
Următoarea ediţie a cotidianului 
Monitorul de Cluj

apare luni, 4 mai

ADMINISTRAŢIE

Războiul aeroporturilor 
Cluj – Mureş, la final
Instanţele judecătoreşti au tranşat, după 
doi ani de zile, disputele dintre cele două 
aeroporturi afl ate în concurenţă directă. 
Cine a pierdut, cine a câştigat? Pagina 4

CULTURĂ

Noi surprize la TIFF
În mai puţin de o lună începe Festivalul 
Internaţional de Film Transilvania. Orga-
nizatorii au dezvăluit o parte din surprize-
le ediţiei din acest an. Pagina 11

ACTUALITATE

Un nou fenomen 
îngrijorător ia naştere 
la Cluj-Napoca
În ultimul timp tot mai multe cupluri clu-
jene se dezbracă de inhibiţii şi stârnesc 
dezgustul celor din jur. Pagina 3

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean pune promisiunile electorale înaintea boilor. Pentru a doua oară în această primăvară, 
conducerea PSD-UDMR a forului judeţean se încăpăţânează să „repare ce-a stricat Boc”. La Cluj, sloganul 
electoral al PSD include pe lista promisiunilor redeschiderea spitalului din Mociu. O unitate spitalicească atât 
de utilă, încât nici măcar Ministerul Sănătăţii nu vrea să o autorizeze. Dar ce contează utilitatea sau costurile, 
atunci când interesul electoral o cere? Paginile 4-5

Nici măcar Ministerul Sănătăţii nu vrea redeschiderea spitalului din Mociu

Sppitalul ELECTORAL !

MAPAMOND

Premierul ungar Orban se gândește 
la reintroducerea pedepsei capitale

SOCIAL

În cluburi, baruri şi discoteci, 
doar „cu părinții de mânuță” !

Premierul ungar, Viktor Or-
ban, s-a exprimat, marţi, la Pecs 
în favoarea unei dezbateri pe 
tema reintroducerii pedepsei ca-
pitale în Ungaria, în cadrul u-
nei conferinţe de presă, gene-
rând critici din partea celorlalţi 
lideri politici, relatează MTI.

Subiectul reinstaurării pe-
depsei cu moartea trebuie "să 
rămână pe agendă", a declarat 
premierul ungar, Viktor Orban 
în cadrul unei conferinţe de pre-
să la Pecs. Premierul a declarat 
că legile ungare şi pedepsele 
existente nu s-au dovedit efi ci-
ente pentru a descuraja crimi-
nalii. "Trebuie să le fi e clar in-

fractorilor că Ungaria va folosi 
toate mijloacele pentru a-şi pro-
teja cetăţenii", a declarat Orban.

Coaliţia Democratică (de 
stânga, afl ată în opoziţie) a de-
clarat, ca răspuns la conferin-
ţa de presă a lui Orban, că pre-
mierul a preluat tema pedep-
sei capitale ca un semn de bu-
năvoinţă faţă de partidul radi-
cal naţionalist Jobbik. Csaba 
Molnar, vicepreşedintele parti-
dului, a subliniat într-o decla-
raţie că nu numai că pedeapsa 
cu moartea nu există în Uniu-
nea Europeană, dar ea nu exis-
tă nici măcar într-o singură ţa-
ră europeană.

Plenul Senatului a adoptat, 
miercuri, o propunere legislativă 
iniţiată de senatorul PNL Sebas-
tian Grapă, potrivit căreia mino-
rii până în 16 ani nu mai au vo-
ie să intre, neînsoţiţi, în cluburi, 
baruri şi discoteci. Guvernul a 
transmis, iniţiat, un punct de ve-
dere negativ la propunerea legis-
lativă, ulterior revenind asupra 
deciziei şi dând un aviz favora-
bil. Astfel, prin proiectul de lege, 
se interzice accesul minorilor ca-
re nu au împlinit 16 ani, neînso-
ţiţi, în unităţile de alimentaţie pu-
blică, respectiv baruri, cluburi, 
discoteci, unde se comercializea-
ză băuturi alcoolice şi tutun. De 

asemenea, se interzice comerci-
alizarea produselor alcoolice şi 
din tutun tuturor persoanelor ca-
re nu au împlinit 18 ani şi trans-
miterea, cu titlu oneros sau gra-
tuit, a băuturilor alcoolice şi din 
tutun minorilor sub 18 ani. Pro-
punerea legislativă prevede, la 
sancţiuni, posibilitatea suspendă-
rii activităţii localului pe o peri-
oadă de 30 de zile, pentru comer-
cializarea de astfel de produse că-
tre minori. La capitolul amenzi, 
încălcarea legii se pedepseşte cu 
amendă de la 500 la 1500 de lei. 
Propunerea legislativă va ajunge 
la Camera Deputaţilor, în calita-
te de for decizional.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Micul pe grătar, simbol național !
Cum era sărbătorit 1 Mai în urmă cu 25 de ani, 
cum îl veți petrece mâine? Paginile 8-9

ALEGERILE LOCALE BAT LA UȘĂ. PROMISIUNILE CURG GÂRLĂ !
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Tu ți-ai 
duce părinții 

la acest 
spital?
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În dosarul de corupţie al 

fostului preşedinte de 

Consiliu Judeţean, Horea 

Uioreanu, procurorii anti-

corupţie i-au interceptat pe 

Sanda Oltean şi Claudiu 

Salanţă în timp ce vorbeau 

despre mai multe nereguli 

şi ilegalităţi care se desfă-

şurau sub ochii lor fără ca 

niciunul să ia atitudine.

Într-o transcriere a unei con-

vorbiri telefonice dintre Clau-

diu Salanță (foto) și Sanda Ol-

tean, din 19 aprilie 2014, afl a-

tă în dosarul fostului președinte 

al Consiliului Județean Horea 

Uioreanu, apare un fragment 

de dialog din care putem tra-

ge concluzia rezonabilă că cei 

doi au discutat în amănunt 

despre concursul pentru Ser-

viciul de Urbanism. 

De aici, decurge în mod fi -

resc întrebarea de ce a tăcut 

Salanță până acum? A folosit 

el această informație în interes 

personal? Sau tocmai procuro-

rii i-au cerut să facă denunțul 

împotriva Sandei Oltean?

Indiferent de răspunsul la a-

ceste întrebări, un lucru este cert: 

cei doi discutau „pe față” des-
pre o multitudine de ilegalități 
petrecute la Consiliul Județean 
și niciunul dintre ei nu părea 
dornic să le facă publice. Dim-
potrivă, preocuparea lor pare 
a fi  acoperirea posteriorului și 
pasarea pisicii!

Procurorii o acuză pe fos-

ta arhitectă șefă a județului, 

Sanda Oltean că ar fi  încercat 

să își angajeze o prietenă, pe 

Lucia Domșa, drept șef la Ser-

viciul Urbanism. Chiar dacă 

candidata nu îndeplinea toa-

te criteriile necesare, Oltean 

i-ar fi  garantat prietenei sale 

că ar fi  vorbit cu președintele 

și vicepreședintele CJ Cluj și 

că “totul este în regulă”. 

Putem trage concluzia re-

zonabilă că aici procurorii au 

eliminat din transcript discuția 

dintre Salanță și Oltean referi-

toare la temerea fostei arhitecte-

șef că încercarea de a-și ajuta 

prietena Lucia Domșa să fi e 

angajată la Serviciul Urbanism 

din Consiliul Județean (afl at 

în subordinea ei directă) îi va 

aduce o acuzație de fraudare 

a concursului. Această 

conversație, ne întărește pre-

supunerea rezonabilă că 

Salanță ar fi  cunoscut împre-

jurarea și ar fi  putut folosi 

informația în interes personal.

Cum procurorii nu doreau 

ca informația să fi e publică 

înainte de fi nalizarea dosaru-

lui, au eliminat-o din transcript, 

pentru ca părțile și avocații ca-

re au avut acces la dosarul în 

cazul Uioreanu să nu o poată 

comunica altor persoane.

Putem doar presupune că 

în acel minut cei doi au dis-

cutat şi despre cum a fost an-

gajată Lucia Domşa pe postul 

de şef la Serviciul Urbanism.

De ce a tăcut un an 
Claudiu Salanță ?
Un dialog dintre Caludiu Salanță și Sanda Oltean, eliminat (intenționat?) 
din transcrierea de la dosar lasă să se înțeleagă că arhitectul șef știa 
din aprilie anul trecut de concursul fraudat de fosta sa colegă.

În data de 19.04.2014 Claudiu Salanţă contactează pe Sanda 
Oltean şi are loc următorul dialog:
Claudiu Salanţă: A fost o discuţie, mă rog, între mine, între 
Simona (n.red. Simona Gaci, secretar), Mariana (n.red. 
Mariana Raţiu, director executiv) și președintele (n.red. Horea 
Uioreanu, fost președinte CJ Cluj).
Sanda Oltean: Așa.
Claudiu Salanţă: Și pe această chestie, ele au vorbit cu preșe-
dintele, știi? Eu, până la urmă, m-am dus pe, pe nu știu dacă 
știi, dar m-am dus pe aeroport, m-a dus președintele de fapt 
într-o dimineaţă pe aeroport.
Sanda Oltean: Da.
Claudiu Salanţă: Să-mi arate apronu’ vieţii.
Sanda Oltean: Da.
Claudiu Salanţă: care e executat, în condiţiile în care eu aveam 
depusă documentaţia la autorizare, știi?
Sanda Oltean: Da.
Claudiu Salanţă: Și...
Sanda Oltean: Da și aceeași discuţie te-o pus în faţa faptului 
împlinit și acum tu teoretic ar trebui să-l amendezi, nu?
Claudiu Salanţă: Păi nu, am și făcut asta.
Sanda Oltean: No bun.
Claudiu Salanţă: Îhi.
Sanda Oltean: Că orice aranjament ar pune în spate la mine şi 
la tine, nu suntem noi Dumnezeu, deci ar, asta...
Claudiu Salanţă: Păi.
Sanda Oltean: Ar trebui, nu se poate fără acordul conducerii 
şi asta înseamnă că, conducerea îşi asumă fraudarea de con-
cursuri şi alte chestii.
Claudiu Salanţă: Da, da,da.
Sanda Oltean: Ceea ce să fi m serioşi, nu, nu-şi asumă aşa 
tâmpenii.
Claudiu Salanţă: Corect, corect, corect.
Sanda Oltean: Deci nu se pune problema, că nu....

De la minutul 05.16 până la minutul 06.05 au loc discuţii 
ce nu au legătură cu cauza.

Sanda Oltean: Faptul că tu acţionezi corect și respecţi legea nu 
ţi se poate întâmpla absolut nimica. Măi Claudiu, trebuie să-ţi 
spun! No, tu ai văzut, ai apucat să vezi documentaţii din, di-
nainte de mine? De Spânu sau de Serena?
Claudiu Salanţă: Nu, nu.
Sanda Oltean: No, ce ilegalităţi.
Claudiu Salanţă: Da, da am auzit în schimb.
Sanda Oltean: No. N-are rost să discutăm, no. Şi acuma nu se 
mai poate, ilegal.
Claudiu Salanţă: Și atunci deranjează, se pare că...
Sanda Oltean: Asta îi singura lor problemă, că nu se poate ile-
gal. Şi o să te hărţuiască până când teoretic, ar trebui să ce-
dezi. Da’ n-ai ce să faci pentru că oamenii ăştia ăs fără scrupu-
le şi tu trebuie să-ţi continui pe...

Fragmente din interceptările procurorilor
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Unde mergem în minivacanța de 1 mai ?
EVENIMENTE PE TOT PARCURSUL 
WEEKENDULUI

Expoziţie de fotografi e Jim 
Sumkay: Motus
Perioada 29 aprilie – 17 mai
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Timp de şapte ani (2005-2011), zilnic, 
Jim Sumkay a realizat pentru expoziţia 
Motus fotografi i în care umorul spon-
tan este reimaginat ca o autentică sur-
să de empatie faţă de ipostazele cotidi-
ene ale fi inţei umane.

Expoziție: Pisici combatante pe 
frontul Primului Război Mondial
Perioada: 29 aprilie – 13 mai
Casa de Cultură a Studenților
Expoziția numără 17 fotografi i care 
înfățișează povestea câtorva pisici pre-
zente pe front în prima confl agrație 
mondială.

Trienala de grafi că din Miskolc
Perioada: 22 aprilie – 10 mai
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Ultimii Dinozauri din Transilvania
Perioada 3 aprilie – 
30 septembrie
Casa Universitarilor

Expoziţie: De Vita Caesarum
Perioada: 31 martie – 30 mai
Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia aduce în atenţia publicului „seria 
imperială“ de medalii a maestrului gravor 
Christian Wermuth (216 piese păstrate în 
colecţia MNIT, dedicate împăraţilor ro-
mani, bizantini, carolingieni, romano-ger-
manici şi habsburgici), prezentată într-un 
cadru care evidenţiază climatul cultural-po-
litic al epocii baroce în Europa Centrală.

Expoziție: Albrecht Dürer, 
Maestrul gravurii renascentiste

Perioada: 26 martie – 7 iunie
Muzeul Etnografi c al Transilvaniei
În cadrul acestei expoziţii sunt pre-
zentate 111 stampe ale lui ALBRECHT 
DÜRER, imprimate de Amand Durand 
după plăcile originale în cupru reali-
zate de artistul german.

Expoziție: Clujul Arheologic
Perioada: 13 martie – 3 mai
Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia aduce în atenţia publicului re-
zultatul cercetărilor efectuate de arheolo-
gii Muzeului în anii 2013-2014 în Cluj-
Napoca, pe strada Şt. O. Iosif, nr. 1-3.

JOI

Ziua Internațională a Jazzului 
2015
Ora 19.00
Casa de Cultură a Studenților
Detalii în pagina 11

Ultima noapte de dragoste, 
intâia noapte de război
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca

Provizoriu
Ora 20.00
Remarul 16 Februarie
Provizoriu este un spectacol orientat pe 
procesul de lucru, care tratează tema 
invizibilității sociale. Spectacolul încear-
că să fi cționalizeze și să facă vizibile bi-
ografi ile celor care există doar în sta-
tisticile instituțiilor. Ironic și percutant, 
Provizoriu se adresează tuturor celor 
care trec pe lângă noi în fi ecare zi și 
despre care alegem să nu știm nimic.

VINERI 

Picnic in the Park
Ora 12.00
Iulius Park

SÂMBĂTĂ

Vizita bătrânei doamne, 
de Friedrich Dürrenmatt
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat
Vizita bătrânei doamne este radiogra-
fi a unui orăşel provincial. Al unui oraş 
în care comunitatea, reiterând clişeele 
etice dictate de spiritul de turmă şi 
pătrunsă de aroganţa demagogică a 
propriei integrităţi, este în acelaşi 
timp coruptă şi  coruptibilă până în 
măduva oaselor.

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
La Revând Market puteti să vindeţi ce 
nu utilizaţi şi să cumpăraţi ieftin ce vă 
trebuie.

Satu Mare: Preşedintele CJ vrea 
să schimbe numele judeţului
Președintele Consiliului 
Judeţean Satu Mare, Adrian 
Ștef (foto), vrea să schimbe 
denumirea judeţului în 
Sătmar, susţinând că astfel se 
restabilește o denumire istori-
că și se renunţă la interpreta-
rea de „sat mai mare”.
„Municipiul poate să fi e Satu 
Mare, nu avem nimic împotri-
vă, dar judeţul și în perioada 
interbelică a fost Sătmar. În 
Maramureș trăiesc maramureșeni, în Bihor bihoreni, numai 
în Satu Mare trăiesc sătmăreni, dar numele judeţului e altul, 
noi atunci ar trebui să fi m satumareni”, a declarat Adrian 
Ștef. Potrivit acestuia, pentru schimbarea numelui ar trebui 
organizat un referendum și nici nu ar trebui schimbate actele 
de identitate decât la expirarea acestora. Ștef a mai anunţat 
că va face demersuri pentru schimbarea denumirii, după ce a 
fost încurajat de oameni atât de etnie română, cât și maghia-
ră sau de șvabi.

Harghita: Primarul şi viceprimarul 
din Miercurea Ciuc, ridicaţi de DNA
Primarul din Miercurea Ciuc, 
Raduly Robert Kalman (foto), 
și viceprimarul Szoke Domokos 
au fost ridicaţi, miercuri du-
pă-amiază, de procurorii DNA, 
care au făcut percheziţii la lo-
cuinţele acestora și la sediul 
primăriei, edilul spunând că 
este cercetat pentru confl ict de 
interese și abuz în serviciu. 
Potrivit unor surse, primarul 
din Miercurea Ciuc este sus-
pectat că ar fi  primit mită 
10.000 de euro lunar de la fi rma căreia i-au fost concesionate 
locurile de parcare. Raduly Robert Kalman are trei aparta-
mente și o casă, două terenuri, precum și obiecte de artă 
contemporană de 16.000 de euro și cărţi de 33.000 de euro. 
Raduly Robert Kalman se afl ă la cel de-al treilea mandat de 
primar al municipiului Miercurea Ciuc. De asemenea, anche-
tatorii au descins și la sediile unor fi rme și la locuinţa lui 
Eross Zoltan, administratorul fi rmei City Parking, cu care 
Primăria Miercurea Ciuc are contract pentru a taxa locurile de 
parcare și pentru a bloca roţile autoturismelor parcare nere-
gulamentar.

Maramureş: O grenadă neexplodată din 
timpul războiului a fost găsită în Baia Mare
O grenadă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost 
găsită în Baia Mare, de o echipă de muncitori care efectua 
miercuri lucrări de modernizare a reţelei de apă. Muncitorii au 
oprit lucrul imediat după ce au făcut descoperirea și au sunat 
la 112. O echipă pirotehnică a sosit la faţa locului, după ce un 
echipaj al Poliţiei Baia Mare a asigurat zona unde a fost desco-
perită grenada. „Am fost solicitaţi prin serviciul 112 (...), că a 
fost găsit material explozibil. Ajunși la faţa locului am consta-
tat că este vorba despre o grenadă din al Doilea Război 
Mondial în stare avansată de degradare (...), va fi  ridicată, 
transportată și depozitată în vederea distrugerii. Există și riscul 
de a exploda. Trebuie avut foarte mare grijă”, a declarat ofi ţe-
rul pirotehnist cpt. Sergiu Balaj.

ȘTIRI DIN TRANSILVANIA

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Pentru marea majoritate, 

patul sau maşina au deve-

nit de domeniul trecutului. 

O nouă modă îşi face apa-

riţia în oraşul de pe Someş: 

sexul în public. Dacă exhi-

biţioniştii nu au nicio pro-

blemă şi îşi văd liniştiţi 

„de treabă”, pudicii se simt 

stânjeniţi de faptul că ast-

fel de acţiuni au loc ziua 

în amiaza mare şi sunt 

îngrijoraţi pentru copii lor. 

Ce fac poliţiştii locali? 

Promit că „vor intensifi ca 

controalele”.

Ultimul caz de acest gen a 

avut loc zilele trecute, când 

un grup de locatari din zona 

parcului Colina, au semnalat 

o situaţie „stânjenitoare” ca-

re se derulează deja de luni 

bune: mai mulţi homosexuali 

preferă să facă sex în văzul 

tuturor. Ce e şi mai îngrijoră-

tor, spun aceştia, este faptul 

că în zonă s-a format o ade-

vărată reţea de prostituţie.

„Dorim să vă semnalăm o 

situaţie stânjenitoare şi poten-

ţial periculoasă. În zona Par-

cului Colina, între aleea cea 

mai de jos şi grupul de case 

de pe strada Colinei nr. 7, 9, 

9A şi 11, începând din aceas-

tă primăvară s-a format un 

loc de întâlnire al unor per-

soane homosexuale care în-

treţin relaţii sexuale în spaţiul 

public profi tând de boscheţii 

şi tufi şurile care împiedică vi-

zibilitatea dinspre aleea de 

plimbare, în schimb se expun 

vizibilităţii din zona caselor”, 

spune Radu Bocăniciu, pe un 

site de reclamaţii şi sesizări.

Clujeanul susţine că homo-

sexualii se întâlnesc în plină 

zi şi fac sex după tufi şurile 

care împiedică vizibilitatea. 

„Aceste persoane îşi oferă ser-

viciile celor care trec prin zo-

nă, unul dintre locatari de pe 

strada Colinei primind astfel 

de avansuri. Activitatea lor se 

desfăşoară sistematic, de re-

gulă în zilele însorite după-ma-

să de pe la orele 16:00-17:00”, 

mai spune Radu.

Clujenii le cer autorităţilor 

locale să ia măsuri pentru a 

împiedica astfel de manifes-

tări. Ei atrag atenţia că pen-

tru cei mici locul a devenit 

periculos. „Au fost colectate 

foarte multe gunoaie lăsate 

de aceste persoane: prezerva-

tive, şerveţele, pături, sticle 

etc. Dat fi ind faptul că aceas-

tă activitate în spaţiul public 

tinde să se permanentizeze şi 

să transforme parcul Colina 

dintr-un loc de recreere şi 

plimbare într-unul de promis-

cuitate şi mizerie, cu potenţi-

al pericol pentru copiii sau 

persoanele vulnerabile care 

trec prin zonă, vă rugăm să 

luaţi măsuri pentru împiedi-

carea degradării acestui spa-

ţiu public”, a precizat Radu 

Bocăniciu.

O altă stradă, 
aceeaşi problemă

Monitorul de Cluj a mai 

semnalat şi cu alte ocazii ast-

fel de cazuri despre persoane 

care fac sex în public. Anul 

trecut, locuitorii unei străzi 

din centrul municipiului 

Cluj-Napoca s-au arătat scan-

dalizaţi de faptul că în fi eca-

re noapte, prostituatele îşi 

aduc clienţii la ei pe stradă.

Oamenii spuneau atunci 

că prostituatele care îşi fac 

veacul în zona statuii Baba 

Novac îşi aduc clienţii pe stra-

da Victor Hugo, în apropierea 

Cimitirului Central şi după ce 

îşi termină treaba lasă în ur-

ma lor doar gunoaie.

„În fi ecare noapte, cel puţin 

două – trei maşini cu femei 

uşoare vin pe strada asta care 

este lăturalnică, înfundată şi în-

tunecoasă. Nu ne-ar deranja cu 

nimic acest lucru, dar după ce 

pleacă, a doua zi dimineaţa es-

te plin de mizerie pe jos”, spu-

nea Dorina Moraru, o femeie 

care locuieşte în apropierea stră-

zii respective. Ea spune că a 

sesizat şi Poliţia, dar oamenii 

legii nu i-au sărit în ajutor. „Am 

sunat şi la Poliţie, prin 112, dar 

ne-au spus că trebuie să îi su-

năm atunci când are loc fapta 

pentru că după aceea ei nu mai 

au ce să facă. Nu ţine de ei cu-

răţarea gunoaielor”, a mai spus 

femeia.

Făgetul, „pavat” 
cu prezervative

Pădurea Făget este un alt 

loc preferat de amatorii de sen-

zaţii tari. Clujenii care locu-

iesc în zonă spun că de fi eca-

re dată, cuplurile lasă în urma 

lor mormane de prezervative.

“În mai multe locuri de pe 

drumul care urcă de la Pensi-

unea Serena până la cabana 

militară sunt aruncate pe jos 

prezervative folosite şi şerve-

ţele”, spunea Andrei Gavrilă, 

pe un site pentru sesizări la 

adresa Primăriei. 

Fac sex în văzul lumii! 
Poliţia, cu mâinile legate
În ultimul timp, clujenii preferă să-şi diversifice locurile 
unde-şi consumă experienţele sexuale.

Poliţiştii au anunţat că vor „intensifi ca” verifi cările în zona parcului Colina

Reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca, cei ai 
Poliţiei Locale și ai Jandarmeriei spun la uni-
son că „își vor intensifi ca controalele” și “vor 
efectua razii în Parcul Colina pentru a preveni 
astfel de acţiuni”.

„Am sesizat Poliţia locală cu privire la proble-
mele semnalate, iar în această zonă vor fi  in-
tensifi cate verifi cările. Acţiunea va avea loc 
alături de Jandarmerie și Secţia 4 Poliţie”, au 
declarat reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca.

Autorităţile folosesc obişnuitul limbaj de lemn
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INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la ORC 
cu nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează 
procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă 
a preţului, în vederea închirierii suprafeţelor de iarbă 
aparţinând Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj.

Preţul de pornire în licitaţie este de 170 lei/ha/an (fără TVA).
Suprafaţa totală: 125,71 ha.
Documentaţia de licitaţie va putea fi  achiziţionată de 

la Secretariatul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj RA, contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de 
la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând 
cu data de 30.04.2015.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor 
depune la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj RA, până la data de 11.05.2015, ora 9:00.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj RA în data de 11.05.2015, 
ora 11:00. Licitaţia se desfășoară după metoda licitaţiei 
deschise competitive, cu strigare cu adjudecare la cel mai 
mare preţ oferit.

Informaţii şi clarifi cări privind desfășurarea procedurii 
se pot obţine de luni până vineri, între orele 09:00 și 
15:00, printr-o solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, la fax nr. 
0264/416.712.

PROGRAMUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN COMUN
PENTRU PERIOADA 1–3 mai 2015

Compania de Transport Public Cluj-Napoca face cunoscut 
publicului călător programul de transport pentru perioada 
1–3 mai 2015:

1–3 mai 2015 – transportul public urban si metropolitan 
se va desfășura între orele 6.00–23.00, conform programului 
pentru zilele de duminică.

Chioscurile de vanzare ale Companiei de Transport 
Public vor avea programul corespunzator cu programul 
de transport.

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

PUBLICITATE

URBANISM

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 
30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare 
și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de 
urbanism, potrivit H.C.L. nr. 148/15.06.2011 privind 
,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea 
sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a 
teritoriului'', a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), vă 
supunem atentiei documentaţia de urbanism:

„P.U.Z. Construire ansamblu „CENTRUM” Apahida

Amplasament: Apahida, Str. Libertăţii Nr: 237, comuna 
Apahida, judeţul Cluj

Benefi ciar: Rusu Simion și asociaţii
Proiectant: S.C. TRIARH S.R.L. arh. Radu Spânu

Observaţiile vor putea fi  transmise în scris la sediul 
Primăriei Apahida Str. Libertatii, 122,Com. Apahida, Cluj, 
407035, tel. 0264 231 777 sau pe adresa de e-mail 
apahida_cj@yahoo.com până în data de 15.05.2015.

Consultarea documentaţiei poate fi  făcută la sediul 
administraţiei publice, SERVICIUL URBANISM, Primăria 
Comunei Apahida în intervalul 29.04.2015 – 15.05.2015, 
zilnic intre orele 10-12.

ANUNŢ CONCURS

Primăria Comunei Ciucea scoate la concurs postul vacant 

de funcţionar public de execuţie, Referent Asistent în cadrul 

compartimentului Financiar-Contabil.

Condiţiile minime de participare la concurs sunt:

- pentru postul de Referent III Asistent: studii medii 

liceale, in domeniul economic, finalizate cu diplomă de 

bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor minim 

6 luni.

Data concursului

-proba scrisă: 08.06.2015

-proba practică:10.06.2015

-interviu:11.06.2015

Concursul va avea loc la sediul instituţiei.

Bibliografi a în baza căreia se va organiza concursul se 

poate procura de la secretariatul primăriei.

PUBLICITATE

Curtea de Apel Alba Iulia 

a casat sentinţa 

Tribunalului Cluj din 2014 

prin care s-a dispus anu-

larea unui act administra-

tiv al Consiliului Judeţean 

Mureş contestat de Regia 

Autonomă Aeroportul 

Internaţional Avram 

Iancu Cluj în litigiul cu 

CJ Mureş şi Regia 

Autonomă Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureş. 

Astfel, după doi ani de zi-

le, Aeroportul din Târgu Mureş 

câştigă acest „război”.

Purtătorul de cuvânt al Cur-

ţii de Apel Alba Iulia, Cosmin 

Muntean, a declarat că instan-

ţa a casat sentinţa pronunţa-

tă de Tribunalul Cluj şi, reju-

decând, a admis excepţia tar-

divităţii formulării plângerii 

prealabile. Instanţa a respins 

ca inadmisibilă acţiunea for-

mulată de RA Aeroportul In-

ternaţional Avram Iancu Cluj 

împotriva CJ Mureş şi a Ae-

roportului Transilvania Târgu 

Mureş. De asemenea, CA Al-

ba Iulia a respins şi recursul 

declarat de CJ Mureş împotri-

va aceleaşi hotărâri, a mai 

spus Cosmin Muntean.

ÎCCJ a admis, în 30 ianuarie, 

cererea de strămutare formula-

tă de CJ Mureş şi RA Aeropor-

tul Transilvania Târgu Mureş, în 

litigiul cu RA Aeroportul Inter-

naţional Avram Iancu Cluj.

În 18 iulie 2013, RA Aero-

portul Internaţional Avram I-

ancu Cluj s-a adresat instan-

ţei cu o acţiune de anulare a 

hotărârii CJ Mureş nr. 107/ 

2011, privind încredinţarea 

serviciului de interes econo-

mic general RA Aeroport Tran-

silvania Târgu Mureş.

Prin hotărârea pronunţată 

în 17 iulie 2014, Tribunalul 

Cluj, ca primă instanţă înves-

tită cu judecarea cauzei, ad-

miţând acţiunea reclamantu-

lui, a dispus anularea actu-

lui administrativ contestat.

Competenţa materială în 

soluţionarea căii de atac a 

recursului, formulat împotri-

va soluţiei pronunţate de Tri-

bunalul Cluj, a aparţinut Cur-

ţii de Apel Cluj-Napoca, dar 

CJ Mureş a formulat o cere-

re de strămutare a judecării 

litigiului, cerere admisă de 

ICCJ. Recursul promovat îm-

potriva sentinţei din 2014, 

pronunţată de Tribunalul 

Cluj, a fost soluţionat astfel 

de către Curtea de Apel Al-

ba Iulia – Secţia contencios 

administrativ şi fi scal.

Războiul aeroporturilor Cluj – Târgu-Mureş, 
tranșat de judecători după doi ani

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj a 

găsit un artifi ciu prin care 

speră că va redeschide 

spitalul din Mociu, după 

ce încercările anterioare 

s-au lovit de refuzul cate-

goric al Ministerului 

Sănătăţii.

În şedinţa de astăzi a Con-

siliului Judeţean va fi  supus 

votului consilierilor proiec-

tul de hotărâre privind aso-

cierea a nouă comune cu fo-

rul judeţean în vederea rea-

lizării unui centru de sănă-

tate multifuncţional în Mo-

ciu, în locul fostului spital, 

închis în 2011 în timpul gu-

vernării Boc.

Mai exact, în clădire ar 

urma să funcţioneze o sec-

ţie exterioară a Spitalului Cli-

nic de Recuperare Cluj, ca-

re va acoperi specialitatea 

interne şi un mic segment 

de pediatrie.

Clădirea fostului spital 

este a Consiliului Local Mo-

ciu, iar Spitalul de Recupe-

rare se află în subordinea 

Consiliului Judeţean. Aces-

ta este motivul pentru care 

este necesară asocierea co-

munelor cu forul judeţean 

astfel încât să poată fi des-

chisă secţia respectivă.

Ministerul Sănătăţii 
nu vrea, dar ar putea 
fi  convins

Managerul Spitalului Cli-

nic de Recuperare, Sanda Pa-

trichi a subliniat că în anii an-

teriori s-a mai încercat redes-

chiderea spitalului din Mociu 

ca secţie a Spitalului de Re-

cuperare, dar nu a fost apro-

bată de Ministerul Sănătăţii.

Autorităţile locale şi jude-

ţene sunt practic la a doua 

încercare. Primul pas este 

aprobarea asocierii care a 

fost respinsă în şedinţa an-

terioară de Consiliu Jude-

ţean. „Consilierii PNL au vo-

tat contra data trecută. E vor-

ba doar de orgolii politice la 

mijloc”, este de părere Hor-

vath Marton, primarul co-

munei Mociu.

Speră la fonduri 
europene

Primăria din Mociu se va ocu-

pa de studiul de fezabilitate, asi-

gurând şi fi nanţarea necesară.

Vakar Istvan, vicepreşedin-

tele Consiliului Judeţean, cu atri-

buţii de preşedinte a precizat că 

deocamdată nu există nimic 

concret legat de fi nanţarea aces-

tui proiect. „Noi putem să îi aju-

tăm şi fi nanciar într-o anumită 

Spitalul electoral Mociu
Consiliul Judeţean se încăpăţânează să caute metode să deschidă 
spitalul din Mociu, în ciuda opoziţiei Ministerului Sănătăţii.

Cu un an înainte de alegeri, PSD lansează tot felul de mesa-
je și face promisiuni.

Unul din acestea este: PSD vrea să repare ce „a stricat Emil 
Boc“. Astfel și-au motivat social democraţii iniţierea proiec-
tului prin care vor să se revină la pensiile „nesimţite“, toc-
mai cu un an înainte de alegeri.

255 de parlamentari au semnat iniţiativa prin care aleșii își asi-
gură bătrâneţi liniștite. Dintre aceștia, șapte au fost de la Cluj.

De asemenea, recent au anunţat că vor mări pensiile milita-
rilor și că se vor crea noi locuri de muncă.

PSD vrea să repare ce „a stricat” Boc

În anul 2011, 67 de spitale din toată ţara, printre care și cel 

din Mociu, au fost închise de Ministerul Sănătăţii. 

Funcţionarea acestor spitale nu se justifi ca din punct de ve-

dere economic, cheltuielile fi ind mai mari decât veniturile, 

nu aveau decât o linie de gardă sau niciuna, aveau foarte 

puţini angajaţi. Mai mult, în unele zone, urgenţele erau asi-

gurate de staţii SMURD din apropiere. În Mociu, distanţa 

faţă de Cluj sau Turda este foarte mică. Între timp s-a des-

chis și o subunitate SMURD în localitate.

De ce a închis Ministerul Sănătății 
spitalul în 2011
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Zece militari ucraineni 

răniţi au fost aduşi în 

România, miercuri 

după-amiază, cu o aero-

navă militară, pentru a fi  

spitalizaţi şi trataţi la 

spitalele militare din 

ţară. 

Ministerul Apărării Naţi-

onale (MApN) a anunţat, 

miercuri dimineaţă, că în ju-

rul orei 16.00 la Baza 90 

Transport Aerian va ateriza 

o aeronavă militară care va 

avea la bord zece militari 

ucraineni răniţi, care vor be-

nefi cia de tratament şi recu-

perare în România. Militarii 

vor fi  trataţi la spitalele mi-

litare din ţară, inclusiv la 

Cluj.

Potrivit Mediafax, minis-

trul Mircea Duşă afi rma, re-

cent, că mai mulţi medici ro-

mâni au mers la Kiev, în 

Ucraina, pentru trierea răni-

ţilor, iar zece dintre aceştia 

vor fi  aduşi şi trataţi în spi-

tale militare din România. 

”Au fost medicii militari la 

Kiev, au făcut trierea paci-

enţilor, sigur că urmează ca 

pe cale diplomatică să rezol-

văm problemele actelor de 

identitate ale răniţilor pe ca-

re urmează să-i aducem în 

România. Am înţeles că ze-

ce persoane au fost pregăti-

te pentru a fi  aduse şi trata-

te în Spitalul Militar din Bu-

cureşti şi în alte spitale mi-

litare din ţară”, afi rma Mir-

cea Duşa. Pe lângă Spitalul 

Militar Central din Bucureşti, 

reţeaua medicală a MApN 

cuprinde alte zece spitale mi-

litare, la Focşani, Galaţi, Con-

stanţa, Iaşi, Piteşti, Sibiu, 

Braşov, Craiova, Timişoara 

şi Cluj.

Militari ucraineni răniţi 
vor fi trataţi la Spitalul 
Militar din ClujLa şedinţa de astăzi a 

Consiliului Judeţean Cluj, 

deliberativul este chemat 

să-şi asume prin hotărâre 

încetarea contractului de 

fi nanţare pentru proiectul 

parcului industrial 

Tetarom IV. 

„Renunţarea la banii euro-

peni de cofi nanţare pentru 

acest obiectiv economic şi tre-

cerea în sarcina bugetului lo-

cal a fondurilor necesare fi -

nalizării acestuia. Asta din ca-

uza faptului că perioada de 

programare aferentă POR 2007 

– 2013 are termen de fi nali-

zare în 31decembrie 2015 – 

un termen imposibil de reali-

zat acum”, susţine consilie-

rul judeţean Mihai Seplecan.

Seplecan susţine că lucră-

rile la acest obiectiv au fost 

demarate în data de 15 mai 

2014, termenul de fi nalizare, 

fi ind de 20 de luni, la o va-

loare a lucrărilor de 

36.355.757,95 lei, fără TVA.

„Urmare a contestaţiei li-

citaţiei despuse de către Soci-

etatea Tehnodomus şi câşti-

garea acesteia la Curtea de 

Apel Cluj, lucrările au fost 

suspendate, ocazie cu care s-a 

reluat evaluarea ofertelor în 

cadrul licitaţiei. Drept pentru 

care, la 14 octombrie 2014, 

s-a semnat un contract de exe-

cuţie cu asocierea dintre ACI 

Cluj, Nord Conforest SA, Elec-

tromontaj SA şi SC Erbi Prod 

Com SA, cu începerea lucră-

rilor la data de 7 noiembrie 

2014 şi cu un termen de fi na-

lizare de 18 luni, noua valoa-

re a lucrărilor fi ind stabilită 

la 34.634.870,41 lei fără TVA”, 

a mai precizat Seplecan.

Seplecan spune că există 

nenumărate concordanţe în 

acest contract de fi nanţare.

„Din mai 2014, data pri-

mului contract de execuţie 

plus 20 de luni, rezultă că fi -

nalizarea lucrărilor cădea în 

ianuarie 2016, iar din noiem-

brie 2014, data celui de-al doi-

lea contract de execuţie plus 

18 luni, rezultă un termen de 

fi nalizare în luna mai 2016. 

Deci, şi în cazul primului con-

tract, se depăşea cu o lună 

termenul de execuţie descris 

acum imperativ la justifi cări 

de către decidenţii CJ Cluj că 

implementarea proiectului nu 

poate depăşi data de 31 de-

cembrie 2015”, susţine consi-

lierul judeţean.

Seplecan susţine că proiec-

tul revizuit a fost predat la re-

gistratura Consiliului Judeţean 

Cluj de către proiectant la da-

ta de 25 martie 2015, şi s-a con-

statat faptul că, „acţiunea de 

revizuire a acestuia, a generat 

o majorare a valorii lucrărilor 

cu aproximativ 12.400.000 lei, 

fără TVA, reprezentând un pro-

cent de 37% din valoarea con-

tractului de lucrări şi, implicit, 

generează majorarea corespun-

zătoare a contribuţiei Judeţu-

lui Cluj la cheltuielile neeligi-

bile ale proiectului”.

„Deci din noiembrie 2014 şi 

până în martie 2015 (cam 5 

luni), că tot era timp gârlă pâ-

nă la implementarea proiectu-

lui, care nu poate depăşi data 

de 31 decembrie 2015, s-a lucrat 

intens pentru a se stabili o ma-

jorare a lucrărilor cu 12.400.000 

lei, fără TVA. Credeţi că deci-

denţii CJ Cluj îşi asumă indo-

lenţa cu care s-a lucrat şi la im-

plementarea acestui obiectiv 

economic? La fel ca şi la obiec-

tivul Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor, la fel ca 

şi pentru atragerea de fonduri 

pentru Proiectul de Transport 

Intermodal, decidenţi ai CJ Cluj 

au ales să nu-şi facă datoria fa-

ţă de clujeni. Cine răspunde pen-

tru banii europeni la care sun-

tem nevoiţi să renunţăm şi la 

acest obiectiv de investiţii? Că-

ci sunt funcţionari care au în-

casat bani pentru implementa-

re, întreb, din nou, cum recu-

perăm banii cheltuiţi degeaba, 

fără concretizarea investiţiilor”, 

se întreabă Seplecan.

În fi nal, Seplecan susţine că 

banii europeni care se vor pier-

de pe acest obiectiv de investi-

ţii se pot reloca, conform legii, 

către lucrări din Cluj-Napoca.

Seplecan: Tetarom IV, alţi bani europeni 
irosiţi la Consiliu Județean Cluj

Vakar Istvan (UDMR) și Ioan Oleleu (PSD) - vicepreședinți ai Consiliului Județean Cluj - inaugurau în mai 2014 
demararea lucrărilor de construire a Tetarom IV

măsură”, a adăugat vicepreşe-

dintele Consiliului Judeţean.

Pe de altă parte, primarul 

din Mociu speră la fonduri eu-

ropene. „Noi nu avem de un-

de să asigurăm banii pentru 

repararea clădirii. Am vorbit 

şi cu primarii din celelalte co-

mune şi nu au nici ei buget 

mare. Noi sperăm să reuşim 

prin fonduri europene”, spu-

ne Horvath Marton.

Ce a fost în Mociu 
înainte de 2011

Până în anul 2011, în co-

muna Mociu a funcţionat 

un centru de sănătate cu 

personalitate juridică cu do-

uă secţii medicale: medici-

nă internă şi pediatrie. Pa-

cienţii beneficiau de servi-

cii medicale de specialita-

te în regim de internare con-

tinuă, consultaţii medicale 

de specialitate, analize de 

laborator, ecografii abdo-

minale. Centrul de Sănăta-

te Mociu a deservit un nu-

măr de şapte comune (Mo-

ciu, Cămăraşu, Geaca, Ţa-

ga, Cătina, Suatu, Palatca, 

Căianu) cu o populaţie aron-

dată de circa 22.000.

Cu câteva zile înainte 
de ședinţa Consiliului 
Judeţean din 30 mai 
în care a fost supus 
votului consilierilor, 
pentru prima dată, 
proiectul de hotărâre 
privind asocierea ce-
lor nouă comune cu 
forul judeţean, presa 
locală anunţa redes-
chiderea spitalului din 
Mociu. Ulterior însă, 
proiectul de hotărâre 
a căzut ca urmare a 
voturilor „împotrivă” 
ale consilierilor PNL. 

Redeschiderea spitalului, anunțată 
în presa locală

Primarul comunei Mociu speră să primească fonduri europene pentru repararea clădirii spitalului

Dumneavoastră v-ați interna într-un spital ca acesta?

Spitalul din Mociu se degradează pe zi ce trece 

Așa arăta spitalul la un moment dat: pereți scorojiți, 
mobilier vechi, iar paturile erau ruginite
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

„Optimizarea şi creşterea efi cienţei fi rmei S.C. TRANSIMONT S.R.L. prin 
achiziţionarea de softuri 

şi echipamente TIC“
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Cluj-Napoca, 30.04.2015

S.C. TRANSIMONT S.R.L. cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, înfi inţată la data de 

17.01.2003, Cod de înregistrare fi scală RO 15137597, str. Horea, nr. 8, jud. Cluj, s-a 

derulat, începând cu data de 14.10.2013, proiectul “Optimizarea și creșterea efi cienţei 

fi rmei S.C. TRANSIMONT S.R.L. prin achiziţionarea de softuri și echipamente TIC”, co-fi nanţat 

prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 

967/331 din 14.10.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, 

Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – „Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor 

pentru sectoarele privat și public” a POS CCE.

Valoarea totală a proiectului a fost de 918913,26 lei, din care asistenţa fi nanciară 

nerambursabilă este de 449830,02 lei, din care 372009.43 lei din FEDR și 77820.59 lei 

din bugetul naţional.

Proiectul s-a implementat în localitatile Cluj-Napoca și Zalău pe o durată de 24 luni.

Rezultatele proiectului: implementarea sistemului ERP și CAD, înlocuirea echipamentelor 

hard existente cu echipamente noi și performante, 10 persoane instruite pentru folosirea 

aplicaţiei informatice.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: S.C. TRANSIMONT S.R.L.
Nume persoană contact: Pakai Mariana

Funcţie: Inginer Mecanic

tel. 0733.065.564, fax. 0264.202.085, e-mail: mariana.pakai@transimont.ro

 Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ că 

in perioada 04.05.2015 – 09.05.2015 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 107N:Gura Râșca-Someșu Rece,km 28+612- 36+200;

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)

Reciclare strat rutier pe DJ 161E:Habadoc-Buza,km 8+000 – 15+350

Covor asfaltic DJ 161D : Nires-Unguras-Vl Ungurasului, km 17+900 – 22+700

Lucrari de intretinere drumuri pietruite pe urmatoarele sectoare:

- DJ 161:Dăbâca-Panticeu-Sărata , km 41+100 – 49+050

Lucrari de intretinere imbracaminti asfaltice( plombari)

-DJ 109E:Viile Dejului-Cetan ,km 1+700 – 11+965

-DJ 109:Rascruci-Borsa-Aschileu ,km 0+000 – 31+100

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.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SOCIETĂŢII TRANSILVA INVEST S.A., cu sediul 
Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr nr. 93A, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. 
J12/3575/2004, C.U.I. 16818449, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR pentru data de 31.05.2015, ora 13:00, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 22.05.2015, care au 
dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1.  Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea 
desfășurată în 2014.

2.  Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului fi nanciar aferent exerciţiului fi nanciar 
2014.

3.  Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: bilanţul și contul de profi t și pierdere, pe 
anul 2014.

4.  Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate 
pentru 2015.

5.  Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 
2014.

Documentele privind ordinea de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii 
începând cu data convocării.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu 
excepţia Consiliului de Administraţie, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în 
original la sediul societăţii până la 28.05.2015 inclusiv. În cazul în care la prima convocare 
nu vor fi  întrunite condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru data de 
01.06.2015, în același loc, aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
COLDEA GHEORGHE DOREL

Planul Camerei 

Deputaţilor a decis, mier-

curi, să retrimită la comi-

sia de cod electoral pro-

iectele referitoare la legea 

fi nanţării partidelor şi 

legea partidelor, infor-

mează Hotnews.

Decizia a venit după ce 

s-au găsit neconcordanţe în-

tre textul propus şi textul ca-

re a ajuns în plen.

„Deoarece faţă de repor-

tul discutat ieri în Comisia 

de cod electoral şi cel prezen-

tat nouă astăzi au apărut o 

serie de articole, unele din-

tre ele cu caracter corelativ, 

care nu sunt puse de acord 

şi care nu au fost discutate 

în comisie, vă solicit retrimi-

terea acestor proiecte la co-

misie“, a declarat Marian Ne-

acşu, liderul PSD.

De asemenea, el a rugat 

membrii comisiei să rezolve 

problema până marţi, în cel 

mai rău caz, pentru ca apoi 

proiectele să ajungă în plen 

miercurea viitoare.

Propunerile legislative re-

feritoare la modifi carea legii 

partidelor şi a cererii privind 

legea fi nanţării partidelor po-

litice au fost adoptate de că-

tre Senat, la 22 aprilie, după 

care ar fi  urmat să intre în 

dezbatere şi vot la Camera De-

putaţilor, decizională.

Unul dintre obiecţiile pre-

şedintelui se referă la faptul că 

partidele pot contracta numai 

prin acte notariale autentice, 

iar termenul de restituire nu 

poate fi  mai mare de 3 ani.

Legea partidelor și cea a finanțării lor,

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Senatorii jurişti au votat 

săptămâna aceasta elimi-

narea încătuşării la 

corupţi. Cel mai probabil, 

iniţiativa va ajunge la 

Senat în cursul săptămâ-

nii viitoare şi ulterior la 

Camera Deputaţilor.

Deputaţii vor avea astfel 

ultimul cuvânt în ce priveşte 

această iniţiativă, fi ind for de-

cizional. Deputaţii clujeni, ai 

puterii şi opoziţiei deopotri-

vă, nu au încă un răspuns 

„bătut în cuie“.

Deputaţii decid

Liberalii nu au formulat 

un punct de vedere defi nitiv. 

Deputatul PNL de Cluj Radu 

Zlati subliniază că „în prin-

cipiu“, încătuşarea nu trebu-

ie eliminată în cazul corup-

ţilor. „Ca principiu, eu per-

sonal nu văd de ce am elimi-

na încătuşarea. Amintesc fap-

tul că până şi fostul şef al 

FMI a apărut în cătuşe la te-

levizor. Pe de altă parte, nu 

trebuie să reproşăm televiziu-

nilor faptul că mediatizează a-

ceste incidente, mai ales în ul-

tima vreme, fi ind implicaţi po-

liticieni. Cred că instituţiile 

implicate, DNA, Poliţia, ar 

trebui să aibă grijă la expu-

nerea celor implicaţi, să exis-

te nişte măsuri de logistică, 

măsuri care să îi ferească de 

circ mediatic. Nu cred că ce-

ea ce vrea CNA – de a nu-i 

mai arăta la televizor încă-

tuşaţi pe cei cercetaţi – este 

o măsură“, a spus Radu Zlati.

Deputatul PSD de Cluj Cor-

nel Itu spune, mai tranşant, 

că nu este fi resc ca persoa-

nele implicate în cazuri de 

corupţie să fi e umilite la te-

levizor, fi indu-le încălcate 

anumite drepturi.

„Nu cred că persoana în ca-

uză, cercetată trebuie să fi e 

umilită la televizor prin circ 

mediatic. Cred că măsura tre-

buie păstrată pentru persoane-

le violente. Dacă ulterior se do-

vedeşte că acea persoană a fost 

nevinovată, înseamnă că i-au 

fost încălcate drepturile. Nu 

spun că susţin sau nu elimina-

rea încătuşării în cazul celor 

corupţi pentru că încă nu am 

un punct de vedere defi nitiv în 

acest sens, nu ştiu încă cum 

voi vota“, a spus Itu.

Se simt umiliţi

Comisia Juridică a Senatu-

lui a avizat marţi controver-

satul proiect de lege iniţiat de 

senatorul PSD Şerban Nico-

lae care prevede că acuzaţii 

de corupţie nu vor mai fi  în-

cătuşaţi, urmând ca plenul să 

se pronunţe prin vot, iar pro-

iectul să fi e trimis şi Camerei 

Deputaţilor.

Proiectul s-a afl at, marţi, 

pentru a treia oară pe ordi-

Se grăbesc să scape 
După ce DNA a cerut o serie de arestări în Parlamentul României,  

CORNEL ITU |  deputat 
PSD

„Nu cred că 
persoana în cauză, 
cercetată trebuie să 
fi e umilită la 
televizor prin circ 
mediatic. Cred că 
măsura trebuie 
păstrată pentru 
persoanele violente

ȘERBAN NICOLAE | inițiatorul proiectului de 
lege

„Suspectul sau inculpatul să poată fi  dus cu 
mandat (...) dacă acesta este cercetat pentru 
o infracţiune intenţionată contra vieţii, care a 
cauzat vătămarea corporală sau moartea 
unei persoane“
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Agent local vânzare publicitate - part time 

Ce sarcini urmează să vă revină?

Ce ne dorim de la Dumneavoastră?

Pentru ce locaţie vă căutăm?

Ce vă oferim?

Sunteţi interesat /ă?

Persoana de contact: Andrei Stanică

S.C KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S
Str. Barbu Văcărescu, Nr.120-144
RO-020284 Bucureşti, Sector 2
Web: www.kaufl and.ro/cariere

Grupul Kaufland se
numără printre cele mai
mari companii de retail
din Europa.

Noi oferim angajaţilor
noştri măsuri efective
de dezvoltare
profesională, precum
şi programe interne în
vederea unei calificări
superioare.

Formarea continuă
reprezintă un instrument 
obligatoriu pentru 
atingerea permanentă
a succesului.
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OPORTUNITĂŢI DE AFACERI ÎN DOMENIUL TEXTILELOR TEHNICE 
ŞI MATERIALELOR NEŢESUTE – TECHTEXTIL 2015

Camera de Comerţ şi Industrie Chemnitz, Germania, împreună cu partenerul local Centrul de 
Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca şi în colaborare cu alte 12 organizaţii Enterprise Europe Network 
din ţări precum Grecia, Olanda, Franţa, Italia şi Turcia, organizează la Frankfurt/Main, Germania, în 
zilele de 5 şi 6 mai 2015, un eveniment de întâlniri de afaceri şi brokeraj internaţional destinat fi rmelor 
din domeniul textilelor tehnice, materialelor neţesute şi textilelor inovatoare. Evenimentul va avea 
loc cu ocazia târgului internaţional TECHTEXTIL 2015, care se desfăşoară în perioada 4 – 7 mai 2015, 
în incinta complexului expoziţional Frankfurt Messe din Frankfurt/Main, Germania.

Organizat o dată la doi ani în incinta complexului expoziţional Frankfurt Messe din Frankfurt/Main, 
Germania, Techtextil este un târg de referinţă în domeniul textilelor tehnice, materialelor neţesute și 
textilelor inovatoare, reprezentând un punct de reper în comerţul internaţional.

Târgul internaţional Techtextil prezintă o gamă largă de produse și elemente de know-how care 
acoperă întreg spectrul de textile tehnice, materiale neţesute și textile inovatoare pentru îmbrăcăminte, 
având aplicabilitate în 12 domenii de activitate care folosesc tehnologii textile moderne, cum ar fi : 
agricultură, construcţii, confecţii, design interior, industrie, medicină, protecţie, ambalaje etc.

Cunoscut fi ind faptul că cele mai bune afaceri sunt cele încheiate prin contact direct, un amplu 
eveniment de întâlniri de afaceri și brokeraj internaţional va fi  organizat în zilele de 5 și 6 mai 
2015 în cadrul târgului internaţional Techtextil, oferind fi rmelor participante cadrul ideal de 
ofertare, negociere și contractare.

Printre participanţii la evenimentul de brokeraj se numără și 11 fi rme românești din Transilvania, 
pentru care Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, în calitate de organizaţie Enterprise 
Europe Network și partener local al evenimentului, le asigură servicii de asistenţă gratuită cu 
privire la înscrierea la eveniment, programarea întâlnirilor, consultanţă tehnică în timpul întâlnirilor 
și la încheierea parteneriatelor de afaceri.

Evenimentul de întâlniri de afaceri și brokeraj internaţional organizat în cadrul Techtextil 2015 
se înscrie în programul de activităţi promovat de consorţiul BISNet Transylvania și se adresează 
cu preponderenţă antreprenorilor și managerilor fi rmelor din domeniul textilelor tehnice, 
materialelor neţesute și textilelor inovatoare, fi ind susţinut de către Comisia Europeană – Agenţia 
Executivă pentru IMM-uri (EASME), prin programul European COSME (Programul pentru 
competitivitatea întreprinderilor și pentru IMM-uri).

Despre CENTI şi Enterprise Europe Network
De peste 7 ani, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este una din cele peste 600 de 

organizaţii ale Enterprise Europe Network, care reprezintă o reţea extinsă în peste 50 de ţări din întreaga 
lume. Enterprise Europe Network a fost creată de către Comisia Europeană pentru a veni în sprijinul 
IMM-urilor dar și al întreprinderilor mari, al centrelor de cercetare sau al universităţilor din toată Europa, 
având ca scop creșterea competitivităţii economice și a gradului de inovare al acestora. Serviciile de asistenţă 
oferite IMM-urilor de Enterprise Europe Network prin intermediul CENTI.

Cluj-Napoca sunt gratuite, având un caracter complex și specializat, dintre care menţionăm doar cele 
mai importante: identifi carea de parteneri de afaceri din străinătate; asistenţă la elaborarea propunerilor 
de proiecte în cadrul programelor cu fi nanţare europeană; evaluarea gradului de inovare al fi rmei, în 
vederea participării la programul Orizont 2020; promovarea tehnologiilor și produselor inovative 
românești, în vederea găsirii de investitori potriviţi și realizarea de transfer tehnologic transnaţional.

Biroul PR și Comunicare CENTI Cluj-Napoca
Tel: +40 264-420590; Fax: +40 264-420667
E-mail: centi@icia.ro; Web: www.centi.ro
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 retrimise la Comisia specială
Un alt amendament pre-

vede că restituirea împrumu-

turilor se poate face doar 

prin virament bancar, cele 

nerestituite fi ind considera-

te donaţii.

În ceea ce priveşte legea fi -

nanţării partidelor, comisia a 

completat un amendament re-

feritor la faptul că împrumu-

turile nerestituite se vor nu-

mi donaţii cu acordul ambe-

lor părţi, dacă nu s-a atins în 

anul respectiv plafonul pen-

tru donaţii prevăzut.

de cătuşe
politicienii îşi fac legi care să îi protejeze.

nea de zi a senatorilor ju-

rişti, în contextul în care li-

beralii s-au declarat împotri-

va lui.

Senatorul PSD a explicat zi-

lele trecute că iniţiativa a fost 

generată de faptul că „în mul-

te situaţii, încătuşarea poate 

să fi e o formă de umilire a per-

soanei în cauză", mai ales în 

cazul în care aceasta nu a co-

mis infracţiuni cu violenţă, pre-

văzute în Codul Penal, cum ar 

fi  tâlhăria, omorul sau violul.

Totodată, senatorul a pro-

pus ca acuzaţii de fapte de 

corupţie să nu mai fi e ares-

taţi preventiv, ci cel mult la 

domiciliu.

Termenul de adoptare ta-

cită a proiectului legislativ es-

te 7 mai.

Senatorul PSD Şerban Ni-

colae a mai explicat, la mo-

mentul iniţierii proiectului, 

că vrea ca politicienii care nu 

săvârşesc infracţiuni violen-

te să nu mai fi e arestaţi, ast-

fel că „suspectul sau incul-

patul să poată fi  dus cu man-

dat (...) dacă acesta este cer-

cetat pentru o infracţiune in-

tenţionată contra vieţii, care 

a cauzat vătămarea corpora-

lă sau moartea unei persoa-

ne“. Măsura, spunea parla-

mentarul, ar trebui să nu se 

aplice cazurilor de corupţie.

Modifi carea Codului 
Penal va afecta 
investigarea corupţiei

Direcţia Naţională Antico-

rupţie (DNA) consideră că 

iniţiativa legislativă a sena-

torului PSD Şerban Nicolae 

– privind modifi carea Codu-

lui de Procedură Penală – 

poate afecta mersul investi-

gaţiilor în dosarele de corup-

ţie. Instituţia anticorupţie vor-

beşte despre o „atingere sem-

nifi cativă a capacităţii inves-

tigative a DNA“, scrie revis-

ta22.ro.

DNA atrage atenţia asupra 

unor puncte ce „ar putea să 

afecteze efi cienţa investiga-

ţiilor in dosarele de corup-

ţie”, potrivit unui comunicat 

al instituţiei. Concret, Direc-

ţia Anticorupţie atrage aten-

ţia asupra modifi cărilor din 

patru puncte de vedere şi anu-

me introducerea unei noi mă-

suri preventive – arestul se-

ver, problema mandatului de 

aducere, reducerea duratei 

controlului judiciar şi noi dis-

poziţii privind încătuşarea in-

culpaţilor.

RADU ZLATI |  deputat 
PNL

„Nu văd de ce am 
elimina 
încătuşarea. 
Amintesc faptul că 
până şi fostul şef al 
FMI a apărut în 
cătuşe la televizor“

TERMEN

7 mai
este data până la 
care proiectul 
legislativ trebuie 
dezbătut, în caz 
contrar fi ind 
adoptat tacit (fără a 
fi  luat în discuție)

DNA, PRIVIND MODIFICAREA CODULUI DE 
PROCEDURĂ PENALĂ

„ Legea ar putea să afecteze efi cienţa 
investigaţiilor in dosarele de corupţie“
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A devenit o tradiţie ca, an 

de an, românii să iasă la 

iarbă verde pentru a săr-

bători cu mititei, grătare 

şi bere ziua de 1 Mai. 

Dacă în alte judeţe, auto-

rităţile au făcut eforturi 

pentru a oferi un program 

diversifi cat şi atractiv 

pentru această miniva-

canţă, judeţul Cluj nu 

excelează la acest capitol.

Cu un program sărac spre 

inexistent de petrecere a tim-

pului liber, cel mai probabil, 

singura opţiune a clujenilor 

va fi  tradiţionala pădure Fă-

get, asta dacă vremea va ţi-

ne cu ei. Din păcate, însă, 

meteorologii anunţă că sunt 

şanse ridicate să plouă.

Un studiu din 2013 realizat 

pentru Ziua Muncii de către In-

stitutul Român pentru Evalua-

re şi Strategie (IRES) arăta că 

peste jumătate dintre români 

cred că această zi era sărbăto-

rită mai frumos în trecut decât 

în prezent.

Făget, Beliş, Fântânele 
sau Salina Turda

În aceste trei zile, clujenii 

pot vizita Salina Turda care con-

stituie astăzi un adevărat mu-

zeu de istorie a mineritului în 

sare sau pot alege să încingă 

grătarele pe malul lacului Tar-

niţa. De asemenea, Lacul Be-

liş-Fântânele este un alt loc ca-

re poate fi  ales pentru relaxare 

şi distracţie. O altă opţiune de 

petrecere a timpului sunt băi-

le sărate de la Cojocna.

Mocăniţa nu trece 
prin Cluj

Cinci ore şi jumătate de în-

cântare, peisaje spectaculoase, 

aer curat şi muzică populară. 

Asta îi aşteaptă pe turiştii care 

vor merge cu Mocăniţa în va-

canţa de 1 mai. De altfel, sin-

gura modalitate de a vizita Va-

lea Vaserului este pe aceasta 

ultima cale ferată forestieră ac-

tivă din Munţii Carpaţi. Bătrâ-

na Mocăniţă, porneşte la ora 

09:00 din Vişeul de Sus. O că-

lătorie costă între 46 şi 83 de 

lei şi poate include o masă tra-

diţională. De 1 mai, turiştilor li 

se pregăteşte un program spe-

cial. „Vom pune în funcţiune 

toate locomotivele disponibile, 

adică toate patru. Cea mai ve-

che, Măriuţa, are 100 de ani. 

De 2 mai vom organiza un spec-

tacol folcloric, cu un ansamblu 

tradiţional, de la noi din zonă”, 

spune Ioana Coman, adminis-

tratorul Căii Ferate din Vişeul 

de Sus, potrivit digi24.ro. Pe 

lângă plimbarea cu trenul, tu-

riştii se pot opri pentru un pic-

nic într-un loc special amena-

jat.

Dracula Festival

Un bal, concursuri medieva-

le, simulări de lupte între cava-

leri şi povestea personajului Dra-

cula spusă de strănepotul lui 

Bram Stoker se vor desfăşura la 

Hunedoara, în minivacanţa de 

1 mai, în cadrul „Dracula Fes-

tival 2015”. Prima zi a festivalu-

lui se va încheia cu un bal me-

dieval cu muzică de petrecere, 

vals, concert de vioară şi spec-

tacole cu foc, unde ţinuta me-

dievală este obligatorie. În cea 

de-a doua zi a festivalului se vor 

organiza turniruri şi concursuri 

medievale, echitaţie, tir cu ar-

cul, simulări de lupte între ca-

valeri şi lecţii de spadă.

Aquapark în ţară 
şi străinătate

Pentru cei care vor să mear-

gă la ştrand, vecinii din Unga-

ria au porţile deschise pe tot 

parcursul anului. Complexul de 

nataţie din Debrecen este des-

chis non-stop. Aquapark-ul es-

te acoperit cu o cupolă imensă, 

sub care se găsesc bazinele, cas-

cadele şi palmierii. Cei care nu 

vor să plece din ţară se pot du-

ce la Băile Felix din Oradea.

Din 1 Mai „m
a mai rămas 
Ziua de 1 mai este un prilej bun pentru m
de la marginile oraşelor şi să încingă gră

Potrivit unui sondaj realizat 
în 2014, berea este băutura 
preferată a românilor de 1 
mai, iar cel mai popular pre-
parat alimentar sunt micii. 
Aproape doi români din cinci 
beau bere atunci când se 
afl ă în concediu, berea ocu-
pând primul loc în topul bă-
uturilor consumate într-o 
astfel de perioadă.

Berea şi micii, 
de nelipsit

Abonează-te la 
monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în 

fiecare lună

0264.59.77.00
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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 

PUBLICITATE

uncitoresc”
ziua liberă și micii

mulţi români să ia cu asalt pădurile 
ătarele.

Potrivit Legii 54/2013, activităţile de pic-
nic pot fi  organizate numai în zone speci-
al amenajate sau în zone indicate pentru 
picnic, care aparţin domeniului public 
sau privat al statului și unităţilor admi-
nistrative-teritoriale, zone în care există 
utilităţi și facilităţi pentru desfășurarea 
unor astfel de activităţi și este permisă 
aprinderea focului.

Potrivit legii, cine aprinde focul în lo-
curi care nu sunt amenajate pentru 
acest lucru riscă amenzi între 100 şi 
5.000 de lei.
În zonele amenajate pentru picnic, cetă-
ţenii trebuie să respecte mai multe re-
guli, printre care: păstrarea curăţeniei și 
aruncarea deșeurilor doar în containere-
le special amenajate; aprinderea focului 
doar în locurile special amenajate, su-
pravegherea arderii și stingerea jarului 
după încheierea activităţii; folosirea toa-
letelor ecologice, parcarea autovehicule-
lor doar în zonele amenajate în acest 
scop și păstrarea liniștii și ordinii publice.

La data de 1 mai 1886, sute de mii de mani-
festanţi au protestat pe tot teritoriul Statelor 
Unite, iar circa 35.000 de muncitori au câști-
gat dreptul la ziua de muncă de 8 ore, fără 
reducerea salariului. În anul 1889, Congresul 
Internaţionalei Socialiste a decretat ziua de 1 
mai ca Ziua Internaţională a Muncii, în me-
moria victimelor grevei generale din 
Chicago, ziua fi ind comemorată prin mani-
festaţii muncitorești. Cu timpul, 1 mai a de-
venit sărbătoarea muncii în majoritatea ţări-
lor lumii, diversele manifestări căpătând am-
ploare pe măsură ce autorităţile au convenit 
cu sindicatele ca această zi să fi e liberă.

În ţările comuniste, ziua de 1 mai a fost trans-
formată într-o sărbătoare de stat însoţită de 
defi lări propagandistice. Regimurile comunis-
te încercau să instrumenteze politic o veche 
tradiţie a mișcării muncitorești internaţionale.

Muncitorii clujeni participau la defi larea din 
faţa Teatrului Naţional din Cluj, iar după-ma-
sa ieșeau la iarbă verde în pădurile Hoia sau 
Făget unde prăjeau mici și jucau fotbal.

După 1990, ziua nu mai are importanţă pro-
pagandistică, însă a rămas zi liberă, iar lu-
mea o celebrează de obicei în aer liber, în 
parcuri, la munte sau la mare.

Ce prevede „legea picnicului”

Cum era înainte de 1989?

Familie la grătar în Hoia de 1 mai în anii 1980

Prieteni la grătar de 1 mai în pădurea Făget în anii 1980
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† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Bartolomeu ANANIA

Pericopa evanghelică pe ca-

re aţi ascultat-o astăzi ne pune 

în faţă un om care suferea de 

o boală veche, o paralizie ge-

neralizată, care-l obliga să za-

că întins pe o targa, dar a că-

rui adevărată mare suferinţă e-

ra singurătatea. Era unul din 

zecile – dacă nu sutele – de 

bolnavi care zăceau în cele cinci 

foişoare ale unui bazin din ce-

tatea Ierusalimului, Betezda, 

nume ce se traduce „Casa Mi-

lostivirii”. După toate probabi-

lităţile, numele i se datora fap-

tului că în el se petreceau mi-

nuni. Din când în când, un în-

ger al milostivului Dumnezeu 

se pogora în apă şi o agita cu 

aripile. Minunea devenea ope-

rantă asupra primului suferind 

care se arunca în apă: de înda-

tă, el devenea sănătos.

Ierusalimul era în sărbătoa-

re, iudei din toate colţurile lu-

mii veneau la templu. Nici foi-

şoarele Betezdei nu erau scuti-

te de forfotă. Unii aveau cunoş-

tinţe printre bolnavi, alţii le îm-

părţeau ajutoare, alţii umblau 

printre ei din simplă curiozita-

te, sau – cine ştie? – nutrind do-

rinţa secretă de a fi  martorii u-

nei minuni. Se ştia că îngerul 

Domnului se pogora „din când 

în când”, adică prin surpriză, la 

un timp nedeterminat, ceva în 

genul a ceea ce ştim noi acum 

despre Parusie, adică despre a 

doua venire a Domnului.

Iată că din mulţimea mişcă-

toare Se desprinde Iisus, care Se 

opreşte lângă paraliticul nostru 

şi-i pune o întrebare retorică: 

„Vrei să te faci sănătos?” O în-

trebare retorică e oarecum de 

prisos, deoarece în ea se afl ă şi 

răspunsul. Replica ar fi  fost: – 

Auzi colo, oare nu pentru asta 

stau eu aici de treizeci şi opt de 

ani, adică de o viaţă de om?... 

În fapt, întrebarea lui Iisus ur-

măreşte nu răspunsul deja ştiut, 

ci mărturisirea motivaţiei lui: De 

ce, după atâta amar de vreme, 

nu te-ai făcut sănătos? Paraliti-

cul îl intuieşte şi motivează: 

„Doamne, om nu am ca să mă 
arunce în scăldătoare când se 
tulbură apa; că până merg eu, 
altul se coboară înaintea mea”.

De aici trebuie să desprindem 

două lucruri. Mai întâi, acest loc 

de suferinţă presupunea o per-

manentă stare de veghe, ziua şi 

noaptea, pentru ca bolnavul să 

nu rateze momentul oportun. în 

al doilea rând, fi ecare suferind 

avea alături unul, doi sau mai 

mulţi oameni, fi e rude, fi e prie-

teni, fi e voluntari anonimi, care 

îl asistau, permanent sau prin 

rotaţie, şi care îl aruncau în apă 

exact când trebuia. Ei bine, pa-

raliticul nostru nu avea pe ni-

meni. Nu cunoaştem cauza. Poa-

te că nu era localnic, poate că 

venise de undeva de departe, 

poate că nu avea rude şi nici pri-

eteni, şi nici că cineva dintre pe-

lerinii Ierusalimului se îndurase 

să stea cu el măcar o zi, măcar 

un ceas. Personalul de serviciu 

al aşezământului – de obicei, 

plătit – se simţea obligat doar 

să-i aducă hrana şi, eventual, să-i 

schimbe aşternutul de pe targa. 

„Restul” nu privea pe nimeni, îl 

privea doar pe el. Iar el îşi trăi-

se treizeci şi opt de ani din via-

ţă aşteptând, aşteptând, aştep-

tând... Aşteptarea însă presupu-

ne, neapărat, speranţă. Nimic nu 

se întâmpla cu el în Betezda, dar 

el continua să spere. Mai mult, 

părea împăcat cu gândul că, chiar 

dacă speranţa i se va dovedi za-

darnică şi că minunea, până la 

urmă, nu se va petrece, el şi-a 

făcut datoria de a spera. Este ca 

şi cum, în zilele noastre, cineva 

a jucat toată viaţa la loterie fără 

să fi  câştigat vreodată, dar moa-

re cu gândul că, cel puţin, a în-

cercat.

Iată însă că Dumnezeu îi 

deschide omului o cale chiar şi 

atunci – şi mai ales atunci – 

când se pare că speranţa a de-

venit un simplu joc de-a v’aţi 

ascuns. Ce-i trebuia omului nos-

tru din Betezda?: Un om. Un 

singur om din miliardele pă-

mântului. Şi dacă nu a venit o-

mul, iată că vine Fiul Omului. 

Vine ca din senin, şi nu-l în-

treabă: – Vrei să te ajut? –, ci: 

„Vrei să te faci sănătos?” Di-

rect la ţintă. Şi-i porunceşte să 

se ridice, să-şi ia targa şi să um-

ble. Aceasta, în plină zi a Sa-

batului. Minunea s’a petrecut. 

Nu prin înger, ci prin Cel care-i 

făcuse pe îngeri. Pe asta o ştim 

noi. Dar omul nostru n’o ştia. 

Nu ştia nici măcar numele Ce-

lui ce-l vindecase. Acesta se 

strecurase prin mulţime şi Se 

făcuse nevăzut. îl vor identifi -

ca, puţin mai târziu, Iudeii, ca-

re ştiau că singurul om care în-

fruntă Sabatul era Iisus. Atunci 

va şti şi fostul paralitic Cui anu-

me trebuie să-I mulţumească.

Ei bine, iubitul meu frate, când 

ai nevoie de un om şi omul nu 

vine, să ştii că în locul lui vine 

Dumnezeu. Şi când îl cauţi pe 

Dumnezeu şi El nu ţi Se arată, să 

ştii că El te aşteaptă.

În nemărginita Sa iubire, Dum-

nezeu ţi se oferă în ambele ipos-

taze: fi e ca gazdă, fi e ca oaspete.

În prima ipostază, Iisus în-

deamnă: „Veniţi la Mine toţi 
cei osteniţi şi împovăraţi, şi 
Eu vă voi odihni”.

În cea de a doua, Iisus anun-

ţă: „Iată, Eu stau la uşă şi bat; 
de-Mi va auzi cineva glasul şi 
va deschide uşa, voi intra la el 
şi voi cina cu el şi el cu Mine”.

În ambele cazuri, totul de-

pinde de fi ecare din noi şi e 

condiţionat de un „dacă”: Da-

că tu îi auzi chemarea şi-I răs-

punzi, sau dacă îi auzi dege-

tul în uşă şi-I deschizi. Dum-

nezeu te-a creat liber şi, res-

pectându-ţi libertatea, Se res-

pectă pe Sine. Totul e să ţi-o 

foloseşti cum trebuie, în acord 

cu oferta lui Dumnezeu şi cu 

propria ta aspiraţie la mântu-

ire. Sufl etul tău e ca o fl oare 

în geana dimineţii. în văzduh 

pluteşte aburul care aşteaptă 

să devină rouă. Dacă fl oarea 

va continua să rămână boboc, 

rouă i se va scurge pe margini 

şi va cădea pe pământ. Dar 

dacă fl oarea îşi va deschide 

cupa, broboanele de rouă vor 

străluci pe petale ca nişte dia-

mante în lumina soarelui.

Deschide-ţi sufl etul spre ha-

rul lui Dumnezeu, şi vei străluci 

veşnic în neînserata Lui lumină.

Suferindul din Ierusalim îşi 

aştepta doar vindecarea tru-

pului, dar iată că prin ea i s’au 

deschis braţele lui Iisus.

De aceea, iubiţii mei, oricând 

eşti singur, nu dispera, ci conti-

nuă să aştepţi, că într’o bună zi 

vine Dumnezeu la tine; chiar da-

că tu nu-L cauţi, El tot vine. Iar 

dacă mergi tu şi găseşti pe un 

altul în singurătate, asumă-ţi ro-

lul lui Iisus şi fi i teofor sau hris-

tofor, purtător de Hristos, imi-

tă-L pe Iisus şi întreabă-l dacă 

vrea să devină sănătos sau, da-

că tu nu ai puterea să-l faci să-

nătos sau să-i deschizi drumul 

către un doctor, spune-i o vorbă 

bună de încurajare, pune-i o mâ-

nă caldă pe frunte, uită-te în ochii 

lui şi fă-l să simtă că are în tine 

un prieten, că nu este singur, şi 

cu aceasta tot ai făcut o faptă 

bună. Avem nevoie de sentimen-

tul solidarităţii umane şi creşti-

ne în acest sfârşit de veac şi în-

ceput de mileniu, în care socie-

tatea se fărâmiţează, în care în-

că mai există războaie, suferin-

ţe, persecuţii, intoleranţă, ură, 

vărsări de sânge şi prigoane de 

tot felul. Şi societatea noastră se 

macină sub ochii noştri, pe zi ce 

trece, mânată de interese, de ego-

isme, şi este nevoie să refacem 

conştiinţa creştină, conştiinţa Bi-

sericii în al cărei centru se afl ă 

Iisus Hristos care ne-a strigat şi 

ne strigă tuturor: „Veniţi la Mi-
ne toţi cei osteniţi şi împovă-
raţi, şi Eu vă voi odihni”.

În aşteptarea unui om

Parohia „Schimbarea la Fa-

ţă“ din municipiul Cluj-Napo-

ca a sărbătorit un an de când, 

la demisolul bisericii, se deru-

lează proiectul „Liturghia şi 

şcoala duminicală pentru co-

pii“ coordonat de părintele Va-

sile Gorcea. Cu acest prilej, în 

Duminica Mironosiţelor, elevii 

participanţi la Liturghia pentru 

copii au avut marea bucurie ca 

la sfârşitul acesteia să fi e pre-

miaţi şi apreciaţi pentru parti-

ciparea lor săptămânală la Sfân-

ta Liturghie şi la activităţile de-

rulate în cadrul proiectului. Ast-

fel, elevii au primit diplome, 

cărţi de rugăciuni, cărţi de po-

veşti, iconiţe şi multe dulciuri. 

Atât copiii, cât şi părinţii, au 

fost felicitaţi pentru participa-

rea constantă la Sfânta Litur-

ghie şi au fost îndemnaţi să fi e 

prezenţi în fi ecare duminică cu 

aceeaşi râvnă şi dragoste creş-

tinească şi de acum înainte.

Părintele Vasile Gorcea le-a 

vorbit copiilor şi părinţilor des-

pre rolul important pe care îl 

au mamele creştine în educa-

rea copiilor lor, pentru ca aceş-

tia să-şi însuşească normele 

moral-religioase încă din frage-

dă copilărie. Momentul festiv 

s-a derulat într-o atmosferă de 

sărbătoare, bucuria acestui eve-

niment putând fi  citită pe chi-

purile tuturor celor prezenţi, 

conform celor transmise de re-

prezentanţii parohiei clujene.

Un an de la începutul proiectului Sfânta Liturghie şi şcoala 
duminicală pentru copii la Cluj

Radio Renaşterea al Arhie-

piscopiei Vadului, Feleacului şi 

Clujului aniversează, la 1 mai 

2015, 16 ani de emisie. Radio 

Renaşterea a fost înfi inţat la ini-

ţiativa vrednicului de pomeni-

re Mitropolitul Bartolomeu. Re-

dacţia cuprinde patru departa-

mente: teologic, social, cultu-

ral-muzical şi informativ.

Cu ocazia aniversării celor 

16 ani de emisie, joi, 30 aprilie, 

în Sala „Vasile Petraşcu“ a Fa-

cultăţii de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca, va avea loc, de la 

ora 10.00, o masă rotundă inti-

tulată „Jurnalismul religios în 

peisajul mediatic actual“. La eve-

niment vor participa: lect. dr. 

Cristina Nistor de la Facultatea 

de Ştiinţe Politice, Administra-

tive şi ale Comunicării, secţia 

Jurnalism, jurnalistul Mihnea 

Măruţă, pr. Liviu Vidican-Manci, 

directorul Seminarului Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca, pr. 

Bogdan Ivanov, consilierul cul-

tural al Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului. Discuţii-

le vor fi  moderate de Paul Sila-

di, directorul Radio Renaşterea. 

Sunt aşteptaţi jurnalişti, teologi, 

studenţi, dar şi toţi cei intere-

saţi de prezentarea online a me-

sajului religios.

Vineri, 1 mai, de la ora 8:00, 

se va ofi cia Sfânta Liturghie în 

Catedrala Mitropolitană, urma-

tă de o slujbă de mulţumire 

pentru activitatea din cei 16 ani 

de emisie. În continuare, între 

orele 10:00 şi 16:00 porţile ra-

dioului vor fi  deschise pentru 

cei care doresc să viziteze re-

dacţia şi să stea de vorbă cu 

realizatorii de emisiuni.

Radio Renaşterea a fost în-

fi inţat la iniţiativa vrednicului 

de pomenire Mitropolitul Bar-

tolomeu şi emite de la 1 mai 

1999, pe frecvenţa 91 MHz, în 

municipiul Cluj-Napoca şi îm-

prejurimi. De la 1 mai 2004 

poate fi  recepţionat pe internet 

la adresa www.radiorenaste-

rea.ro, iar de la 1 mai 2005 emi-

te şi la Bistriţa pe frecvenţa 102 

MHz. Grila de programe cu-

prinde transmisiunea zilnică a 

slujbelor din Catedrala Mitro-

politană, emisiuni cu caracter 

religios, cultural, social, muzi-

cal şi informativ, emisiuni ce 

se doresc a fi  spaţii de întâlni-

re şi dialog dintre Evanghelie 

şi sensibilităţile omului con-

temporan.

Redacţia cuprinde patru de-

partamente: teologic, social, 

cultural-muzical şi informativ 

în care lucrează 18 redactori. 

Colectivul redacţional este for-

mat din oameni tineri şi foar-

te tineri, cu studii de teologie, 

în cea mai mare parte, dar şi 

fi lozofi e, fi lologie, teatru, jur-

nalism. Potrivit Înaltpreasfi nţi-

tului Andrei, Arhiepiscopul Va-

dului, Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, Maramu-

reşului şi Sălajului, „Radio Re-

naşterea aduce îmbărbătare, în-

tărire şi, pe lângă cuvântul lui 

Dumnezeu, propovăduit în toa-

tă eparhia, emisiunile cultura-

le şi cele muzicale le dau posi-

bilitatea credincioşilor să îşi 

mângâie sufl etele“.

Radio Renaşterea 
aniversează 16 ani de emisie

În duminica a 3-a după Sfi n-

tele Paşti, Mitropolitul Clujului 

s-a afl at în mijlocul credincioşi-

lor Parohiei Rugăşeşti din Pro-

topopiatul Dej. Aici, Înaltpre-

sfi nţitul Părinte Andrei a săvâr-

şit Sfânta Liturghie şi a vorbit 

despre devotamentul femeii creş-

tine, pornind de la duminca în-

chinată femeilor mironosiţe, pe 

care Biserica Ortodoxă a mar-

cat-o astăzi, 26 aprilie 2015: „Fe-

meile mironosiţe au avut faţă 

de Domnul nostru Iisus Hristos 

cea mai mare dragoste şi cel 

mai mare devotament”.

Vorbind despre devotamen-

tul femeilor mironosiţe, Mitro-

politul Clujului a adus ca argu-

ment şi un fragment scris de 

omul de cultură Ernest Bernea: 

„Atunci când a meditat la de-

votamentul femeii, Ernest Ber-

nea a scris câteva fraze extra-

ordinare, spunând că femeia 

este mult mai înţelegătoare de-

cât bărbatul, faţă de tot ceea 

ce înseamnă viaţă. Ea iubeşte 

fl orile, iubeşte păsările şi ani-

malele, iubeşte oamenii. Feme-

ile au simţul mult mai fi n al si-

tuaţiilor morale, trăieşte mult 

mai adânc decât bărbatul în-

cercările interioare ale fi inţelor 

apropiate, ea se transpune în 

întregime în locul altuia mer-

gând până la depersonalizare. 

Cugetul ei şi făptura ei surprind 

mai repede şi mai adânc dure-

rile şi bucuriile celor apropiaţi”.

La fi nal, ierarhul a acor-

dat câteva distincţii unor per-

soane care s-au implicat în 

lucrările efectuate de-a lun-

gul timpului la Biserica pa-

rohială. Astfel, părintele pa-

roh Fabian Seiche a primit 

distincţia de sachelar cu drep-

tul de a purta brâu albastru, 

iar primarul comunei Căşe-

iu, Silviu Boldor şi alţi cre-

dinciosi au fost distinşi cu di-

plome de aleasă cinstire. Ti-

nerilor prezenţi la slujbă, ie-

rarhul le-a împărţit la fi nal 

cărţi de rugăciune.

În continuarea slujbei, Mi-

tropolitul Clujului a participat 

la inaugurarea Centrului tu-

ristic de la Rugăşeşti, unde a 

săvârşit o Sfeştanie pentru no-

ul imobil. Deschiderea cen-

trului s-a realizat în prezenţa 

ofi cialităţilor şi a localnicilor.

Slujbă Arhierească 
la Rugăşeşti, în duminica 
Mironosiţelor
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Organizatorii Untold, cel 

mai aşteptat festival al 

anului din România, pre-

zintă publicului cam-

ping-ul ofi cial Untold, 

care va oferi posibilităţi 

de cazare pentru cele 

patru zile de festival.

Situat în cartierul Gheor-

gheni din Cluj-Napoca, în Li-

vada Palocsay, zona de cam-

ping va avea o suprafaţă to-

tală de 95.000 mp, având po-

sibilitatea de a găzdui peste 

25.000 de persoane. Campin-

gul ofi cial al festivalului va fi  

amenajat la standardele întâl-

nite la marile evenimente de 

profi l din Europa, fi ind dispo-

nibil atât pentru amplasare 

corturi cât şi pentru rulote, 

întregind astfel experienţa u-

nică a Untold.

Organizatorii promit faci-

lităţi multiple pentru toţi cei 

care vor alege să se cazeze în 

locaţia special amenajată: du-

şuri, toalete, serviciu de pa-

ză, cutii de valori, foodzone 

& bar, apă curentă, zonă de 

reciclare, staţii de încărcare 

pentru dispozitive electroni-

ce, staţie prim ajutor.

În plus, organizatorii vor 

asigura în camping şi suport 

tehnic, pentru a veni în spri-

jinul participanţilor la festival 

care vor avea nevoie de aju-

tor în montarea corturilor – o 

echipă de voluntari va fi  pre-

gătită cu echipament tehnic 

necesar montajelor.

Accesul în zona de campa-

re se va face pe baza unui bi-

let de acces, în valoare de 49 

de lei plus taxe în reţeaua 

Eventim.ro/persoană, atât 

pentru cazare în cort cât şi 

pentru rulotă, valabil pentru 

toate cele 4 zile de festival.

În vederea fl uidizării trafi -

cului, se va permite intrarea şi 

instalarea corturilor sau a ru-

lotelor, începând cu data de 

29 iulie, fără a percepe taxe 

suplimentare. Cei interesaţi pot 

să-şi achiziţioneze deja bilete-

le de acces camping din reţea-

ua Eventim.ro.

Un alt aspect important, 

de care organizatorii au ţi-

nut cont, este deplasarea din 

zona de camping în proxi-

mitatea main-stage-ului. În 

acest sens vor fi  introduse 

linii de transport în comun, 

dedicate festivalierilor, în 

toate cele 4 zile. Timpul de 

transfer dintre cele două zo-

ne va fi  de aproximativ 20 

de minute.

Campingul Untold Festival 
va fi în Livada Palocsay

Cel mai complex specta-

col de jazz din România 

se pune în scenă la 

Cluj-Napoca, pe 30 aprilie, 

cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Jazzului. 

Muzicienii care vor urca 

pe scenă, vor aduce în 

faţa publicului 11 stiluri 

de jazz, într-un spectacol 

unic.

A 4-a ediţie a Zilei Interna-

ţionale a Jazzului aduce adu-

ce în faţa publicului clujean 

nume ale jazzului internaţio-

nal şi două grupuri româneşti. 

O parte din artiştii ce vor mar-

ca evenimentul jazzistic al anu-

lui la Cluj-Napoca sunt Sofi a 

Rubina (foto), semifi nalistă la 

Vocea Rusiei, Villu Veski, Cor-

neliu Stroe şi Balkanamera 

Quartet, Ola Onabule, vocea 

soul-jazzului britanic. Gazda 

şi amfi trioana serii va fi  artis-

ta de soul, jazz şi R&B Keisha 

White (UK). Ea îşi va prezen-

ta la Cluj cel mai recent pro-

iect muzical de smooth jazz şi 

totodată va însoţii publicul 

pentru 3 ore într-o călătorie 

muzicală de excepţie printre 

11 stiluri de jazz.

„Unicitatea spectacolului 

din 30 aprilie este dată de fap-

tul că artişti din ţări diferite 

colaborează pentru prima da-

tă pe aceeaşi scenă pentru In-

ternational Jazz Day, astfel, 

improvizaţia, dialogul şi au-

tenticitatea sunt concepte 

transmise cu măiestrie muzi-

cală publicului spectator„, 

spun organizatorii.

Accesul la spectacol se face 

pe bază de bilet. Acestea sunt 

puse în vânzare exclusiv onli-

ne pe Biletmaster.ro iar preţu-

rile lor variază între 45 şi 70 

lei. După concert, publicul es-

te aşteptat la două jam sessi-

on-uri, să se bucure în conti-

nuare de ritmuri de jazz în do-

uă cluburi din Cluj.

Ziua Internaţională a Jazzului 
2015, sărbătorită la Cluj

Concerte, fi lme în aer 

liber, proiecţii cu acompa-

niament live şi petreceri 

vor avea loc în cadrul 

Festivalului Internaţional 

de Film (TIFF) de la 

Cluj-Napoca, o parte din-

tre acestea urmând să se 

desfăşoare în zona 

Cantinei Studenţeşti din 

complexul Hasdeu, numi-

tă TIFF Campus.

Potrivit unui comunicat 

transmis miercuri de organi-

zatorii TIFF, concertele vor fi  

susţinute de muzicieni renu-

miţi şi de formaţiile momen-

tului din ţară şi străinătate.

„Concerte, proiecţii cu acom-

paniament live, petreceri şi eve-

nimente în decoruri inedite vor 

însufl eţi nopţile Clujului la cea 

de-a 14-a ediţie a TIFF. Scenele 

festivalului vor fi  animate de 

muzicieni renumiţi şi de forma-

ţiile momentului, printre care 

«Zenzile», cei mai cunoscuţi pro-

motori francezi ai dub re-

ggae-ului din anii ’90 încoace, 

pianistul norvegian Tord Gusta-

vsen, dar şi grupuri româneşti 

ca ROA sau Moebius. Concer-

tele revin la Casa TIFF, Casa de 

Cultură a Studenţilor şi Caste-

lul Banffy de la Bonţida, dar îşi 

fac loc şi la Depozitul de Filme 

şi în mijlocul studenţimii, într-un 

program cu totul nou, TIFF Cam-

pus, în zona Cantinei Studen-

ţeşti din complexul Hasdeu”, se 

arată în comunicat.

Trupa „Zenzile” va susţine 

un cine-concert la Castelul Ban-

ffy din Bonţida, în 31 mai, de 

la 21.45, unde vor acompania 

live celebrul documentar reali-

zat de Walter Ruttmann, „Ber-

lin: simfonia unui mare oraş” 

(1972), o înregistrare fascinan-

tă a unei singure zile din Ber-

linul anilor ‘20.

„Cu totul aparte va fi  con-

certul susţinut de celebrul pi-

anist de jazz Tord Gustavsen 

şi artista afgano-germană Si-

min Tander, una dintre vocile 

remarcabile ale jazz-ului actu-

al, duminică, 31 mai, la Casa 

de Cultură a Studenţilor din 

Cluj-Napoca. La cei 44 de ani, 

Gustavsen este unul dintre cei 

mai prolifi ci pianişti actuali, 

iar muzica sa – sofi sticată, dar 

instant memorabilă. Simin Tan-

der este unul dintre starurile 

în ascensiune ale genului, îm-

binând original jazz-ul occi-

dental cu ritmurile din Orien-

tul Mijlociu”, au subliniat or-

ganizatorii TIFF.

De asemenea, marţi, 2 iu-

nie, tot la Casa de Cultură a 

Studenţilor cântă Einar Stray 

Orchestra, una dintre cele mai 

interesante apariţii pe scena 

muzicală din ultimii ani, „o mi-

ni-orchestră formată din cinci 

tineri norvegieni versatili cu in-

strumentele la care cântă şi cu 

stilurile pe care le abordează”.

„Concertul va fi  precedat 

de proiecţia fi lmului «Beatles» 

(r. Peter Flinth), povestea tan-

dră şi amuzantă a prieteniei 

dintre patru tineri din Oslo, în 

plină frenezie Beatles, în anii 

'60. Muzica norvegiană va ră-

suna în concerte live la TIFF 

în cadrul programului Norwa-

ve, fi nanţat de granturile SEE 

şi norvegiene prin Fondul Bi-

lateral Naţional, gestionat de 

Ministerul Fondurilor Europe-

ne şi derulat în parteneriat cu 

Norwegian Film Institute”, se 

arată în comunicatul citat.

Organizatorii TIFF au pregă-

tit şi un program special pentru 

studenţi, astfel încât în week-

end-ul 29–31 mai, în zona Can-

tinei Studenţeşti din Haşdeu, 

TIFF Campus va aduce fi lme în 

aer liber, concerte şi petreceri pâ-

nă în zori, cu intrare gratuită.

„Pe 29 mai, programul în-

cepe în forţă cu «The Toasters», 

formaţia legendară de ska din 

America, activă încă din 1981. 

After-party-ul va fi  ţinut de clu-

jeanul DJ Socol. Sâmbătă, va 

fi  o seară electro-românească 

cu breakbeat-urile ROA şi dis-

co-ul întunecat al celor de la 

Golan şi al DJ-ului braşovean 

HighRoller. În ultima zi, scena 

va fi  a celor de la CTC (Deliric, 

Vlad Dobrescu, DOC), a 

duo-ului Fantome, un nou pro-

iect susţinut de Subcarpaţi, şi 

a lui AFO & live band-ul «Cred 

că sunt extraterestru», noul pro-

iect hip-hop al lui Aforic”, sus-

ţin organizatorii TIFF.

Filmele proiectate la TIFF 

Campus sunt „Dyke Hard”, o 

parodie SF punk muzicală, 

„Dessau Dancers”, despre is-

toria breakdance-ului în Ger-

mania de Est, şi „Wild Tales”, 

comedia neagră despre răzbu-

nare, nominalizată la Oscar.

În 4 iunie, va avea loc un 

concert unic „Of the Wand & 

The Moon”, al compozitorului 

danez de neo-folk Kim Larsen, 

recent auzit pe coloana sono-

ră a fi lmului „De ce eu?”, iar 

vineri, 5 iunie, cântă alte două 

trupe româneşti tinere, „Tem-

ple Invisible” şi „Baba Dochia”.

TIFF 2015: Concerte, filme 
şi spectacole în aer liber
Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) începe în mai puțin de o lună la Cluj-Napoca.

Zenzile, cei mai cunoscuţi promotori francezi ai dub reggae-ului din anii ’90 încoace, vor concerta pe scena TIFF 2015

Livada Palocsay
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, et. ¼, 
în curte mare, geamuri spre cur-
te. Inf. la tel. 0264-431115. 
(6.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând 2 camere, confort, et. ¼, 
curte mare, geamuri spre curte cu 
abrori și bănci. Relații la tel. 0751-
271474. (1.7)

¤ P.F. caut casă demolabilă, cu su-
pr. de cel puţin 400-500 mp, în 
cart. Gheorgheni, Iris, Someșeni. 
Plătesc preţul pieţii. Aștept oferte la 
tel. 0741-100529. (2.7)

¤ P.F. vând casă solidă. cu 3 came-
re, bucătărie, baie, cămară de ali-
mente, antreu, supr. 78 mp, ușă, 
geamuri termopan, gresie, faianţă, 
pod, pivniţă, fi legorie, grădină îm-
prejmuită 1400 mp, cu pomi fructi-
fi eri, viţă de vie, grădină zarzavat, 
de fl ori, front 18 m, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii la 
tel. 0726-759145. (3.7)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în cur-
te, în zona Grigorescu (P-ţa 14 iu-
lie, Donath, E. Grigorescu, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Arte-
lor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren sau grădină 
min. 400 mp, front minim de 16 
m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (6.7)

¤ Vând casă + grădină mare, Bor-
șa-Cluj, 14 ari, preţ avantajos. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0784-334374 sau 0740-525123. 
(7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând TEREN intravilan în 
orașul Sibiu, cu suprafața de 
918 mp, preț negociabil. Inf. și 
relații suplimentare la tel. 0727-
086183.
¤ 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. 
(2.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţie, în str. Becaș nr. 34, cu 
toate utilităţile pe teren, supr. 
3900 mp, cu front de 19,5 m și 

200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite. Preţ ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Vând teren în zona Popești, di-
ferite suprafeţe, cu utilităţi, pen-
tru construcţii case, vile, blocuri, 
depozite, vile. Relaţii la tel. 
0742-665208. (4.7)

¤ Vând teren în Borhanci, supr. 
1200 mp, cu utilităţi, apă, curent 
și C.U., certifi cat de urbanism. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0742-665208. (4.7)

¤ Cumpăr teren de 500 mp pentru 
construcţie vilă, sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, li-
ber sau cu casă demolabilă, în zona 
Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. Grigo-
rescu, Donath, O. Goga), Gheor-
gheni (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. (6.7)

¤ Vând teren livadă pomi fructiferi, 
la 13 km de Cluj, în loc. Rădaia, 
drum acces până la teren, panora-
mă deosebită, preţ 10 euro/mp. 
Inf. la tel. 0744-645708. (7.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0756-091346.

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

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

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

Vând TEREN
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 utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în regulă, 
cu ușă automată, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (2.7)

ÎNCHIRIERI

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. (3.7)

¤ 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. (6.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb apartament afl at în 
cart. Gheorgheni, 4 camere deco-
mandate, două băi, balcon îngri-
jit, et. 4/4, fără probleme, cu a-
partament cu 2 camere deco-
mandate, la et. 1, cu balcon + 
diferență. Inf. și relații suplimen-
tare la tel. 0728-061570. (1.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

Schimb casă din Oradea 
(central), 1000 mp teren, 600 

mp construiţi cu piscină, cu 
casă în Cluj-Napoca.

Tel. 0723-564777. (7.20)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ ANGAJĂM în Germania tineri 
ingineri(e) constructori pentru de-
vize și execuţie. Condiţia de bază 
este cunoașterea limbii germane 
la nivel avansat.

Detalii la: 004.0752.224.797 (Ro-
mânia), 0049.1787 575 772 (Ger-
mania) sau silvia@expert-ibb-con-
struct.ro. (1.5)

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer şi rog seriozitate. 
Aştept oferte la tel. 0757-746700.
¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda.
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30.
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer şi ofer seriozitate. Rog su-
naţi la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

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

SERVICII

¤ Execut mici lucrări gricole, în 
jurul lujului, cu motosăpătoare, 
persoană fi zică. Inf. suplimentare 
la tel. 0742-220187. (6.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (6.7)

¤ Maistru electrician autorizat, 
îmi ofer serviciile în instalaţii 
electrice interioare, deranjamen-
te, reparaţii, uz casnic. Inf. la tel. 
0742-303536. (7.7)

¤ 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.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, puţin rulată în 
ţară, și accesorii: mănuși, genun-
chiere și cască motociclist nouă, nr. 
56. Inf. la telefon 0723-064864. 
(5.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 1,4, 
injecţie benzină (Renault Clio), tini-
chigeria și vopsitul făcută recent. 
Preţ 1.200 Euro. Informaţii la tele-
fon 0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând cazan de baie + cuptor 
pentru cazan, preţ 300 RON. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (2.7)

¤ Vând frigider „Arctic”, sus con-
gelator, cu 180 cm înălţime, în 
stare perfectă de funcţionare, 
preţ 3000 RON, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0364-882575. (3.7)

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

MOBILIER

¤ Vând masă din lemn masiv, 
cu două bănci, picioare rabata-
bile, pentru terase sau cabane. 
Inf. la tel. 0745-569336. (2.7)

CĂRŢI/DICŢIONARE

¤ Vând dicţionar farma „Vidal”, 
preţ negociabil. Inf suplimentare 
la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (2.7)

¤ Vând enciclopedie medicală, 
colecţie completă „Medicina Fa-
miliei”. Inf. suplimentare la tel. 
0364-882575. (3.7)

DIVERSE

¤ Aș avea nevoie de o plită albă 
smălțuită, cu dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu patru ochiuri, 
fabricație veche Satu mare, con-
tra cost. Rog sunați la tel. 0728-
061570. (1.7)

¤ Vând moară cu valțuri pentru 
grâu, folosită foarte puțin, 
aproape nouă. Relații suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (1.7)

¤ Vând palton din piele, culoare 
neagră, mărimea nr. 54, la preț 
convenabil pentru amble părți. 
Inf. suplimentare la tel. 0728-
061570. (1.7)

¤ Vând tichet RABLA unie persoa-
ne interesate să-și achiziţioneze 
un autoturism nou, la preţul de 
2500 RON. Rog seriozitate. Inf. la 
tel. 0743-330440. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul din lână, preţ ne-
gociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (6.7)

¤ Vând vin Feteasca Albă, demi-
sec, producţie proprie. Inf. la tel. 
0722-515094. (6.7)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53° și vin alb și roșu, preţ 30 
RON, 23 RON, pentru vinul alb și 
negru comanda 5 zile.comandă. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 
5 ani, ghete negre din piele nr. 
40, noi. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (6.7)

¤ Vând aparat german de produs 
bule de aer în cadă, ideal pentru 
hidroterapie și hidromasaj. Inf. la 
tel. 0723-064864. (3.5)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi con-

servanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Vând untură de porc, preţ 7 
RON/kg. Inf. la tel. 
0754-708973, după ora 17. (6.7)

¤ Vând ușă de apartament inte-
rior, cu oglindă lipită pe ea, for-
matul 170 x 70 cm + cornier din 
dezmembrare balcon închis, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând URGENT trei pardesie de 
damă și trei de bărbaţi, diferite 
culori și mărimi, stare bună, preţ 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând pistol “Walter CP 88 de 
4,5 mm, ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, pușcă ”Slavia CZ 630 ” tir 
sportiv, cu cartușe aferente. Ne-
cesită permis TIP B. Inf. la tel. 
0759-020427. (7.7)

¤ Vând trusă de scule 100 PCS 
Tool Set, nouă, brichete. Inf. la 
tel. 0759-020427. (7.7)

MEDICALE

¤ P.F. vând aparat pentru terapie 
cu lumină și terapie light Thera-
phy, saltea magnetică ”Active 
Magnet”, pentru diferite tranate-
mente, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0726-759145. (4.7)

¤ Vând depărtător nou, pentru 
operașii chirurgicale pe abdo-
men, din zece piese de inox. Inf. 
la telefon 0723-064864. (6.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie de 12 obiecte 
din cupru, compus din carafă, 
candelă, servici de cafea cu tavă 
și cești, etc., preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând 6 ceasuri de buzunar me-
canice de epocă, noi, din colecţia 
”Heritage” și două clasoare cu 
timbre de colecţie. Inf. la tel. 
0759-020427. (6.7)

ANIMALE

¤ Vând trei porci grași pentru tă-
iat, crescuţi cu cereale, între 
110-140 kg, pe ales, preţ 8 
RON/kg. Se poate vedea în 
Cluj-Napoca, asigur loc de sacrifi -
care. Inf. la tel. 0751-095924 
sau 0741-100529. (2.7)

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate.
Inf. la tel. 0745-605078 sau la 
adresa sat Gheorgheni nr. 455.

¤ Vând pui de iepure urgent. Tel: 
0744–605051.

PIERDERI

¤ S.C. NOVALEMN S.R.L., Mintiu 
Gherlii nr. 247, pierdut certifi cat 
constatator cu  nr. 105968, refe-
ritor la desf[;urarea activit[‘ii 
magazin alimentar. Se declar[ 
nul. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ Comuna Fizeşu Gherlii, jud. 
Cluj, anunţă publicul interesat a-
supra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „REŢEA DE CA-
NALIZARE APE MENAJERĂ ŞI 
STAŢII DE EPURARE ÎN LOCALI-
TĂŢILE NICULA, BONT ŞI SACA-
LAIA, COMUNĂ FIZEŞU GHERLII, 
JUD.CLUJ“, propus a fi  amplasat 
în intravilanul localităţilor Nicu-
la, Bont și Sacalaia, jud. Cluj. In-
formaţiile privind proiectul pro-
pus pot fi  consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr.99 și la sediul Comunei Fizeșu 
Gherlii, nr.317, jud. Cluj, în zilele 
de luni, între orele 09.00–
16.00; marţi–joi: 09.00–14.00; 
vineri: 09.00–12.00. Observaţii-
le publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj. (1.1)

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu OUG 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și 
Ord.1798/2007 S.C. CALCIFER 
S.R.L. anunţă începerea demer-
surilor în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de mediu pentru obiecti-
vul „Punct de colectare, valorifi -
care deșeuri metalice, feroase, 
neferoase, deșeuri nemetalice, 
acumulatori autouzați, colecta-
rea și tratarea VSU-uri, comerț 
cu ridicata al deșeurilor și restu-
rilor“, din Cluj-Napoca, str. B-dul 
1 Decembrie, nr. FN. Eventualele 
sugestii și reclamaţii se vor depu-
ne la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
luni între orele 09.00-16.30, 
marți-vineri între orele 09.00-
14.00. (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 LICITAŢIE

Lichidatorul judiciar al S.C. DORACALI S.R.L. Turda 
vinde prin negociere directă următoarele autovehicole: 
Man 8174 LC an 2000, Man LE 12.220 an 2003, Audi A6 
an 2005, Ford Fiesta an 2007, Ford Connect T 220 an 
2004, Dacia 1037 Double Cab an 2003, Iveco Eurotech 
430 an 2001, Krone SDP 27 an 1996, Daewoo Matiz an 
2004, Ford Transit an 2003, Volksvagen LT 35 an 2003, 
Ford Transit an 2003, Ford Transit an 2005, Mercedes Benz 
Sprinter 416 an 2001.

Ofertele se pot depune la sediul lichidatorului judiciar 
din Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, jud. Cluj în perioada 
30.04.2015 – 06.05.2015, perioada pentru supraofertare 
07.05.2015 – 12.04.2015, negociere cu oferta cea mai 
mare: 13.05.2015.

Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care la 
tel. 0729.006396 sau la sediul lichidatorului judiciar.

ACORD DE MEDIU

S.C. Someșul Cald Producţie S.R.L. și S.C. Cristal 
Turism S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire patru imobile de locuinţe colective D+P+5E+2R, 
cu funcţiuni comerciale la nivelul parterului, din ansamblul 
rezidenţial «Panorama»“, propus a fi  amplasat în localitatea 
Florești, str. Avram Iancu, FN, comuna Florești, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
telefon 0264 410722 în zilele de luni până vineri, între 
orele 9-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax 0264 410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro.
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare
13:00 De joi până joi (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Akzente (live)
16:55 Opinii fi scale (2014, 
emis. info.)
17:00 Interes general (live)
18:00 Lozul cel mare (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:40 Prinţesa săbiilor 
(engl.-sua-can., 2000, s. avent., 
episodul 12) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Vorbește liber! (live)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei
23:50 Fantomele lui Goya (spa., 
2006, f. dr.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator
17:00 Acces direct (live)
19:00 Observator
20:00 Observator special (live)
20:30 Next Star (emis. con.)
23:00 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (ep. 20)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV

20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)
21:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, 
s. com., episodul 16)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii (sua, 
s. poliţist, sezonul 1, epi. 10)

PRIMA TV

12:10 Codul magicienilor (div., 
sezonul 1, episodul 3) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Jurnalul STV Junior (emis. 
info., episodul 3) (reluare)
15:00 Cireașa de pe tort (reluare)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 39) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai bine
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Curat, murdar (divertis-
ment, sezonul 4, episodul 8)
21:30 Apel de urgenţă (ep. 8)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 40)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Click!

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Trădarea (2010, s. dr.)
22:00 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

12:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
13:00 Tonik Show (2012, diver-
tisment) (reluare)
14:00 Un show cu gust (reluare)
16:00 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) (reluare)
16:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)
17:00 Liga 1: Cs Gaz Metan Me-
diaș - Fc Oţelul Galaţi (live)
19:00 Fotbal Look
19:15 Liga 1: CSMS Iași – Cea-
hlăul Pt. Neamţ (live)
21:00 Fotbal Look Podină
21:30 Liga 1: CS Petrolul Ploiești 
– AFC Astra Giurgiu
23:30 Fotbal Look 

TRANSPORT INTERNAŢONAL 
PERSOANE ŞI COLETE

ROMÂNIA – ANGLIA ŞI RETUR
RO: 0757 330 672

 GB: 00 407 586 750 585

Colete la destinaţie
Transport maşini pe platformă

Liviu:

ANUNŢ DE ANGAJARE
SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ NA-

POCA, avand ca domeniu de activitate salubritate și acti-
vităţi similare – anunta selectie de personal pentru:

CONDUCATORI AUTO
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:
- PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIILE C, E
- ATESTAT TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE-
Cererile se pot depune la adresa:

CLUJ NAPOCA, STR. GARBAU, NR. 12, bloc H, intre ore-
le 8 .00 – 16.00, pana la data de 30.04.2015

Telefon: 0264 / 375101 interior 117

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Florești, titular al proiectului „Construire şcoală 
P+2E, împrejmuire, branșamente utilităţi” anunţă publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj de a nu solicita 
efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si 
continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de 
dezvoltare pentru proiectul „Construire şcoală P+2E, 
împrejmuire, branşamente utilităţi “, propus a fi  amplasat 
in localitatea Floresti, str. Cetatea Fetei f.n., judetul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele 
de luni-joi intre orele 9:00-16:00, vineri intre orele 
9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: 
http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/observatii 
la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la 
data publicarii prezentului anunt, pana la data 05.04.2015.

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Haţiega-
nu”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, 
nr. 8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și comple-
tat de H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocu-
parea a 2 posturi vacante de ELECTRICIAN, pe periodă ne-
determinată, studii medii la Serviciul Tehnic.

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

- Proba scrisă: 25.05.2015, ora 9;
- Proba practică: 27.05.2015, ora 9;
- Proba de interviu: 29.05.2015, ora 9;

Cerinţe de participare:
- studii: școală profesională de specialitate;
- cunoștinţe: privind funcţionarea și întreţinerea instala-

ţiilor electrice; cunoștiinţe tehnice specifi ce activităţii
- experienţă: de minim 6 luni în domeniu.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
15.05.2015 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

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Haţiega-

nu”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, 
nr. 8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și comple-
tat de H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocu-
parea a unui post vacant de INSTALATOR pe perioadă ne-
determinată, studii medii la Serviciul Tehnic.

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

- Proba scrisă: 25.05.2015, ora 9;
- Proba practică: 27.05.2015, ora 9;
- Proba de interviu: 29.05.2015, ora 9;

Cerinţe de participare:
- studii: școală profesională de specialitate;
- cunoștinţe: privind funcţionarea și întreţinerea instala-

ţiilor sanitare; noţiuni de mecanică, noţiuni de hidraulică, 
cunoștiinţe tehnice specifi ce activităţii

- experienţă: de minim 6 luni în domeniu.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
15.05.2015 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 CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Haţiega-

nu”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, 
nr. 8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și comple-
tat de H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocu-
parea a 2 posturi vacante de ZUGRAVI pe perioadă nede-
terminată, studii medii la Serviciul Tehnic.

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

- Proba scrisă: 25.05.2015, ora 9;
- Proba practică: 27.05.2015, ora 9;
- Proba de interviu: 29.05.2015, ora 9;

Cerinţe de participare:
- studii: școală profesională de specialitate;
- cunoștinţe: privind activităţile specifi ce, cunoștinţe le-

gate de folosirea accesoriilor muncii (bidinele, spacluri etc.); 
utilizarea aparatelor mecanizate de vopsit.

- experienţă: de minim 6 luni în domeniu.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
15.05.2015 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

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic”
Acasă 3D
S, D: 11:30

Răzbunătorii: Sub semnul lui 
Ultron 2D
zilnic: 20:00

Răzbunătorii: Sub semnul lui 
Ultron 3D
zilnic: 14:00

Secretul lui Adaline
zilnic: 17:00, 23:00

Cinema Victoria
De ce eu?
L, J: 20:00; Ma: 15:00

Aliyah DaDa 
Mi: 17:30

Haos la Versailles
V: 15:00; S: 17:30; D, Mi: 20:00; 
L: 22:30; J: 15:15

Secretul lui Adaline
V, J: 22:30; S, Ma: 20:00; D, 
L:17:30

Cel ales
V: 20:00; S: 22:30; L: 15:00; Ma, 
J: 17:30

Domnişoara Julie
V: 17:30; S, Mi: 15:00; Ma: 22:00

Aferim!
Mi: 22:30

Sarea pământului
D: 22:30

Acasă
V, S: 13:00

Cinema City Polus
Big Game 2D
V - J 17:50

Minuscule 3D
V 12:30, 13:50, 15:50; S - D 
11:50, 13:50, 15:50; L - J 13:50, 
15:50

Tinkerbell:The legend of never-
beast 2D dubbed
S - D 11:30

Insurgent 3D
V - D 17:00, 19:20; L - Ma 13:00, 
17:00, 19:20; Mi - J 13:00, 17:00

Kidnapping Freddy Heineken 
2D
V - Ma 21:40

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V 12:40, 14:20, 16:00, 17:40; S - 
D 12:30, 14:20, 16:00, 17:40; L - 
Ma 14:20, 16:00, 17:40; Mi - J 
14:00, 15:40, 17:20

Get Hard 2D
V - J 20:00

Cel ales
V - J 14:30, 19:30, 22:00

Paul Blart:Mall Cop 2-2D
V - J 18:10, 20:20, 22:20

Cut Bank 2D
V - J 22:10

Fast and Furious 7 2D
V - J 13:20, 16:10, 19:00, 21:50

The Avengers: Age of Ultron 3D
V 12:30, 14:00, 15:30, 16:50, 
18:30, 19:40, 21:20, 22:30; S - D 
11:10, 12:40, 14:00, 15:30, 

16:50, 18:30, 19:40, 21:20, 
22:30; L - J 14:00, 15:30, 16:50, 
18:30, 19:40, 21:20, 22:30

The age of Adaline 2D
V, L - J 14:10, 16:30, 18:50, 
21:10; S - D 11:50, 14:10, 16:30, 
18:50, 21:10

Cinderella 2D dubbed
V, L - J 13:20, 15:40; S - D 11:00, 
13:20, 15:40

She's funny that way 2D
Mi - J 19:10, 21:10

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
S - D 12:20

Cinema City Iulius
The Avengers: Age of Ultron 2D
V, L - J 15:10, 18:00, 20:50; S - D 
12:20, 15:10, 18:00, 20:50

She's funny that way 2D
Mi - J 19:30, 21:40

Paul Blart:Mall Cop 2-2D
V - J 17:50, 20:10, 22:10

Cinderella 2D dubbed
V, L - J 13:15, 15:30; S - D 11:00, 
13:15, 15:30

Tinkerbell:The legend of never-
beast 2D dubbed
S - D 11:30

Danny Collins 2D
V - J 14:50, 22:30

The Avengers: Age of Ultron 3D
V 12:40, 13:20, 14:20, 16:10, 
17:10, 19:00, 20:00, 21:50, 
22:50; S - D 11:30, 13:20, 14:20, 
16:10, 17:10, 19:00, 20:00, 

21:50, 22:50; L - J 13:20, 14:20, 
16:10, 17:10, 19:00, 20:00, 
21:50, 22:50

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V 12:30, 13:00, 14:50, 16:40; S - 
D 11:20, 13:00, 14:50, 16:40; L - J 
13:00, 14:50, 16:40

Cel ales
V - J 17:00, 19:50

Minuscule 3D
V, L - J 13:10, 15:20; S - D 11:00, 
15:20

Insurgent 3D
S - D 12:20

A little chaos 2D
V 12:40, 15:50, 18:10, 20:30; S - 
D 11:00, 13:30, 15:50, 18:10, 
20:30; L - J 13:30, 15:50, 18:10, 
20:30

Amazonia 3D
V 13:00; S - J 13:20

Get Hard 2D
V - Ma 17:20, 22:20; Mi - J 17:20

Fast and Furious 7 2D
V - Ma 13:00, 15:50, 18:40, 
19:30, 21:30; Mi - J 13:00, 15:50, 
18:40, 21:30

Child 44 2D
V - J 18:30, 21:10

The age of Adaline 2D
V, L - J 15:00, 17:20, 19:40, 22:00; 
S - D 12:40, 15:00, 17:20, 19:40, 
22:00

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
V 12:50; S - D 11:20

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT
Micul la grătar, simbol național

BERBEC
Aveţi multă energie iar situaţia profesională este într-o fază ascenden-
tă. Nu același lucru se poate spune însă despre relaţia cu persoana iu-
bită. Acordaţi mai mult timp miciilor detalii pentru a nu ajunge pe 
punctul de a pierde o relaţie stabilă.

TAUR
Planifi caţi totul din timp și nu lăsaţi nimic pe ultimul moment. Este 
foarte posibil să vi se promită niște bani în plus, poate chiar o colabo-
rare extrem de avantajoasă. Comunicarea cu șefi i merge ca pe roate și 
vă puteţi întări poziţia în compania în care lucraţi.

GEMENI
Rutina vă omoară, dar la locul de muncă reușiţi să duceţi totuși lucruri-
le la bun sfârșit. Trebuie să fi ţi mai optimist. Aveţi grijă și la sănătate. E 
posibil să reușiţi să rezolvaţi în sfârșit un confl ict mai vechi din familie.

RAC
Nu vă mai gândiţi la binele altora. Sănătatea e mai importantă decât 
micile șicane de la birou. Evitaţi drumurile lungi și situaţiile tensionate.

LEU
Există persoane care doresc să vă concureze, doar că nu au curajul să o 
facă pe faţă. E mai bine să vă luaţi măsuri de precauţie faţă de un com-
petitor abil. Acasă urmează o perioadă mai agitată, așa că e mai bine 
să vă conservaţi o parte din energie.

FECIOARĂ
Aveţi grijă să nu cheltuiţi mai mult decât puteţi produce și nici nu vă asu-
maţi multe responsabilităţi săptămâna aceasta. Staţi liniștit și așteptaţi 
ca lucrurile să se calmeze. Un fost partener de viaţă sau de afaceri vă va 
cere o favoare. Cântăriţi bine lucrurile înainte să daţi un răspuns ferm.

BALANŢĂ
Munciţi mult, ceea ce se va resimţi săptămâna aceasta. Chiar dacă 
aveţi planuri bine puse la punct, poate e cazul să luaţi totuși o mică 
pauză. Faceţi planuri pentru o ieșire de câteva zile, unde să reușiţi 
să vă deconectaţi.

SCORPION
E imposibil să fugiţi după doi iepuri deodată săptămâna aceasta. Va 
trebui să alegeţi între locul de muncă și familie. Iar recomandarea pen-
tru săptămâna aceasta este să vă axaţi pe planurile fi nanciare. Sunteţi 
foarte concentrat și acest lucru v-ar putea ajuta să obţineţi niște sume 
mari de bani.

SĂGETĂTOR
E momentul ideal să urmaţi o dietă. Sunteţi tensionat și trebuie să rezol-
vaţi problemele care v-au dat bătăi de cap în ultima perioadă. Este un 
moment bun pentru a vă plăti datoriile și pentru a face noi investiţii.

CAPRICORN
Va fi  o săptămână mai grea, în care va trebui să luaţi o decizie importan-
tă cu privire la locul de muncă – poate un post nou sau preluarea mai 
multor sarcini. Ascultaţi-vă primul impuls. Luaţi-vă o zi liberă și faceţi ceva 
ce vă face plăcere, dar care nu aţi mai avut timp în ultima vreme

VĂRSĂTOR
Încercaţi să fi ţi mai înţelegător și mai răbdător. E posibil să găsiţi rezolva-
rea pentru o problemă de familie. Câteva dorinţe mai vechi vi se vor înde-
plini săptămâna aceasta, cu toate că veţi avea și câteva zile mai difi cile.

PEŞTI
V-aţi agitat mult în ultima perioadă și asta v-a afectat sănătatea. Sunteţi 
prea sensibil și vă emoţionaţi aproape din orice. Petrecţi timp cu familia 
și cu prietenii apropiaţii, ei vă vor înţelege stările și vă vor susţine.
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Horoscopul săptămânii
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Stejăreii au reuşit califi ca-

rea în semifi nale pentru 

ca apoi să încheie compe-

tiţia pe poziţia a patra.

În prima zi, cea în care 

s-au disputat partidele con-

tând pentru faza grupelor, ti-

nerii români s-au impus în 

toate cele trei confruntări şi 

au terminat pe prima poziţie 

în Grupa B devansând Rusia, 

Ungaria şi Lituania.

Prima partidă a fost cea în 

care România a întâlnit Litu-

ania şi de care echipa ţării 

noastre a trecut cu rezultatul 

de 52-0 după ce la pauză con-

ducea cu scorul de 24-0, ro-

mânii reuşind sa înscrie opt 

eseuri din care şase au fost 

transformate.

A urmat victoria împotri-

va Ungariei, partidă în care 

ne-am desprins la 28-0 după 

prima parte pentru ca la fi -

nal tabela marcaj să indice 

rezultatul de 54-0, rezultat 

din opt eseuri şi şapte trans-

formări, astfel că în primele 

două partide Stejăreii nu au 

primit niciun punct.

Derbiul grupei a fost dis-

putat contra vicecampioanei 

europene, Rusia, o echipă pe 

care am întâlnit-o de doua 

ori în anii trecuţi fără să re-

uşim victoria. Stejăreii au 

avut avantaj la pauză, 12-0 

şi apoi 17-5 pentru ca la fi -

nal să apere efi cient un suc-

ces cu 17-10, în urma mar-

cării a trei eseuri şi două 

transformări.

În urma acestor rezulta-

te, echipa României s-a ca-

lificat pentru sferturile de 

finală ale locurilor 1-8 un-

de au avut-o ca adversară 

pe Germania. Deşi la pauză 

adversarii noştri au condus 

cu 7-5, după ce am condus 

cu 5-0, în partea secundă 

stejăreii au marcat două ese-

uri transformate şi rezulta-

tul final a fost 19-7 în fa-

voarea României.

Victoria cu Germania a 

propulsat echipa în semifi na-

le unde, deşi am avut avan-

taj de 7-0 la pauză în faţa 

Portugaliei, am pierdut cu 

12-7, însă jocul prestat de bă-

ieţii noştri ar fi  meritat cu si-

guranţa accederea în fi nală.

Finala mică, cea a locuri-

lor 3-4 le-a adus faţă în faţă 

pe România şi Irlanda, insu-

larii s-au impus cu 17-7, iar 

România a ocupat astfel po-

ziţia a patra în clasamentul 

general depăşind cu mult 

prestaţiile din ediţiile ante-

rioare.

Lotul de jucători deplasat 

la Vichy a fost următorul: Tă-

tăruş George (LPS Focşani), 

Chirica Cosmin (CSS Bârlad), 

Iurea Andrei (CS Cleopatra), 

Paxaman Raoul (CSA – CSS 

Steaua), Bencea Eduard (C-

SA – CSS Steaua), Cucoş Iu-

lian (CSS Bârlad), Balaban 

Ionuţ (CSS Bârlad), Boicu Da-

niel (CSS Bârlad), Melinte Io-

nel (CS Cleopatra), Croitoru 

George (CSM Bucureşti), To-

ma Bogdan (CSS 2 Baia Ma-

re), Lupu Marian (CSS Gura 

Humor), iar antrenori: Ale-

xandru Lupu, Staicu Cristi-

an, Mitrea Ştefan.

Foto: România a ocupat locul 
patru la Campionatul European  

U19, cea mai bună poziție 
realizată în ultimii ani

Sportivii români 
au impresionat Europa
Echipa de Rugby 7 a României a fost surpriza plăcută la Campionatului 
European U19, disputat în Franţa la Vichy.

România – Lituania 52-0
Rusia – Ungaria 54-0
România – Ungaria 54-0
Rusia – Lituania 36-0
România – Rusia 17-10
Ungaria – Lituania 24-12

Clasament:
1. România 9p
2. Rusia 7p
3. Ungaria 5p
4. Lituania 3p

Rezultatele 
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Clujeni la 
Campionatele 
Balcanice
Șase sportivi din cadrul secţiei 
de culturism și fi tness a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj vor participa la 
Campionatele Balcanice de la 
Reghin. Este vorba despre: 
Cristina Mărginean – Bikini 
Fitness; Alexandra Văidăhăzan 
– Bikini Fitness; Florina Colceriu 
– Body Fitness; Sebastian 
Văsuţ, Paul Rus și Cristian 
Berciu la Culturism. Competiţia 
va avea loc sâmbătă, 2 mai, de 
la ora 10:00, la Casa de Cultură 
„Eugen Nicoară” din Reghin, 
județul Mureș.

Cu mintea 
la scrabble
Universitatea Cluj va fi  repre-
zentată de peste 20 de sportivi 
la concursurile Campionatelor 
Naţionale ce se vor desfășura 
la Botoșani, în perioada 30 
aprilie – 3 mai. Înaintea între-
cerilor de la Botoșani, Clubul 
Sportiv Universitatea Cluj con-
duce în clasamentul general in-
tercluburi, cu un total de șase 
victorii.

Baschet 
la Polivalentă
Clubul U-Mobitelco organizează 
în perioada 29 aprilie – 3 mai, 
Turneul Final al Campionatului 
Naţional la categoria U18. 
Turneul are loc la Sala 
Polivalentă. Intrarea spectatori-
lor este liberă, iar accesul este 
permis de pe strada Uzinei 
Electrice. Rezultatele înregistra-
te în prima zi a turneului: ACSB 
Vipo București – CSS Tg. Jiu 
89-68; Steaua CSM Eximbank 
1 – CSS Viitorul Cluj-Napoca 
110-52; CN Aurel Vlaicu 
București – Steaua CSM 
Eximbank 2 77 – 58; 
U-Mobitelco Cluj-Napoca – CSS 
Unirea Iași 81-57.

Pe scurt
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Universitatea Cluj a ter-

minat la egalitate, mier-

curi, în deplasare, scor 

1-1 (0-0), cu formaţia 

antrenată de Gheorghe 

Hagi, Viitorul Constanţa, 

într-un meci disputat pe 

terenul din Chiajna.

Universitatea Cluj deschi-

de scorul în minutul 67 prin 

Mengolo care preia pe piept 

o minge primită din arunca-

re de la margine şi şutează cu 

stângul, mingea oprindu-se în 

plasa porţii după ce loveşte 

stâlpul stâng al porţii gazde-

lor, scor 0-1.

Viitorul nu stă mult pe gân-

duri şi doar la două minute 

după aceea reuşeşte să resta-

bilească egalitatea pe tabela 

de marcaj prin Florin Tănase 

care înscrie cu o lovitură de 

cap în poarta apărată de Ve-

selovsky, scor 1-1.

În primul minut de prelun-

gire, Castillion trece la doar 

câţiva centimetri de victorie. 

Morar şutează către colţul 

lung, din careu, iar mingea 

trece la numai câţiva centi-

metri de capul lui Castillion, 

care a fost aproape de o relu-

are care ar fi  fost echivalat cu 

o victorie pe terenul Viitoru-

lui.

„Universitarii” au obţinut 

un punct care nu îi ajută prea 

mult în economia clasamen-

tului, acumulând 30 de punc-

te, dar se afl ă în continuare 

pe locul 13, primul retrogra-

dabil şi sunt obligaţi să în-

vingă Mediaşul duminică, 3 

mai, pe Cluj Arena, de la ora 

18:30.

Victorie de două 
minute pentru „U” 

Partida Pandurii Târgu 

Jiu – Universitatea Cluj, 

disputată la 20 aprilie 

2015, în cadrul etapei a 

XXVII-a a Ligii I, s-a 

încheiat cu scorul de 0-1.

Preşedintele CS Pandurii 

Târgu Jiu, Eugen Pîrvulescu, 

a declarat, miercuri, că a fost 

suspendat trei luni din func-

ţie de Adunarea Generală a 

Acţionarilor fi ind suspectat de 

aranjarea meciului de pe te-

ren propriu pierdut cu scorul 

de 0-1, cu Universitatea Cluj, 

din etapa a XXVII-a a Ligii I.

„Miercuri a avut loc Adu-

narea Generală a Acţionarilor 

în cadrul căreia am fost sus-

pendat din funcţia de preşe-

dinte până la 29 iulie. Mi s-a 

comunicat că sunt suspect de 

blat la meciul pierdut cu Uni-

versitatea Cluj. Mi s-a trans-

mis că sunt suspendat până la 

fi nalizarea anchetei, pentru că 

se va realiza o anchetă în acest 

caz”, a afi rmat Pîrvulescu.

Eugen Pîrvulescu a plecat 

de la Pandurii Târgu Jiu la 

sfârşitul lunii august a anu-

lui trecut, el fi ind instalat în 

funcţia de director sportiv la 

Universitatea Cluj, la 3 sep-

tembrie 2014. Ulterior, la 16 

decembrie 2014, Pîrvulescu 

a revenit la Pandurii Târgu 

Jiu şi a preluat funcţia de 

preşedinte al grupării gorje-

ne.

Administratorul special al 

clubului Universitatea Cluj, 

Vlad Munteanu, a declarat, 

agenţiei Mediafax, că bănuie-

lile privind un posibil aranja-

ment la partida cu Pandurii 

Târgu Jiu i se par „cea mai 

mare idioţenie”.

„Nu pot să cred aşa ceva! 

E cea mai mare idioţenie po-

sibilă pe care puteam să o aud 

pe anul ăsta. Se umbreşte 

munca antrenorilor, a jucăto-

rilor care au fost pe teren. Toa-

tă lumea a văzut că ne-am dat 

viaţa pe teren, Pandurii au 

avut şi ei un joc foarte bun, 

dar nu au putut să marcheze. 

S-a povestit după aia că noi 

le-am dat punctele Stelei, dar 

am jucat foarte bine şi cu Stea-

ua şi lumea nu a mai avut ce 

să zică. Mai mare idioţenie ca 

asta nu am auzit. E adevărat 

că e bucătăria lor, e treaba lor 

internă, ei ştiu mai bine cum 

să conducă, dar nu mi se pa-

re corect fată de munca unui 

om, care chiar şi-a văzut de 

treaba lui. Dacă marcau în pe-

naltiul ăla exista riscul să ne 

mai dea vreo două-trei, că 

poate nu reuşeam noi să re-

venim”, a declarat ofi cialul U-

niversităţii Cluj.

Federaţia Română de Fot-

bal, prin Departamentul de 

Integritate şi Antifraudă, a lu-

at act de suspendarea provi-

zorie a preşedintelui CS Pan-

durii Lignitul Tg. Jiu, Eugen 

Pîrvulescu, şi de motivele ca-

re au condus la decizia Adu-

nării Generale a Acţionarilor 

clubului din prima ligă şi a 

solicitat clubului CS Pandurii 

Lignitul Târgu Jiu hotărârea 

Adunării Generale a Acţiona-

rilor prin care a fost luată de-

cizia.

„U” Cluj şi Pandurii, 
unite de un scandal 
în care se implică 
şi Federația
Fostul director al Universită ț ii Cluj, Eugen Pâ rvulescu, 
a fost suspendat din funcț ia de preș edinte 
al Pandurilor, suspectat de blat î n meciul î n care 
„U” Cluj a câ ș tigat cu 1-0. 

Eugen Pârvulescu a fost directorul sportiv al Universităţii Cluj între 3 
septembrie şi 16 decembrie 2014, când acesta a revenit la Pandurii Târgu Jiu


