
VINERI

23
0
C

SÂMBĂTĂ

27
0
C

DUMINICĂ

29
0
C

M
ET

EO 1  = 4.4075   LEI

1  = 4.0152    LEI

100  = 1.4269 LEI

D
et

al
ii 

în
 p

ag
in

a 
2

VA
LU

TE

CA
LE

N
D

A
R

SOCIAL

Familia unui tânăr decedat în Anglia are nevoie de bani pentru a-l repatria
Un clujean de doar 23 de 

ani, Augustin Ionuţ Tămaș, 
din Cluj-Napoca, a decedat 
în Anglia. Familia acestuia 
are nevoie de câteva mii de 
euro pentru a-l înmormânta 
cum se cuvine, bani pe care 
nu îi are.

Verişoara tânărului dece-
dat, Lavinia Chifor, a lansat 
un apel pe reţeaua de socia-
lizare Facebook prin care ce-
re ajutorul tuturor celor care 
l-au cunoscut sau nu pe Io-
nuţ.

„Verişorul meu Tămaș Io-
nut din păcate s-a stins mult 
prea repede din viaţă la doar 
23 de ani, şi nu aici lângă fa-
milia lui...era tocmai în An-
glia...Apelez la toată lumea 
cu suflet mare care binevo-
ieşte să ajute familia îndure-
rată care trebuie să strângă o 
suma foarte mare (mii de eu-
ro) pentru repatrierea lui, 
pentru a-l putea înmormânta 
creştineşte şi pentru a fi aici 
lângă noi”, a spus Lavinia 
Chifor.

Mai jos sunt conturile un-
de puteţi să ajutaţi familia în-
doliată să-l conducă pe ulti-
mul drum pe Ionuţ.

MALNASI ADRIANA LUCIA, 
Strada Primăverii nr. 6 apar-
tament 284 Cluj-Napoca, ju-
deţul Cluj. EUR cont curent 
RO92BTRLEURCRT
0052862101. GBP cont cu-
rent RO50BTRLGBPCRT 
0052862101. RON cont cu-
rent RO85BTRL 
01301201528621XX.

SWIFT: BTRLRO22.

Meci fotbal: 
CFR Cluj – FC Viitorul

Vineri, ora 18.30
Stadion „Dr. Constantin Rădulescu“

Expoziție: 
Sarmisegetuza Regia

Muzeul de Istorie a Transilvaniei
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Declarația săptămânii

„Victor Ponta 
a candidat «de prost» 

la preşedinţie”

TRAIAN BĂSESCU |
fost președinte al României

Marea Refaţadizare, 
în blocaj?

Desfiinţarea RAADPP 
se amână cu o lună

Clujenii care trebuie să repare faţadele 
clădirilor din centru au depăşit cu un an 
termenul legal. Pagina 6

Consilierii judeţeni au cerut mai multe 
informaţii înainte de a decide soarta 
celor 117 persoane angajate. Pagina 4
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Clujul – pe harta lumii

Propunerile lui Boc pun pe jar ONG-urile
Declaraţia primarului Emil Boc potrivit căreia oricând ar putea face un incinerator de deşeuri 
în Cluj a stârnit reacţii aprinse în rândul ONG-urilor.  Pagina 3

Mii de tineri veniţi din toate colţurile lumii au luat cu asalt Cluj Arena, Sala 
Polivalentă şi Parcul Central, locaţiile cele mai importante unde se desfăşoară 
festivalul UNTOLD. Încă de la orele amiezii s-au format cozi interminabile, după 
ce petrecăreţii s-au înghesuit să-şi ridice brăţările de acces. Cum a fost în prima 
zi de festival află din pagina 6.

monitorul weekendde

 Fedde le Grand, 
Dimitri Vegas & Like 

Mike, ATB şi Lost 
Frequencies au făcut 
show în prima zi la 

UNTOLD
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Unde mergem în weekend?

METEO

120/270C
Soare

180/290C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

13°/27° Soare

13°/27° Soare

12°/26° Variabil

13°/27° Variabil

18°/30° Variabil

18°/30° Variabil

16°/27° Variabil

18°/29° Variabil
12°/25° Variabil

9°/22° Variabil

10°/23° Variabil

10°/23° Înnorat

17°/27° Variabil

13°/23° Variabil

14°/24° Variabil
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Peste 170 de artişti vor urca pe cele opt scene 
amenajate în mai multe puncte din oraş. 
Principalele concerte se desfăşoară în zona 
Cluj Arena, mai exact pe stadion, în incinta 
Sălii Polivalente şi outdoor, între stadion şi 
Polivalentă. Mai au loc evenimente în Parcul 
Central, la ştrandul Sun, în Piaţa Unirii şi 
Euphoria Music Hall.
Vineri, cap de afi ș este DJ-ul suedez Avicii, care 
va urca pe scena din Cluj Arena la ora 01.30. 
Artistul suedez este cunoscut mai ales pentru 
celebrele melodii “Wake me up”, “You make 
me”, “Hey Brother”, “Addicted to you”. A fost 
nominalizat de două ori la premiile Grammy și 
a fost al treilea DJ, în anul 2012, într-un top 
anual al celor mai buni 100 de DJ realizat de 
publicaţia DJ Magazine.

Înainte de concertul Avicii, pe scena principală 
vor mai urca Marwan (ora 18.00), Raku (ora 
19.00), Gentelman (ora 20.10), Subcarpaţi 
(ora 22.10), Cazette (ora 23.50).

În Sala Polivalentă, distracţia începe fix la 
miezul nopţii și se încheie la 07.00 diminea-
ţa. La 00.00 se vor desfășura Parra for Cuva 
& Marwan, la ora 03.00 – Sasha, la ora 
05.00 – Lee Burridge și la ora 07.00 – 
Pedestrian.

În zona Outdoor Polivalenta, la ora 16.00 urcă 
pe scenă DJ-ul Star Slinger, urmând, la ora 
18.00 – Moods, la ora 20.00 – ONRA, la ora 

21.30 – Foreign Beggars și la 23.45 – Andy C. 
& MC 2SHY.

Ziua a treia (sâmbătă) Untold se deschide pe 
Cluj Arena cu Moonlight Breakfast, la ora 
18.00, urmaţi de Patrice la ora 19.10, John 
Newman la ora 21.10, Tinie Tempah la ora 
22.55, Sunnery James & Ryan Marciano la ora 
00.05. La ora 01.45 urcă pe scenă Armin van 
Buuren, noaptea încheindu-se cu Radio Killer.

În Sala Polivalentă, la ora 00.00 cântă Virgil, 
la ora 02.00 – Sharam, la ora 04.00 – Satoshi 
Tomiie și la ora 06.00 – Livio & Roby.

Pe scena Outdoor Polivalenta, la ora 16.00 
cântă Mr Goju, la ora 18.00 – Crazy P, la ora 
20.00 – Marwan, la ora 21.30 – Argatu și la 
ora 23.00 – Mala.

În ultima zi, duminică, 2 august concertează pe 
Cluj Arena, de la ora 18.00, Golan, la ora 19.30 
– Irie Maffi a, la ora 20.45 – Fatman Scoop, la 
ora 21.20 – Third Party, la ora 23.15 – Tujamo. 
Seara se încheie cu David Guetta, la ora 01.00.

În Sala Polivalentă, la fel ca în celelalte zile, 
distracţia începe la ora 00.00 cu Paul K, urmat 
de Nic Fanciulli la ora 02.00, John Digweed la 
ora 04.00 și Maribou State la ora 06.00.

Pe scena Outdoor Polivalenta, la ora 16.00 
cântă Nightmare on Wax, la ora 18.30 – 
Bondax, la ora 20.00 – Jeru the Damaja, la 
ora 21.00 – DJ Premier și la ora 22.45 
Pendulum & Mc Verse.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

31 iulie

1498: În cea de-a treia călă-
torie, Cristofor Columb devi-
ne primul european care des-
coperă insula Trinidad.

1919: A doua renunțare la 
tron a Prințului Carol al 
României (revenit la 20 fe-
bruarie 1920).

1944: Scriitorul și aviatorul 
Antoine de Saint-Exupéry se 
lansează într-un zbor de 
recunoaștere deasupra Mării 
Mediterane; avionul său este 
doborît și Antoine de Saint-
Exupéry este considerat de 
atunci dispărut.

1957: A intrat în funcțiune pri-
mul reactor atomic românesc.

1 august

1714: Dimitrie Cantemir a 
devenit primul român, mem-
bru al unui înalt for științifi c 
internațional (Academia din 
Berlin).

1774: Joseph Priestley a 
anunțat descoperirea oxige-
nului.

1981: S-a lansat postul 
de televiziune MTV, odată cu 
difuzarea primului său video-
clip, Video Killed the Radio 
Star al formației The Buggles.

2 august

1776: Se semnează Declarația 
de independență a Statelor 
Unite ale Americii.

1934: Președintele 
Germaniei Paul von 
Hindenburg moare la 
Neudeck, Adolf Hitler își asu-
mă titlul de Führer și Cancelar 
al Germaniei.

1939: Albert Einstein și Leo 
Szilárd scriu o scrisoare 
președintelui Franklin D. 
Roosevelt, îndemnându-l să 
înceapă proiectul Manhattan 
pentru a dezvolta o armă nu-
cleară.

1940: Stalin semnează un 
decret abuziv de crearea a 
Republicii Sovietice Socialiste 
Moldovenească pe o parte 
din pământul românesc ocu-
pat cu forța de Armata Roșie.

UNTOLD FESTIVAL
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

UNTOLD FESTIVAL
Perioada: 30 iulie – 2 august

Expoziție „Our Body: Uni-
versul Interior”
Perioada: 17 iulie – 31 octom-
brie
Iulius Mall
Clujenii pot descoperi, într-o ma-
nieră educativă unică, fascinantul 
univers interior al corpului uman 
și modul în care funcționează, cu 
ajutorul a peste 200 de exponate 
– corpuri umane reale.

Expoziție Margareta Catri-
nu: „Infi nitul Înfl orit”
Perioada: 23 iulie – 9 august
Muzeul de Artă Cluj-Napcoa
Aparent fragilă, Margareta 
Catrinu a avut curajul de a-şi 
păstra intactă, de-a lungul a 
peste patru decenii de creaţie. 
o fervoare de esenţă spirituală, 
o puritate, o cuviinţă a revelării 
ce transpare, inovează şi ordo-
nează întreaga sa operă pictu-
rală, determinând autenticita-
tea şi originalitatea limbajului 
său pictural, metaforă plastică 
de o aleasă şi subtilă poezie.

Ținută, culoare, stil – 
Cămașa țărănească de al-
tădată
Perioada: 24 iunie – 8 august
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
În cadrul portului femeiesc 
tradițional românesc, cămașa a 
constituit întotdeauna piesa princi-
pală: a păstrat dealungul unei peri-
oade lungi elemente arhaice (ele-
mente de croi, tehnici de decorare, 
ornamentică); a marcat 
apartanența comunitară printr-o u-
nitate structurală și decorativă clară 
în cadrul diferitelor zone etnografi -
ce; a evidențiat în cel mai înalt 
grad (prin calitatea materialelor și 
a execuției) statutul social-econo-
mic și personalitatea purtătoarei.

Expoziție: Sarmizegetusa 
Regia
Perioada: 15 mai – 12 septem-
brie
Muzeul de Istorie a 
Transilvaniei

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

VINERI

Meci fotbal: CFR Cluj – 
FC Voluntari
Ora 18.30
Stadion „Dr. Constantin 
Rădulescu”

ANUNŢ CONCURS

PRIMARIA COMUNEI VAD, Judetul Cluj
În baza H.G. 286/2011, modifi cata prin H.G. 1027/2014, or-

ganizează concurs pentru ocuparea postului vacant – personal 
contractual – de ȘOFER ( studii medii).

Dosarele se pot depune până la data de 20.08.2015 ora 14.00 
, la sediul Primăriei Vad, la Secretarul Comunei Vad, d-na Dani-
ela Sfârloagă .

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii :

1.  Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în Romania ;

2. Să fi e cunoscători ai limbii române – scris și vorbit;
3. Să aibă studii medii
4. Permis de conducere categoria D
5. Fără abateri grave pe linie de circulaţie
6. Să aibă vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
7. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
8.  Să aibă stare de sănătate corespunzătoare pentru postul ca-

re candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale elibe-
rată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

9.  Să nu fi  fost condamnaţi defi nitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra au-
torităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corup-
ţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar fa-
ce incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţi-
ei în care a intervenit reabilitarea.

10. Fără condiţii de vechime
11. Cazier rutier
Dupa selectarea dosarelor, susţinerea probelor va avea loc la 

sediul Primăriei Vad ( str. Principală, nr.146):
- Proba scrisă în data de 27. 08.2015. ora 12:00
- Interviul în data de 31.08.2015, ora 12: 00
Relaţii suplimentare și bibliografi a se pot obţine la sediul Primă-

riei Vad, nr. 146, jud. Cluj sau la numărul de telefon 0264-225201.

PUBLICITATE
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O florărie din 
centrul Clujului 
a fost incendiată
O fl orărie de pe strada Eroilor 
din Cluj-Napoca a luat foc în 
noaptea de miercuri spre joi în 
jurul orei 03:00. La faţa locului 
s-a deplasat un echipaj ISU Cluj 
cu o autospecială de stingere. 
Aceștia au reușit să stingă in-
cendiul rapid, înainte ca acesta 
să se extindă la clădirile din zo-
nă. După ce au lichidat fl ăcări-
le, pompierii clujeni au consta-
tat că faţada exterioară a ma-
gazinului, făcută din rafturi de 
lemn și fl ori uscate, a fost cel 
mai probabil incendiată. 
Poliţiștii vor încerca alături de 
pompieri să afl e care a fost ca-
uza izbucnirii incendiului și să-i 
identifi ce, dacă există, pe făp-
tași. Din fericire nu s-au înregis-
trat victime.

Hoţ de milioane. 
A furat 300 
de milioane 
de lei vechi
Poliţiștii sunt pe urmele unui 
hoţ care a furat dintr-un apar-
tament din Gherla suma de 
300 de milioane de lei vechi și 
un laptop. Victima a reclamat 
furtul petrecut în perioada 
20-24 iunie, perioadă în care e-
ra plecat din oraș, informează 
gherlainfo.ro. Spargerea s-a 
dat într-un apartament dintr-un 
bloc de pe strada Liviu 
Rebreanu. Politistii fac acum 
cercetări pentru identifi carea 
făptașului. Banii disparuti pro-
vin din vanzarile de bilete ale 
unei fi rme de transport cu acti-
vitate in oras.

Accident rutier grav 
produs de o tânără 
şoferiţă
Un accident rutier a avut mier-
curi, 29 iulie, în jurul orei 
13:30 în Cluj-Napoca soldat cu 
rănirea ușoară a unei persoane 
și avarierea a două autovehicu-
le. O tânără de 24 de ani din 
Cluj-Napoca, în timp ce condu-
cea o mașină pe strada Parcul 
Feroviarilor, la intersecţia cu 
strada Mărășești a intrat în coli-
ziune cu un autovehicul oprit în 
intersecţie. Accidentul s-a sol-
dat cu rănirea ușoară a unei 
pasagere de 24 ani din 
Cluj-Napoca, care se afl a în au-
tovehiculul oprit în intersecţie. 
Valoarea pagubelor materiale 
a fost estimată la circa 1000 
lei. „Poliţiștii continuă cercetări-
le pentru stabilirea tuturor îm-
prejurărilor în care s-a produs 
accidentul rutier”, au declarat 
reprezentanţii Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Cluj.

Doi şoferi prinşi 
băuţi la volan
Doi șoferi au fost prinși în trafi c 
joi, 30 iulie, fi ind sub infl uenţa 
băuturilor alcoolice. O femeie 
de 20 de ani din judeţul 
Bistriţa-Năsăud a fost prinsă de 
către poliţiști conducând un au-
tovehicul pe Bulevardul 21 
Decembrie 1989 din 
Cluj-Napoca, deși se afl a sub 
infl uenţa alcoolului. Un alt șo-
fer, un bărbat de 33 de ani din 
Cluj-Napoca, a fost prins de că-
tre poliţiști conducând, sub in-
fl uenţa alcoolului, un autovehi-
cul pe strada Paris. „În ambele 
cauze se efectuează cercetări 
sub aspectul săvârșirii infracţiu-
nii de conducerea unui vehicul 
sub infl uenţa alcoolului sau a 
altor substanţe, faptă prevăzu-
tă și pedepsită de Codul pe-
nal”, au declarat reprezentanţii 
IPJ Cluj.

Pe scurt

Un avocat din 

Cluj-Napoca şi un execu-

tor judecătoresc au fost 

chemaţi la DNA, pentru 

că au executat silit 

Compania Naţională de 

Autostrăzi, în ciuda faptu-

lui că actele au fost anu-

late în instanţă.

Suma care a dispărut din 

bugetul CNADNR este de 7,71 

milioane de lei (aproximativ 

două milioane de euro), în ca-

re intră şi onorariul executo-

rului judecătoresc, informea-

ză evz.ro.

Ioan Băraş (foto), din Baro-

ul Cluj, a fost avocatul CNADNR 

între anii 2008 şi 2010.

După încetarea contractu-

lui, acesta a invocat o clauză 

penală pentru rezilierea uni-

laterală a contractului. În a-

ceastă situaţie, Băraş ar fi  ur-

mat să primească suma pe trei 

ani pe care Compania o plă-

teşte bugetului de stat pentru 

că nu a angajat persoane cu 

handicap.

În total, 7,71 milioane de 

lei. Pe lângă această sumă, 

Băraş a cerut executarea 

CNADNR şi pentru suma de 

921.518 lei.

A executat banii 
fără sentinţă

Procurorii DNA susţin că 

din bugetul unei companii de 

stat a dispărut suma de do-

uă milioane de euro, fără ni-

cio sentinţă. În luna aprilie 

2013, susţin anchetatorii, avo-

catul Băraş i-a cerut execu-

torului R.S. să execute suma 

de 7,71 milioane de lei. Exe-

cutorul a blocat conturile 

CNADNR, iar dintr-un cont 

afl at la BCR, Sector 3, a fost 

virată întreaga sumă. Acest 

lucru se întâmpla pe data de 

7 mai 2013. Pe 8 mai, Jude-

cătoria Sectorului 3 a suspen-

dat orice forme de executa-

re. Pe 1 octombrie 2013, Ju-

decătoria Sectorului 3 a anu-

lat formele de executare şi a 

dispus ca executorul să resti-

tuie întreaga sumă în contu-

rile CNADNR. La două zile 

după această sentinţă, pe 3 

octombrie 2013, avocatul Bă-

raş îl informează în scris pe 

executorul R.S. că CNADNR 

a pierdut procesul, adresa fi -

ind un fals grosolan, potrivit 

documentelor existente la do-

sar. Totodată, Băraş i-a cerut 

executorului să îi plătească 

într-un cont indicat suma de 

7,71 milioane de lei, fapt ce 

s-a şi întâmplat.

Reclamaţii 
la Ministerul Justiţiei

Executorul R.S. este acu-

zat de procurori că nu s-a do-

cumentat despre soarta pro-

cesului, înainte de a face pla-

ta spre contul indicat de Bă-

raş. Ulterior, CNADNR a de-

pus mai multe reclamaţii, in-

clusiv la Ministerul Justiţiei 

şi la DNA, deoarece nu a mai 

recuperat banii. Executorul a 

declarat că nu este vinovat, 

deoarece sentinţa Judecăto-

riei Sectorului 3 a anulat doar 

actele de executare care au 

fost făcute pe raza acestui 

sector din Bucureşti şi că el 

a executat doar conturi ale 

CNADNR deschise în Cluj Na-

poca. Avocatul Băraş nu a 

putut fi  contactat.

Două milioane de euro au dispărut din conturile CNADNR

Declaraţia de miercuri a 

primarului Emil Boc 

potrivit căreia oricând ar 

putea face 

un incinerator de deşeuri 

în Cluj-Napoca a stârnit 

reacţii aprinse în rândul 

ONG-urilor.

Boc a afi rmat că are inves-

titori pentru realizarea unui 

incinerator de deșeuri, dar nu 

se apucă de acest proiect pen-

tru că nu ştie când va fi  gata 

centrul ecologic de deşeuri al 

Consiliului Judeţean Cluj. 

„Dacă noi suntem lăsaţi să 

ne facem treaba pe termen 

mediu şi lung, în şase luni de 

zile avem investitori care sunt 

dispuşi să pună la dispoziţie 

un incinerator cu condiţia să 

le dăm dreptul de a utiliza şi 

exploata gunoaiele minim ze-

ce ani, dar nu putem face acest 

lucru pentru că nu ştim când 

termină cei de la judeţ cen-

trul de deşeuri”, a spus pri-

marul.

Reprezentanţii Alianţei Glo-

bale pentru Alternative la In-

cinerare (GAIA) şi Coaliţia 

pentru Justiţie Energetică din 

România – Energy Justice Ro-

mania au declarat că prima-

rul Emil Boc nu doreşte o re-

zolvare reală a problemei de-

şeurilor, pe termen lung, ci o 

soluţie pe termen scurt în in-

teresul industriei incineratoa-

re, şi nu în interesul cetăţeni-

lor, care vor fi  grav afectaţi de 

construirea unui astfel de in-

cinerator.

„Incineratoarele de deşe-

uri sunt cunoscute ca fi ind 

adevărate fabrici de cancer si 

cea mai mare sursa pentru 

producerea dioxinei, care în 

cantităţi foarte mici poate ca-

uza defecte fetale şi geneti-

ce. Incinerarea deşeurilor es-

te cea mai toxică, scumpă şi 

inefi cientă metodă de a tra-

ta deşeurile si de a produce 

energie. Ideea în sine este 

contradictorie, întrucât arde-

rea înseamnă distrugere/risi-

pă, asociată cu emisii toxice 

precum dioxine, metale gre-

le şi furani, tehnologia actu-

ală fi ind departe de a elimi-

na poluarea şi de a reutiliza 

efi cient energia produsă prin 

ardere”, au explicat reprezen-

tanţii celor două ONG-uri.

Potrivit acestora, incine-

ratoarele nu rezolvă proble-

ma depozitării deşeurilor. 

Aproximativ 25% din canti-

tatea de deşeurilor care in-

tră în incineratoare rămâne 

sub formă de cenuşă, iar a-

ceastă trebuie să fi e depozi-

tată tot în rampe de deşeuri. 

„Această cenuşă este prea 

toxică pentru a putea fi  re-

folosită, în ciuda tuturor în-

cercărilor industriei. Multe 

dintre aceste toxine ajung în 

hrană şi devin tot mai con-

centrate pe măsură ce ajung 

mai sus în lanţul alimentar”, 

au mai spus reprezentanţii 

ONG-urilor.

Aceştia subliniază că vor 

fi  realizate toate demersuri-

le necesare pentru a împie-

dica construirea unui inci-

nerator de deşeuri munici-

pale în municipiul Cluj-Na-

poca, inclusiv în instanţele 

judecătoreşti. „Vor fi  depu-

se plângeri împotriva auto-

rităţilor implicate în diversi-

unea construirii incineratoa-

relor de deşeuri. Politica dom-

nului Boc poate fi  cataloga-

tă ca fi ind iresponsabilă, prin 

ignorarea realelor soluţii pro-

puse de societatea civilă şi 

promovarea unor soluţii fal-

se şi extrem de toxice pro-

movate de industrie”, au mai 

spus ONG-urile.

ONG-urile îl ameninţă pe Boc 
cu judecata din cauza 
unui incinerator de deşeuri
Scandalul deșeurilor continuă la Cluj după ultimele declarații ale edilului.

ONG-urile susţin că incineratoarele de deşeuri ar produce noxe foarte toxice
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CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ că 
in perioada 03.08.2015 – 08.08.2015 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj“ 
SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sectoare:

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

Reparaţie capitala străzi in localitatea Băiţa (municipiul Gherla)

Modernizare drum acces in zona turistica Răchiţele- Prislop – Ic Ponor :

-DJ 108C, km 61+830-78+400 si DJ 763, km 35+130 – 39+060

Lucrări de intretinere imbracaminti asfaltice( plombari)

-DJ 109A:Vultureni-Dealul Jurcii , km 33+000 – 48+500

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

Director general D.P.J. Cluj SA
ing.Călin Gavril Platon

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

Ce înseamnă un contract de abonament 
realizat în colaborare cu noi ?
Ce avantaje aveți daca sunteți 
abonații noștri ?
Într-un articol anterior am de-

taliat cateva aspecte genera-

le despre compania noastră 

şi despre serviciile cu care va 

putem veni în ajutor. Menţi-

onam acolo şi faptul că exis-

tă posibilitatea încheierii unui 

contract de abonament, iar 

acest articol este dedicat de-

talierii aspectelor esentiale le-

gate de acesta.

 Astfel, contractele de abo-

namente pot fi  incheiate atât 

cu societatile comerciale, in-

stitutii cat si cu asociatii de 

proprietari din Cluj.

Prin incheierea unui abo-

namente benefi ciaţi de exe-

cuţia, revizuirea, întreţinerea 

şi repararea, după necesităţi, 

a instalaţiilor întregii clădiri, 

părţi comune dupa cum ur-

mează:

•  Instalatii tehnico-sanita-

re (apă, canal);

• Instalatii termice;

• Instalatii electrice;

•  Alte lucrări de reparaţii 

şi întreţinere ale propri-

etăţii asociatiei de pro-

prietari (lăcatuşerie, vop-

sitorie, betonări) la ba-

lustrade, borduri , trotu-

are, precum si lucrari de 

amenajari interioare si 

exterioare, etc.

În afara abonamentelor 

dedicate asociațiilor de pro-

prietari, pentru abonamen-

tele incheiate cu societatile 

comerciale si institutiile a-

par in plus serviciile de exe-

cutie, revizuire, intretinere 

si reparare a tuturor instala-

tiilor (aer comprimat, oxi-

gen, etc.) si intretinerea spa-

tiilor verzi.

Avantajele incheierii unui 

astfel de abonament sunt:

•  Serviciu NON-STOP de 

interventii si timp scurt 

de reactie;

•  O revizie gratuita si com-

pleta a cladirii in fi ecare 

an;

•  Diferite reduceri la ma-

nopera lucrărilor execu-

tate, stabilite în funcţie 

de nevoile benefi ciarilor;

•  Constatare şi consiliere 

tehnică gratuită;

În concluzie, putem afi r-

ma faptul că răspundem ce-

lor mai multiple provocări 

pe care le întâmpinăm de la 

cei peste 150 abonaţi cu ce-

le mai potrivite soluţii me-

nite să vă ofere confortul în 

propriile locuinţe sau la lo-

cul de muncă.

Pentru a afl a mai multe de-

talii despre incheierea unui 

abonament ne puteti contac-

ta la: Tel/Fax:0264-435125, 

0725-227728, offi ce@carpat.

eu, www.carpat.eu. 

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

După o ceartă de două ore, 

consilierii judeţeni au 

decis amânarea proiectu-

lui de hotărâre care privea 

desfi inţarea Regiei 

Autonome de Administrare 

a Domeniului Public şi 

Privat al judeţului Cluj 

(RAADPP Cluj) şi înfi inţa-

rea unei comisii care să 

identifi ce alte variante 

pentru această regie şi 

pentru angajaţii ei.

Consilierii judeţeni au cerut 

mai multe informaţii înainte de 

a decide soarta celor 117 per-

soane angajate.

La sfârşitul discuţiilor, preşe-

dintele Consiliului Judeţean Cluj 

Mihai Seplecan a propus amâ-

narea proiectului până în luna 

august pentru următoarea şe-

dinţă, cu condiţia ca această co-

misie, formată din consilieri ju-

deţeni, din funcţionari ai apa-

ratului de specialitate din cadrul 

CJ Cluj şi angajaţi RAADPP, să 

vină cu soluţii în plenul CJ.

„În luna august vom lua o 

decizie. Prin acest vot vă asu-

maţi că această comisie va ve-

ni cu propuneri şi în luna au-

gust se va lua o deczie. Eu nu 

voi face parte din comisie, să 

nu se spună că am ceva perso-

nal cu angajaţii regiei sau cu 

domnul Avram. L-am delegat 

pe domnul Vakar să facă parte 

din comisie”, a spus Seplecan.

Consilierul judeţean Călin 

Tuluc (PNL) a declarat că îna-

inte de a se lua o decizie tre-

buie organizate dezbateri.

„E inadmisibil să fi m puşi 

în situaţia de a lua decizii fă-

ră a avea timp să le dezbatem. 

Nu este în regulă să luăm de-

cizii foarte importante din 

punct de vedere legal şi soci-

al aşa repede. Noi suntem puşi 

în faţa unui proiect de hotărâ-

re care spune că de mâine se 

dizolvă Regia”, a spus Tuluc.

Secretarul judeţului Simo-

na Gaci a precizat că în pro-

iectul de hotărâre se propun 

termene prin care fi ecare an-

gajat al RAADPP are dreptul 

de opţiune să vină în apara-

tul de specialitate al CJ.

Dănuţ Canta (PSD) i-a nu-

mit pe consilierii din PNL „in-

conştienţi”.

„Vă jucaţi cu destinele oa-

menilor, trebuie să vă gândiţi ce 

se întâmplă cu oamenii de mâi-

ne, au credite, au viaţă. Acest 

proiect generează nişte proble-

me cât Casa Poporului. Aveţi 

variante dar nu ştiţi să le folo-

siţi. Sunteţi dincolo de o limită 

a inconştienţei”, a spus Canta.

Consilierul judeţean Emil 

Bogdan (PNL) a spus că RA-

ADPP trebuie să se desfi inţeze.

„M-a săturat de populisme-

le pe care le-am auzit aici, toţi 

suntem grozavi şi ne facem pro-

pagandă politică. Sunt mulţi ca-

re nu vor vrea să vină la aceas-

tă direcţie nou înfi inţată că nu 

le vor conveni salariul de func-

ţionar public. Din punct de ve-

dere legal noi trebuie să desfi -

inţăm Regia”, a spus Bogdan.

Directorul RAADPP Cluj Mir-

cea Avram a declarat că nimeni 

din Consiliul Judeţean nu i-a 

cerut să prezinte soluţii alter-

native la desfi inţare. „Noi ca 

Regie nu am fost întrebaţi, ve-

neam cu încă patru variante de 

reorganizare. Vrem ca până în 

septembrie să venim cu varian-

tele noastre şi dacă murim, mă-

car să murim pe semnătura noas-

tră. Şi unui om cu cancer îi dai 

o şansă”, a spus Avram.

Replica a venit de la Mihai 

Seplecan.

„Variante aţi primit domnu-

le director. La o întâlnire cu dom-

nul Buda (n.red. Daniel Buda, 

europarlamentar) şi domnul Ni-

coară (n.red. Marius Nicoară se-

nator)”, a spus Seplecan.

„Nu ştiu cine e domnul Bu-

da şi nici domnul Nicoară. De 

când ei decid desfi inţarea RA-

ADPP?”, a spus şi Remus Lă-

puşan.

„Este aberant că în biroul 

preşedintelui Consiliului Jude-

ţean doi parlamentari, unul eu-

roparlamentar, altul parlamen-

tar, un director, pun la cale sau 

negociază soarta unor oameni 

ca la tarabe. Cum Dumnezeu 

vă votează oamenii, nu ştiu. 

Nu am înţeles niciodată cum 

în Cluj vă votează lumea”, a 

replicat şi Canta.

Potrivit proiectului de ho-

tărâre, RAADPP ar urma să 

fi e desfi inţată de la 1 ianua-

rie 2016. În acelaşi proiect se 

prevede organizarea Direcţiei 

de Administrare a Domeniu-

lui Public şi Privat al judeţu-

lui Cluj, în cadrul aparatului 

de specialitate al CJ Cluj.

Desfiinţarea RAADPP 
se amână cu o lună
Consilierii judeţeni au decis înfiinţarea unei comisii 
care să găsească soluţii pentru angajaţii RAADPP 
înainte ca aceasta să se desfiinţeze.

Consilierii județeni și angajații RAADPP s-au întâlnit ieri pentru a decide 
soarta regiei
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESA
FINALIZARE PROIECT

Cluj-Napoca, 31.07.2015

S.C. TEHNOMAG SA, cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii nr. 18, anunţă 
fi nalizarea implementării proiectului „Procedeu inovativ pentru realizarea unui 
material nou cu structură celulară închisă, rezistent la temperatură, umezeală 
şi agenţi chimici, material total reciclabil”, cofi nanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 494/ 31.07.2013, încheiat 
cu Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de Organism Intermediar pentru Axa 
prioritară 2-“Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare pentru Competitivitate”, în 
numele şi pentru Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE “.

Proiectul a fost implementat în Cluj-Napoca, la sediul SC TEHNOMAG SA, B-dul. 
Muncii, Nr.18, Corp B, Etaj II, jud. Cluj, pe o perioadă de 24 luni.

Proiectul a urmărit stimularea progresului ştiinţei, tehnologiei şi inovării în vederea 
creşterii competitivitaţii economiei româneşti şi reducerii decalajelor economice, 
sociale şi tehnologice faţă de nivelul mediu al Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea capacităţii de inovare, promovarea 
de noi materiale, dezvoltarea tehnologică, reducerea consumurilor energetice şi a 
conservării energiei, asimilarea în producţie a rezultatelor cercetării, impact minim 
asupra mediului şi sănătăţii omului, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii economiei 
naţionale şi a creşterii calităţii vieţii.

Obiectivul specifi c al proiectului a fost realizarea şi testarea unui material nou, 
TERMOBAZ, ce poate fi  folosit la confecţionarea de panouri izolante termic şi fonic 
în industria construcţiilor sau la izolaţii industriale, având în acelaşi timp şi o bună 
rezistenţă la agenţi chimici.

Detalii suplimentare puteţi obţine la:
ing. Gnandt Francisc – Director executiv
tel/fax 026415299
e-mail tehnomag@gmail.com

PUBLICITATE

ANUNȚ DE MEDIU

Agentia pentru Protectia Protecţia Mediului Cluj anunţă 

publicul interesat că „Elaborare PUZ și construire imobil de 

birouri Dp+P+2E, amenajări exterioare, împrejmuire pro-

prietate, racorduri și branșamente”, în comuna Florești, str. 

Avram Iancu Fn, jud. Cluj, titular: SC ACTIVE POWER SOLU-

TIONS SRL, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând 

a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Ob-

servaţiile și comentariile publicului interesat privind decizia 

etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia de Protec-

ţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl.9B, cod 

400609, tel. 0264410722, fax: 0264410716, email: offi -

ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 

9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice de la data 

apariţiei anunțului.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

În PSD managementul 

candidaturilor va cunoaş-

te unele schimbări.

Astfel, fi ecare organizaţie 

va transmite propunerile pen-

tru primar şi consilieri care 

vor fi  însoţite de o fi şă din ca-

re să reiasă argumentele pen-

tru respectiva candidatură, re-

spectiv care să se refere la stu-

dii, moralitate, integralitate, 

sondaje de opinie realizate de 

fi liala respectivă. Propunerea 

a venit tocmai din partea pre-

şedintelui interimar, Liviu 

Dragnea, care la capitolul mo-

ralitate stă foarte prost, el fi -

ind condamnat recent în do-

sarul referendumului la un an 

de închisoare cu suspendare.

Alegeri la PSD Cluj

În ce priveşte Primăria 

Cluj-Napoca, deocamdată, so-

cial democraţii nu au anunţat 

ofi cial un candidat, însă este 

de notorietate faptul că depu-

tatul Aurelia Cristea este in-

teresată de postul de edil.

Înainte însă de a stabili niş-

te candidaturi, la Cluj întrea-

ga echipă se va reorganiza, 

social democraţii pregătin-

du-se de alegeri la nivelul tu-

turor structurilor. Cel mai pro-

babil, la judeţ Remus Lăpu-

şan va candida pentru încă 

un mandat.

În ce priveşte schimbarea 

de management în vederea 

alegerilor locale de la anul, 

anunţat de noul interimar Li-

viu Dragnea, la nivelul jude-

ţului Cluj acesta înseamnă un 

CV profesional şi un portofo-

liu politic.

„În baza unui CV profesi-

onal şi a unui portofoliu po-

litic se vor alege candidaturi-

le pentru primării. Este foar-

te important ca aceştia să nu 

aibă probleme de incompati-

bilitate şi să respecte princi-

piile de integritate morale”, a 

explicat purtătorul de cuvânt 

al PSD, lider al Organizaţiei 

de Tineret a PSD Cluj, Horea 

Nasra.

PSD vrea „să schimbe placa”, 
pentru alegerile locale
După liberali, şi social democraţii încep să analizeze eventuale 
candidaturi pentru alegerile locale de anul viitor.

Penalul Drganea cere criterii de moralitate în selectarea candidaților pentru alegeri

Data limită, 15 octombrie

Liderii PSD au mai decis și o dată limită în privinţa candida-
turilor: 15 octombrie este data până la care fi ecare organi-
zaţie va transmite propunerile pentru funcţiile de primar, 
președinţi de consilii judeţene, consilieri, însoţite de fi șa din 
care să reiasă sondaje de opinie, pregătirea profesională, 
moralitate, integritate. Aceste propuneri vor fi  analizate de 
o echipă de la partid.

Potrivit lui Dragnea, candidaţii vor urma un program de 
training și va fi  realizată o fi șă electorală pentru fi ecare lo-
calitate, cu harta electorală.

Fostul consilier preziden-

ţial, Sebastian Lăzăroiu, a 

afi rmat, pe pagina perso-

nală de Facebook, că înţe-

lege „încăpăţânarea” lui 

Victor Ponta şi Crin 

Antonescu de a susţine în 

continuare că tot ce s-a 

întâmplat la 

Referendumul din 2012 a 

fost o nevinovată procedu-

ră democratică, pentru că 

ar fi  fost dezastrus pentru 

aceştia să recunoască fap-

tul că au fost la marginea 

Constituţiei.

„Eu pot să înţeleg încăpă-

ţânarea căpeteniilor loviturii 

din vara lui 2012 de a susţine 

în continuare că tot ce s-a în-

tâmplat a fost o nevinovată 

procedură democratică. Sunt 

totuşi 7,4 milioane (zic ei) de 

români care au votat şi ar fi  

dezastruos pentru Crin sau 

Ponta, de exemplu, să recu-

noască faptul că au fost la 

marginea Constituţiei. Ar dez-

amagi câteva milioane de na-

ivi care şi-au exprimat demo-

cratic frustrările, ura, nemul-

ţumirile şi ce mai vreți voi”, 

a spus Lăzăroiu.

Totuşi, fostul consilier pre-

zidenţial atrage atenţia asupra 

a trei momente critice ale ace-

lei „proceduri democratice”.

„1. Suspendarea în Parla-

ment în trei zile prin câteva 

OUG care au anihilat institu-

ţii fundamentale (CCR, Avo-

catul Poporului).

2. Fraudele de la referen-

dum (nimeni nu ştie exact am-

ploarea lor)

3. Contestarea rezultatului 

referendumului de către orga-

nizatori (!) şi încercarea de 

modifi care prin mijloace ad-

ministrative a cvorumului”, a 

mai precizat acesta.

Lăzăroiul a explicat că ce-

le trei momente sunt fapte ca-

re au legătură cu Codul Penal.

„Toate cele trei sunt fapte 

care au legătură cu Codul Pe-

nal. Dacă la punctele 2 şi 3, 

unii protagonişti au fost deja 

luaţi în colimator de justiţie, 

la punctul 1 încă mai aştep-

tăm să vedem proceduri judi-

ciare. De fapt, la punctul 1, 

există un singur protagonist 

şi se afl ă acum pe plaja în Mi-

ami (foarte aproape de Cu-

ba)”, a scris Sebastian Lăză-

roiu pe pagina de Facebook.

Antonescu și Ponta, 
la „marginea Constituției”
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PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ

SC INTERLOG COM SRL Brad, împreună cu partenerii RSC Consulting SRL din 
Cluj Napoca şi FORMPROF SERVICII SRL din Târgu Mureş, implementează, 
începând din luna aprilie 2014, proiectul „PRIMA – Promovarea Resurselor umane 
din mediul rural prin Informare, Mediere şi instruire în Antreprenoriat”, cofi nanţat din 
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în cadrul Axei Prioritare 5: 
Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniu major de intervenţie 5.2 
Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

Un obiectiv important al proiectului îl reprezintă dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale ale persoanelor fără ocupaţie din mediul rural.

Dacă locuieşti în mediul rural şi eşti persoană inactivă, în căutarea unui loc de 
muncă sau persoană ocupată în agricultura de subzistenţă, ne poti contacta pentru 
informaţii şi consiliere privind modul de demarare a unei activităţi ca liber 
întreprinzător. Te putem ajuta cu instruire specifi că demarării, în condiţii optime, a 
unei afaceri, cu identifi carea surselor de fi nanţare şi multe alte activităţi legate de 
acest domeniu.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la:
SC INTERLOG COM SRL
335200 – Brad, str. Cuza Vodă, nr. 11, jud. Hunedoara
tel. 0254612013, 0254606040, fax 0254606005
www.prima-interlog.ro, offi ce@interlog.ro

sau la numerele:
0737 505 052 – pentru judeţele Timiş, Hunedoara, Alba
0746 177 462 – pentru judeţele Cluj, Sălaj, Bihor
0371 144 267– pentru judeţele Mureş, Covasna, Sibiu

Informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 puteţi găsi la adresele web http://www.fseromania.ro/ 
şi http://www.oirposdru-vest.ro/
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Peste 170 de artişti vor 

urca pe cele opt scene 

amenajate în mai multe 

puncte din oraş. 

Principalele concerte se 

desfăşoară în zona Cluj 

Arena, mai exact pe stadi-

on, în incinta Sălii 

Polivalente şi outdoor, 

între stadion şi Polivalentă. 

Mai au loc evenimente în 

Parcul Central, la ştrandul 

Sun, în Piaţa Unirii şi 

Euphoria Music Hall.

Vineri, cap de afi ş este DJ-ul 

suedez Avicii, care va urca pe 

scena din Cluj Arena la ora 

01.30, sâmbătă cel mai aştep-

tat concert este Armin van Bu-

uren, care începe la ora 01.45, 

iar duminică seara se încheie 

cu David Guetta la ora 01.00.

Joi a fost prima zi de UN-

TOLD FESTIVAL, când cei mai 

aşteptaţi artişti au fost ATB şi 

Tom Odell. Înainte de începe-

rea concertelor, prima zi de 

festival a fost sub semnul stre-

sului şi aşteptatului la cozi in-

fernale pentru schimbarea bi-

letelor şi abonamentelor în 

brăţări. La orele prânzului, 

cozile se întindeau până la ju-

mătatea Parcului Central.

Ultimele pregătiri au înce-

put încă de dimineaţă, echi-

pele lucrând la ultimele deta-

lii privind organizarea din in-

cinta stadionului şi în zona 

outdoor dintre Cluj Arena şi 

Sala Polivalentă.

Cei care vor merge în 

week-end la concerte trebuie 

să ştie că au la dispoziţie au-

tobuze din 15 în 15 minute 

care circulă în tot oraşul, in-

clusiv în Floreşti, din jumăta-

te în jumătate de oră.

50 de artişti tatuatori 
la Tattoo Expo

Participanţii la festival pot 

să îşi facă tatuaje la Tattoo Ex-

po care reuneşte, pentru pri-

ma dată la Cluj Napoca, pes-

te 50 de artişti tatuatori profe-

sionişti veniţi din ţări precum: 

Ungaria, Spania, Olanda, Da-

nemarca. Aceştia vor face re-

ale demonstraţii de talent timp 

de 3 zile (31 iulie – 2 august), 

prin tatuajele realizate şi prin 

diferitele stiluri abordate.

Accesul amatorilor de ta-

tuaje şi al vizitatorilor în ca-

drul cadrul Tattoo Expo, situ-

at în incinta Sălii Polivalente, 

etajul 2, costă 15 lei.

Salturi în tandem
şi jocuri militare

Amatorii de spoturi extreme 

pot face salturi în tandem de 

la 3.000 de metri, 35 de secun-

de de cădere liberă şi zbor cu 

paraşuta în împrejurimile Clu-

jului. Doritorii trebuie să se pro-

grameze în prealabil telefonic.

În pădurea Hoia, vor avea 

loc jocuri de simulare milita-

ră cu echipament specifi c de 

airsoft, replici de arme reale 

cu obiective strategice sau po-

sibilitatea de instructaj şi tra-

geri la ţintă. În zilele de fes-

tival doritorii pot încerca a-

ceste activităţi între orele 12.00 

-20.00 şi benefi ciază de 50% 

discount la preţurile practica-

te în mod normal.

Cu tiroliana 
peste lacul Chios

De asemenea, festivalierii 

pot să încerce produse româ-

neşti la standurile din Parcul 

Central, pot să înveţe să bată 

la tobe, să facă jonglerii, park-

our sau tatuaje cu henna.

Doritorii de senzaţii deo-

sebite, sunt aşteptaţi să alu-

nece pe tiroliană peste lacul 

Chios din Parcul Central. Ti-

roliana va funcţiona pe bază 

de înscrieri. Sâmbătă şi du-

minică între orele 10-12 şi 

18-20 poţi să te relaxezi la cur-

surile de Yoga şi Body Art. 

Poţi să vizionezi fi lme sub ce-

rul liber. În fi ecare seară, în-

cepând cu ora 21.30 şi până 

la ora 2.00, în zona BT Villa-

ge, The Forrest, cu Cinemobi-

lul la Outdoor Cinema.

Organizatorii au pregătit şi 

tururi ghidate pe trei trasee 

din oraș.

Week-end plin de concerte, jocuri, 
ateliere şi tatuaje la UNTOLD FESTIVAL
Untold, primul festival de talia Sziget şi Tomorrowland din România, a început ieri şi se încheie duminică, 2 august.

Ultimele pregătiri la scena principală, de pe Cluj Arena, cu câteva ore înainte de startul festivalului

Sute de persoane au stat la cozi kilometrice pentru brățările de acces

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Clujenii care trebuie să 

repare faţadele clădirilor 

din centru au depăşit 

cu un an termenul legal.

Programul Primăriei 

Cluj-Napoca, Marea Refaţadi-

zare, prin care faţadele a aproa-

pe 1.000 de clădiri din centru 

trebuie reparate se afl ă în blo-

caj din cauza unei prevederi 

legislative care nu dă dreptul 

Primăriei să îi amendeze pe 

cei care au depăşit termenul 

lucrărilor. “Am trimis prefec-

tului lista cu cei care sunt pa-

sibili de amendă. Din neferi-

cire există o inadvertenţă ma-

re în lege care cere prefectu-

lui să dea amenzile. Primăria 

a constatat că nu s-a respec-

tat termenul de refaţadizare 

cerut de lege, dar amenda o 

aplică prefectul. Solicitarea se 

afl ă pe masa prefectului, nu 

ştiu ce va face domnia sa cu 

acest aspect pentru că legea 

nu dă posibilitatea Primăriei 

ca să aplice amenzile. În mod 

normal ar trebui făcută o mo-

difi care legislativă ca să fi e 

corect şi să dea posibilitatea 

Primăriei să aplice amenzile, 

nu prefectului. Cred că este o 

greşeală în lege”, a declarat 

primarul Emil Boc.

Potrivit conducerii Primă-

riei, cei care ar fi  trebuit să 

depună actele şi să înceapă 

lucrările au depăşit termenul 

cu un an, dar Primăria nu îi 

poate sancţiona şi aşteaptă 

să facă Prefectura acest pas. 

“Termenul a fost depăşit de 

un an de zile în care trebu-

iau să îşi refaţadizeze sau să 

vină la Primărie. Sunt o par-

te care au venit şi sunt une-

le schele în oraş care arată 

că se lucrează. Pentru cei ca-

re nu au dat curs solicitării 

de refaţadizare, am făcut pro-

cesele verbale şi am trimis la 

Prefectură documentele”, a 

mai spus Boc.

Conform datelor Primări-

ei, până în luna iunie, şase 

imobile au documentaţia com-

pletă, întocmită în conformi-

tate cu cerinţele din Legea 

153/2011 şi din HCL 358/2013 

şi urmează să fi e iniţiate pro-

cedurile necesare, iar pentru 

alte 7 imobile s-au cerut au-

torizaţii de refaţadizare pe 

cheltuiala proprie (spre exem-

plu, Academia de Muzică).

Marea Refaţadizare, în blocaj ?
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În ziua de prăznuire a 

Sfi ntei Muceniţe Maria 

Magdalena, 22 iulie 2015, 

Mănăstirea din localitatea 

maramureşeană Oarţa de 

Sus şi-a sărbătorit hramul.

Anul acesta comunitatea, 

dar şi invitaţi din alte zone 

ale ţării au avut bucuria de 

a-i avea în mijlocul lor pe În-

altpreasfi nţitul Andrei, Arhi-

episcopul şi Mitropolitul Clu-

jului şi Preasfi nţitul Macarie 

al Europei de Nord. Cei doi 

ierarhi, alături călugării mă-

năstirii şi alţi preoţi veniţi din 

parohiile vecine, au ofi ciat 

Sfânta Liturghie şi au luat 

parte la fi nalul slujbei la ser-

barea câmpenească, ce a avut 

loc la marginea satului. Pe 

altarul de vară recent con-

struit de mănăstire, a fost ofi -

ciată o slujbă de binecuvân-

tare a holdelor, după care să-

tenii, îmbrăcaţi în straie po-

pulare au început seceratul 

grâului. Manifestarea a con-

tinuat cu un spectacol de mu-

zică populară şi tradiţii. În-

tre evenimentele deosebite 

care au mai avut loc în aceas-

tă zi a fost sfi nţirea unei tro-

iţe amplasate la intrarea în 

mănăstire şi un polihroniu 

rostit pentru Preafericitul Da-

niel, care astăzi şi-a serbat 

ziua de naştere. Pe lângă mul-

ţimea de credincioşi din zo-

nă, la hramul mănăstirii de 

la Oarţa de Sus au luat par-

te şi membrii ai permanenţei 

Consiliului Eparhial al Arhi-

episcopiei Clujului, ofi ciali-

tăţi judeţene şi locale.

Aşezământul monahal de 

la Oarţa de Sus a fost înfi in-

ţat acum trei ani. Ideea de a 

construi în zonă o mănăstire 

a aparţinut Înaltpreasfi nţitu-

lui Andrei. Obştea mănăstirii 

este formată din vieţuitori, ve-

niţi de la Mănăstirea „Sfânta 

Maria Skobţova” din Alba Iu-

lia. Localitatea Oarţa de Sus, 

satul natal al Înaltpreasfi nţi-

tului Părinte Andrei, este ates-

tată documentar în anul 1391, 

iar prima menţiune a unei bi-

serici în zonă este din 1723.

Sărbătoare aleasă la Mănăstirea 
„Sfânta Maria Magdalena” din Oarța de Sus

Asociaţia Tinerilor Creştini 

Ortodocşi Cluj, în parteneriat 

cu Arhiepiscopia Vadului, Fe-

leacului şi Clujului va organi-

za la Cluj-Napoca, în perioada 

4-7 septembrie 2015, Întâlnirea 

Tinerilor Ortodocşi din Euro-

pa. Evenimentul va fi  o premi-

eră pentru întreaga lume orto-

doxă, fi ind aşteptaţi să partici-

pe peste 6000 de tineri din ţa-

ră, din Republica Moldova, din 

diaspora românească, dar şi din 

ţări precum: Rusia, Grecia, 

Ucraina, Bulgaria, Serbia, Po-

lonia, Cehia şi Slovacia, Finlan-

da, Albania, Cipru, Georgia, Si-

ria, Iordania şi Palestina.

Acest eveniment se înscrie 

în calendarul principalelor ma-

nifestări din cadrul proiectu-

lui Cluj – Capitala Europeană 

a Tineretului 2015 şi vine să 

arate grija Bisericii pentru edu-

caţia şi viitorul tinerilor, dar 

şi să ofere Ortodoxiei româ-

neşti oportunitatea de a-şi afi r-

ma deschiderea europeană şi 

ecumenică.

Proiectul Întâlnirii poartă ti-

tlul „Tinerii ortodocşi împreu-

nă pentru viitorul Europei” şi 

este realizat cu sprijinul fi nan-

ciar al Primăriei şi Consiliului 

local Cluj-Napoca, al Consiliu-

lui Judeţean Cluj şi al Secreta-

riatului de Stat pentru Culte.

Festivitatea de lansare ofi ci-

ală a proiectului a avut loc vi-

neri, 29 mai 2015, în Aula Cam-

pusului „Nicolae Ivan”, a Fa-

cultăţii de Teologie Ortodoxă 

din Cluj-Napoca, din vecinăta-

tea Consiliului Judeţean Cluj.

Eveniment în premieră 
pentru lumea ortodoxă

PROGRAMUL ÎNTÂLNIRII TINERILOR 
ORTODOCȘI DIN EUROPA
VINERI, 4 SEPTEMBRIE 2015
10.00-16.00 – Sosirea și caza-
rea celor 6000 de participanţi 
în campusul Universitar 
Hașdeu, unde vor primi: 
Broșura și Tricoul Întâlnirii, 
harta Clujului, ecusoane cu 
spaţii de personalizare, mate-
riale promoţionale. 
Autocarele vor sosi in Cluj în 
parcarea de la Sala 
Sporturilor, unde vor staţiona 
pe întreaga durată a eveni-
mentului. Fiecare grup va fi  
însoţit PE JOS din parcarea de 
la Sala Sporturilor spre 
Complexul Studenţesc 
”Hasdeu” de către 
Responsabilul Clujean al fi ecă-
rui grup de tineri.
18.30 – Deschiderea ofi cială a 
Întâlnirii Tinerilor Ortodocși 
din Europa în Piaţa Avram 
Iancu, în faţa Catedralei 
Mitropolitane
20.30 – Concert extraordinar 
cu trupa HOLOGRAF în Piaţa 
Unirii; în deschidere tânăra 
cântăreaţă clujeancă Ilinca 
Băcilă și alţii.

SÂMBĂTĂ, 5 SEPTEMBRIE 2015
9.00 – Rugăciunea de dimi-
neaţă în limba română & en-
gleză în faţa Catedralei 
Mitropolitane și Meditaţia Zilei
9:30 – Deplasare spre școlile 
centrale din Cluj-Napoca
10.30-12.30 – Dezbateri pe 
grupuri restrânse în școlile cen-
trale din Cluj-Napoca. 
Cunoaștere personală și inter-
acţiune coordonată. Discuţii te-
matice. Schimb de experienţă.
14.00-17.00 – Activităţi la ale-
gere pentru participanţi:
Vizitarea muzeelor clujene: 
Muzeul Naţional de Artă, 
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei, Muzeul Naţional 
de Istorie a Transilvaniei, 
Muzeul Universităţii 
„Babeș-Bolyai”, Muzeul de 
Mineralogie, Muzeul de 
Paleontologie-Stratografi e, 
Muzeul de Zoologie, Muzeul 
Mitropoliei Ortodoxe Cluj, 
Muzeul Farmaciei, Muzeul 
Botanic;
Vizitarea obiectivelor clujene: 
Cetăţuia, Cetatea Clujului, 
Edifi ciul din Piatră Roman, și 
alte obiective istorice și religi-
oase de referinţă trecute pe 
harta fi ecărui participant;
Activităţi ecologice: vizite te-
matice în Grădina Botanică, 
activităţi specifi ce: nature 
photo hunt, prezentări temati-
ce, biodiversitate, conservarea 
ecosistemelor urbane, etc;
14.30 – Ateliere organizate în 
Piaţa Avram Iancu cu ajutorul a 
50 de tineri coordonatori (bră-
ţări, cruciuliţe, modelaj fi mo, 

icoane litografi ate și altele);
14.30 – Spectacol de muzică 
folk, cu tineri chitariști amatori;
14.30 – Spectacol de teatru 
interactiv cu scenete pregătite 
de tineri;
Expoziţii: foto, grafi că, icono-
grafi e, sculptură și alte forme 
de artă vizuală și plastică;
Prezentări tematice publice 
stradale și de interior;
Schimburi de experienţă for-
male și non-formale între lide-
rii și membrii asociaţiilor și 
grupurilor de tineret din ţară 
și Europa;
Vizitarea principalelor biserici 
istorice din Cluj, întâlniri cu re-
prezentaţi ai Asociaţiilor de ti-
neret ale acestora.
Turul orașului medieval, 
Fotografi e urbană, Expoziţii 
de artă etc.
18:00 – Intrare în Sala 
Polivalentă (8000 locuri pe 
gradene și pe scaune)
19.00 – Conferinţa 
Arhimandritului Zaharia 
Zaharou din Anglia în Sala 
Polivalentă.

DUMINICĂ, 6 SEPTEMBRIE 2015
9.00 – Liturghia solemnă în fa-
ţa Catedralei Mitropolitane. Cei 
care au costume populare, le 
vor îmbrăca. Cei care se vor 
pregăti, se vor putea împărtăși.
15.00 – În Parcul Central: 
Concert de muzică populară.
Zona folclorică: Prezentarea 
tradiţiilor specifi ce ale fi ecărei 
ţări participante, parada cos-
tumelor populare, dansuri po-
pulare.
Zona activităţilor interactive: 
concursuri de îndemânare, de 
echilibru, compunerea de slo-
gane, catrene rimate, impresii 
de la Întâlnirea din 2015, me-
saje pentru Întâlnirea din 
2016, citate de sufl et, împăr-
tășirea de experienţe, exerciţii 
de înţelepciune, concursuri de 
îndemânare, de echilibru etc.
17.30 – Procesiunea Tinereţii 
din Parcul Mare spre 
Catedrala Mitropolitană
19.00 – Rugăciunea de seară 
la Catedrala Metropolitană
20.00 – Concert extraordinar 
de muzică folk în Piaţa Unirii: 
Florin Săsărman și invitaţii săi 
Ducu Bertzi și Magda Pușcaș & 
Band. Lansare de lampioane.

LUNI, 7 SEPTEMBRIE 2015
9.00 – Festivitatea de închide-
re a Întâlnirii la Sala 
Sporturilor. Plecarea cu auto-
carele din Parcarea de la Sala 
Sporturilor. Impresii. 
Chestionare. Daruri simbolice 
de la Întâlnirea Tinerilor 
Ortodocși din Europa de la 
Cluj. Rămas bun.

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

Bătrâna noastră Europă, 

maica civilizaţiei, din punct 

de vedere spiritual a intrat în 

derivă. Plămădită la sânul Bi-

sericii, în ce priveşte viaţa du-

hovnicească, a devenit foarte 

anemică. Şi nu numai în ce 

priveşte viaţa duhovnicească, 

dar şi din punct de vedere de-

mografi c este în regres.

Cine o va redresa? Tinere-

tul creştin, credem noi. Pen-

tru că tinerii sunt în plină pu-

tere creatoare şi au idealuri. 

Pe ei nu i-a blazat viaţa. Sfân-

tul Pavel îi scria tânărului său 

ucenic Timotei: Nimeni să nu 

dispreţuiască tinereţile tale, ci 

fă-te pildă credincioşilor cu 

cuvântul, cu purtarea, cu dra-

gostea, cu duhul, cu credin-

ţa, cu curăţia (1 Timotei 4,12).

S-ar putea spune că aces-

te afi rmaţii s-au făcut în alte 

vremuri şi că nu mai sunt ac-

tuale. Eu spun contrariul: Ii-

sus Hristos, ieri şi azi şi în 

veci, este Acelaşi (Evrei 13,8). 

Pe bună dreptate, Părintele 

Ilarion Felea, mort în temni-

ţa de la Aiud, scoate în evi-

denţă unicitatea lucrării pe 

care o face Domnul Hristos 

şi, implicit, Biserica lui creş-

tină: Ceea ce nu a reuşit nici 

un înţelept şi nici un înteme-

ietor de religie, zice el, a reu-

şit Iisus Hristos. El întruchi-

pează un chip de om nou: chi-

pul omului bun, iertător, paş-

nic, iubitor, blând, credincios, 

drept, liber, milostiv şi sincer. 

Prin el se naşte şi renaşte uma-

nitatea (Ilarion Felea, Religia 

iubirii, Editura Diecezană, 

Arad, 1946, p. 477).

În spiritul acestor idei, cu 

binecuvântarea Preafericitu-

lui Părinte Patriarh Daniel, 

peste 5000 de tineri creştini 

ortodocşi din Europa se întru-

nesc la Cluj-Napoca, în peri-

oada 4-7 septembrie 2015, sub 

sloganul Tinerii ortodocşi, îm-

preună pentru viitorul Euro-

pei. Organizăm această întâl-

nire în contextul în care Clu-

jul a fost ales „Capitala euro-

peană a tineretului” pentru 

anul 2015.

Această întâlnire europea-

nă a tinerilor ortodocşi a fost 

precedată anii trecuţi de do-

uă întâlniri naţionale de ma-

re succes la Baia-Mare. Şi nă-

dăjduim noi că şi întâlnirea 

de la Cluj va avea urmări po-

zitive în viaţa spirituală a ti-

nerilor din Europa şi nu nu-

mai, pentru că avem invitaţi 

şi din Palestina, Iordania şi 

Siria.

În organizarea întâlnirii 

suntem ajutaţi de Guvernul 

României, de Consiliul Jude-

ţean Cluj, de Primăria Muni-

cipiului Cluj-Napoca, de uni-

versităţile din Cluj, de Inspec-

toratul Şcolar Judeţean, insti-

tuţii cărora le rămânem recu-

noscători. E de la sine înţeles 

că greul organizării cade pe 

umerii stafului Arhiepiscopi-

ei Clujului, organizaţiilor noas-

tre de tineret, protopopiatelor 

şi întregului cler. Sunt şi alte 

instituţii bancare şi publice 

care ne sprijină şi cărora le 

mulţumim.

Considerăm că investiţia 

în tineri este cea mai impor-

tantă. Nu zadarnic ne spune 

înţeleptul Solomon: Deprinde 

pe tânăr cu purtarea pe care 

trebuie să o aibă şi chiar când 

va îmbătrâni nu se va abate 

de la ea (Pilde 22,6). Noi, cei 

maturi, avem mare răspunde-

re de ceea ce punem la teme-

lia vieţii lor, de felul în care 

plămădim fi inţa lor socială. 

Felul de a fi  şi pilda persona-

lă a fi ecăruia dintre noi are 

mare importanţă. Noi trebu-

ie să-i problematizăm cu ma-

rile idei spirituale ce frămân-

tă omenirea astăzi şi să-i în-

credinţăm că integritatea lor 

sufl etească şi puritatea vieţii 

sunt cele mai de preţ comori 

pe care le posedă.

Sfântul Ioan Casian, com-

patriotul nostru, ne spune că 

dacă vrem să ajungem la o 

adevărată desăvârşire a virtu-

ţilor, trebuie să-i urmăm pe 

acei dascăli şi îndrumători ca-

re le-au dobândit şi experi-

mentat în mod real, nu ima-

ginându-şi-le în discuţii fără 

miez; ei vor putea să ne în-

veţe şi să ne călăuzească spre 

această desăvârşire, indicân-

du-ne şi drumul cel mai sigur 

pe care să ajungem acolo ( 

Sfântul Ioan Casian, Despre 

aşezămintele mănăstireşti, 

XXII, 15, PSB 57, EIBMBOR, 

Bucureşti, 1990, p. 255).

Dragi tineri, cu vigoarea 

voastră şi cu harul lui Hris-

tos, noi credem că puteţi re-

vigora viaţa spirituală a Eu-

ropei. Lucrul acesta îl dorim 

şi Îl rugăm pe Dumnezeu să 

vă ajute în toate proiectele 

bune pe care le aveţi plani-

fi cate!

Vă zicem Bine aţi venit! Şi 

dorim să vă simţiţi bine aici, 

în capitala Transilvaniei, pen-

tru că noi v-am aşteptat cu 

mult drag şi ne punem mare 

nădejde în voi.

Tinerii creştini 
vor salva Europa
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In atentia calatorilor !

Pe perioada festivalului Untold, in intervalul 30.07.2015 – 03.08.2015 (ora 5:00), ca 
urmare a restrictionarii circulatiei rutiere in zona Parcului Central, CTP Cluj-Napoca S.A. va 
opera urmatoarele modifi cari de programe si trasee:

1.Circulatia tramvaielor pe liniile 101 si 102 se suspenda in:
-30.07.2015 intre orele18:00 – 23:15;
-31.07.2015 intre orele17:00 – 23:15;
-01.08.2015 si 02.08.2015 intre orele 5:30 – 23:00.
Se suspenda statia Cluj Arena pentru liniile de tramvaie in zilele de 30 – 31.07.2015.
Tramvaiele vor fi  inlocuite in aceste intervale cu autobuze, care vor circula pe linia 101A 

(traseu deviat in ambele sensuri din Spl. Independentei pe str. Garibaldi – P-ta 14 Iulie – 
str. O. Goga – str. Dragalina – str. Horea – P-ta Garii).

2.Linia 30 de autobuze va circula deviat, dupa cum urmeaza:
Dus: Din P-ta 14 Iulie, pe str. O. Goga – str. Dragalina – P-ta M. Viteazul – str. Cuza Vo-

da – B-dul 21 Decembrie 1989.
Intors: B-dul 21 Dec. 1989, pe str. Reg. Ferdinand – str. Dragalina – str. O. Goga – P-ta 

14 Iulie.
3.Linia metropolitana M26 va fi  deviata din Spl. Independentei pe str. Garibaldi in P-ta 

14 Iulie care va deveni capat de linie.
4.Liniile urbane din vecinatatea Parcului Central si a parcarilor amenajate pentru festi-

val vor fi  suplimentate.
5.Pe timpul noptii, in perioada 30.07–03.08.2015 (intre orele 23:00–5:00) CTP va a-

sigura transport de noapte in regim de curse speciale, pe urmatoarele trasee:
-linia 6 de troleibuze: str. A. Vlaicu – str. Bucium;
-linia 25 de troleibuze: str. Unirii – str. Bucium;
-linia 30 de autobuze: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. A. Vlaicu;
-linia 36 de autobuze: P-ta M. Viteazul – str. Campinei;
-linia 46 de autobuze: Cart. Zorilor – P-ta M. Viteazul;
-linia M21 de autobuze: Floresti Cetate – str. Bucium.
Frecventa pe liniile 6, 25, 30, 36 si 46 va fi  de 15 minute, iar in intervalul 03:00 – 05:00 

frecventa pe liniile 6, 25 si 30 va fi  de 10 minute.
Linia M21 va avea plecari din 30 in 30 de minute.
In functie de gradul de incarcare al mijloacelor de transport in comun, va fi  suplimen-

tat numarul vehiculelor in circulatie.
Pe perioada Festivalului Untold, 2 chioscuri de bilete si abonamente vor functiona non 

stop – chioscul vizavi de Cinema Florin Piersic si chioscul de pe strada Memorandumului, 
directia spre Manastur.

Titlurile de calatorie disponibile pentru transportul de noapte sunt:
1.Biletul de noapte, 1 calatorie, pret 3 lei, se achizitioneaza de la conducatorul auto si 

de la cele 2 chioscuri cu program non stop;
2.Abonament pe toate liniile 1 zi, pret 12 lei;
3.Abonament pe toate liniile 3 zile, pret 20 lei;
4.Abonament pe toate liniile 1 saptamana, pret 41 lei
5.Titluri de calatorie disponibile prin SMS;
6.Titluri de calatorie disponibile prin Mobilpay Wallet.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

¤  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
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. ofer spre închiriere ap. cu 2 
camere, într-un apartament cu 4 
camere în care nu locuiește nimeni 
(2 sunt închise), bucătărie, baie, 
C.T., pentru trei studenţi, elevi (de 
preferabil băieţi nefumători), a-
partament cu multă verdeţă în fa-
ţă și lumină, preţ 1000 RON/lună. 
Inf. la tel. 0364-404101 sau 
0771-332360. (1.7)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
central, et. ¼, bloc de cărămidă, 
curte închisă de 550 mp, geamuri 
spre curte. Inf. la tel. 0751-
271474. (2.7)

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

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

Vând urgent în Florești, zona 
Terra, pe Dumitru Mocanu 

15B, duplex nou, fi nalizat la 
fi nele anului 2014, jos: living 
cu șemineu cu canapea de 3 
pers., canapea 2 pers. și 2 
fotolii, bucătărie utilată cu 
echipament modern, baie, 
garaj cu intrare/ieșire din 

living, 2 terase, sus: 3 
dormitoare, 2 băi, dressing, 
2 terase, pod: planșeu întins 

pe toată suprafaţa casei, 
înalt de 1,70 m, curte: 360 

mp, suprafaţa utilă: 120 mp.

Există posibilitatea și de 
schimb cu apartament 2 

camere în cart. Grigorescu și 
plata diferenţă.

Preţ negociabil 90.000 euro.

Tel. 0756-091.346

CASE/CABANE

¤ Vând cabană la munte Valea 
Ierii, supr. 72 mp, toate utilitati-
le, preţ 16500 euro, negociabil. 
Inf. suplimentre la tel. 
0724443744 (2.2)

¤ Cumpăr apartament cu 2 ca-
mere cu sau fără garaj, în cart. 
Zorilor. Sunaţi la telefon 
0757-052057 sau 
0757-350321. (3.7)

¤ Vând casă cu 2 camere, preţ 
200 euro/mp, construit, cu teren 
500 mp, plan. Inf. suplimentare 
la tel. 0723-424624. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren pe str. Giusep-
pe Verdi, cart. Iris, preţ 10 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (4.7)

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. 
Alba. Inf. şi relaţii suplimenatre 
la tel. 0264-592139. (3.7)

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

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

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 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.

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

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

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

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

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, în P-ţa Mihai Vi-
teazul, bucătărie, baie, centrală 
termică, cheltuieli de întreţinere 
foarte mici, totul contorizat, pen-
tru persoane serioase, pretabil 
pentru birouri, cabinete. Relaţii
la tel. 0762-258062 (7.7)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, în su-
pr. de 66 mp, decomandat, pe 
str. Cehosovaciei, parter, centrală 
termică, curat, preţ 230 euro. Inf. 

suplimentare la tel. 
0723-424624 (7.7)

SPAŢII

¤ Închiriez garaj sub bloc, apă 
caldă și rece, în centrul orașului. 
Inf. și relaţii suplimenatre la tel. 
0264-592139. (4.7)

SCHIMBURI

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

APARTAMENTE

¤ Schimb apartament 2 camere, 
fi nisat, central, parter, cu aparta-
ment de 1, 2 sau 3 camere, ul-
tracentral. Inf. la tel. 
0744-164087 (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Inf. la tel. 0748-945.449. (7.7)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin 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.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer şi ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

¤ 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

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur trans-
port.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.
¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: ho-
rea@orange-webagency.com.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând ceas de mână bărbătești 
”Pobeda”,”Poljot”, ”Raketa”, ”Do-
xa”. Inf. la tel. 0759-020427. (2.5)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, ” 
FED 2”, “Praktica LTL-3”, “Sme-
na”, “Kodak C503”, nou, două bi-
nocluri puternice, noi, un aparat 
de fi lmat ” Sony”, nou. Inf. la tel. 
0759-020427. (2.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(4.7)

¤ Vând TV color marca „Techni-
sat”, cu diagonala de 70 cm, cu 
telecomandă, preţ 270 RON, pu-
ţin negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (4.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(4.9)

¤ Vând foarte ieftin: contactori 

între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 0722-886013. 
(4.7)

¤ Vând televizor color, în stare 
bună. Relaţii suplimentare la tel. 
0745-920199. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând FOARTE IEFTIN două foto-
lii, două canapele, în stare de 
funcţionare. Inf. tel. 
0722-886013. (4.7)

¤ Vând canapea extensibilă mo-
del vechi, masă rotundă din lemn 
natur, dulap cu trei uși, două sca-
une cu cadru metalic și cu tapiţe-
rie verde. Relaţii suplimentare la 
tel. 0749-041124. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând frigider Arctic cu 2 uși, 
180 cm, în stare bună. Inf supli-
mentare la tel. 0745-920199. 
(7.7)

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

DIVERSE

¤ Vând cort de două persoane, cu 
saltea, culoare albastră, preţ ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând role din piele nr. 36-38, 
nefolosit, preţ negociabil. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând trei covoare de dim. 2,50 
x 3, din care unul din lână, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (1.5)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de arti-
zanat din aramă, candele, serviciu 
de ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând armă ”Slavia CZ 630 ” tir 
sportiv, de 4,5 mm, pistol “Walter 
CP 88 de 4,5 mm, ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze. Necesită permis TIP 
B. Inf. la tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând aparat de umidifi care 
aer, cu două pungi, pentru ghea-
ţă, stare foarte bună, marca ISO-
TRONIC, preţ 500 RON, negocia-
bil. Inf. și detalii la tel. 
0751-367181. (2.7)

¤ Cumpăr discuri de vinil, plăci 
de pick-up cu muzică diversă, 
ofer 30 RON/bucată. Sunaţi la 
tel. tel 0727-590355 (2.7)

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de 18 cm, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-432680. (4.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, 240 cm, cu fund rigid, de 3 
persoane, cu accesorii, vâsle, 
scaune gonfabile, vestă de salva-
re peste 120 kg, motor electric 
“Saylor”, nou, sonar cu suport, 4 
beţe de pescuit telescopice, două 
buc. pentru spining și două pen-
tru crap. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER, 
pentru cusut piele și textile, seria 
L 331752 și mașină de cusut DUR 
KOPP pentru piele, seria KI 15-2. 
Inf. suplimentare la 0264-440108 
sau 0743-515388. (4.7)

¤ Vând tichet RABLA unei per-
soane interesate să-și achiziţio-
neze un autoturism nou, la pre-
ţul de 2000 RON, negociabil. 
Rog seriozitate. Inf. la 
0264-432680. (4.7)

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

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

¤ Vând palton de piele, culoare 
maro, nr. 52 și un costum bărbă-
tesc, culoare neagră, din stofă, 
nr. 50-52, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (4.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
Dâ72 mm, grosime 5 mm, lungi-
mea de 9 m, necesare pentru in-
stalaţii sau stâlpi de gard, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la la 
0264-432680. (4.7)

¤ Caut loc de veci în Cimitirul din 
Mănăștur sau Cordoș, cu acte în 
regulă și la zi. Sunaţi la tel. 
0722-886013. (4.7)

¤ Vând coasă rotativă 185 după 
tractor, stare bună, preţ 2400 

RON. Sunaţi la tel. 
0724-443744. (6.7)

¤ Vând URGENT coniac de 47°, 
rachiu de fructe de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând roiuri de albine. Sunaţi 
la tel. 0722-515094 (7.7)

DONAŢII

¤ DONEZ FÂN (iarbă din gradi-
nă) GATA COSIT. Tel. 0721-356 
827 sau 0364-143 746.

COLECŢIONARI

¤ Vând 5 buc ceasuri de buzunar 
de epocă din colecţia ”Heritage”, 
noi, cu lanţ, panoplie pentru afi -
șaj. Inf. la tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER, 
cap Sfi nx, cu capac, foarte vechi, 
din prima serie, în stare de func-
ţionare. Inf. suplimentare la tel. 
0759-020427. (2.7)

¤ Vând pentru colecţionari carte-
le telefonice România și străine, 
consumate, calendare de buzu-
nar din ani diferiţi, discuri, casete 
audio și video. Sunaţi la tel. 
0755-920694. (6.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Pentru colecţionari, vând bici-
cletă Pegas original. Sunaţi la 
tel. 0723-064864 (7.7)

ANIMALE

¤ Vând iepuri de casă și pui de 
iepuri. Donez două pui de pisică. 
Aștept telefoane la tel. 
0744-605051. (1.7)

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

LICITAŢII

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONA-
LĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CLUJ-NAPOCA prin ADMINISTRA-
ŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa Avram Ian-
cu, nr.19, vinde la licitaţie publi-
că în data de 30.07.2015, ora 
1000, bunul mobil constând din 
Autoutilitară MAN 8.163, an fa-
bricaţie 1999, preţ de pornire 
5.158 lei, bun proprietate a de-
bitorului SC MISUM SRL, CUI 
18164030. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa Avram Iancu, nr. 
19, camera 11B, telefon 

0264/596854, interior 305, sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONA-
LĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CLUJ-NAPOCA prin ADMINISTRA-
ŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ-NAPOCA, SERVI-
CIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 30.07.2015, 
ora 10, bunurile mobil constând 
în: AUTOVEHICULE DE MANIPU-
LARE ȘI TRANSPORT, în suma de 
25.000 lei (exclusiv TVA), bunuri 
proprietate a debitorului SC 
MONDIAL MTM COMPANY SRL. 
Informaţii suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, camera 28, telefon 
0264243037, sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro-anunturi-vanzarea prin li-
citaţie a bunurilor sechestrate.

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONA-
LĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CLUJ-NAPOCA prin ADMINISTRA-
ŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ-NAPOCA, SERVI-
CIUL FISCAL MUNICIPAL GHERLA, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în dată de 30.07.2015, 
ora 10, bunul mobil constând în: 
AUTOTURISM MERCEDES A 160, 
în suma de 14.000 lei, bunuri 
proprietate a debitorului PF CIO-
COI DORIN.
Informaţii suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, camera 28, telefon 
0264243037, sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro-anunturi vânzarea prin li-
citaţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ S.C. POPA BOGDAN VET S.R.L. 
cu C.U.I. 26173358, 
J12/2073/02.11.2009, pierdut 
certifi cate constatatoare. Le de-
clar nule. (1.1)

¤ MIHUTIU CRISTINA P.F.A. cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Haţeg 
nr. 10, bl. N2, ap. 9, 
F12/3048/2012, C.I.F. 
31016082, declar pierdut certifi -
catul constatator nr. 
18848/27.03.2013, emis de Ofi -
ciul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Cluj. Îl declar 
nul. (1.1)

¤ Pierdut menţiune nr. 
88004/29.07.2009, înregistrată la 
O.R.C.T. Cluj-Napoca, pentru SEN 
CAR S.R.L.. Se declară nul. (1.1)

LICITAȚIE PUBLICĂ

CITR SPRL fi liala Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, 
jud. Cluj, lichidator a SC START CONSTRUCT SRL – în faliment, 
in bankruptcy, en faillite –Alba Iulia, Șoseaua de centură, 
nr. 5, Jud. Alba, CUI RO 3500230, J01/1038/1992, 
organizează licitaţie publică competitivă cu strigare cu preţ 
în urcare pentru vânzarea de “BUNURI MOBILE” de natura 
utilaje, echipamente, vehicule. Pret de strigare 6.588 EURO 
plus TVA.

Licitaţia va avea loc în 11.08.2015, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru activele neadjudecate licitaţia 
se repetă în 18.08.2015, 25.08.2015, 01.09.2015, 
08.09.2015, 15.09.2015 la aceasi locatie si ora.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data 
licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0737 888997 și pe sales.citr.ro cod anunţ CIT2361.
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Aniversări,
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

ANUNŢ DE ANGAJARE

AMA MODIANE 

CU SEDIUL IN TIMISOARA

ANGAJEAZA PENTRU MUNCA IN GERMANIA,
PERSONAL CU EXPERIENTA IN TRANSARE VITA SI PORC.

SE OFERA SALARIU MOTIVANT.

Cunostinte de limba germana constituie un avantaj

Contact: 0726100715

RADP CLUJ NAPOCA ANUNȚĂ

ÎN PERIOADA

31.07.2015 -02.08.2015

ȘTRANDUL GRIGORESCU

VA GĂZDUI

FESTIVALUL UNTOLD
HTTPS://UNTOLDFESTIVAL.COM/RO/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
UNTOLDFESTIVAL

RADP CLUJ NAPOCA ANUNŢĂ

ÎN PERIOADA

30.07.2015 – 02.08.2015

PROGRAM DE FUNCŢIONARE SPECIAL

LA LACUL CHIOS

1200-2400

ANUNȚ

SC ROSAL GRUP SA Sucursala Cluj caută 

companie în scopul instălarii a 7 aparate de aer 

condiționat. Vă rugam sa ne contactați la tel. 

0264456863. Vă mulțumim.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu“, 

cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 8, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de 
H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, de INGINER, studii superioare, la Serviciul 
Centrul de Comunicaţii.

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

- Proba scrisă: 08.09.2015, ora 10;
- Proba practică: 10.09.2015;
- Proba de interviu: 14.09.2015, ora 10.
Cerinţe de participare:
- studii superioare IT (Automatică și Calculatoare, 

Electronică și Telecomunicaţii, Informatică);
- cunoștinţe de administrare servere (Windows), routing, 

switching, fi rewalls, TCP/IP;
- abilităţi de: organizare, capacitate de analiză, 

operativitate, atenţie la detalii, lucru în echipă.
Dosarele de concurs se vor depune până la data de 

24.08.2015, în intervalul orar 9-15, la
sediul Universităţii, str. Victor Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca, 

etaj 2, camera 209.
Relaţii suplimentare se obţin la tel: 0264-597256, int. 

2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro

ANUNŢ DE VÂNZARE

CITR FILIALA BIHOR SPRL, Oradea, str. Roman Ciorogariu, 
nr. 24, jud. Bihor, lichidator judiciar al S.C. TECHNOLAB 
S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillité, Cluj-Napoca, 
str. Maramureșului nr. 38, J12/1343/2003, CUI 15458449, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea 
următoarelor active:

•  Construcţie neîntăbulată cu regim de inaltime P+M, 
formata din spatii comerciale si spatii de birouri în 
suprafaţă aproximativă de 452 mp, teren 510 mp și 
bunuri mobile, situată pe str. Maramureșului nr. 34, 
Cluj Napoca – preţ strigare 162.640 EUR + TVA

•  Stocuri constând din medicamente și consumabile 
sanitare – preţ strigare 242,02 EUR + TVA. Stocurile 
se pot achizitiona și la cel mai bun preţ oferit.

Licitaţia va avea loc în 07.08.2015, ora 12:00, la fi liala 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 48, etaj 
6. Pentru activele neadjudecate licitaţia se repetă în 
14.08.2015, 21.08.2015, 28.08.2015 în aceleași condiţii. 
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu 
cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0737 888997 si pe 
www.citr.ro, cod anunt CIT2354.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Leasing şi Credit Direct S.R.L. (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite), organizează licitaţie publică 
pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

o Mijloace de transport constând în:

1. Încărcător frontal marca – O&K – preţ de pornire 5.158 lei;

2. Autotractor Iveco Magirus – preţ de pornire 10.521 lei;

3. Autoutilitară marca – Menci (Semiremorca O4 –DA 
Cisterna SL 115) – preţ de pornire 43.508 lei.

Preţurile nu includ TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 07.08.2015, ora 14.00 

la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 31.08.2015, ora 14.00, 
08.09.2015, ora 14.00, respectiv 15.09.2015, ora 14.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727.379.154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro

ANUNŢ DE VÂNZARE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 
6, lichidator judiciar al CALIBRA INVEST S.R.L. - în faliment, 
organizează licitaţii publice cu strigare pentru vânzarea unui 
teren extravilan de 5800 mp, situat în Feleacu, jud. Cluj, 
zona centurii Vâlcele-Apahida – preţ strigare 974 € + TVA. 
Licitaţiile vor avea loc în 07.08.2015 și 14.08.2015, ora 
14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se 
poate cumpăra de la sediul lichidatorului judiciar. 
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu 
cel puţin 24 ore înainte de data și ora licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0735 307 631 si pe 
sales.citr.ro.

ANUNȚ CONCURS

PRIMARIA COMUNEI VAD, Judetul Cluj
În baza H.G. 286/2011, modifi cata prin H.G. 1027/2014, 

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant – 
personal contractual – de Inspector debutant ( studii 
superioare, cu atribuţii de agent de turism), care va face 
parte din Compartimentul dezvolare locală -SVSU –Urbanism.

Dosarele se pot depune până la data de 20.08.2015 ora 
14.00 , la sediul Primăriei Vad, la Secretarul Comunei Vad, 
d-na Daniela Sfârloagă .

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii :

1.  Să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând 
Spaţiului Economic European și domiciliul în Romania;

2. Să fi e cunoscători ai limbii române – scris și vorbit;
3.  Să aibă studii superioare și specializarea agent turistic 

pentru postul de inspector.
4.  Să aibă vârstă minimă reglementată de prevederile 

legale;
5. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
6.  Să aibă stare de sănătate corespunzătoare pentru 

postul care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberată de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate;

7.  Să nu fi  fost condamnaţi defi nitiv pentru săvârșirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea.

8.  Fără condiţii de vechime.
Dupa selectarea dosarelor, susţinerea probelor va avea 

loc la sediul Primăriei Vad ( str. Principală, nr.146):
- Proba scrisă în data de 27. 08.2015. ora 09:00
- Interviul în data de 31.08.2015, ora 10: 00
Relaţii suplimentare și bibliografi a se pot obţine la sediul 

Primăriei Vad, nr. 146, jud. Cluj sau la numărul de telefon 
0264-225201.
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Medalie de argint 
la judo
Sportivul Răzvan Adrian Ciolan 

a cucerit, miercuri, medalia de 

argint la categoria 73 de kilo-

grame în proba de judo din ca-

drul Festivalului Olimpic al 

Tineretului European (FOTE) de 

la Tbilisi. Ciolan a fost învins, în 

fi nală, de azerul Hasil Jafarov. 

Anterior, Răzvan Adrian Ciolan 

a trecut de estonianul Puhm 

(în primul tur), de olandezul 

Van Winden (în turul doi), de 

israelianul Rechister (în sferturi 

de fi nală) și de rusul Panaitov 

(în semifi nale). La FOTE-2015, 

România a cucerit până în pre-

zent patru medalii, două de 

aur și două de argint.

Liga a 2-a, 
fără retrageri
Niciun club nu s-a retras până 

la data limită, 29 iulie, astfel că 

ediţia 2015-2016 a Ligii a II-a 

va avea două serii a câte 14 

echipe. Cluburile au avut posi-

bilitatea până la 29 iulie să se 

retragă din Liga a II-a, cu drept 

de a continua în Liga a III-a. 

După această dată, în urma 

modifi cării Regulamentului 

Disciplinar de către Comitetului 

Executiv al Federaţiei Române 

de Fotbal, orice retragere din 

competiţie în timpul campiona-

tului va fi  sancţionată cu retro-

gradarea echipei respective în 

ultimul eșalon competiţional 

din judeţul de origine al clubu-

lui. Ediţia 2015-2016 a Ligii a 

II-a va începe la 29 august.

Două amicale 
pentru „stejari”
Naţionala României se va reuni 

pe 31 iulie pentru un nou sta-

giu de pregătire centralizată, 

pentru ca pe 13 august 31 de 

jucători să plece în Scoţia, unde 

vor susţine două meciuri de 

pregătire în vederea Cupei 

Mondiale care se va disputa în 

perioada septembrie-octom-

brie în Anglia. Printre cei 38 de 

jucători convocaţi în cantona-

ment la Cheile Grădiștei se nu-

mără și Daniel Carpo, gata să 

revină în cursa pentru Cupa 

Mondială. În Scoţia, primul 

meci al Stejarilor, pe 14 au-

gust, va fi  contra Rugby 

Yorkshire Carnegie, pe stadio-

nul Headingley. Cea de a doua 

partidă este programată o săp-

tămână mai târziu, pe 21 au-

gust, contra echipei clubului 

Melrose Rugby Football, în 

Edinburgh. România se afl ă în 

grupă cu Franţa, Irlanda, 

Canada și Italia la Cupa 

Mondială.

Pe scurt

Patru sportivi, trei juniori 

şi o senioară, legitimaţi la 

secţia de box a Clubului 

Sportiv Universitatea Cluj 

vor participa vineri la 

Turneul Internaţional 

„Cupa Municipiului 

Zalău”.

Narcisa Mureşan va concu-

ra la categoria 63 de kg, iar ju-

niorii Doghi Dorin (52 kg), Alin 

Bodea (64 kg) şi Antonio Şan-

ta (46 kg) se vor folosi de acest 

turneu în vederea pregătirii pen-

tru participarea la Selecţia pen-

tru Lotul Naţional de juniori, 

programată în perioada 6-8 au-

gust, la Sighetu Marmaţiei.

„Participăm la acest turneu 

pentru pregătirea sportivilor 

pentru selecţia lor la diferite 

loturi naţionale, care va avea 

loc săptămâna viitoare”, a de-

clarat antrenorul pugiliştilor 

universitari, Iosif Hercz.

La turneu şi-au anunţat 

participarea boxeri de la clu-

buri din ţară şi din străină-

tate: S.E. Paks (Ungaria), 

Ring Sport Kaposvar (Unga-

ria), CSM Baia Mare, CSS Ba-

ia Mare, CS Crişul Oradea, 

Box Artrom-Slatina, CSS Si-

ghetu Marmaţiei, CS Progym 

Gheorgheni, CSM Zalău şi 

Universitatea Cluj.

Patru pugilişti clujeni, 
la „Cupa Municipiului Zalău”

Elevii lui Francisc Dican 

trebuie să mai învingă o 

dată pentru a trece deasu-

pra punctului de plecare, 

zero puncte, asta după ce 

echipa CFR Cluj a fost 

depunctată de către 

Comisia FRF încă de îna-

inte de a începe sezonul 

2015-2016.

Cu o echipă care începe să 

prindă contur, Dican va încer-

ca și de această dată, în fața 

noii promovate formații FC 

Voluntari, să aducă cel puțin 

un egal.

CFR Cluj a vândut vara a-

ceasta marea majoritate a ju-

cătorilor care au făcut 

performanță în sezonul trecut, 

și asta pentru a câștiga cât mai 

mulți bani și a reduce din da-

toriile cu care s-au confruntat 

în returul campionatului tre-

cut, asta după ce la începutul 

anului au intrat în insolvență.

Adversara de vineri, de pe 

stadionul „Dr. Constantin Ră-

dulescu”, FC Voluntari, este o 

echipă tânără care a reușit pâ-

nă acum trei remize cu echi-

pele CSMS Iași, Petrolul Ploiești 

și Pandurii Târgu Jiu, trei echi-

pe care în sezonul trecut au 

reușit clasări foarte bune.

Antrenorul echipei CFR 

Cluj, Francisc Dican, a decla-

rat înainte de meciul cu FC 

Voluntari, că va fi  un meci di-

fi cil mai ales că până acum 

nu au pierdut nici un meci.

„Au făcut trei remize, nu 

au pierdut până acum. E o 

nou-promovată însă cu jucă-

tori cu experiență. Va fi  un 

meci difi cil, deci trebuie să 

fi m bine pregătiți mental la 

acest joc. E clar că au o or-

ganizare defensivă bună și 

vor încerca să joace pe con-

traatac. Asta au încercat și 

la meciul cu Petrolul. Pancu 

e un câștig pentru ei, însă 

este greu să revină după o 

pauză mai lungă”, a decla-

rat Francisc Dican, potrivit 

stiridesport.ro.

Meciul dintre CFR Cluj și 

FC Voluntari va avea loc vi-

neri, de la ora 18:30.

CFR va încerca o nouă 
victorie în faţa suporterilor
Cu o singură victorie, CFR Cluj va încerca să repete surpriza de pe teren propriu de acum două săptămâni.

CFR a marcat prima victorie din acest sezon în faţa echipei Poli Timişoara, scor 1-0, în etapa a 2-a

31 Iulie 2015
18:30 CFR Cluj - FC 
Voluntari
21:00 Concordia Chiajna - 
Petrolul Ploiești
01 August 2015
18:30 Pandurii Târgu Jiu - 
CSMS Iași
21:00 FC Botoșani - 
Steaua București
02 August 2015
18:30 Astra Giurgiu - FC 
Viitorul
21:00 ASA Târgu Mureș - 
CS Universitatea Craiova
03 August 2015
21:00 Dinamo București - 
ACS Poli Timișoara

Programul 
meciurilor


