosarul lui Traian Băsescu privind 
răpirea jurnaliștilor în Irak, trimis la ÎCCJ 
Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au decis joi că nu este 
de competența acestei instanțe să judece cererea Parchetului 
General de confi rmare a redeschiderii urmăririi penale împotriva 
fostului președinte Traian Băsescu în legătură cu răpirea 
jurnaliștilor români în Irak.
Judecătoria Sectorului 5 și-a declinat competența în acest caz și a 
trimis dosarul la Înalta Curte de Casație și Justiție. 
„Admite excepția necompetenței personale a Judecătoriei 
Sectorului 5 București invocată de instanță din ofi ciu. În baza art. 
50 N. C.p.p. rap. la art. 40 și art. 48 alin. 1 lit. a C.p.p. declină 
competența de soluționare a cererii de redeschidere a urmăririi 
penale formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație 
și Justiție în dosarul nr. 1543/P/2009, în favoarea Înaltei Curți de 
Casație și Justiție — Secția penală. În baza art. 275 al.3 C.p.p., 
cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina aces-
tuia. Defi nitivă“, se arată în decizia instanței. 
Corneliu Vadim Tudor a depus o plângere penală la Parchetul 
General în care îi acuza pe Traian Băsescu și pe președintele de 
atunci al PDL, Vasile Blaga, că și-au însușit o parte din răscumpă-
rarea plătită de statul român pentru eliberarea celor trei jurnaliști 
români răpiți în Irak în anul 2005. 

Miza lui Tăriceanu și Ponta 
este „controlul justiției“ 
Fostul președinte Traian Băsescu a afi rmat, într-o postare pe 
Facebook, că miza lui Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta este 
controlul justiției și nu cazul Marianei Rarinca. 
„Miza lui Tăriceanu și Ponta este controlul justiției și nu doamna 
Mariana Rarinca. Cred că justiţia a ajuns la un moment de cumpă-
nă. Cu siguranţă nu voi fi  cel care să dea cu pietre în justiţia de as-
tăzi, care s-a construit cu greu și, cel puţin în ce mă privește, cu 
costuri politice mari, pentru că am apărat-o public și atunci cînd 
nu merita apărată.
Din păcate, în ultimele șase luni, setea de putere și goana bezme-
tică după imagine a cîtorva lideri din justiţie, secondaţi de gene-
rali SRI cu capacitate ridicată de presiune și șantaj, au generat de-
rapaje care pot fi  cu greu acceptate. În plus, pentru a avea imagi-
nea completă, trebuie spus că CSM-ul a ajuns o măciucă agresivă 
ce se aplică peste gură oricui incearcă să facă observaţii sau apre-
cieri negative la adresa justiţiei", a spus Băsescu.
Mariana Rarinca, femeia care a șantajat-o pe Livia Stanciu, preșe-
dintele Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie (ICCJ), de la care a cerut 
20.000 de euro pentru a nu face publice informaţii presupus com-
promiţătoare, a fost achitată recent de Curtea de Apel București.

Pe scurt



La gala de deschidere a 

Festivalului 

Internațional de Film 

Transilvania (TIFF) vor 

fi  prezentate noile pro-

iecte ale festivalului: 

TIFF Campus – demarat 

cu ocazia Cluj – 

Capitala Europeană a 

Tineretului 2015, 

Cine-piscina – un mod 

inedit de a vedea fi lme, 

Depozitul de fi lme – 

care a fost reactivat 

anul trecut în urma 

campaniei Salvaţi 

Marele Ecran!

TIFF Campus: În primul we-

ekend de festival, TIFF se mu-

tă în mijlocul studenţilor, în 

Complexul Studenţesc Haş-

deu, cu fi lme în aer liber, con-

certe şi petreceri, cu intrare 

liberă. Pe 29 mai, programul 

începe după ora 18.00 cu The 

Toasters, formaţie legendară 

de ska din America, apoi ber-

linezii explozivi de la Rot-

Front. Pe 30 mai, va fi  o sea-

ră electro-românească cu dis-

co-ul întunecat al celor de la 

GOLAN şi cu breakbeat-uri-

le ROA. În ultima zi se va au-

zi hip-hop alternativ de la 

Fantome, AFO (Aforic), CTC. 

Filmele proiectate aici, de la 

21.45, îi vor încânta pe stu-

denţi: vineri – Dyke Hard, o 

parodie SF punk muzicală de-

licioasă; sâmbătă – comedia 

neagră despre răzbunare Wild 

Tales; iar duminică, Dessau 

Dancers, despre istoria 

breakdance-ului în Germania 

de Est.

Weekend la Castel: TIFF 

se mută la Castelul Banffy 

de la Bonţida pe 30 şi 31 mai. 

Programul cuprinde ateliere, 

jocuri şi spectacole pentru 

copii, în fi ecare zi, de la ora 

12.00 până la 19.00. Trupa 

Compagnie des Quidams va 

prezenta aici varianta inte-

grală a spectacolului lor 

„FierS à Cheval” – sâmbătă, 

de la 20:30. Savurosul show 

va fi  urmat de premiera în 

România a unuia dintre ce-

le mai aşteptate documenta-

re ale anului: Kurt Cobain: 

Montage of Heck, în regia 

lui Brett Morgan, primul fi lm 

despre celebrul lider al tru-

pei Nirvana realizat cu coo-

perarea familiei sale. Fran-

cezii de la Zenzile vor acom-

pania live capodopera Ber-

lin: simfonia unui mare oraş 

(1927), duminică, de la 21.45.

EducaTIFF: Proiecţiile încep 

vineri dimineaţă, cu fi lmele 

dedicate celor mai mici spec-

tatori ai festivalului. A şap-

tea ediţie EducaTIFF aduce 

la Cluj şase fi lme premiate la 

festivaluri internaţionale şi 

special alese pentru copii şi 

tineri. Importanţa educaţiei 

cinematografi ce şi necesita-

tea introducerii ei în şcolile 

din România vor fi  pe agen-

da conferinţelor organizate 

pentru şi împreună cu profe-

sorii clujeni. Prima proiecţie 

dn festival este Slăbănoaga 

de soră-mea / My Skinny Sis-

ter (r. Sanna Lenken), o po-

veste despre gelozie, dragos-

te şi trădare adolescentină, 

spusă cu umor şi multă căl-

dură – vineri, la 10.00, la Ci-

nema Victoria. Tot vineri în-

cep proiecţiile şi în locaţiile 

de tradiţie ale festivalului: Ci-

nema Florin Piersic, Cinema 

Arta, Cinema Victoria, Cer-

cul Militar, Cinema Mărăşti, 

Mănăştur Open Air şi Insti-

tutul Francez.

La Mănăştur Open Air, pro-

gramul se va deschide vineri 

seară cu o poveste despre fot-

bal şi maturizare, El Cinco (r. 

Adrian Biniez), de la 22.00, 

iar la Cinema Mărăşti, cu Is-

toria fricii/ Historia del mie-

do (r. Benjamin Naishtat), de 

la 18.00.

Din acest an, TIFF poate fi  

descoperit şi cu ajutorul apli-

caţiei Zoniz, dezvoltată în 

Cluj. Aplicaţia conţine anun-

ţuri şi trimite notifi cări lega-

te de evenimentele următoa-

re din imediata apropiere a 

utilizatorului, dar poate fi  fo-

losită şi pentru a transmite iti-

nerariul sau fi lmele preferate 

către prieteni, recomandări 

zilnice, şi promite publicului 

concursuri şi oferte speciale.
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Proiecte noi la TIFF 2015

Wild Tales va deschide ediția din acest an a TIFF

Trupa Zenzile va susține un cineconcert la Castelul Banff y

Kurt Cobain: Montage of Heck va fi  proiectat în premieră în România

My Skinny Sister va deschide seria proiecțiilor EducaTIFF

Trupa Compagnie des Quidams va prezenta aici varianta integrală 
a spectacolului lor „FierS à Cheval”
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PUBLICITATE

Depuneþi taloanele pânã în  
30 iunie 2015 la centrele  

de micã publicitate monitorul

CONCURS

PUBLICITATE

Campania include prețuri promoționale și pentru pavajul Rettango 
20x10x6cm, treptele Rettango, gardul Rivago și dalele Bradstone Tile.  
Pentru mai multe detalii, accesați www.semmelrock.ro. 

În grădina ta răsar idei noiPAVAJE  
DALE

GARDURI
ZIDURI DE GRĂDINĂ

TREPTE
BORDURI

DELIMITĂRI
JARDINIERE

Ofertă valabilă în perioada 15.04 - 30.06.2015

(TVA și transport 
inclus)

Rettango Smart 
pavaj combi 5 cm, 

dale 40x40x4 cm

43
RON/m2

Campania incluC i i

Super 
ofertă de 
primăvară 

COMUNICAT DE PRESĂ
INTERLOG COM SRL Brad, împreună cu partenerii RSC Consulting SRL din Cluj Napoca 

și FORMPROF SERVICII SRL din Târgu Mureș, implementeaza începând din luna aprilie 2014 

proiectul „PRIMA – Promovarea Resurselor umane din mediul rural prin Informare, Medi-

ere și Instruire în Antreprenoriat”, cofi nanţat din Fondul Social European prin POSDRU 

2007-2013, în cadrul Axei Prioritare 5: Promovarea măsurilor active de ocupare, Dome-

niu major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale 

în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forţei de muncă.

Proiectul isi propune dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale persoanelor fara ocu-

patie din mediul rural. Pentru a informa persoanele carora ne adresam despre activitatile 

specifi ce demararii unor afaceri proprii, în perioada aprilie – mai 2015 echipa de proiect 

sustine o campanie de promovare in judetele Hunedoara, Alba, Timis, Cluj, Salaj, Bihor, 

Mures, Covasna, Sibiu.

In judetul CLUJ campania s-a desfasurat in localitatea Bobalna in zilele de 21 si 22 mai. 

La campanie au participat 50 de persoane inactive, persoane in cautarea unui loc de mun-

ca, persoane ocupate in agricultura de subzistenta, care au fost informate despre activita-

tile proiectului, legate de instruire si consiliere in domeniul antreprenorial.

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:

INTERLOG COM SRL

335200 – Brad, str. Cuza Vodă, nr. 11, jud. Hunedoara

tel. 0254612013, 0254606040, fax 0254606005

www.prima-interlog.ro, offi ce@interlog.ro

sau la numerele:

0737 505 052 – pentru judeţele Timiș, Hunedoara, Alba

0746 177 462 – pentru judeţele Cluj, Sălaj, Bihor

0371 144 267 – pentru judeţele Mureș, Covasna, Sibiu

Informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurse-
lor Umane 2007-2013 puteţi găsi la adresele web http://www.fseromania.ro/ şi http://
www.oirposdru-vest.ro/

Peste 9000 de persoane au 

participat în perioada 

23-24 mai 2015 la confe-

rinţa Believe România, 

organizată la Cluj-Napoca, 

în incinta celei mai mari 

şi mai moderne săli poli-

valente din ţară.

Timp de două zile, aceştia 

s-au bucurat de momente spe-

ciale în prezenţa formaţiilor Be-

lieve Band şi Not an Idol, a co-

rului Sing Gloria, format din 

1000 de cântăreţi şi condus de 

Don Grigg. De asemenea, par-

ticipanţii au fost încurajaţi şi 

de mesajele din Evanghelie, ale 

pastorilor Nelu Brie, Cristian 

Barbosu şi Ravi Zacharias, să 

îndepărteze obstacolele care 

stăteau în calea credinţei lor în 

Isus Hristos.

„Aproape 10.000 de oameni 

s-au afl at în cea mai mare sa-

lă polivalentă din România, 

pentru conferinţa Believe Ro-

mânia. Mulţumesc tuturor ce-

lor care s-au rugat pentru echi-

pa RZIM Romania şi care au 

stat alături de noi în acest 

week-end. A fost un privilegiu 

să slujesc alături oameni adu-

naţi din toată Europa. Am fost 

marcat în mod special de nu-

mărul tinerilor care au luat 

parte la eveniment. Am vorbit 

despre unicitatea lui Cristos în 

lumea noastră tulburată, des-

pre bunătatea lui Dumnezeu 

şi despre problema răului. Vă 

rog să vă rugaţi în continuare 

pentru participanţi; ne rugăm 

ca adevărul pe care l-au auzit 

să ducă la tranformare şi vieţi 

predate Domnului nostru”, a 

precizat invitatul special al 

conferinţei, Ravi Zacharias.

Pe parcursul conferinţei Be-

lieve, sute de oameni au luat 

decizia să înceapă un dialog 

real cu Dumnezeu.

Conferinţa a fost retransmi-

să în direct, prin intermediul 

reţelei Credo TV, în întreaga Eu-

ropă, în SUA şi Canada, dar nu 

numai. În timpul evenimentu-

lui, pe internet au fost înregis-

trate 52.280 de conexiuni, în-

să marea pondere a populaţiei 

a urmărit conferinţa Believe la 

televizor.

Evenimentul a avut şi un 

scop caritabil: renovarea unor 

saloane ale secţiei de pediatrie 

de la Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase din Cluj-Napoca.

„Am avut cinstea să particip 

la conferinţa Believe România, 

unde 15 biserici neoprotestan-

te din oraş şi-au unit forţele şi 

la o singură trecere au adunat 

16.000 de euro pentru a face o 

renovare a secţiei de pediatrie 

a Spitalului de Infecţioase. Mai 

există şi bunătate în lumea a-

ceasta. Pe mine m-a bucurat 

foarte mult să văd că există to-

tuşi şi astfel de oameni care lu-

crează voluntar şi bagă mâna 

în buzunare pentru asemenea 

proiecte. Merită aplauzele noas-

tre”, a declarat preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj, Vakar Is-

tvan, la şedinţa de Consiliu Ju-

deţean desfăşurată luni, 25 mai.

„Au fost două zile superbe 

în Sala Polivalentă din Cluj. 

Ne-am bucurat că în parteneri-

at cu Asociaţia Hannah, 15 bi-

serici baptiste şi penticostale 

ne-am strâns împreună să cele-

brăm pe cel ce a dat sens vieţii 

noastre, pe Mântuitorul nostru 

Isus Hristos. Au fost patru sesi-

uni, aşa cum spunea dr. Ravi 

Zacharias, vorbitorul principal 

al Believe 2015, pentru ca cel ce 

crede, să gândească şi cel ce 

gândeşte, să creadă”, a adăugat 

Adrian Tămaş, coordonatorul 

echipei Believe România.

Conferinţa Believe este în-

cununarea unei serii de mani-

festări organizate de bisericile 

baptiste şi penticostale din 

Cluj-Napoca.

Astfel a fost demarată o ac-

ţiune de plantare a 10.000 de 

copaci în oraş (Believe in Li-

fe) şi a fost ecologizată zona 

de picnic Colina (Believe in 

Green), cu ajutorul a sute de 

tineri voluntari.

Believe in Unity este cea 

mai amplă acţiune culturală 

de masă organizată în contex-

tul Capitalei Europene a Tine-

retului – Youth 2015. Peste 

6.000 de clujeni, turişti români 

şi străini au dat culoare sche-

lei înaltă de 6 metri, amplasa-

tă pe Bulevardul Eroilor din 

Cluj-Napoca, sub forma unei 

cruci. Tot aici a fost marcată 

o premieră naţională, primul 

concert muzical susţinut într-o 

instalaţie artistică.

Peste 9000 de oameni prezenţi la conferinţa 
Believe România, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca
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Asociaţia Tinerilor 

Creştini Ortodocşi 

Cluj, în parteneriat cu 

Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului 

va organiza la 

Cluj-Napoca, în peri-

oada 4-7 septembrie 

2015, Întâlnirea 

Tinerilor Ortodocşi din 

Europa. 

Evenimentul va fi o pre-

mieră pentru întreaga lu-

me ortodoxă, fiind aştep-

taţi să participe peste 6000 

de tineri din ţară, din Re-

publica Moldova, din di-

aspora românească, dar 

şi din ţări precum: Rusia, 

Grecia, Ucraina, Bulgaria, 

Serbia, Polonia, Cehia şi 

Slovacia, Finlanda, Alba-

nia, Cipru, Georgia, Siria, 

Iordania şi Palestina.

Festivitatea de lansa-
re oficială a proiectului 
va avea loc vineri, 29 mai 
2015, de la ora 10.00, în 
Aula Campusului „Nico-

lae Ivan”, a Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca, din vecină-
tatea Consiliului Jude-
ţean Cluj.

Acest eveniment se în-

scrie în calendarul prin-

cipalelor manifestări din 

cadrul proiectului Cluj – 
Capitala Europeană a Ti-
neretului 2015 şi vine să 

arate grija Bisericii pen-

tru educaţia şi viitorul ti-

nerilor, dar şi să ofere Or-

todoxiei româneşti opor-

tunitatea de a-şi afirma 

deschiderea europeană şi 

ecumenică.

Proiectul  Întâlnir i i 

poartă titlul „Tinerii or-

todocşi împreună pentru 

viitorul Europei” şi este 

realizat cu sprijinul finan-

ciar al Primăriei şi Con-

siliului local Cluj-Napo-

ca, al Consiliului Jude-

ţean Cluj şi al Secretari-

atului de Stat pentru Cul-

te.

Lansarea oficială 
a proiectului Întâlnirii tinerilor 
ortodocşi din Europa

Pentru al cincilea an con-

secutiv, clujenii vor putea 

participa duminică, 31 

mai 2015 la Procesiunea 

de Rusalii organizată în 

centrul municipiului 

Cluj-Napoca. 

Această iniţiativă care îi 

aparţine Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Arhiepiscop şi Mitro-

polit Andrei reînvie o mai 

veche tradiţie din Ardeal, ce 

are în centrul ei rugăciunea 

pentru roadele pământului 

şi pentru mediul încojurător 

la praznicul Pogorârii Sfân-

tului Duh. 

Întregul eveniment se va 

desfăşura după următorul pro-

gram:

Începând cu ora 17.00, pe 

platoul din faţa Catedralei Mi-

tropolitane, Părintele Mitro-

polit Andrei va săvârşi slujba 

Vecerniei plecării genunchi-

lor, la care vor participa toţi 

preoţii clujeni şi credincioşii 

de la cele 45 de parohii din 

municipiu, dar şi din parohi-

ile învecinate Clujului.

De la ora 18.00 procesi-

unea propriu-zisă va porni 

din faţa Catedralei şi se va 

deplasa pe următorul traseu: 

Piaţa Avram Iancu – B-dul 

21 Decembrie 1918 – Piaţa 

Unirii (prin faţa Catedralei 

„Sfântul Mihail”) – B-dul 

Eroilor – Piaţa Avram Iancu, 

după care întregul sobor va 

reveni în faţa Catedralei. Pro-

cesiunea va avea în frunte 

toaca, crucea, felinare, ripi-

de, prapori, icoana, vor ur-

ma diaconii, preoţii, Înalt-

preasfi nţitul Părinte Arhiepi-

scop şi Mitropolit Andrei, 

ierarhii prezenţi şi soborul 

preoţilor slujitori, elevi, stu-

denţi şi credincioşi. De-a lun-

gul traseului se vor face trei 

opriri şi se vor rosti ectenii 

speciale.

Pentru buna desfăşurare a 

procesiunii, Primăria şi Poli-

ţia vor lua măsuri de restric-

ţionare a trafi cului în zona 

centrală a municipiului 

Cluj-Napoca, iar efective de 

jandarmi vor asigura liniştea 

desfăşurării acestei manifes-

tări religioase.

După încheierea procesi-

unii, în faţa Catedralei Mitro-

politane se va ofi cia slujba 

sfi nţirii mici a apei şi vor fi  

rostite rugăciuni pentru na-

tură, iar, în încheiere, Înalt-

preasfi nţitul Mitropolit An-

drei va rosti un cuvânt de în-

văţătură.

Evenimentul îşi propune 

să îi aducă împreună în ru-

găciune pe ierarhii, preoţii 

şi credincioşii ortodocşi din 

oraş, la marele praznic al 

Cincizecimii, când aripa în-

noitoare a Duhului Sfânt se 

revarsă asupra Bisericii şi a-

supra întregului univers. A-

ceastă procesiune reprezin-

tă o trăire mai deplină a sen-

timentului comuniunii şi ma-

nifestarea Bisericii în plină-

tatea ei, în marele pelerinaj 

spre Împărăţia lui Dumne-

zeu.

Procesiunea de Rusalii la Cluj-Napoca 

Mitropolitul Clujului a 

vizitat duminică, 24 mai 

2015, comunitatea ortodo-

xă din localitatea Iclod, în 

apropierea oraşului Gherla. 

Ierarhul a binecuvântat 

lucrările de restaurare a 

picturii, realizate în ultimii 

ani, la biserica parohială 

cu hramul „Sfântul Ierarh 

Nicolae” şi a ofi ciat alături 

de un sobor de preoţi şi 

diaconi Sfânta Liturghie.

Au fost prezenţi la sfi ntele 

slujbe, pe lângă sătenii din Iclod, 

preoţi şi credincioşi din satele 

dimprejur, stareţul mănăstirii 

Nicula, consilieri de la Centrul 

Eparhial şi ofi cialităţi locale.

Pornind de la textul Sfi n-

tei Evanghelii din duminica a 

7-a după Paşti, a Sfi nţilor Pă-

rinţi de la Sinodul I Ecume-

nic, Părintele Mitropolit a vor-

bit despre cunoaşterea lui 

Dumnezeu, spunând că sunt 

cel puţin două căi importan-

te prin care se poate realiza 

acest lucru, una raţională şi 

o a doua duhovnicească:

În cadrul Sfi ntei Liturghii, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei 

a ofi ciat şi două hirotonii, în-

tru diacon şi preot, rugându-l 

pe Dumnezeu să le dea putere 

şi râvnă noilor slujitori ai Bise-

ricii. Spre fi nalul slujbei, la mo-

mentul potrivit, foarte mulţi 

credincioşi, în special copii, 

s-au împărtăşit cu Sfi ntele Tai-

ne. La fi nal, toţi cei care s-au 

implicat de-a lungul timpul în 

construirea şi renovarea bise-

ricii au primit din partea Mitro-

politului Andrei al Clujului, di-

plome şi distincţii. Printre cei 

felicitaţi s-au numărat fostul 

preot Teodor Boroş, care a pri-

mit Crucea Arhiepiscopală şi 

primarul Emil Pârţoc căruia i-a 

fost oferită Crucea Transilvană.

După slujbă, soborul de 

preoţi în frunte cu Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei a sfi n-

ţit şi capela nou construită în 

cimitirul satului.

Potrivit părintelui paroh Cla-

udiu Herinean, biserica din 

Iclod a fost construită între anii 

1958-1961 prin contribuţia cre-

dincioşilor de aici. Cu timpul 

locaşul de cult a devenit neîn-

căpător, aşadar în 1992, sub 

îndrumarea preotului de atunci 

Teodor Boroş, s-au efectuat lu-

crări de extindere. Pictura a 

fost realizată în 1994, de pic-

torul Vasile Cosma, fi u al sa-

tului, însă cu timpul ea s-a de-

teriorat, motiv pentru care în 

2013 au fost demarate lucrări-

le de restaurare.

Comunitatea ortodoxă 
din Iclod a primit vizita 
Mitropolitului Andrei al Clujului

Colectivul de profesori şi 

elevi ai Liceului teoretic 

Gheorghe Şincai invită 

publicul clujean la spec-

tacolul de binefacere 

„Miresme de Rai”. 

Evenimentul, organizat cu im-

plicarea Arhiepiscopiei Clujului, 

va avea loc pe 9 iunie, de la ora 

19:00, în sala „Auditorium Maxi-

mum” a Casei Universitarilor.

Pe lângă elevii clasei a 9-a 

D vor participa şi o serie de 

invitaţi între care actriţa Ma-

nuela Golescu, protopsaltul 

Dimitrie Voicescu din Bucu-

reşti şi Ilinca Băcilă, semifi -

nalistă a emisiunii „Vocea Ro-

mâniei”. Preţul unei invitaţii 

este de 20 de lei şi reprezin-

tă o donaţie pentru susţine-

rea lucrărilor de extindere a 

Centrului de îngrijiri paliati-

ve „Sfântul Nectarie” din mu-

nicipiu.

Invitaţiile pot fi  găsite la 

Catedrala mitropolitană, la 

biserica studenţilor din Haş-

deu, la mănăstirea Floreşti, 

precum şi la magazinele bi-

sericeşti ale Arhiepiscopiei, 

din Piaţa Avram Iancu nr. 18 

şi nr. 2.

Liceenii clujeni se implică în ajutorarea bolnavilor de cancer



vineri–duminică, 29–31 mai 2015 | monitorulcj.ro  PUBLICITATE 11

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMARIA
NR.11767/27.05.2015.

ANUNT
PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICE

PENTRU INCHIRIEREA UNUI IMOBIL – 6 SALI INTERNAT SCOLAR-
LICEUL TEORETIC LIVIU REBREANU

Municipiul Turda cu sediul in Turda, str. Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28 , face cunoscut 
ca in ziua de 10.06.2015 , ora 13.00, in sala de protocol a Primariei Municipiului Turda va 
avea loc licitatia publica pentru inchirierea unui imobil – 6 sali internat scolar- liceul teoretic 
Liviu Rebreanu Turda

1.  Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul obiect al inchirierii are o 
suprafata utila totala de 269,64 mp, este situat in intravilanul municipiului Turda, str. 
Tineretului , nr. 6, afl at la parterul fostului internat scolar al Liceului Teoretic Liviu 
Rebreanu . Spatiul se inchiriaza cu destinatia de activitati cultural educative – gradinita 
de copii , in vederea valorifi carii din punct de vedere economic si atragerii de fonduri 
la bugetul local.Imobilul este proprietatea publica a Municipiului Turda.

2.  In vederea participarii la licitatie ofertantii vor achizitiona documentatia de participare 
la licitatie achitand contravaloarea acesteia , in cuantrum de 100 lei la casieria centrala 
sau ghiseele Directiei Impozite si Taxe din cadrul Primariei Mun. Turda .

3.  Ofertantii vor depune pana la data de 09.06.2015 inclusiv, ora 15.00 urmatoarele acte:
–  oferta-angajament ferm care trebuie sa contina informatii privind ofertantul si anexa 

nr. 1 la oferta angajament;
– declaratie de participare la licitatie semnata de ofertant;
– copie dupa B.I. sau C.I./ copie certifi cat de inmatriculare eliberat de REgistrul Comertului
–  copie dupa actul constitutiv , inclusiv de pe toate actele aditionale relevante , pentru 

persoanele juridice.
– certifi cat fi scal/ cazier fi scal emis de catre Administratia Financiara a Mun. Turda
–  certifi cat fi scal emis de Directia Impozite si Taxe a Mun. Turda care sa ateste lipsa 

datoriilor fata de bugetul local al Municipiului Turda;
–  dovada constituirii garantiei de participare la licitatie ( xerocopii dupa chitantele 

eliberate de casieria Directiei Impozite si Taxe a Municipiului Turda, sau O.P.)
–  dovada achitarii caietului de sarcini si a taxei de participare la licitatie (xerocopii dupa 

chitantele eliberate de casieria Directiei Impozite si Taxe a Municipiului Turda, sau O.P)
–  Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii ca nu se afl a in 

reorganizare judiciara sau in faliment;
4. Documentele enumerate se vor depune intr-un plic inchis,format A4 pe care se va indica 

licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta si numele ofertantului
5.  Plicul format A4 va contine si un plic format B5 pe care se va inscrie numele sau 

denumirea ofertantului , precum si domiciliul sau sediul acestuia dupa caz. Plicul B5 
va contine oferta fi nanciara propriu zisa.

6.  Eventualele oferte depuse dupa data de 09.06.2015 ora 15.00 sunt excluse de la 
licitatie.

7.  Ofertantul poate fi  reprezentat si prin alte persoane imputernicite in baza unei procuri 
autentifi cate la notarul public , care se va anexa la dosar .

8.  Pretul minim de pornire al licitatiei , stabilit conform caietului de sarcini este de 
0,66 lei/mp/luna.

9. Pretul de vanzare adjudecat va fi  cel putin egal cu cel inscris la pct 8 si se va achita in 
rate lunare egale, timp de 5 ani de la data intocmirii contractului de inchiriere. La 
inceputul anului calendaristic , suma ramasa de plata se va indexa cu indicele de infl atie.

10.  Formularele tipizate in vederea intocmirii dosarului de participare la licitatie si clarifi cari 
se pot obtine de la Serviciul Evidenta Patrimoniu si GIS din cadrul Primariei Mun. 
Turda, str. Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 46.

PRIMAR
TUDOR STEFANIE

PUBLICITATE

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMARIA
NR.11767/27.05.2015.

ANUNT 
PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICE 

PENTRU INCHIRIEREA  UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 30 MP
PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI TURDA

Municipiul Turda cu sediul in Turda, str. Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28 , face cunoscut ca 
in ziua de 10.06.2015 , ora 13.00, in sala de protocol a Primariei Municipiului Turda va 
avea loc licitatia publica pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 30 mp proprietatea 
publica a Municipiului Turda

1.  Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul cu destinatia spatiu comercial 
produse alimentare este situat administrativ in Turda, str.Pta Republicii, nr. 28 , are o 
suprafata de 30 mp. aparţine domeniului public al municipiului Turda, situat in intravilanul 
municipiului, in zona A conform H.C.L. nr.165/28.11.2002.

2.  In vederea participarii la licitatie ofertantii vor achizitiona documentatia de participare 
la licitatie achitand contravaloarea acesteia , in cuantrum de 100 lei la casieria centrala 
sau ghiseele Directiei Impozite si Taxe din cadrul Primariei Mun. Turda .

3.  Ofertantii vor depune pana la data de 09.06.2015 inclusiv, ora 15.00 urmatoarele acte:

–  oferta-angajament ferm care trebuie sa contina informatii privind ofertantul si anexa nr. 1 la 
oferta angajament;

– declaratie de participare la licitatie semnata de ofertant;
– copie dupa B.I. sau C.I.
– Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului si anume:

• Certifi cat constatator de ultima ora emis de Registrul Comertului;
• Copie de pe Certifi catul de Inmatriculare eliberat de Ofi ciul Registrului Comertului;
•  Copie de pe actul constitutiv , inclusiv dupa toate actele aditionale si de pe certifi catul 

de inregistrare fi scala;
–  Dovada privind achitarea obligatiilor fi scale catre toti creditorii bugetari , prin prezentarea 

unui certifi cat de atestare fi scala eliberat de organul fi scal competent(nu mai vechi de 
30 zile)

– Scrisoare de bonitate fi nanciara sau garantie bancara;
– Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afl a in reorganizare judiciara sau in faliment;
– Certifi cat fi scal care sa ateste lipsa datoriilor fata de bugetul local al Municipiului Turda;
–  Copie dupa documentul care atesta achizitionarea documentatiei de participare la 

licitatie in suma de 100 lei;
–  Copie dupa documentul care atesta plata contravalorii taxei de participare la licitatie 

in suma de 50 lei;
4.  Documentele enumerate se vor depune intr-un plic inchis,format A4 pe care se va indica 

licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta.
5.  Plicul format A4 va contine si un plic format B5 pe care se va inscrie numele sau denumirea 

ofertantului , precum si domiciliul sau sediul acestuia dupa caz. Plicul B5 va contine 
oferta fi nanciara propriu zisa.

6.  Eventualele oferte depuse dupa data de 09.06.2015 ora 15.00 sunt excluse de la 
licitatie.

7.  Ofertantul poate fi  reprezentat si prin alte persoane imputernicite in baza unei procuri 
autentifi cate la notarul public , care se va anexa la dosar .

8.  Pretul minim de pornire al licitatiei , stabilit conform raportului de evaluare este de 
10,41 lei/mp/luna pret care nu include T.V.A.

9.  Pretul de vanzare adjudecat va fi  cel putin egal cu cel inscris la pct 8 si se va achita in 
rate lunare egale +T.V.A.. La inceputul anului calendaristic , suma ramasa de plata se 
va indexa cu indicele de infl atie. Plata se va face in rate lunare egale, pana in ultima zi 
lucratoare a lunii pentru care se face plata. Dupa aceasta data se percep majorari de 
intarziere, in cuantum de 0,1% pentru fi ecare zi intarziere.

10.  Formularele tipizate in vederea intocmirii dosarului de participare la licitatie si clarifi cari 
se pot obtine de la Serviciul Evidenta Patrimoniu si GIS din cadrul Primariei Mun. Turda, 
str. Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 46.

PRIMAR
TUDOR STEFANIE

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMARIA
NR.11767/27.05.2015.

ANUNT
PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI PUBLICE

PENTRU VANZAREA UNUI IMOBIL TEREN SI CONSTRUCTIE
PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI TURDA

Municipiul Turda cu sediul in Turda, str. Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28 , face cunoscut ca 
in ziua de 10.06.2015 , ora 13.00, in sala de protocol a Primariei Municipiului Turda va 
avea loc licitatia publica pentru vanzarea unui imobil teren si constructie proprietatea privata 
a Municipiului Turda

1.  Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul situat administrativ in Turda, str.
Nicolae Iorga, nr. 22 reprezintă o parcela de teren cu suprafaţa de 488,89 mp ce aparţine 
domeniului privat al municipiului Turda, situat in intravilanul municipiului, in zona B conform 
H.C.L. nr.283/18.12.2006 si o constructie in suprafata construita de 152 mp.
 Imobilul teren este inscris in CF nr. 58343 Turda, cu nr. cad 58343, având destinaţia 
teren intravilan cu suprafaţa totala de 612 mp. proprietatea tabulara a Statului Roman.

2.  In vederea participarii la licitatie ofertantii vor achizitiona documentatia de participare 
la licitatie achitand contravaloarea acesteia , in cuantrum de 500 lei la casieria centrala 
sau ghiseele Directiei Impozite si Taxe din cadrul Primariei Mun. Turda .

3.  Ofertantii vor depune pana la data de 09.06.2015 inclusiv, ora 15.00 urmatoarele acte:
–  oferta-angajament ferm care trebuie sa contina informatii privind ofertantul si anexa 

nr. 1 la oferta angajament;
– declaratie de participare la licitatie semnata de ofertant;
– copie dupa B.I. sau C.I.
– Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului si anume:

• Certifi cat constatator de ultima ora emis de Registrul Comertului;
• Copie de pe Certifi catul de Inmatriculare eliberat de Ofi ciul Registrului Comertului;
•  Copie de pe actul constitutiv , inclusiv dupa toate actele aditionale si de pe certifi catul 

de inregistrare fi scala;
–  Dovada privind achitarea obligatiilor fi scale catre toti creditorii bugetari , prin prezentarea 

unui certifi cat de atestare fi scala eliberat de organul fi scal competent(nu mai vechi de 
30 zile)

– Scrisoare de bonitate fi nanciara sau garantie bancara;
– Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afl a in reorganizare judiciara sau in faliment;

– certifi cat fi scal care sa ateste lipsa datoriilor fata de bugetul local al Municipiului Turda;
–  Copie dupa documentul care atesta achizitionarea documentatiei de participare la 

licitatie in suma de 500 lei;
–  Copie dupa documentul care atesta plata contravalorii taxei de participare la licitatie 

in suma de 30 lei;
–  Copie dupa documentul care atesta depunerea garantiei de participare la licitatie , adica 

5% din valoarea totala minima a vanzarii . Plata de va face la casieria centrala sau 
ghiseele Directiei Impozite si Taxe din cadrul Primariei Mun. Turda. Ofertantul va pierde 
garantia de participare la licitatie in cazul in care se va retrage dupa ce Comisia de 
Licitatii va lua cunostinta de oferta fi nanciara a acestuia.

4. Documentele enumerate se vor depune intr-un plic inchis,format A4 pe care se va indica 
licitatia publica deschisa pentru care este depusa oferta.

5.  Plicul format A4 va contine si un plic format B5 pe care se va inscrie numele sau 
denumirea ofertantului , precum si domiciliul sau sediul acestuia dupa caz. Plicul B5 
va contine oferta fi nanciara propriu zisa.

6.  Eventualele oferte depuse dupa data de 09.06.2015 ora 15.00 sunt excluse de la 
licitatie.

7.  In cazul ofertelor fi nanciare afl ate sub valoarea pretului de pornire al licitatiei , Comisia 
de licitatii va lua act de ele , fi ind luate in considerare doar pentru o eventuala negociere 
directa, daca se va ajunge la aceasta situatie.

8.  Ofertantul poate fi  reprezentat si prin alte persoane imputernicite in baza unei procuri 
autentifi cate la notarul public , care se va anexa la dosar .

9.  Pretul minim de pornire al licitatiei , stabilit conform raportului de evaluare este de 
72.440 lei , valoare care contine T.V.A.

10.  Pretul de vanzare adjudecat va fi  cel putin egal cu cel inscris la pct 9 si se va achita in 
rate lunare egale, timp de 36 luni de la data intocmirii contractului de vanzare 
cumparare. La inceputul anului calendaristic , suma ramasa de plata se va indexa cu 
indicele de infl atie. Plata se va face in rate lunare egale, pana in ultima zi lucratoare 
a lunii pentru care se face plata. Dupa aceasta data se percep majorari de intarziere, 
in cuantum de 0,1% pentru fi ecare zi intarziere.

11.  Formularele tipizate in vederea intocmirii dosarului de participare la licitatie si clarifi cari 
se pot obtine de la Serviciul Evidenta Patrimoniu si GIS din cadrul Primariei Mun. 
Turda, str. Pta 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 46.

PRIMAR
TUDOR STEFANIE

PUBLICITATE

PUBLICITATE
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
supr. de 56 mp utili, ultracentral, 
P-ţa Mihai Viteazul, parter, reno-
vat recent, ideal pentru locuinţă, 
cabinete, birouri sau alte activi-
tăţi silenţioase, geamuri la stradă 
și curte interioară, preţ 54.000 
euro. Fără agenţii. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (3.7)

¤ P.F. vând 2 camere, confort, 
central, et. ¼, curte mare închisă, 
geamuri spre curte cu abrori și 
bănci, loc de joacă pentru copii. 
Relaţii la tel. 0751-271474. (5.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Sunaţi la 
tel. 0740-240230. (1.7)

¤ Vând casă în Cluj-Napoca, str 
Dunării nr. 35, 3 camere, bucătă-
rie, antreu și baie, cu garaje, con-
strucţie din cărămidă, teren în su-
pr. de 300 mp. Preţ negociabil. 
Realţii la tel. 0741-100529. (3.7)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial în Cluj. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (5.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, 
la parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (5.7)

¤ Vând IEFTIN casă cu 3 camere, 
grajd, șură, coteţe, curte și grădină 
mare, în satul Sumurducu, com. 
Sânpaul, jud. Cluj, la 29 km de 
Cluj-Napoca. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0753-057929. (6.7)

¤ P.F. vând casă la ţară, la 60 
km de Cluj, compusă din 3 came-
re + hol, în supr. de 70 mp + 
500 mp curte, apă de Cluj, gaz la 
poartă, cu acte în regulă, preţ 
negociabil. Inf. şi relaţii supli-
mentare la tel. 0755-568802. 
(6.10)

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Su-
naţi la tel. 0740-876853. (1.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (5.7)

¤ Cumpăr teren de 500 mp pen-
tru construcţie vilă, sau de 1500 

mp pentru construcţie case înșiru-
ite, liber sau cu casă demolabilă, 
în zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, 
E. Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848-Clujana), front min. 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (5.7)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 
m de autobuzul nr. 39, în supr. 
6200 mp, cu 180 m front la toa-
te utilităţile de pe teren, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ P.F. vând teren în Cara, la 19 
km de Cluj, în supr. de 2800 mp, 
preţ negociabil. Aştept oferte la 
tel. 0755-568802. (6.10)
¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, aproape de 
Cal. Turzii, supr. 4200 mp, se 
poate vinde şi mai puţin, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0755-568802. (6.10)

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0727-086183.

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

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

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0756-091346.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 

0752-397165 sau 0745-501314.

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

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ P.F. dau în chirie pe termen 
lung, la casă cu grădină, acces 
auto, apartament cu 3 camere, 
decomandate, dependinţe + te-
rasă, C.T., utilat, mobilat clasic, , 
contorizat, în cart. Andrei Mure-
șanu, pe str. Predeal, după 1 iu-
nie, preţ 300 euro/lună. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-440108 
sau 0743-515388. (6.7)

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântânele 
nr. 5, vis-à-vis de Institutul de Chi-
mie. Inf. la tel. 0364-404101, 
0771-382360. (5.7)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb apartament cu 2 ca-
mere, bucătărie + 3 beciuri, în su-
pr. de 56 mp utili și beciurile 12-13 
mp, zonă ultracentrală, lângă Hala 
Agroalimentară – P-ţa M. Viteazul, 
la parter, ideal pentru persoane în 
vârstă, cabinete, sediu fi rmă sau 
depozit, cu casă, singur în curte + 
grădină, în cartierele periferice a 
Clujului, cu acte în regulă, la înţele-
gere plătesc diferenţă. Fără inter-
mediari. Tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (3.7)

¤ Schimb apartament afl at în cart. 
Gheorgheni, 4 camere decoman-
date, două băi, balcon îngrijit, et. 
4/4, fără probleme, cu apartament 
cu 2 camere decomandate, la et. 
1, cu balcon + diferenţă. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0728-061570. (7.7)

CASE

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

Angajăm

AGENȚI DE 
SECURITATE

Tel. 0725-201.177. (2.7)

Firmă de curățenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAȚENIE

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.
Condiții salariale 

avantajoase.
Tel. 0745-595.312. (6.7)

¤ Angajăm: rigipsari, zugravi, 
muncitori necalificati. Salariu 
atractiv. Telefon: 
021-313.43.79. (1.5)

¤ Angăjam inginer construc-
tor. Salariu atractiv. Telefon: 
021-313.43.79. (1.5)

¤ CONSILIUL LOCAL BORŞA, or-
ganizează la sediul primăriei 
Borșa, loc. Borșa, nr. 262, în 
perioada 17.06.2015 - 
19.06.2015, concurs pentru 
ocuparea postului de CONSILIER 
JURIDIC, în Aparatul permanent 
al Consiliului local pe perioada 
determinată de un an.
Condiţii de participare la con-
curs:
– Condiţiile prevăzute de art.3 
și 4 din Anexa la Hotărârea de 
Guvern 286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului ca-
dru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar va-
cant corespunyator functiilor 
contractuale și criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioa-
re a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare;
– Vechime în specialitate: mi-
nim un an;
– Studii necesare: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu di-
plomă, respectiv studii superi-
oare de lunga durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul știinţelor 
juridice.
Termen de depunere a dosare-
lor: 12.06.2015 ora 13:00;
Probe stabilite pentru concurs:
– Selecţia dosarelor – 
12.06.2015-16.06.2015;
– Proba scrisă în data de 
17.06.2015 ora 10:00;
– Proba interviu data de 
19.06.2015, ora 10:00.

Date de contact Camelia Chere-
cheș, tel. 0264-355474. (1.1)

¤ Magazin Chanttal Polus re-
crutează consilieri vânzări; (aju-
tor) şef magazin, program 
6.5-8 ore, venituri 1000 mi-
nim-2000-2500, depinzând de 
experienţa profesională. 
0729-073.236/ 0735-610205; 
ovidiana@chanttal.ro; chanttal.
ramona@gmail.com; chanttal.
constanta@gmail.com. (9.10)

SERVICII

¤ Cosesc cu motocoasă în jurul 
Clujului, spaţii mici și mari. Aștept 
telefoane la nr. de tel. 
0742-220187. (3.7)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.
¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 

0264-555842, 0721-639290.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mașină 
de scris, neagră, aparat foto cu bur-
duf, radio, tablouri, icoană veche). 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (1.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, suc, 
băuturi, apă, cartoane pe care se 
servesc și se pun paharele în loca-
le. Tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

LICITAȚIE 

¤ DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ 
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NA-
POCA prin ADMINISTRAȚIA JUDE-
TEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE 
CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
P-ța Avram Iancu, nr.19, vinde la 
licitație publică în data de  
12.06.2015, ora 10.00, bunul mo-
bil constând din Autoturism 
VOLKSWAGEN TRANSPORTER, an 
fabricație 2001, preț de pornire 
11.245 lei, plus TVA, bun proprie-
tate a debitorului S.C. STIL BEAU 

JARDIN S.R.L., C.U.I. 16450281. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul AJFP Cluj, str. P-
ța Avram Iancu, nr.19, camera 
11B, telefon 0264/596854, interi-
or 305, sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro 
anunturi vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate. (1.1)

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu prevederile 
OUG nr. 195/2005 privind protec-
ţia mediului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și ale Ordinului 
nr. 1798/2007, cu modifi cările și 
completările ulterioare, CIKAUTXO 
RO RUBBER & PLASTIC S.R.L. 
anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „Fabrica 
de subansambluri auto“, din 
Câmpia-Turzii, str. Laminoriștilor, 
163, judeţul Cluj. Eventualele su-
gestii și reclamaţii se pot depune 
la sediul A.P.M. Cluj, Calea Doro-
bantilor, nr. 99, în zilele de luni- 
joi, orele 800–1630, vineri, orele 
800– 1400, sau pe mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro. (1.1)

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.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Ofi ciul Naţional al Registrului Comerţului prin Ofi ciul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul CLUJ

organizează concurs în data de 17.06.2015 pentru 
ocuparea unui post de

CONSILIER JURIDIC SPECIALIST
cu desfășurarea activităţii la Biroul teritorial DEJ.

Informaţii suplimentare găsiţi pe www.onrc.ro și la 
sediul O.R.C.T. Cluj.

ANUNŢURI DE MEDIU

OSMA PLAST ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în municipiul 
Turda, strada Ștefan cel Mare, nr. 19, hala mare-U9, judeţul Cluj, 
anunţă publicul interesat asupra organizării ședintei de dezbatere 
publică în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru 
activitatea desfășurată în cadrul obiectivului „Instalaţie de acoperiri 
metalice şi fabrică de injecţie“, amplasat în Turda, strada Ștefan cel 
Mare, nr. 19, hala mare- U9, judeţul Cluj, în data de 17.06.2015, 
începând cu orele 16oo, la Primăria municipiului Turda, Piaţa 1 
Decembrie 1918, nr. 28, sala de ședinţe.

Documentaţia de susţinere a solicitării de obţinere a 
autorizaţiei integrate de mediu poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, bl. 9B și la sediul OSMA PLAST ROMÂNIA S.R.L., din 
Turda, strada Ștefan cel Mare, nr. 19, hala mare – U9, până 
la data de 16.06.2015.

Propunerile justifi cate ale publicului privind solicitarea de 
emitere a autorizaţiei integrate de mediu se pot transmite 
zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, telefon 0264 410720, 
fax 0264 412 716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, până la 
data de 16.06.2015.

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „PUD – Amplasare staţie mobilă de distribuţie carburanţi, 
totem, împrejmuire teren şi racord utilităţi“, propus a fi  amplasat 
în com. Gilău, sat Gilău, str. Principală, fn, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul S.C. 
IAR Concept Studio S.R.L., Turda, str. Intrarea Armatei, nr. 7, 
jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, din data 
26.05.2015.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 15.06.2015, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

CRIŞAN DANIEL, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 
1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
„PUZ – Construire locuinţă“, propus a fi  amplasat în Turda, 
str. Caisului, fn, jud. Cluj.

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la sediul S.C. IAR 
Concept Studio S.R.L., Turda, str. Intrarea Armatei, nr. 7, jud. 
Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, din data 26.05.2015.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 15.06.2015, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

S.C. CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA S.R.L. în 
calitate de titular, anuntă publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru proiectul „ELABORARE PUZ 
ŞI CONSTRUIRE CLĂDIRE MULTIFUNCŢIONALĂ CABINETE MEDICALE 
ŞI CENTRU CULTURAL SCANDINAV“, localitatea Cluj-Napoca, 
strada Rene Descartes, nr. 1-3, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
titularului strada Cireșilor nr. 28, Cluj-Napoca, din data de 29 
mai 2015, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 18 iunie 2015 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, cod 400609, fax 0264-412914, tel. 
0264-410722, 0264-410720, e-mail : offi ce@apmcj.anpm.ro, 
în zilele de luni- vineri, între orele 9-14.

NOTIFICĂRI

Notifi căm creditorii S.C. BLEU MIND S.R.L., Sediul 
social: sat Aghireșu, nr. 257, comună Aghireșu, Jud. Cluj, 
Număr de ordine în registrul comerţului J12/2055/2007, 
C.U.I. 21694142 că s-a deschis procedura de insolventa în 
formă simplificata conform Sentinţei Civile nr. 
1453/19.05.2015, pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 51/1285/2015. Termene: depunere de-
claraţii de creanţă 13.07.2015; tabel preliminar 7.08.2015; 
contestaţii la tabelul preliminar - 7 zile de la data publică-
rii tabelului preliminar în BPI, tabel defi nitiv, soluţionare 
contestaţii 08.09.2015, convocare adunare creditori 
11.08.2015, orele 14:00. Informaţii suplimentare la lichi-
datorul judiciar TERPE CRISTINA, Tel. 0745-206573. 

Notifi căm creditorii S.C. FAVORIT SOLUTION S.R.L., 
Sediul social: Satul Viștea (Com. Gârbău), nr.147, Jud. Cluj, Nu-
măr de ordine în registrul comerţului J12/15/2011, C.U.I. 
27876275, conform Hotărârii Civile nr. 1550/26.05.2015, pro-
nunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 49/1285/2015. 
Termene: depunere declaraţii de creanţă 09.07.2015; tabel pre-
liminar 28.07.2015; contestaţii la tabelul preliminar - 7 zile de 
la data publicării tabelului preliminar în BPI, tabel defi nitiv, so-
luţionare contestaţii 01.09.2015, convocare adunare creditori 
11.08.2015 ora 14:00. Informaţii suplimentare la administra-
torul judiciar TERPE CRISTINA, tel. 0745-206573. 
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ANUNŢ DE VÂNZARE

Oferim spre vânzare, prin negociere directă, imobil – 

Construcție birouri -Depozit, compus din P+1 E, situat în 

Str. Tăietura Turcului nr.47, Cluj-Napoca, zona Parcul industrial 

Tetarom 1, cu o suprafață construită de 1351,4 mp, din 

care parter 1.173,3mp și etaj 178,1mp , anul de constructie 

2008, pentru utilizare generală – calitate 1A – fi nisaje 

excepționale, la prețul de pornire de 580.000 EUR + TVA  

Utilizat în ultimi 7 ani ca depozit farmaceutic. 

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare 

precum și documentele conținând descrierea imobilului la 

e-mailul george.caramizaru@aadialab.ro , gabriel.tunaru@

aam.ro, putând trimite și ofertele de preț la același e-mail. 

Terenul în suprafață de 5.600 mp este concesionat de 

la TETAROM 1 S.A. 

Ofertele de cumparare pot fi  trimise pe mail pana la 

data de 30.06.2015, data la care expira perioada de 

depunere a acestora.

ANUNŢ DE MEDIU

Ștef Adrian, în calitate de titular, anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 
1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
„Elaborare Plan Urbanistic Zonal şi construire imobil locuinţe 
colective P+2E, împrejmuire“, comuna Florești, str Avram 
Iancu nr. 78 jud. Cluj. Prima versiune a planului poate fi  
consultată la sediul APM Cluj, str. Dorobanţilor nr.99, blocul 
9B și la sediul titularului din Cluj-Napoca strada Bistriţei nr. 
49A din data de 26.05.2015, între orele 8-14. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până 
la data de 6.06.2015, la APM Cluj, str. Dorobanţilor nr.99, 
blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj anunţă organizarea 
concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie temporar vacante de:

•  consilier cl.I. grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Resurse Umane, Juridic Contencios

•  consilier cl.I. grad profesional asistent în cadrul 
Serviciului Contractare, Decontare, Asistenţă Primară, 
Stomatologie, Planifi care, Dispozitive

•  consilier cl.I.grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Contractare, Decontare, Asistenţă Primară, 
Stoatologie, Planifi care, Dispozitive

•  consilier cl.I.grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului Contractare, Decontare Asistenţă 
Spitalicească, Urgenţă prespitalicească.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
și cu HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modifi cările și completările ulterioare.

Concursul se organizează la sediul Casei de Asigurari de 
Sănătate Cluj în data de 09.06.2014 ora 10.00-proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul CAS 
Cluj, str. Constanţa, nr. 5, cam 316, în termen de 8 zile 
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a -III- a.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 
611/2008 cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţiile de participare și bibliografi a se afi șează la 
sediul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj și la adresa 
www.cascluj.ro.

Relaţii suplimentare la sediul CAS Cluj cam. 316, 
tel.0264-407134.

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 
8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de 
H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, de LABORANT, studii medii, la disciplina 
Parodontologie.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii, str.
Victor-Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca:

– Proba scrisă: 29.06.2015, ora 10;
– Proba de interviu: 01.07.2015, ora 10;

Cerinţe de participare:
– studii medii de specialitate;
–  cunoștinţe de utilizare a calculatorului (Microsoft Offi ce);
– activităţi de comunicare inter-umană.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
16.06.2015 în intervalul orar 9-15 la sediul Universităţii, 
str.Victor Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la tel: 0264-597256, int. 
2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Filială a unei multinaţionale italiene, cu 
sediul în localitatea Apahida, angajează:

– PRODUCTION PLANNER
– MAGAZIONER
– MUNCITOR NECALIFICAT

CV -urile se vor trimite pe adresa 
andrea_d@tecsa-meccanismi.ro.

Informaţii la sediul societăţii: 
loc. Apahida, str. Libertăţii, nr. 296;

Tel. / fax. 0264-417.885 / 0264-417.886

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

Pentru o mai buna deservire a calatorilor care au ca 
destinatie Polus Center, incepand cu data de 02.06.2015 pe 
linia 24B (str. Unirii – Polus Center) vor fi  introduse suplimentar 
urmatoarele curse:

Zile lucratoare:
– Plecari din Unirii: 6:10 – 7:15………22:05
– Plecari din Polus: 6:40 – 7:51………22:40

Zile de repaus:
– Plecari din Unirii: 7:15………22:05
– Plecari din Polus: 7:51………22:35

Ca urmare a lucrarilor executate de Trustul de Instalatii 
Montaj si Constructii la conductele de apa pe str. Horea, joi 
28.05.2015 intre orele 15:00 – 23:00 traseul liniilor 37 si 
38 va fi  deviat, la sensul spre centru, pe str. Mecanicilor – 
P-ta Garii – str. Horea. Se va infi inta o statie la intrare pe 
str. Mecanicilor, care o va inlocui temporar pe cea de pe 
str. Crisan.

PROGRAMUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN COMUN
PENTRU PERIOADA 30 mai – 1 iunie 2015

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face 
cunoscut publicului călător programul de transport pentru 
perioada 30.05 – 01.06.2015:

•  30.05.2015 – circulatia se va desfăsura între orele 
5.30–23.00, conform programului de transport pentru 
zilele de sâmbătă.

•  31.05 – 01.06.2015 – circulaţia se va desfășura între 
orele 6,00–23,00, conform programului pentru zilele 
de duminică.

Transportul de noapte se realizeaza cu autobuze, prin 
intermediul liniei 25, dupa urmatorul program :

Plecari Bucium: 23.05 – 23.35 – 24.05 – 0.35;
Plecari Unirii: 23.00 – 23.30 – 24.00 – 0.30.

Urăm publicului călător „Sarbatori fericite!”

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

                                                                                                        

ANUNŢ DE ANGAJARE

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecția Socială Cluj 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. George Coșbuc nr. 2, organi-
zează concurs în data de 29.06.2015, începând cu ora 10.00 
pentru ocuparea funcției publice vacante: inspector, grad 
profesional superior. 

Relații suplimentare se obțin la sediul instituției și la nu-
mărul de telefon 0264597125

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471 0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

S.C. BETAK S.A
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 16

Angajează

• MUNCITORI NECALIFICAȚI

• MECANIC INTREȚINERE

• STIVUITORIST

Informații la telefon: 
0264-415718
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA
Cinema City Polus
Minuscule 3D
S – L 11:15

Superfast 2D
Mi – J 19:20

Coconut:The little dragon 3D 
dubbed
V, Ma – J 13:40, 15:40, 17:30; S – 
L 11:50, 13:40, 15:40, 17:30

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V, Ma – J 13:50, 15:20; S – L 
11:10, 13:50, 15:20

Fast and Furious 7 2D
V – J 13:10

The age of Adaline 2D
V – Ma 21:20

Cinderella 2D dubbed
V – J 13:00

San Andreas 3D
V, Ma – J 14:50, 17:10, 19:30, 
22:00; S – L 12:30, 14:50, 17:10, 
19:30, 22:00

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
V, Ma – J 13:30; S – L 11:30, 
13:30

Pitch Perfect 2 2D
V, Ma – J 14:00, 16:20, 18:50, 
21:10; S – L 11:30, 14:00, 16:20, 
18:50, 21:10

Woman in gold 2D
V, Ma – J 15:30, 17:50, 20:10, 
22:20; S – L 11:20, 15:30, 17:50, 
20:10, 22:20

Tomorrowland 2D

V, Ma – J 13:50, 16:30, 19:10, 
21:50; S – L 11:10, 13:50, 16:30, 
19:10, 21:50

Poltergeist 3D
V – J 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

Mad Max: Fury Road 3D
V – J 17:20, 19:50, 22:20

Hot pursuit 2D
V – Ma 19:20; Mi – J 21:30

The Avengers: Age of Ultron 3D
V – Ma, J 15:55, 18:40, 21:30; Mi 
15:50, 18:40, 21:30

Cinema City Iulius
Coconut :The little dragon 2D 
dubbed
L 11:40

Woman in gold 2D
V, Ma – J 14:10, 16:30, 18:50, 
21:10; S – L 11:50, 14:10, 16:30, 
18:50, 21:10

Hot pursuit 2D
V – J 17:40, 19:40

Coconut:The little dragon 3D 
dubbed
V, Ma – Mi 13:30, 14:20, 16:20, 
18:10; S – L 11:30, 14:20, 16:20, 
18:10; J 14:20, 16:20, 18:10

Tomorrowland 2D
V, Ma – J 13:30, 16:10, 18:50, 
21:30; S – L 11:20, 13:30, 16:10, 
18:50, 21:30

Pitch Perfect 2 2D
V, Ma – J 14:50, 17:10, 19:30, 
21:50; S – L 12:30, 14:50, 17:10, 
19:30, 21:50

Mad Max: Fury Road 3D

V – J 17:20, 19:50, 22:20

The age of Adaline 2D
V – D, Ma – J 15:00

She's funny that way 2D
V – J 19:00

Minuscule 3D
S – L 11:50

Paul Blart:Mall Cop 2-2D
V – J 15:30

Fast and Furious 7 2D
V – J 21:40

Cinderella 2D dubbed
V – J 13:10

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
V – J 13:50

Tinkerbell:The legend of never-
beast 2D dubbed
S – L 11:20

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V, Ma – J 13:20; S – D 11:30, 
13:20; L 12:00, 13:30, 13:50, 
15:40

Poltergeist 3D
V – J 20:00, 22:00

Superfast 2D
Mi – J 21:00

The Avengers: Age of Ultron 3D
V, Ma 13:10, 16:00, 21:00; S – D 
16:00, 21:00; L 11:30, 16:00, 
21:00; Mi – J 13:10, 16:00

San Andreas 3D
V, Ma – J 13:20, 15:40, 18:00, 
20:20, 22:40; S – L 11:00, 13:20, 
15:40, 18:00, 20:20, 22:40

În India, aproape 1.400 de persoane au murit în ultimele zile din cauza unui val de căldură extremă
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BERBEC
Aveţi posibilitatea să luaţi o decizie importantă în privinţa relaţiilor senti-
mentale, care vă poate schimba viaţa. Cineva apropiat vă oferă un cadou 
de care vă bucuraţi foarte mult. Prietenii vă invită să mergeţi la o petrecere. 

TAUR
Doriţi mult să faceţi o schimbare sau să începeţi ceva nou. Traversaţi o peri-
oadă difi cilă, cu multe probleme de rezolvat. Nu staţi prea bine cu banii, 
dar vă sfătuim să nu vă faceţi griji. Evitaţi speculaţiile fi nanciare!  

GEMENI
O rudă mai în vârstă reușește să vă temperareze dorinţa de a obţine veni-
turi riscante. Vă sfătuim să nu vă sacrifi caţi tot timpul liber pentru interese 
materiale. Nu merită să vă neglijaţi prietenii! Ar trebui să acordaţi mai mul-
tă importanţă studiului și relaţiilor sentimentale. 

RAC
Este posibil să începeţi o nouă etapă în viaţa socială și pe plan sentimental. 
Sunt favorizate întâlnirile cu persoane mai tinere, comunicarea cu persoana 
iubită și călătoriile. Aveţi o dorinţă intensă de schimbare. Acum este mo-
mentul să demaraţi o nouă afacere. Vă recomandăm să fi ţi atent la cheltu-
ieli.

LEU
Nu este o săptămână favorabilă investiţiilor. Vă sfătuim să evitaţi speculaţii-
le. Nu căutaţi să obţineţi sume necuvenite, pentru că riscaţi să aveţi neca-
zuri! La sfârșitul săptămânii, este posibil să aveţi musafi ri. Relaţiile senti-
mentale vă oferă mari satisfacţii.

FECIOARĂ
Vă afl aţi într-o perioadă favorabilă contactelor sociale și relaţiilor sentimen-
tale, dar și pe plan social. În week-end, survin schimbări de program din ca-
uza invitaţiei la o petrecere. Vă sfătuim să nu neglijaţi odihna.  

BALANȚĂ
La începutul săptămânii sunteţi decis să rezolvaţi o problemă de familie, pe 
care aţi tot amânat-o. Sunteţi nevoit să faceţi câteva drumuri și cheltuieli 
destul de mari. Aveţi sentimentul că nu vă mai ajunge timpul, dar reușiţi să 
terminaţi tot ce v-aţi propus. Vă recomandăm să aveţi grijă de bani. Există 
pericolul să îi pierdeţi. 

SCORPION
Sunteţi hotărât să începeţi ceva nou. Este o săptămână favorabilă activităţi-
lor intelectuale și aveţi ocazia să vă afi rmaţi în societate. S-ar putea să vă 
remarce o persoană de sex opus. Vă recomandăm să daţi dovadă de pru-
denţă. 

SĂGETĂTOR
Pot avea loc schimbări benefi ce în relaţiile dumneavoastră sentimentale. 
Sunteţi comunicativ și aveţi ocazia să vă împrieteniţi cu o persoană deosebi-
tă. Nu este exclus ca această relaţie să ducă la o căsătorie. La începutul săp-
tămânii, s-ar putea să aveţi o mică problemă de sănătate. 

CAPRICORN
La mijlocul săptămânii vă simţiţi obosit, chiar epuizat. Este recomandabil să 
evitaţi deciziile importante, mai ales în afaceri, și activităţile ce necesită un 
efort deosebit. Limitaţi-vă la activităţi de rutină! La fi nalul săptămânii, s-ar 
putea să mergeţi în vizită la o persoană foarte dragă, unde vă recăpătaţi 
bună dispoziţie.

VĂRSĂTOR
Luni încasaţi o sumă considerabilă, de pe urma unei afaceri. Deși se poate 
spune că acum aveţi bani, vă sfătuim să nu faceţi investiţii și nici călătorii 
lungi. Ar fi  bine să vă petreceţi timpul liber împreună cu persoana iubită. 
Încercaţi să-i faceţi o surpriză plăcută!

PEȘTI
Deși sunteţi foarte aglomerat, aveţi sufi cientă energie pentru a face faţa tu-
turor problemelor. Aveţi ambiţia să mergeţi până la capăt, indiferent de ob-
stacole. Situaţia fi nanciară nu vă satisface, dar nici nu reprezintă o proble-
mă gravă. Discutaţi mai mult cu partenerul de viaţă!
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3 mai

Ginecologie 1
04.10 Colţea Iris Teodora
08.10 Baran Eric Beniamin
09.48 Apostol Dariana Sofi a
12.16 Fodorean Denis 
Sebastian
19.31 Moldovan Natalia 
Teodora
Bebeluşul vedetă a fost 
Fodorean Denis Sebastian 
(4,000 kg, 56 cm)

Novogyn
10.05 Gavriluţ Natalia 
Daliana, 3,100 kg, 52 cm

4 mai

Stanca
09.10 Mărincuș Sofi a Maria
13.40 Strâmbei maria 
Cristiana
14.35 Gabrian Teodora Maria
18.45 Soare Victor Mihai
Bebeluşul vedetă a fost 
Gabrian Teodora Maria 
(3,500 kg, 54 cm)

Novogyn
10.55 FŰrst Clara, 3,450 kg, 
54 cm
15.00 Leah Nuria Elena
16.35 Garabagiu Mădălina

5 mai

Ginecologie 1
09.03 Hodiș Raul David
15.12 Câmpean Iulia Maria
16.45 Rostaș Mario Frank
Bebeluşul vedetă a fost 
Rostaş Mario Frank (4,600 
kg, 59 cm)

Stanca
01.45 Iepure Darius Daniel
03.05 Roman Ilinca
06.40 Moldovan Maria 
Ștefania
09.10 Pop Vlad
10.45 Trif david Dorel
11.10 Hadnagy Emese
22.15 Popa Petra
22.35 Pop Maya
Bebeluşul vedetă a fost 
Iepure Darius Daniel (4,100 
kg, 57 cm)

Novogyn
12.22 Stanciu Tudor 3,040 
kg, 52 cm

6 mai

Ginecologie 1
01.55 Pașcalău Darius Adrian
08.55 Farkas Timea
09.27 Tot David
Bebeluşul vedetă a fost 
Paşcalău Darius Adrian 
(3,600 kg, 57 cm)

Stanca
09.10 Săuan Antonia
10.15 Bodrea Alesia
10.40 Tintelecan Nicolas 
Andrei
14.05 Vasiliţa Damian
14.35 Pop Sandra Maria
16.55 Herţeg Sofi a Alina
Bebeluşul vedetă a fost 
Vasiliţa Damian (3,800 kg, 
56 cm)

Novogyn
17.30 Cosma Matei Vlad, 
3,770kg, 55 cm

7 mai

Ginecologie 1
09.00 Sabău Andrei
11.58 Nicula Rebeka Maza
15.20 Jakab Kazmer
17.45 Știrb Nora Lucia
18.25 Pop Paul Nicolas
19.10 Joia Alexandru David
22.55 Zalwska David Iurian
Bebeluşul vedetă a fost Ştirb 
Nora Lucia (4,700 kg, 59 cm)

Stanca
00.45 Gherman Maria
09.00 Lar Darius Florin
09.10 Rotar Mara Alexandra
13.40 Aron Antonia Maria
17.55 Tripon Daniel
18.15 Covaci David Andrei
21.55 Boroș Alex
22.30 Lingurar
Bebeluşul vedetă a fost Aron 
Antonia Maria (4,200 kg, 56 
cm)

Novogyn
12.15 Ciocan Maria Sara
14.35 Coţa Sofi a Maria
16.35 Iviniș Anna-Clara
22.50 Maja Tudor
23.10 Cinos Oliver 3,620kg, 
52 cm
Bebeluşul vedetă a fost Cinos 
Oliver (3,620 kg, 52 cm)

8 mai

Ginecologie 1
02.03 Popovici Matei
08.45 Dan Medea
09.45 Bob Sofi a Alexandra
12.47 Tofeni Lavinia Ștefania
17.40 Csiszer Dorottya
Bebeluşul vedetă a fost Dan 
Medea (4,100 kg, 57 cm)

Stanca
07.35 Grindean Darius Ioan
11.50 Topan Ella
11.55 Olosutean Sonia 
Elisabeta
13.20 Morar Dragoș Andrei
15.50 Pintea Andreea 
Alexandra
16.55 Voivod Marc Alex
18.00 Ilca Natalia Raluca
Bebeluşul vedetă a fost 
Morar Dragoş Andrei (3,600 
kg, 57 cm)

Novogyn
14.25 Bercea Marc 3,300 kg, 
52 cm

9 mai

Ginecologie 1
04.30 Szabo Ștefan Tudor
04.50 Cobasniuc Raul Adrian
12.00 Florea Carla Elena
12.55 Ţiplea Ștefan
12.17 Bude David Eduard
Bebeluşul vedetă a fost Bude 
David Eduard (4,200 kg, 58 cm)

Stanca
01.00 Clapa Abel
02.45 Soldubanu Marc 
Cristian
12.55 Ailenei Mara Elena
21.15 Pleșa Ianis Luca
Bebeluşul vedetă a fost 
Ailenei Mara Elena (3,800 
kg, 58 cm)

Novogyn
10.40 Mureșan Eduard
11.50 Ilieș Aniela
13.15 Varodi Anna Vivien
17.15 Rusu Maya Ștefania
Bebeluşul vedetă a fost 
Mureşan Eduard (4,490 kg, 
59 cm)

bun venit pe lume !

monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, str. Clinicilor 
nr.3-5, jud. Cluj, organizează concurs în data de 15.06.2015, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1 Economist Serviciu R.U.N.O.S.

1 Referent de specialitate Serviciu administrativ

1 Economist Serviciu achizitii publice - contractare

1 Consilier juridic Compartiment juridic

1 Sef serviciu Serviciu evaluare si statistica medicala

2 Economist Serviciu evaluare si statistica medicala

1 Inginer aparatura 
medicala

Compartiment intretinere si reparare aparatura medicala 

1 Inginer Compartiment ATI (Ortopedie-traumatologie)

1 Inginer de sistem Birou informatica

1 Tehnician electronist Compartiment intretinere si reparare aparatura medicala 

4 Spalatoreasa Compartiment spalatorie

4 Bucatar Bloc alimentar 

6 Muncitor necalifi cat Bloc alimentar 

1 Lacatus mecanic Birou tehnic, intretinere

2 Instalator Birou tehnic, intretinere

1 Sudor Birou tehnic, intretinere

1 Instalator-sudor Birou tehnic, intretinere

1 Tamplar Birou tehnic, intretinere

1 Zidar Birou tehnic, intretinere

1 Fochist Birou tehnic, intretinere

1 Croitor Compartiment croitorie

1 Portar Administrativ

Informaţiile detaliate despre calendarul concursuului și condiţiile de participare sunt 
afi șate la sediul Spitalului.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., et. II, cam.22, in perioada 
25.05.2015-08.06.2015, dupa urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

Majoretele sau cheerlede-

rii sunt sportivi la fel ca 

şi gimnaştii, baschetbaliş-

tii, sau chiar fotbalişti, 

singura diferenţă este că 

acesta este un sport mult 

mai nou în România.

Le vedem la meciurile de 

baschet, la concursuri dar şi 

în parcuri sau chiar în centrul 

oraşului, numai că deseori asi-

milăm numele lor cu un sport 

exclusiv feminin.

Printre fetele pe care le ve-

dem la meciurile echipelor de 

baschet este şi Andreea Mate-

uţ, una dintre fetele care reu-

şesc să atragă privirile publi-

cului prin complexitatea ele-

mentelor pe care le efectuea-

ză în timpul reprezetaţiilor, dar 

şi prin energia pe care o are 

atunci când intră pe scenă sau 

pe parchet. Puţini ştiu însă că 

această pasiune pentru sport 

este una genetică, tatăl ei fi -

ind un fost fotbalist care a evo-

luat la echipa de fotbal din 

Gherla şi o bună perioadă la 

echipa Universităţii Cluj.

Reporter: De cât timp prac-

tici acest sport, majorete şi 

cheerleading?

Andreea Mateuţ: Din 2009 

practic, adică de şase ani, dar 

înainte de asta am făcut gim-

nastică, patinaj, înot şi tria-

tlon. Baletul a fost primul 

sport pe care l-am făcut, de 

la 3 la 4 ani. Când eram mi-

că eram un copil foarte ener-

gic şi părinţii m-au dus la ba-

let, tata făcând şi el în tinere-

ţe fotbal la Universitatea Cluj, 

acolo am văzut un spectacol 

de balet şi chiar dacă am por-

nit doar pentru a face activi-

tate am ajuns să fac perfor-

manţă. După aceea am făcut 

gimnastică unde am primit 

doar diplome la nivel naţio-

nal. Din cauza unei acciden-

tări nu am mai putut să con-

curez pentru medalii.

La ce sporturi ai obţinut 
medalii?
La patinaj viteză am obţinut 

medalii în ţară şi chiar în Ger-

mania, medalii de aur, meda-

lii de bronz. După aceasta 

m-am lăsat şi m-am apucat de 

înot unde am luat chiar în Cluj 

medalie de aur. Apoi m-am 

apucat de triatlon unde am lu-

at medalie de bronz la campi-

onatul naţional, după care 

m-am apucat de ceea ce prac-

tic şi astăzi, majorete. În total 

am obţinut 35 de medalii, din-

tre care 12 medalii sunt la ma-

jorete şi cheerleading.

În curând vine campiona-
tul naţional. La ce alte 
campionate mai concuraţi 
anul acesta?

Da! Anul acesta mai este cam-

pionatul naţional de la Cluj-Na-

poca, campionatul european de 

cheerleading de la Ljubljana şi 

campionatul european de tradi-

ţional din Franţa. Eu sper ca la 

campionatul din Franţa să lu-

ăm locul 1, să ne păstrăm titlul 

cu senioarele, iar la campiona-

tul din Ljubljana să începem să 

se remarce în sfârşit România.

Campionatele Naţionale de 

Majorete vor avea loc, sâmbă-

tă, 6 iunie, la Sala Sporturilor 

„Horia Demian”, şi unde vor 

participa cele mai bune echipe 

din România.

Foto: Echipa de precadete 
antrenată de Andreea Mateuţ a 
obţinut în primăvară acestui an 
locul 3 la Cupa Şcolii „Gheorghe 

Şincai” Floreşti, la secţiunea 
Majorete Hobby 

De la fotbal la majorete, 
pasiunea trece pe la „U”
Majoretele sau cheerlederii sunt sportivi la fel 
ca şi gimnaştii, baschetbaliştii, sau chiar fotbalişti, 
singura diferenţă este acesta este un sport mult 
mai nou în România.

Execuție spectaculoasă a echipa Knights la Cupa Şcolii 
„Gheorghe Șincai” Florești

Andreea Mateuţ a obţinut până în prezent 12 medalii la competiții de 
majorete şi cheerleading
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Echipa McDonald’s din Cluj te invită să aplici 

pentru poziţia de Crew!

Ești o persoană energică, dornică de a învăţa în permanenţă lucruri 

noi, care vrea să lucreze alături de o echipă dinamică? Ești încă 

student sau elev și dorești să acumulezi experienţă profesională? 

Atunci poţi opta pentru poziţia de Crew și benefi ciezi de un program 

de lucru fl exibil, training și oportunitatea de a promova într-un timp 

foarte scurt.

A lucra alături de McDonald’s înseamnă mai mult decât a avea un loc 

de muncă – toate califi cările noastre sunt create astfel încât să 

dezvolte atât latura profesională, cât și pe cea personală a angajaţilor. 

Poziţia de Crew implică o activitate antrenantă și variată, care include 

toate zonele unui restaurant McDonald’s: bucătărie, case de marcat și 

sala de mese. Astfel, ai șansa de a acumula experienţa necesară și de 

a-ţi dezvolta abilităţile de comunicare.

Cei care doresc să aplice pentru poziţia de Crew într-unul dintre 

restaurantele McDonald’s din Cluj ne pot trimite CV-ul la adresa 

cluj.recrutare@ro.mcd.com 
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Formaţia FC Sevilla a câşti-

gat Liga Europa pentru a 

doua oară consecutiv şi a 

patra oară în istoria sa, 

după ce a învins, miercuri 

seară, cu scorul de 3-2 

(2-2), echipa Dnepr 

Dnepropetrovsk, la care 

Alexandru Vlad a fost 

rezervă, în fi nala competi-

ţiei de pe stadionul 

Naţional din Varşovia.

Pentru FC Sevilla au mar-

cat Grzegorz Krychowiak '28 

şi Carlos Bacca '31, '73, iar 

pentru Dnepr a înscris Nikola 

Kalinici '7 şi Ruslan Rotan '44.

Dnepr Dnepropetrovsk: 

Boiko – Fedeţki, Douglas, Şe-

beriaşko, Leo Matos – Kanka-

va (Şakov '85), Fedorciuk (Be-

zus '68) – Matheus, Rotan, 

Konoplianka – Kalinici (Selez-

niov '78). Antrenor: Miron 

Markevici.

FC Sevilla: Rico – Aleix Vi-

dal, Daniel Carrico, Kolod-

ziejczak, Tremoulinas – Mbia, 

Krychowiak – Reyes (Coke 

'59), Banega (Iborra '87), Vi-

tolo – Bacca (Gameiro '82). 

Antrenor: Unai Emey.

Fundaşul Alexandru Vlad 

a fost pe banca de rezerve la 

Dnepr Dnepropetrovsk.

Cartonaşe galbene: Kanka-

va '17, Kalinici '45+2, Bezus 

'70, Rotan '75, Leo Matos '83 

/ Daniel Carrico '62, Bacca '74.

Meciul a fost arbitrat de 

englezul Martin Atkinson, aju-

tat la cele două linii de com-

patrioţii săi Michael Mullar-

key şi Stephen Child. Rezer-

vă a fost cehul Pavel Kralo-

vec, iar asistenţi suplimentari 

englezii Anthony Taylor şi An-

dre Marriner. Rezerva pentru 

asistent a fost tot un englez, 

Jake Collin.

În minutul 87, Matheus a 

fost scos pe targă, după ce s-a 

prăbuşit pe teren fără să fi  fost 

lovit de vreun adversar. În mo-

mentul în care a fost scos de 

pe teren pe targă, spectatorii 

de pe stadionul National au 

aplaudat. Matheus nu a mai 

revenit pe teren, iar Dnepr, ca-

re efectuase toate cele trei 

schimbări, a încheiat meciul 

în 10 jucători.

FC Sevilla are acum patru 

trofee ale Ligii Europa în pal-

mares: 2005/2006, 2006/2007, 

2013/2014 şi 2014/2015, de-

venind cea mai titrată echipă 

a acestei competiţii.

În sezonul viitor, FC Sevilla 

va evolua direct în grupele Li-

gii Campionilor, Spania urmând 

să aibă cinci echipe în princi-

pala competiţie intercluburi.

FC Sevilla a cucerit pentru a 4-a 
oară trofeul Europa League
Odată cu câştigarea titlui Europa League, FC Sevilla s-a calificat, 
pentru următorul sezon, direct în grupele Ligii Campionilor.

FC Sevilla a cucerit trofeele Ligii Europa în sezoanele 2005-2006, 
2006-2007, 2013-2014 şi 2014-2015


