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Cât te costă să îl vezi pe Robbie Williams? Abonamentele Untold, sold out!
Abonamentele pentru ce-

le 4 zile la festivalul Untold, 
devenit deja unul dintre ce-
le mai bune evenimente din 
lume, s-au epuizat.

Ultima șansă pentru cei ca-
re doresc să ajungă în august 
la Cluj, sunt abonamentele 
VIP, vândute în proporție de 
peste 90% și biletele de 1 zi.

Organizatorii Untold îi 
sfătuiesc pe cei care nu vor 
să rateze ediția aniversară, 
să consulte programul festi-
valului, și să opteze în cel 
mai scurt timp  fie pentru 

abonamentul VIP, fie pentru 
biletele  de 1 zi: ziua 1: 73 
euro + taxe, ziua 2: 83 eu-
ro + taxe, ziua 3: 83 euro 
+ taxe, ziua 4: 95 euro + 
taxe. Prețul biletelor de 1 zi 
va crește în perioada imedi-
at următoare, anunţă orga-
nizatorii Untold.

„Celor care își doresc să 
trăiască experiența comple-
tă a ediției aniversare a fes-
tivalului Untold, organizato-
rii le recomandă să se înscrie 
pe waiting list, pe site-ul fes-
tivalului, pentru șansa de a 

mai prinde un abonament, 
în eventualitatea unor anu-
lări de ultim moment”, mai 
spun aceştia.

Organizatorii au pregătit 
pentru ediția din acest an 
surprize și experiențe pen-
tru fanii festivalului care le 
vor depăși pe toate cele tră-
ite până acum, în cele pa-
tru ediții de festival. Printre 
cele mai așteptate momen-
te din acest an se numără 
super show-ul lui Robbie 
Williams, show-ul unic Ar-
min Untold, mult așteptatul 

trio, 3 are Legend (Steve Ao-
ki, Dimitri Vegas & Like Mi-
ke) dar și revenirea pe sce-
na principală a lui Martin 
Garrix. Și David Guetta se 
reîntoarce la Cluj-Napoca 
pentru ediția aniversară a 
festivalului Untold și promi-
te un show incredibil.

Scena principală va avea 
peste 1000 de mp de ecran 
led, va avea decor 3D și o 
deschidere de 90 de metri. 
Festivalul Untold va avea loc 
în perioada 1-4 august, la 
Cluj-Napoca.

Movie Nights
vineri, ora 21:30 – 23:30

Iulius Parc Cluj-Napoca 

Electric Castle  
miercuri-duminică

Castelul Bánffy de la Bonțida
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Primăria Floreşti a primit 
o amendă record: 75.000 lei

Drum județean „modernizat” 
cu şanţuri lângă garduri

Înscrieri online în premieră 
la Universitatea Babeș-Bolyai

Primăria Florești a fost sancționată contravențional 
de Apele Române pentru că nu a curăţat de gunoaie 
malurile Someşului Mic.  Pagina 3

Pericol pe un drum judeţean unde au loc 
modernizări. Pe anumite porțiuni, șanțurile sunt 
construite chiar lângă gardurile oamenilor. Pagina 5

Absolvenţii de liceu care doresc să studieze 
la FSEGA din cadrul UBB pot realiza, în premieră, 
online întregul proces de înscriere.  Pagina 6

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Vânătoarea de chirii

Imagini de groază în Spitalul Judeţean Cluj. 
Emanuel Ungureanu: „Nu mă lăsaţi singur!”
Emanuel Ungureanu cere ajutorul clujenilor pentru a pune capăt mizeriei din spitale. Deputatul USR 
a postat imagini şocante cu „colectarea selectivă” de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj. Pagina 4

A început sezonul chiriilor 
la Cluj-Napoca. 
Universităţile 
clujene au deschis 
perioada 
de admitere 
la facultate 
şi aşteaptă zeci 
de mii de noi boboci 
în toamnă. Pagina 4
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Unde mergem în weekend?
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14°/21° Variabil
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Sâmbătă Duminică
CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

19 iulie
1922: A avut loc primul meci 
al echipei de tenis a României 
în Cupa Davis (India - 
România: 5-0).
1946: S-a născut, la București, Ilie 
Năstase, unul dintre cei mai im-
portanţi tenismani ai anilor '70.

20 iulie
1938: S-a născut actriţa ame-
ricană Natalie Wood. (m. 29 
nov. 1981)
1942: S-a născut publicistul și 
analistul economic Ilie 
Șerbănescu.
1943: S-a născut poetul 
Adrian Păunescu. (m. 5 nov. 
2010)

21 iulie
1907: A murit pictorul Nicolae 
Grigorescu, membru de onoare 
al Academiei Române. (n. 15 
mai 1838)
1919: A murit, la București, ge-
neralul Eremia Grigorescu (n. 28 
nov. 1863).
1945: Președintele american 
Harry S. Truman (1945-1953) 
a aprobat ordonanţa prin ca-
re se accepta folosirea bom-
belor atomice.
1984: CPEx al CC al PCR a ho-
tărât construirea Canalului 
navigabil Poarta-Albă-Midia-
Năvodari și a Canalului navi-
gabil Dunăre-București.

150/230C
Înnorat
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BĂIŞOARA
BELIŞ
VALEA IERII
RĂCHIŢELE

16°/23° Variabil
16°/21° Variabil
14°/23° Înnorat
16°/25° Înnorat
14°/21° Variabil
11°/17° Înnorat
13°/19° Înnorat
11°/17° Înnorat
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI
TABĂRA ETNOGRAFICĂ 
DE VARĂ
1 iulie – 26 iulie 2019
Elevii (începând de la clasa pre-
gătitoare până la clasa a VIII-a) 
sunt aşteptaţi la relaxare şi cre-
ativitate.
Atelierele sunt:
1. Podoabe din mărgele;
2. Pictură de icoane pe sticlă;
3. Cusut-ţesut.
De asemenea, în ultimele 2 
săptămâni ale taberei, vom 
avea, pentru o oră, un atelier 
de dans tradiţional. Vom comu-
nica din timp cu exactitate ziua 
şi ora atelierului.
Activităţile se desfăşoară în aer 
liber, în Parcul Etnografi c 
Romulus Vuia, de luni până vi-
neri, între orele 10 – 14.
Participarea la ateliere se face 
prin rotaţie zilnică, 1 atelier/zi 
(exemplu: luni- copilul participă 
la atelierul de Podoabe din 
mărgele, marţi- copilul partici-
pă la atelierul de Icoane pe sti-
clă, ş.a.m.d.)
Înscrierile se fac pe serii de câte 
5 zile, numărul de locuri dispo-
nibile/atelier fi ind de 10 copii.
Înscrierea copiilor se face telefo-
nic, de luni până vineri, între 
orele 9-14, la nr. telefon 
0788.100.243.
Vârsta participanţilor: 6 ani 
(împliniţi) – 14 ani.
Adresa locului de desfăşurare a 
Taberei: Parcul Etnografi c 
Romulus Vuia, str. Tăietura 
Turcului FN.
Taxa de participare: 30 lei/zi, 
respectiv 150 lei/săptămână 
(se achită la începutul unei serii 
de 5 zile).

Uzina Filmelor de Amatori
11:00 – 20:00
CREIC – Centrul Regional de 
Excelenţă pentru Industrii Creative
Proiectul internaţional „Uzina 
Filmelor de Amatori“ se va de-
rula în premieră în Romania la 
#TIFF18 şi va fi  deschis din 31 
mai în 31 iulie 2019.
Uzina este un concept creat de 
renumitul regizor, scenarist si 
producator francez Michel 
Gondry (Oscar 2005 pentru Cel 
mai bun scenariu original 
„Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind”).
Timp de 3 ore, publicul are la dis-
poziţie un studio cinematografi c 
construit de la zero în CREIC – 
Centrul de Excelenţă pentru 
Industriile Creative (Strada 
Lombului FN), Cluj-Napoca, cu 
peste 15 decoruri şi toată apara-
tura necesară pentru a realiza 
propriul fi lm. Totul, de la scenariu, 
distribuţie, regie, până la crearea 
coloanei sonore, este realizat de 
către participanţi, sub îndrumarea 

instructorilor Uzinei. La fi nal, fi l-
mul va intra în posesia autorilor 
care îl pot distribui, pentru a obţi-
ne binemeritata apreciere a prie-
tenilor şi, de ce nu, a publicului 
larg. Accesul în Uzina Filmelor de 
Amatori este gratuit, dar necesită 
înregistrare prealabilă.
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Yesterday
Cinema Victoria
17:30
O comedie romantică fermecă-
toare cu multă muzică Beatles.
In urma unui accident, Jack 
(Himesh Patel), un muzician, se 
trezeşte într-o lume în care 
Beatleşii nu au existat nicioda-
tă, şi atunci îi vine o idee care îi 
va complica foarte rău viaţa.
Este amuzant, profund, are o 
muzică minunată, o aventură 
minunată cu un sfârşit minunat. 
Dacă vă place Beatles, melodii-
le şi versurile lor, ar trebui să vă 
bucuraţi cu adevărat de acest 
fi lm. O poveste absolut frumoa-
să care descrie succesul Beatles 
într-un mod unic şi strălucit.

Detectiv de nevoie
Cinema Victoria
15:00
In comedia de acțiune, Stuber, un 
detectiv Vic (Dave Bautista), și un 
șofer Uber Stu (Kumail Nanjiani), 
se angajează într-o aventură pe 
urmele unui ucigaș periculos... O 
poveste amuzantă cu multe focuri 
de armă, explozii și violență – re-
comandat oricui dorește, o porție 
zdravănă de râs.

Movie Nights
Iulius Parc Cluj-Napoca
21:30 – 23:30
În fi ecare vineri, de la ora 21:30 
vei râde la situaţiile comice, vei 
empatiza cu poveştile dramatice 
şi vei trăi acţiunea fi lmelor pro-
iectate la „Movie Nights”.
Poţi veni cu pernuţe şi pături 
confortabile de acasă, iar gus-
tările vor fi  disponibile la stan-
durile amenajate în parc, pen-
tru a avea un picnic sub lumina 
lunii şi a proiectoarelor.

SÂMBĂTĂ

Jonglerii de vară 
cu Circus Fairies
10:00 – 22:00
Parcul Central Cluj-Napoca
Jongleria aduce benefi cii im-
portante pe plan fi zic, cognitiv, 
social şi psiho-emoţional. Ne 
dezvoltă motricitatea şi coor-
donarea, dar şi capacitatea de 
concentrare şi de rezolvare a 
problemelor. Totodată, ne dez-
voltă abilităţile de interacţiune, 
cooperare şi încurajează depă-
şirea limitelor personale.
Este o activitate care ne rela-
xează, concentrându-ne întrea-
ga atenţie asupra momentului 
prezent.

Vox Lux
Cinema Victoria
17:30
O meditaţie asupra costului 
uman într-o lume hiperreală.
Vox Lux este o poveste origina-
lă despre o vedetă pop pe nu-
me Celeste (Raffey Cassidy/ 

Natalie Portman), care ajuge 
celebră în urma unei tragedii...
Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry, 
Miley Cyrus sunt cântăreţele du-
pă care Brady Corbet a modelat 
personajul Celeste.
Trist, intens, un alt fi lm superb 
de la un regizor care la doar 30 
de ani este deja o voce unică şi 
interesantă în cinematografi e.
Un fi lm care ar putea fi  un bun 
concurent pentru Oscar.

Michael Bolton Live
20:00 – 22:00
Sala Polivalentă.

DUMINICĂ

Vieţi duble
Cinema Victoria
17:30
Vieţi duble prezintă povestea 
unui editor de succes, silit să se 
adapteze la era digitală, în care 
cărţile nu mai există fi zic, ideea 
de cuplu este foarte fl exibilă, iar 
viaţa în sine pare să se modeleze 
zilnic în funcţie de social media.

Anna
Cinema Victoria
20:00
Ultimul fi lm a lui Luc Besson, o 
regândire a fi lmului Nikita 
(1990) este fascinant, inteligent, 
sofi sticat intrigant, mai violent, 
dar la fel de bun ca originalul.
Marea surpriză este rusoaica 
Sasha Luss în rolul Annei şi reîn-
tâlnirea cu Helen Mirren.
Luc Besson ne oferă filme 
excelente.

Unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri muzi-
cale din România revine la Castel în perioada 
17 – 21 iulie 2019. Ediţia Electric Castle 2019 
ne promite 5 zile memorabile, cu artiști repre-
zentativi pentru scenele rock, electro și house.
Din rândul primilor artiști anunţaţi, cap de afi ș, 
îi putem aminti pe: Florence + The Machine (un 
vis devenit realitate pentru publicul din 
România!), Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, 
Bring Me The Horizon, While She Sleeps, 

Metric, The Vaccines, Boys Noize, Chinese Man, 
Sofi  Tukker, Kronos Quartet și mulţi, mulţi alţii. 
Lista completă, actualizată de către organizatori 
în timp real, poate fi  vizualizată aici.
În 2018, festivalul a adunat peste 212.000 de 
participanţi în jurul renumitului castel de la 
Bonţida. Pentru ediţia din 2019, vă invităm să 
urmăriţi rubrica Electric Castle 2019, pentru a fi  
la curent cu programul pe zile, ultimele noutăţi 
și evenimentele recomandate din cadrul festiva-
lului. Ne vedem la castel?

Electric Castle Festival 2019

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII
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Emil Boc este de părere 
că susţinerea facilităţilor 
fi scale pentru domeniul 
IT este una dintre moda-
lităţile prin care tinerii 
din România pot fi  atraşi 
să rămână acasă.

În urmă cu o săptămâna, 
primarul municipiului 
Cluj-Napoca s-a ales cu o 
funcţie europeană la nivelul 
Comitetului European al Re-
giunilor (CoR). Practic, edi-
lul a devenit raportor în ca-
drul Comisiei pentru politi-
că socială, educaţie, ocupa-
rea forţei de muncă, cerce-
tare şi cultură (SEDEC) pri-
vind fenomenul „brain dra-
in” (n.red „exod de creiere”) 
în Uniunea Europeană.

Printre ideile menţiona-
te în discursul de la Bruxel-
les, Boc a precizat şi nevo-
ia de finanţare consistentă 
a educaţiei pentru forma-
rea şi îmbunătăţirea abili-
tăţilor digitale. Fervent sus-

ţinător al digitalizării, pri-
marul a mărturisit că a spri-
jinit facilităţile fiscale pen-
tru domeniul IT încă din 
perioada Guvernului Boc, 
în pofida criticilor aspre.

„Vedeţi cât de bine este 
că avem aceste facilităţi 
pentru IT? Dacă n-am fi 
avut aceste facilităţi fisca-
le... este o măsură prin ca-
re poţi tempera «exodul cre-
ierelor», adică a forţei de 
muncă bine pregătite, cali-
ficate. Aceste facilităţi pen-
tru IT, când am fost la gu-
vernare, le-am apărat în cea 
mai grea perioadă a crizei 
financiare. Şi cei de la Fon-
dul Monetar, şi cei de la 
Comisia Europeană cereau 
să renunţăm la facilităţi, 
nu, am spus că acesta es-
te un avantaj competitiv al 
ţării. 6% din PIB vine din 
această industrie, cu şanse 
mari de a produce în con-
tinuare beneficii pentru Ro-

mânia”, a punctat edilul, 
la o emisiune radio.

Boc a precizat că salută 
creşterea salariilor în siste-
mul medical, considerând că 
asemenea măsuri sunt bene-
fi ce pentru menţinerea for-
ţei de muncă tinere în ţară.

„România este bună, tre-
buie să menţină acest avan-
taj. De asemenea, creşterea 
salariilor medicilor este o 
altă măsură extrem de be-
nefică pe care o salut, ne-
cesară pentru a menţine for-
ţa de muncă bine calificată. 
(...) Primăria a alocat bani 
la mai multe clinici pentru 
a le moderniza şi a asfalta 
drumurile, sper să se termi-
ne în această vară dintre e-
le, o parte sunt finanţate şi 
de Consiliul Judeţean Cluj. 
Am sprijinit trei sau patru 
clinici mari universitare pen-
tru a-şi repara drumurile, o 
să vedeţi în această vară”, 
a promis Emil Boc.

Primarul Clujului salută creşterea 
salariilor medicilor şi facilităţile IT

Primăria Floreşti a fost 
sancţionată contravenţional 
cu 75.000 lei pentru că nu 
a curăţat Someşul Mic şi 
nu a verifi cat starea de salu-
britate a cursului de apă.

Angajaţii Administraţiei Ba-
zinale de Apă Someş-Tisa au 
realizat un control în data de 15 
iulie, iar în urma verifi cărilor au 
fost constatate depozite de de-
şeuri menajere şi de construcţii 
atât pe malul drept al râului So-
meşul Mic (aval de puntea pie-
tonală zona Barajului Floreşti 
II), cât şi pe malul stâng.

„Reprezentanţii Administra-
ţiei Bazinale de Apă Someş-Ti-
sa realizează permanent aseme-
nea acţiuni de contol a modu-
lui în care autorităţile publice 
îşi îndeplinesc responsabilităţi-
le de ecologizare a cursurilor de 
apă în conformitate cu progra-
mul anual aprobat. Astfel, în 
primăvara acestui an, reprezen-
tanţii Administraţiei Bazinale de 
Apă Someş-Tisa împreună cu 
reprezentanţii Gărzii Naţionale 
de Mediu Cluj, Instituţiei Pre-
fectului Judeţului Cluj, Inspec-
toratului pentru Situaţii de Ur-

genţă Avram Iancu Cluj au fost 
implicaţi în acţiuni comune de 
verifi care a cursurilor de apă. 
În urma controlului s-a stabilit 
ca măsură obligatorie salubri-
zarea cursurilor de apă afl ate 
pe raza comunei Floreşti”, trans-
mite instituţia. Conducerea Ad-
ministraţiei Bazinale de Apă So-
meş-Tisa mai susţine că “în ul-
timii ani s-au organizat nume-
roase acţiuni de verifi care şi sa-
lubrizare, dar din păcate aces-
tea au fost zădărnicite de lipsa 
de educaţie a cetăţenilor care 
locuiesc în zonă”.

Primăria Floreşti, amendă record 
pentru mizeria de pe Someș

Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc 
susţine că, pentru 
a-i scuti pe părinţi 
de drumurile lungi 
făcute până la şi de 
la creşe şi grădiniţe, 
ar trebui construite 
mai multe instituţii 
în localităţile 
din jurul oraşului.

„Noi am construit în fie-
care an, am început sau am 
terminat (n.red. creşe) în fi-
ecare an. Numai că trebuie 
să continuăm acest demers 
şi în Floreşti, şi în Baciu, şi 
în Apahida, să eliminăm tra-
ficul nenecesar, ca părinte-
le să nu fie nevoit să-şi adu-
că copilul cu maşina dintr-o 
parte în alta a oraşului”, a 
precizat edilul, în cadrul u-
nei emisiuni radio.

Boc susţine că a purtat 
deja discuţii cu reprezen-
tanţii primăriilor din comu-
nele limitrofe, dar şi cu cei 
de la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, existând deschi-
dere pentru a ridica noi cre-
şe şi grădiniţe pentru mi-
cuţii din Floreşti, Apahida 
sau Baciu.

„A găsi acolo (n.red. în 
comunele din vecinătatea 
oraşului) o soluţie ar fi be-
nefică. Am discutat deja cu 
Inspectoratul Şcolar şi cu 
primarii din zonă, am gă-
sit deschidere pentru a da 
drumul investiţiilor. Când 
te gândeşti că s-au pierdut 
4 milioane de oameni care 
au plecat din ţară... La noi, 

la Cluj, se fac, dar o con-
strucţie nu se poate face 
foarte-foarte repede”, a re-
cunoscut primarul.

Boc nu a ezitat să înţe-
pe încă o dată Guvernul Ro-
mâniei pentru milioanele 
de euro de care a fost „de-
poseda t”  mun ic ip iu l 
Cluj-Napoca, promiţând că, 
pe măsura resurselor puse 
la dispoziţia administraţiei 

locale, va încerca să conti-
nue demersurile.

„Am construit pe Moţilor 
şi creşă, şi grădiniţă, în Grigo-
rescu, pe Grigore Alexandres-
cu, în Mănăştur, mai sunt al-
te două creşe în construcţie, 
le extindem şi supraetajăm pe 
cele pe care le avem. Noi in-
vestim din resursele pe care le 
avem, dar nici noi nu avem 
resurse nelimitate. Am pierdut 

20 de milioane de euro, gân-
diţi-vă!”, s-a plâns edilul.

În noul regulament de în-
scriere la creşe există o depar-
tajare după vechimea domi-
ciliului părinţilor în munici-
piului Cluj-Napoca: cu cât es-
te mai lungă perioadă în ca-
re părinţii locuiesc în Cluj, cu 
atât punctajul este mai mare.

„După cum ştiţi, în fi eca-
re an avem bani în buget pen-

tru creşe noi. Clujul tot con-
struieşte de ani buni creşe, 
dar nu ştim ce se întâmplă 
în preajma noastră. Creşele 
sunt responsabilitatea noas-
tră directă şi aţi văzut că în 
fi ecare an se construiesc cre-
şe. Dacă noi nu am fi  fi nan-
ţat costul pe elev, jumătate 
din şcoli s-ar închide. Din ba-
nii care vin de la Guvern pe 
costul per elev ar trebui să 

se închidă jumătate din şco-
lile din Cluj”, a mai spus Boc.

Potrivit Primăriei Cluj-Na-
poca, în anul 2018, au fost 
disponibile 570 de locuri la 
creşă şi s-au depus 1475 de 
dosare de înscriere. Peste 900 
de copii au rămas pe dina-
fară din cauză că nu mai 
sunt locuri în creşe.

Boc spune că alte 320 de 
noi locuri în creşele din 
Cluj-Napoca vor fi  date în 
folosinţă până în 2020.

Potrivit noului regulament, 
în ceea ce priveşte familia bi-
parentală, fi ecărui părinte ca-
re are domiciliul în munici-
piul Cluj-Napoca i se va alo-
ca 5 puncte, iar fi ecărui pă-
rinte care are o viză de reşe-
dinţă în municipiul Cluj-Na-
poca i se va aloca 2 puncte. 
În privinţa familii monopa-
rentale, părintelui unic care 
are domiciliul în municipiul 
Cluj-Napoca i se va aloca 10 
puncte, iar celui cu viză de 
reşedinţă în Cluj-Napoca i se 
va aloca 4 puncte.

În ceea ce priveşte cri-
teriile de departajare pen-
tru locurile la creşe, vice-
primarul a declarat că nu 
este descriminatoriu crite-
riul prin care clujenii cu 
vechime au prioritate.

„Nu este discriminatoriu. 
Mi se pare normal ca cei ca-
re au o anumită vechime în 
oraş să beneficieze de niş-
te lucruri suplimentare faţă 
de cei care sunt veniţi de 
şase luni sau de două săp-
tămâni”, a spus Tarcea.

Anual, copiii rămân fără locuri în creşe. 
Boc arată cu degetul spre alți primari.
Regulamentul s-a schimbat, dar părinţii din Floreşti sau Apahida continuă să îşi aducă copiii la creşele din oraș

Primarul Emil Boc spune că alte 320 de noi locuri în creşele din Cluj-Napoca vor fi  date în folosinţă până în 2020

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
 „Vorbim de Apahida, Florești, Gilău, 
dacă acolo nu se construiesc creșe, școli, 
grădinițe...nu așteptați să rezolve Clujul 
toate problemele. Că nu le va putea 
rezolva, inevitabil. Soluțiile trebuie să fi e 
în comunitate, cât mai aproape de 
cetățean. Dacă în continuare va fi  
această migrație pentru creșe, grădinițe, 
școală de la zona metropolitană în Cluj-

Napoca, nu vom rezolva problema. Din 
nefericire, nu am niciun fel de jurisdicție 
asupra comunelor din preajmă, 
dar împreună cu primarii din zonele 
respective putem sta la masă și să 
gândim o politică educațională. Astăzi 
e Floreștiul, mâine va fi  Gilăul. Clujul 
așa merge. Astăzi este Apahida, 
dar va merge mai departe. Va fi  Feleacu“
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A început sezonul chirii-
lor la Cluj-Napoca. 
Universităţile clujene au 
deschis perioada de admi-
tere la facultate şi aşteap-
tă zeci de mii de noi 
boboci în toamnă.

Studenţii care studiază sau 
o vor face începând cu aces-
tă tomană în capitala Transil-
vaniei au început să îşi caute 
chirie, iar în topul preferinţe-
lor se afl ă cartierele clasice, 
afl ate în apropierea facultăţi-
lor sau care sunt bine conec-
tate la transportul public, pre-
cum Gheorgheni, Mărăşti, Mă-
năştur sau Zorilor.

În acest moment, preţul 
chiriilor este ceva mai scă-
zut datorită ofertei bogate, 
însă preţurile vor accelera 
spre fi nal de august, început 
de septembrie. Nu doar lo-
caţia contează, ci şi dotări-
le şi facilităţile oferite, aşa 
că se găsesc oferte pentru 
toate buzunarele. Cei care 
doresc să locuiască în cen-
trul oraşului sau în aparta-

mente de lux din cartiere li-
niştite şi verzi vor scoate din 
buzuanar chiar şi câteva mii 
de euro lunar, iar cei mai pu-
ţin pretenţioşi sau cărora nu 
le displace ideea navetei din 
Floreşti sau alte localităţi în-
vecinate oraşului pot să gă-
sească apartamente la doae 
200 – 300 de euro pe lună.

Chiriile Clujui, 
la jumătatea 
lunii iulie 2019

Experţii imobiliari au fă-
cut şi un top şi cu zonele 
preferate de cei ce doresc să 
închirieze în perioada ime-
diat următoare.

Căutări după numărul de 
camere: 2 camere – 52%, 3 
camere – 26%, 1 cameră – 
15%, 4 camere – 6%

Cele mai căutate zone: Ghe-
orgheni – 15%, Mărăşti – 13%, 
Mănăştur – 12%, Central – 
11%, Zorilor – 9%, Bună Zi-
ua – 6%, Andrei Mureşanu – 
4%, Grigorescu – 4%, Euro-
pa – 4%, Între Lacuri – 4%.

A început „vânătoarea” de chirii. 
2.200 € – un apartament în Gheorgheni.

Compariimobiliare.ro a 
prezentat câteva dintre ex-
tremele pieţei de chirii din 
Cluj-Napoca.

Cele mai scumpe chirii
2.200 euro (7 camere) –  
 Gheorgheni
1.550 euro (4 camere) –  
 Central
1.500 euro (5 camere) –  
 Bună Ziua
1.400 euro (4 camere) –  
 Gruia
1.000 euro (4 camere) –  
 Ultracentral

Cele mai ieftine chirii
180 euro (1 cameră) –  
 Florești
240 euro (2 camere) –  
 Florești
300 euro (2 camere) –  
 Zorilor
300 euro (2 camere) –  
 Gheorgheni
300 euro (2 camere) –  
 Mănăștur

Cele mai scumpe 
şi mai ieftine chirii

Deputatul USR de Cluj, 
Emanuel Ungureanu, 
a dezvăluit modul în care 
se depozitează gunoaiele 
la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Cluj.

Emanuel Ungureanu cere 
ajutorul oamenilor pentru a 
pune capăt mizeriei de nede-
scris din spitale. Deputatul USR 
a postat pe Facebook un video 
şocant cu „colectarea selecti-
vă” de la Spitalul Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Cluj în care 
arată tuturor focarul de infec-
ţie prezent la acea locaţie.

„De câteva zile a început 
colectarea selectivă. Vă puteţi 
imagina mirosul, dar cam aşa 
arată boxa de gunoi a Spitalu-
lui Judeţean Cluj, unde teore-
tic al trebui să fi e saci mena-
jeri pe culori, amestec de ma-
teriale sanitare în acelaşi loc, 
fragmente de la mănuşi, cutii 
de la medicamente, amestec 
cu materiale sanitare care sunt 
deşeuri toxice, mănuşi, cutii 
de pizza, resturi de la pansa-
mente sterile. Asta e colecta-
rea selectivă la Spitalul Jude-
ţean Cluj. Afară sunt cutiile de 
carton, se pare că boxa de la 

Institutul Inimii arată mai bi-
ne. Nu ştiu dacă deşeurile pe-
riculoase sunt depozitate sub 
cheie. Opinia mea este că pu-
tem găsi şi aici deşeuri care 
sunt periculoase. Veţi găsi şi 
mănuşi şi halate de la sală. Ca 
să puteţi înţelege, ne afl ăm în-
tre Institutul Inimii şi strada 
Clinicii. Asta arată manage-
mentul desăvârşit. În curte s-au 
depozitat de toate, saltele, pa-

turi vechi. Chiar lângă groapa 
de gunoi, că nu poţi să îi zici 
boxă, acelaşi peisaj o să îl ve-
deţi în multe alte curţi de spi-
tale, însă Clujul are pretenţii. 
Există tot felul de pretenţii, de 
orgolii, uitaţi-vă cum arată Clu-
jul medical. Găsim un dulap, 
nişte scaune, trântite lângă 
gard găsim uşi vechi, ba mai 
poţi găsi o chiuvetă veche fo-
losită la sală, contează că e fo-

car de infecţie?”, spune Ema-
nuel Ungureanu.

Deputatul clujean spune că 
va sesiza DSP şi Garda de Me-
diu şi alte “instituţii oarbe” pen-
tru a-şi face datoria şi că nu 
„mai are rost să ceară demite-
rea conducerii Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Cluj”, în 
speţă a lui Petru Şuşcă.

„Toate aceste deşeuri şi ha-
os îl găsiţi în curtea Spitalu-

lui Judeţean acolo unde, la 
nesfârşit, am raportat proble-
me şi nereguli. Au venit ra-
poarte şi ce s-a întâmplat? Ma-
nagerul instituţiei a fost pre-
miat de preşedintele Iohan-
nis. Uitaţi-vă care e manage-
mentul gunoiul într-o curte 
înghesuită în clădiri care stau 
să cadă pe noi. DSP, Garda de 
Mediu şi alte instituţii ale sta-
tului ar trebuie să suprave-
gheze bunul mers al lucruri-
lor. Vă imaginaţi că asta e cur-
tea unui spital într-un oraş, 
Cluj-Napoca, cu 300 de mili-
oane de euro? Nimeni nu-şi 
face aici treaba. (...) Ca în alt 
secol (...) Nu se respectă ni-
cio normă, niciun circuit. Eu 
voi sesiza din nou DSP, Mi-
nisterul Sănătăţii, toate aces-
te instituţii populate cu indi-
vizi care întind mese între ei, 
se împrietenesc, iar controa-
lele, de fi ecare dată, sunt cen-
trate să găsească o infi rmie-
ră, o asistentă, responsabile. 
Mecanismul merge mai de-
parte implacabil. Depinde de 
noi să schimbăm acest lucru. 
Nu mă lăsaţi singur”, a con-
chis Ungureanu.

Imagini de groază la Spitalul Judeţean de Urgenţă. 
Ungureanu: „Nu mă lăsaţi singur”
Emanuel Ungureanu, a dezvăluit modul în care se depozitează gunoaiele la Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj

Aşa arată boxa de gunoi a Spitalului Judeţean de Urgență Cluj

EMANUEL 
UNGUREANU | 
deputat USR de Cluj

 „Gunoi de-a valma, 
nesimțire, indolență, 
haos în curtea 
Spitalului Clinic 
Județean de Urgență 
Cluj! Voi sesiza din 
nou, DSP Cluj, Garda 
de Mediu și alte 
instituții oarbe, ca 
regulă, pentru a-și 
face datoria! Mai are 
rost să cer demiterea 
conducerii Spitalului 
Clinic Județean de 
Urgență Cluj? Petru 
Șușcă a fost premiat 
de Iohannis și este 
apropiat de ministrul 
Sănătății, Sorina 
Pintea, ca rața 
de boboc“
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Deputatul clujean Horia 
Nasra a făcut o compara-
ţie între proiectele 
din Cluj-Napoca 
şi cele din Oradea.

Într-o notă ironică, psd-istul 
Horia Nasra a arătat ce proiec-
te nu au fost realizate de către 
municipalitatea clujeană.

„Luna lui cuptor, 2013, Emil 
Boc anunţa: un grup de arhi-
tecţi francezi de la fi rma Egis 
prezintă la Primăria Cluj-Na-
poca mai multe variante de tu-
nel pe sub centrul oraşului. De 
atunci, Dan Tarcea şi Emil Boc 
au fi nalizat introducerea me-
troului în Cluj-Napoca, au ridi-
cat vreo 50.000 de locuinţe pen-
tru tinerii clujeni şi binenţeles 
au împânzit şi Someşul cu băr-
cuţe, inaugurând proiectul So-
meşului navigabil. Era începu-
tul noii revoluţii de PR în 
Cluj-Napoca, marcă falimenta-
ră a executivului primăriei mu-
nicipiului, care în lipsa unor 
soluţii pentru descongestiona-
rea trafi cului şi dezvoltarea in-

frastructurii rutiere, se ocupă 
de alergarea la maratoanele din 
oraş şi/sau participă la festiva-
lurile de sezon”, a spus Nasra.

Apoi, a făcut o comparaţie 
cu realizările pe care Ilie Bolo-
jan, primarul municipiului Ora-
dea le-a realizat în ultimii ani.

„Oradea nu are un primar 
vedetă de PR dar are poduri, 
infrastructură modernizată şi 
proiecte fi nalizate în valoare 
de zeci de milioane de euro. 
Recent, dl. Ilie Bolojan a anun-
ţat că vor demara lucrările la 
pasajul pe sub B-dul Maghe-
ru, apoi, cele de extindere a 
Podului Dacia la 6 benzi, du-
pă ce în 2018 a anunţat reali-
zarea altui pod pietonal, pes-
te Crişul Repede, pentru pie-
toni şi biciclişti iar în acelaşi 
an inaugura fără panglică Po-
dul Centenarului pentru pie-
toni. Ce să mai vorbim de pro-
iecte de fonduri europene, dru-
muri modernizate şi centură 
fi nalizată. Ilie Bolojan nu stă 
cu mâna întinsă la cerşit, la 

Guvern, precum Emil Boc. Fa-
ce proiecte pe bani europeni, 
nu cârpeli! Clujul are un bu-
get uriaş şi un potenţial eco-
nomic mult mai mare decât 
cel al municipiului Oradea, 
însă atunci când PR-ul ţine 
loc de administraţie proiecte-
le mor pe masa de operaţie, 
după ce iniţial au fost anes-
teziate cu milioane de euro în 
studii de fezabilitate”, a ex-
plicat deputatul clujean.

Nasra a adus în discuţie 
şi problema podurilor din 
Cluj-Napoca, care ar fi  trebu-
it modernizate.

„În 2017, Guvernul Româ-
niei a alocat sume considera-
bile pentru modernizarea a trei 
poduri în Cluj-Napoca dar cu-
plul Dan Tarcea – Emil Boc 
doarme administrativ: Pod pes-
te râul Someşul Mic pe strada 
G. Garibaldi (Pod Garibaldi), 
fi nanţat cu 5,071,974.48 prin 
PNDL II, Pod peste râul Some-
şul Mic situat pe strada Porţe-
lanului din Municipiul Cluj-Na-

poca (podul Porţelanului) fi -
nanţat cu 6,399,579.28 prin 
PNDL II, Pod peste râul Some-
şu Mic pe strada Traian (po-
dul Traian) din municipiul 
Cluj-Napoca finanţat cu 
6,426,434.09 prin PNDL II. În 
ce stadiu sunt cele trei proiec-
te nu ştim, pentru că proiec-
tele serioase nu contează în 
Cluj” a declarat deputatul Ho-
ria Nasra, preşedintele PSD Cluj.

Emil Boc a adus în discu-
ţie în cadrul unei emisiuni a 
unui post local de radio Po-
dul Garibaldi şi motivul pen-
tru care încă nu au început 
lucrările de reabilitare.

„De trei ori am scos la li-
citaţie podul şi nu a venit ni-
meni. Sunt două semne... am 
mărit bugetul, s-a făcut ree-
valuarea indicatorilor tehni-
co-economici la zi, să nu mai 

fi e probleme, dar, pur şi sim-
plu, nu mai sunt construc-
tori! Nu mai au oameni pe 
piaţa muncii, asta e marea 
problemă, o criză tot mai 
acută, o resimţim şi noi în 
domeniul public. La lucrări 
importante nu mai vine ni-
meni la licitaţii din cauza 
lipsei de resursă umană”, a 
explicat primarul municipiu-
lui Cluj-Napoca.

Horia Nasra îl îndeamnă pe Emil Boc să privească spre Oradea. 
Podul Garibaldi un proiect care stă pe loc.

Lucrările de reabilitare 
şi modernizare derulate 
de CJ Cluj pe Lotul 2: DJ 109 
Aşchileu – limită cu judeţul 
Sălaj, de la km 20+786 la 
km 31+976, fac parte din 
cadrul proiectului european 
ce vizează Traseul Regional 
Transilvania Nord – Drumul 
Bistriţei. Potrivit caietului 
de sarcini, lucrările cuprind 
atât modernizarea căii de 
rulare, cât şi zona din veci-
nătatea acesteia.

Modernizarea a fost de-
marată în luna martie a a-
cestui an, iar spre sfârşitul 
lunii iunie, muncitorii au 
trecut la realizarea de şan-
ţuri betonate şi rigole caro-
sabile, pozarea şi instalarea 
de tuburi de dren şi de ac-
ces, respectiv casete în ve-
derea lărgirii căii de rulare. 
Totodată, s-au executat „lu-
crări de frezare şi alte ope-
raţiuni pregătitoare la siste-
mul rutier pentru asigura-
rea frontului de lucru în ve-
derea următoarelor etape”, 
potrivit unui comunicat re-
mis de CJ Cluj.

Reprezentanţii forului ju-
deţean susţin că, pentru „asi-
gurarea unei viteze de lucru 
şi a unei efi cienţe sporite”, 
executantul lucrărilor, Asoci-
erea Dacia Asphalt SRL – Da-
cia Faber SRL a suplimentat 

semnifi cativ numărul de mun-
citori şi cel de utilaje. Prac-
tic, lucrările se desfăşoară 
dinspre limita cu judeţul Să-
laj spre intersecţia cu drumul 
judeţean DJ 109A, pe direc-
ţia Aşchileu, tronsonul de 
drum vizat având o lungime 
totală de 11,19 kilometri.

Faptul că drumul respec-
tiv va fi  modernizat, este un 
lucru lăudabil, însă nu toa-
te aspectele par mulţumitoa-
re, cel puţin din exterior. În 

fotografi ile furnizate de Con-
siliul Judeţean cu lucrările 
„de mare amploare şi anver-
gură”, fi nanţate din fonduri 
europene, se observă că, pe 
anumite porţiuni, şanţurile 
sunt construite chiar lângă 
gardurile oamenilor. Astfel, 
locuitorii comunei sunt obli-
gaţi să circule pe carosabil 
– un pericol în plus atât pen-
tru pietoni, cât şi pentru şo-
ferii care trec prin zonă, mai 
ales noaptea.

Primăriţa din Aşchileu, 
mulţumită că drumul 
este modernizat

Monitorul de Cluj a încercat 
să afl e părerea reprezentanţi-
lor Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean (IPJ) Cluj despre po-
sibilul pericol la care se pot 
expune pietonii dacă circulă 
pe carosabil, în timp ce ma-
şinile trec în viteză pe lângă 
ei. Sorin Precup, din partea 
Serviciului Rutier al IPJ Cluj, 
a declarat că nu poate expri-

ma o părere fără aprobarea 
Biroului de Presă, în timp ce 
Traian Morar, purtătorul de 
cuvânt al IPJ Cluj a explicat 
că nu se poate pronunţa pâ-
nă când lucrările nu vor fi  fi -
nalizate integral.

„Nu ştiu despre ce e vor-
ba, dacă lucrarea e fi nalizată 
sau nu, dacă este făcută re-
cepţia, dacă mai sunt lucrări 
de făcut. Nu ştiu cum arată 
proiectul, cum a fost aprobat, 
este problema celor de la Con-

siliul Judeţean. Este o lucra-
re de-a lor, fi nanţată, mă gân-
desc, de ei, fi e prin fonduri 
europene, fi e prin fonduri pro-
prii, nu mă pot pronunţa”, a 
precizat Traian Morar.

Pentru un punct de vede-
re a fost contactată şi Ana Ci-
ghir, primarul PSD al comu-
nei Aşchileu, care s-a decla-
rat mulţumită în schimb de 
faptul că, în sfârşit, drumul 
care trece prin localitatea lor 
este modernizat.

„Lucrările sunt în execuţie 
acum. Nu ştiu ce să zic, ei 
(n.red. executanţii) au un pro-
iect pe care trebuie să-l res-
pecte. Părerea mea este că e 
foarte bine că ne asfaltează 
drumul şi că ne fac şanţurile 
şi rigolele. Ce-i făcut frumos, 
e bine! Trotuar nu a fost nici-
odată aici la noi... de fapt tro-
tuare vor fi , au prinse şi tro-
tuare (n.red. în proiect). Acum 
e în executare lucrarea, dacă 
se lărgeşte drumul... ce să fa-
cem?”, a declarat Ana Cighir, 
pentru Monitorul de Cluj.

Potrivit Consiliului Jude-
ţean Cluj, proiectul din zonă 
prevede „lucrări complexe ce 
încep de la fundaţie şi se vor 
fi naliza prin aşternerea de co-
vor asfaltic în două straturi, 
binder şi strat de uzură, lu-
crări de marcaje şi semnali-
zare rutieră”.

Lucrări de modernizare... 
cu şanţuri lângă gardul oamenilor
Consiliul Judeţean Cluj a demarat lucrările de reabilitarea a drumului judeţean dintre Aşchileu 
şi limita cu judeţul Sălaj, însă nu toate aspectele modernizării par satisfăcătoare

Modernizarea lotului 2: DJ 109 Aşchileu – limită cu judeţul Sălaj a fost demarată în luna martie a acestui an
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

PROMOVARE

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

Absolvenţii de liceu 
care doresc să studieze 
la Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea 
Afacerilor (FSEGA) 
din cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai pot realiza, 
în premieră, online întregul 
proces de înscriere 
începând din această 
sesiune de admitere.

Începând din sesiunea de 
admitere iulie 2019, candida-
ţii pot realiza online întregul 
proces de înscriere (inclusiv 
plata taxei de înscriere) din 
orice locaţie şi prin interme-
diul oricărui tip de dispozitiv 
electronic conectat la inter-
net, urmând paşii descrişi pe 
site-ul FSEGA (https://econ.
ubbcluj.ro/admitere/inscrie-
re-online.php).

„Prin această inovaţie cos-
turile implicate de procesul de 
admitere se reduc semnifi cativ 
pentru candidaţii proveniţi din 
afara municipiului Cluj-Napo-
ca, aceştia nemaifi ind nevoiţi 
să facă deplasările necesare pen-
tru prezenţa fi zică la sediul fa-
cultăţii pentru înscriere”, afi r-
mă decanul Facultăţii de Ştiin-
ţe Economice şi Gestiunea Afa-
cerilor din cadrul UBB, conf. u-
niv. dr. Răzvan Mustaţă.

În luna iulie 2017, FSEGA 
a pus la dispoziţia candidaţi-
lor, în premieră, un sistem 
electronic de eliberare a unor 
numere de ordine la sediul 
facultăţii cu monitorizare on-
line, iar la admiterea din anul 
2018 candidaţilor li s-a oferit 
posibilitatea de a obţine nu-
merele de ordine direct onli-

ne, cu programarea unei zile 
şi a unui anumit interval orar 
pentru prezentarea la sediul 
facultăţii. Aceste sisteme sunt 
şi ele aplicate în continuare 
în cadrul procesului de admi-
tere la FSEGA.

FSEGA scoate la concurs 
pentru admiterea 2019, un nu-
măr de 3165 de locuri la pro-
gramele universitare de licen-
ţă (dintre care 780 la învăţă-
mântul la distanţă) şi 1640 
de locuri la programele de 
studii de masterat (dintre ca-
re 265 la învăţământul cu frec-
venţă redusă).

Primele două zile de în-
scrieri au adus deja la FSEGA 
peste 1200 de candidaţi la 
specializările la nivel licenţă 
şi un număr de 475 de can-
didaţi la master.

Înscrieri online în premieră la FSEGA – UBB
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Peste 33.000 de tineri 
au venit la Electric Castle 
pentru o întâlnire 
cu „părintele” Grandmaster 
Flash, 
cap de afi ş al primei zile.

În vârstă de 61 de ani, Gran-
dmaster Flash a făcut pe sce-
na Electric Castle o adevăra-
tă călătorie în istoria 
hip-hop-ului, prezentând mi-
xuri ale celor mai celebre cre-
aţii din toate generaţiile.

Mii de oameni 
au vizitat spaţiul de artă 
experimentală

Dacă Grandmaster Flash a 
făcut o incursiune în istorie, 
o altă atracţie a zilei de ieri 
întruchipează istoria în sine: 
mii de oameni au profi tat de 
prima zi a festivalului pentru 
a vizita New Media Castle, 
spaţiul de artă experimentală 
şi multimedia amenajat în cas-
telul Banffy. Datorită contri-
buţiei festivalului, anul aces-
ta este primul în care aproa-
pe 100% din spaţiile interioa-
re ale monumentului de patri-
moniu pot fi  vizitate în sigu-
ranţă, în urma unor lucrări de 
securizare şi consolidare.

Curatorul acestei expoziţii, 
Alex Czetwertynski, este ar-
tistul digital care a înfiinţat 
Museum of Digital Arts în par-
teneriat cu compania Google 
şi a făcut conceptul şi desig-
nul luminilor de scenă pen-
tru artişti de renume precum 
Childish Gambino. Cu o ex-
perienţă greu de egalat în in-
dustrie, Czetwertynski spune 
că la Electric Castle a desco-
perit ceva diferit: „Am fost la 
multe festivaluri şi sunt în-
cântat de ce am descoperit 
aici. De multe ori, arta e fo-
losită ca obiect decorativ, pe 

când aici arta în sine este aco-
lo unde ar trebui să fie – în 
centrul atenţiei, în spaţii de-
dicate. Iubesc această îmbi-
nare a celui mai nou tip de 
artă experimentală cu un cas-
tel din România, este fenome-
nal pentru mine să fiu aici!”.

Noutăţi la festival

Ediţia 2019 a festivalului Elec-
tric Castle îi aşteaptă pe cei pes-
te 150.000 de participanţi cu 
250 de artişti, dar şi cu un pa-
tinoar cu gheaţă artifi cială, ho-
lograme şi efecte de laser.

„Dintre toate sporturile po-
sibile, cu siguranţă că nimeni 
nu şi-ar fi  imaginat că ar putea 
practica patinajul tocmai la Elec-
tric Castle, în mijlocul lunii iu-
lie. Festivalul aduce la Castelul 
Banffy din Bonţida tehnologia 
«like-ice», un tip de gheaţă ar-

tifi cială care nu condiţionează 
distracţia de temperaturile ex-
terioare, iar participanţii vor 
avea la dispoziţie patine speci-
ale pentru acest tip de materi-
al, acreditat şi pentru folosirea 
la competiţiile internaţionale de 
patinaj sau curling. Patinoarul 
estival este amplasat în apropi-
ere de Booha Mansion, locul 
perfect de selfi e pe patine cu 
vedere asupra castelului medi-
eval. De asemenea, lansăm la 
ediţia 2019 şi proiectul New Me-
dia Castle, cu efecte de laser, 
holograme şi proiecţii imersive 
de video mapping, dar şi un 
concept în premieră, Sensorial 
Playground, un spaţiu de joacă 
senzorial, care face muzica ac-
cesibilă tuturor, prin experien-
ţe interactive mediate de teh-
nologie. Aşteptăm peste 150.000 
de persoane la Electric Castle 
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Electric Castle a deb
la întâlnirea cu „pă
Castelul Banffy şi-a deschis porţile. Ca
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Doi tineri căsătoriţi, 
el din România, ea 
din Danemarca, au renun-
at la Elveţia pentru 

a deschide în Cluj-Napoca 
un local pentru părinţi 
cu copii mici.

Elod Balázs-Engelsen este 
de origine din Gheorgheni, 
Harghita. A mers la facultate 
a Cluj, unde a stat 4 ani, apoi 
-a mutat în Elveţia, la Gene-

va, unde a lucrat aproape 8 
ani pentru Comitetul Interna-
ional al Crucii Roşii (CICR) 

pe produse digitale (aplicaţii 
web şi mobile) şi pe branding 
design, grafi că, animaţii). S-a 
ntors de curând în România 
i urmează să deschidă o ca-
enea pentru părinţi, alături 

de soţia sa, Louise, pe care a 
unoscut-o în Danemarca.

Ideea unei cafenele pentru 
părinţi i-a venit lui şi soţiei 
atunci când nu găseau locuri 
care să fi e child-friendly, ei a-
vând un copil de 2 ani.

„Era destul de frustrant, pen-
tru că nu puteam să ne întâl-
nim cu prieteni cu care ţineam 
legătura, iar atunci când mer-
geam undeva, ori era prea chic 
localul pentru a veni cu copi-
lul ori nu era amenajat cores-
punzător”, mărturiseşe el. 
„Apoi ne-am gândit cum ar fi  
să ne deschidem noi o cafenea, 
care să aibă o latură tehnolo-
gică, dar şi una umanitară. 
Amândoi am lucrat în dome-
niul umanitar şi am zis că ar 
fi  fain să fi m şi o companie cu 
impact social, să lucrăm ca să 
dăm ceva înapoi comunităţii”, 
a spus Elod pentru start-up.ro.

Clientela pe care vor să o atra-
gă la local ar fi  părinţii cu copii 
mici, între 0 – 5 ani, în special.

„Ideea de bază a fost să des-
chidem o cafenea de cartier, iar 
după fi ecare produs cumpărat 
să donăm un mic procent în sco-
puri sociale”, a spus tânărul.

Cafeneaua o să aibă jucării, 
un loc de alăptat pentru mă-
mici, un colţ de joacă pentru 
copii, pe pereţi o să avem câte-
va jucării puse pentru că celor 
mici le place să exploreze, me-
sele o să fi e făcute în aşa fel în-
cât să nu aibă colţuri ascuţite.

Unul dintre lucrurile pen-
tru care este faimos Clujul în 
România sunt preţurile mari 
la chirie, o provocare cu care 
s-au confruntat şi cei doi co-
fondatori. Şi pentru ei a fost 
greu să găsească locaţia po-

trivită şi pe care să-şi permi-
tă să o închirieze, acesta fi-
ind un motiv în plus pentru 
care vor să utilizeze cât mai 
bine spaţiul pe care îl au. De 
aceea, s-au gândit să facă o 
cafenea modulară, în sensul 
că poţi muta jucăriile, dar şi 
mobila, dintr-o parte a cafe-
nelei în alta, aspect care le va 
servi şi pentru alte linii de 
business pe care vor să le 
abordeze, despre care vom 
povesti în continuare.

Ideea de natural se va re-
găsi nu doar în design şi ame-
najare, dar şi în meniul cafe-
nelei. O să aibă o mulţime de 
fresh-uri proaspete din legu-
me, pentru care o să lucreze 
cu furnizori locali care au o 
acreditare că au crescut legu-
mele şi fructele cât mai natu-

ral. Pentru că nu sunt un bis-
tro, la început o să aibă doar 
băuturi şi gustări care să fie 
uşor şi rapid de consumat. De 
asemenea, Elod spune că pen-
tru ei este foarte important să 

aibă mâncare ce conţine cât 
mai puţin zahăr.

Cafeneaua urmează să fi e 
deschisă la sfârşitul lunii iulie, 
cel târziu în august în Mănăş-
tur, pe strada Primăverii.

Doi tineri au renunţat la Elveţia ca să deschidă în Cluj un local pentru părinţi şi copii

are să se bucure atât de con-
ertele de muzică, dar şi de no-
le surprize pregătite”, a decla-
at, miercuri, presei, directorul 

de comunicare al Electric Cast-
e, Andi Vanca.

Totodată, organizatorii fes-
ivalului au amenajat în spa-
ele Castelului Banffy un ci-

nematograful special, unde pe 
un ecran pop-up de mari di-
mensiuni vor fi prezentate fil-
me de acţiune, animaţii sau 
antastice în fiecare seară.

Printre headlinerii celei de-a 
aptea ediţii a Electric Castle 
e numără Florence and The 

Machine, Limp Bizkit, Nils 
Frahm, Thirty Seconds To Mars, 
Bring Me The Horizon, dar şi 
artişti români sau trupe pre-
um Loredana, CTC, Şuie Pa-

parude, Grimus, Moonlight 
Breakfast sau The Mono Jacks.

Sute de jandarmi şi medici 
SMURD la datorie

Măsurile de ordine publică 
sunt asigurate la Electric Cast-
le de peste 750 de jandarmi 
din cadrul Grupării de Jan-
darmi Mobilă Cluj-Napoca şi 
a Grupării de Jandarmi Mobi-
lă Târgu Mureş, de peste 650 
de poliţişti din cadrul IPJ Cluj, 
iar peste 350 de pompieri sunt 
în măsură să execute operaţi-
uni de evacuare a persoane-
lor, stingere a incendiilor, des-
carcerare şi să acorde primul 
ajutor califi cat, la nevoie.

Asistenţa medicală de ur-
genţă este acordată de către 
35 de medici şi asistenţi 
SMURD, sprijiniţi de 125 de 
voluntari SMURD. În rezervă, 
sunt pregătiţi în permanenţă 
peste 100 de pompieri care vor 
interveni în caz de necesitate. 

De asemenea, sunt două punc-
te de prim-ajutor şi asistenţă 
medicală, iar echipaje mixte 
de pompieri şi paramedici 
SMURD vor patrula în perma-
nenţă în zona festivalului.

Patru ambulanţe SMURD 
vor fi în permanenţă în peri-
metrul festivalului pentru 
transportul la spital în caz de 
nevoie, precum şi două au-
tospeciale pentru stins incen-
dii cu modul de descarcera-
re şi o autospecială CBRN, 
destinată intervenţiei în ca-
zul accidentelor nucleare, bi-
ologice, chimice şi radiologi-
ce, de la ISU Mureş, care vor 
asigura prima intervenţie în 
caz de necesitate.

Festivalul Electric Castle a-
re loc în perioada 17-22 iulie 
la Castelul Banffy din comu-
na Bonţida, judeţul Cluj.

butat miercuri cu 33.000 de oameni 
ărintele” Grandmaster Flash
are sunt noutăţile ediţiei cu numărul șapte a festivalului Electric Castle?
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Locurile la Facultate 
oferite prin admitere pen-
tru candidaţii proveniţi 
din mediul rural sunt 
un element de noutate, 
care se înscrie în caracte-
rul omagial al acestui an 
în Patriarhia Română, ca 
an al satului românesc.

În perioada 16-30 iulie 
2019 se desfăşoară exame-
nul de admitere nivel licen-
ţă şi master la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din cadrul 
Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca.

Între 16 şi 18 iulie va avea 
loc înscrierea candidaţilor, 
în ziua de 18 iulie exame-
nul eliminatoriu (pentru can-
didaţii la specializarea Teo-
logie pastorală – intonarea 

unui cântec religios, popu-
lar sau patriotic, la alegerea 
candidatului, verificarea au-
zului muzical şi a simţului 
ritmic şi interviu vocaţio-
nal), iar în 19 iulie probele 
specifice: proba scrisă la Te-
ologie Fundamentală şi Dog-
matică cu fundamentare bi-
blică (Teologie pastorală), 
examenul oral (Învăţătura 
de credinţă ortodoxă – pen-
tru specializările Teologie 
didactică şi Teologie asis-
tenţă socială), şi proba prac-
tică de desen şi culoare (Ar-
tă sacră). Media generală a 
examenului de bacalaureat 
va avea o pondere de 40% 
în media de admitere, iar 
proba scrisă (Teologie pas-
torală), examenul oral (Te-

ologie didactică şi Teologie 
asistenţă socială), respectiv 
proba practică (Artă sacră) 
va avea o pondere de 60%.

Potrivit calendarului, re-
zultatele se vor afi şa luni, 
22 iulie 2019 (pe pagina de 
internet a facultăţii şi la avi-
zier), iar în perioada 23-25 
iulie 2019 se va face confi r-
marea ocupării locurilor, ast-
fel încât în 30 iulie 2019 vor 
fi  afi şate rezultatele fi nale. 
Sunt scoase la concurs lo-
curi subvenţionate de la bu-
getul de stat şi locuri cu ta-
xă la toate specializările, în-
văţământ cu frecvenţă.

Domeniile de studiu la Fa-
cultatea de Teologie Ortodo-
xă din Cluj sunt două: Dome-
niul Teologie şi Domeniul Ar-

te vizuale, numărul total de 
locuri la cele două fi ind: 68 
la Buget, 130 la Taxă şi, 10 
Rural. Numărul locurilor la 
nivel de licenţă în Domeniul 
Teologie este în total de 58 la 
Buget, 109 la Taxă şi, 8 rural, 
împărţite conform specializă-
rilor acestui domeniu după 
cum urmează: în cadrul Teo-
logiei ortodoxe pastorale exis-
tă 41 de locuri bugetate, 45 
de locuri cu taxă, şi 4 locuri 
pentru cei proveniţi din me-
diul rural; în cadrul Teologiei 
Didactice sunt 7 locuri buge-
tate, 41 de locuri cu taxă şi 2 
pentru rural; iar la Teologia 
asistenţă socială oferta este 
de 5 locuri bugetate, 23 cu ta-
xă, iar 2 pentru cei proveniţi 
din rural. Domeniul Arte vi-

zuale, oferă 15 locuri bugeta-
te, 21 cu taxă şi 2 pentru cei 
proveniţi din mediul rural.

Aceste locuri pentru can-
didaţii proveniţi din mediul 
rural sunt un element de no-
utate, care se înscrie în ca-
racterul omagial al acestui an 
în Patriarhia Română, ca an 
al satului românesc şi al pre-
oţilor, învăţătorilor şi prima-
rilor gospodari.

Calendar admitere 
nivel master

Perioada de înscriere a 
candidaţilor este 16-18 iu-
lie 2019. Afişarea rezulta-
telor are loc în 22 iulie 2019, 
între 23-25 iulie se confir-
mă ocuparea locurilor, iar 
în 30 iulie 2019 are loc afi-

şarea rezultatelor finale. 
Sunt scoase la concurs lo-
curi subvenţionate de la bu-
getul de stat şi locuri cu ta-
xă la toate specializările do-
meniului Teologie Ortodo-
xă, învăţământ cu frecven-
ţă, astfel: 1. la Specializa-
rea Bioetică – morală, eti-
că şi deontologie 22 de lo-
curi la buget, 18 de locuri 
cu taxă; 2. la specializarea 
Artă sacră – Conservarea, 
restaurarea şi crearea bu-
nurilor culturale sunt dis-
ponibile 14 locuri la buget 
şi 16 cu taxă; 3. la specia-
lizarea Consiliere pastoral. 
Geopolitica religiilor mono-
teiste (creştinism, iudaism, 
islam) există 20 locuri bu-
getate şi 20 cu taxă. 

Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 
iulie 2019, locuri pentru tinerii din mediul rural

Pr. Robert Kovacs

În anul 2011, la iniţiativa 
Înaltpreasfnţitului Părinte 
Andrei, Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul Clujului,
 a fost reînfi inţată 
Mănăstirea „Sfânta 
Elisabeta”, ctitorie a vred-
nicului de pomenire 
episcop Nicolae Ivan.

 După deschiderea ei, eve-
niment petrecut în 1934, mă-
năstirea a funcţionat o pe-
rioada în clădirea „vechii te-
ologii” de pe strada Avram 
Iancu, nr. 6, punându-se ast-
fel, bazele unui Institut al 
surorilor de caritate. Odată 
cu instaurarea regimului co-
munist, mănăstirea a fost 
închisă pentru o perioadă 
de peste 60 de ani.

În inima Clujului, metro-
polă a Transilvaniei, Mănăs-
tirea Sfânta Elisabeta îşi re-
câştigă statutul de odinioa-
ră, de oază de linişte, mân-
gâiere şi spiritualitate. Pro-
iectul de rectitorire a ansam-
blului monahal a fost asu-
mat de Călin Chifăr, arhitect 
preocupat de înţelegerea şi 
tâlcuirea edificiului bizan-
tin. Obştea monahală este 
formată din şapte maici, a-
flate sub ascultarea maicii 
stareţe stavrofora Maria 
Asaftei. Programul liturgic 
este specific mănăstirilor. 
Slujbele încep zilnic la ora 
7:00, cu Ceasurile monaha-
le şi se încheie cu Vecernia, 
Pavecerniţa, iar miercurea, 
Taina Sfântului Maslu. 
Aproape zilnic, maicile ală-
turi de părintele duhovnic 
protos. Siluan Popescu par-
ticipă la Sfânta Liturghie.

De câţiva ani, în patrimo-
niul mănăstirii se află o icoa-
nă a Maicii Domnului „Pro-

dromiţa”, copie a icoanei 
din schitul athonit Prodro-
mu, despre care se spune că 
este nefacută de mână ome-
nească, ci zugravită in chip 
minunat, în anul 1863, în 
Ţara Românească. Icoana 
Prodromiţa a făcut multe 
minuni de-a lungul vremii. 
În Biserica Ortodoxă este 
cinstită anual pe data de 12 
iulie, ocazie cu care şi mă-
năstirea clujeană îşi aşteap-
tă pelerinii la slujba Prive-
gherii, care a început în ajun, 
la ora 21:00 şi a continua 
după miezul nopţii cu Sfân-
ta Liturghie. Răspunsurile 
la strană au fost date de gru-
pul psaltic „Macarie Iero-
monahul” din Suceava.

„Ora et labora”. Pe lângă 
programul liturgic de fi eca-
re zi şi ascultările persona-
le împlinite de fi ecare vieţu-
itor al mănăstirii, din mâini-
le maicilor ies zilnic veşmin-
te şi acoperăminte bisericeşti, 
necesare slujirii preoţilor din 
eparhie. Chiar dacă presu-
pune o muncă de perfecţio-
nare continuă, croitoria şi 
broderia în atelierul de veş-
minte este una din preocu-
pările zilnice ale maicilor de 
la „Sfânta Elisabeta”.

Potrivit dorinţei înteme-
ietorului ei, mănăstirea clu-
jeană din cartierul Bună Zi-
ua, are în vedere, pe lângă 
celelalte construcţii necesa-
re desfăşurării activităţii de 
zi cu zi, reînfiinţarea vechii 
şcoli a surorilor de caritate 
prin implementarea proiec-
tului şcolii postliceale.

Mănăstirea clujeană 
„Sfânta Elisabeta”, situată 
pe stra. Arţarului, din car-
tierul Bună Ziua, îşi sărbă-
toreşte anual patronul spi-
ritual pe data de 24 iunie.

Sfânta Elisabeta, 
mănăstirea din 
metropola Clujului

† Arhiepiscopul 
și Mitropolitul ANDREI

Pe 20 iulie îl sărbătorim 
pe Sfântul Prooroc Ilie. 
Îmi aduc aminte cu 
nostalgie de felul cum 
îl sărbătoream odinioară. 
Era în anul 1989, la hra-
mul Mănăstirii Topliţa, 
ocrotită tocmai de acest 
mare prooroc. Mult preţu-
itul de mine poet Ioan 
Alexandru era prezent 
la slujbă.

Episcopul Emilian Birdaş 
l-a provocat să vorbească. Aş 
rezuma în câteva cuvinte pre-
dica lui: „Sfi nte Ilie, tu stai de 
mănânci şi bei la văduva din 
Sarepta Sidonului şi poporul 
moare de foame. Auzi, tu! Po-
porul moare de foame!...” E-
ra evident caracterul protes-
tatar şi mărturisitor, pentru 
vremea aceea, a cuvântării 
poetului. Ne aşteptam la o in-
tervenţie dură a ofi cialităţilor. 
Ca „să dreagă busuiocul”, Epi-
scopul a zis la sfârşitul sluj-
bei: „Domnul Ioan Alexandru 
a fost prea aspru cu Sfântul 
Prooroc Ilie”. Era clar cui îi e-
ra adresat mesajul.

Fără a fi  provocatori, sunt 
momente când trebuie luată 
atitudine. Mântuitorul ne spu-
ne: „Oricine va mărturisi pen-
tru Mine înaintea oamenilor, 
mărturisi-voi şi Eu pentru el î-
naintea Tatălui Meu, Care este 
în ceruri. Iar de cel ce se va le-
păda de Mine înaintea oame-
nilor şi Eu Mă voi lepăda de el 
înaintea Tatălui Meu, Care es-
te în ceruri” (Matei 10, 32-33).

Când poporul infl uenţat de 
Ahab şi Izabela a căzut în ido-
latrie, cu mult curaj a interve-
nit Ilie. „Atunci s-a apropiat 
Ilie de tot poporul şi a zis: «Pâ-
nă când veţi şchiopăta de amân-

două picioarele? Dacă Domnul 
este Dumnezeu, urmaţi Lui! Şi 
dacă este Baal, urmaţi acelu-
ia»” (3 Regi 18, 21).

În vremurile noastre secu-
larizate şi secularizante sunt 
multe modurile în care oame-
nii pot fi  manevraţi să mear-
gă după „Baal”. Plecând de la 
lucrurile mărunte, ca, de pil-
dă, multora le este jenă să se 
închine pe lângă biserici sau 
să poate cruciuliţă la gât, să 
participe duminica la slujbă 
şi până la atitudini evident 
potrivnice spiritualităţii creş-
tine şi Bisericii, toate, într-un 
fel sau altul, sunt o formă de 
a-i urma lui „Baal”.

Situaţia este mult mai 
complicată, însă eu mă opresc 
la partea care ni se datorea-
ză nouă, clericilor. Fenome-
nul era prezent, nu la pro-
porţiile de astăzi, şi pe vre-
mea lui Octavian Goga. În 
cartea „Pe urmele unui tre-
cător”, poetul medita la di-
namica înstrăinării de cele 

sfi nte: „Şi acum, iartă-mă şi 
nu te supăra pe mine dacă, 
fără a-ţi cere un răspuns, 
stau şi mă întreb care este 
credinţa dumitale, mult lău-
dat intelectual al naţiei me-
le? Când ai pornit de acolo, 
din căsuţa de la ţară, şi te-ai 
dus la şcoală, mai ziceai «Ta-
tăl nostru» seara şi visai cu 
iele şi pricolici. Duceai în su-
fl et moştenirea din bătrâni: 
o candelă care licărea în tai-
nă şi-ţi lumina drumul. Dar 
ţi s-a risipit moştenirea as-
ta. S-a spulberat zi de zi şi 
s-a fărâmiţat în calea ta. Şi, 
fără să vreau, îmi vine în 
minte o problemă atât de ma-
re şi atât de nebăgată în sea-
mă a vremii noastre frămân-
tate de patimi mici: educa-
ţia religioasă a cărturărimii 
noastre. Nu găsiţi că ar tre-
bui făcut ceva pentru a ne 
salva tineretul, dându-i das-
căli luminaţi, cari în şcolile 
secundare să-l înveţe credin-
ţa în Dumnezeu, şi preoţi cu 

guri de aur cari să cuvânte-
ze acolo, în centrele studen-
ţimii noastre universitare? Fi-
indcă, aşa cum suntem as-
tăzi, noi nu ştim ce vrem şi 
nu ştim unde mergem.

„Dascălii luminaţi din şcoli” 
şi „preoţii cu guri de aur” din 
bisericile noastre orăşeneşti poa-
te ar mai putea face câte ceva. 
Pentru că „Baal” are la îndemâ-
nă momelile lui. IT-ul poate fi  
folosit pozitiv şi constructiv, du-
pă cum poate fi  folosit şi rău.

Sfântul Pavel îi scrie lui Ti-
motei: „căci va veni o vreme 
când nu vor mai suferi învă-
ţătura sănătoasă, ci – dornici 
să-şi desfăteze auzul – îşi vor 
grămădi învăţători după pof-
tele lor” (2 Timotei 4, 3). Să 
ne ajute Dumnezeu ca, având 
dascăli şi preoţi cu har, cu pu-
terea de convingere a Sfântu-
lui Ilie, să ne determine pe noi, 
oamenii secolului XXI, să stri-
găm cu convingere: „Domnul 
este Dumnezeu, Domnul este 
Dumnezeu!” (3 Regi 18, 39).

„Sfinte Ilie, tu stai de mănânci și bei 
la văduva din Sarepta Sidonului, 
iar poporul moare de foame!”



PUBLICITATEPUBLICITATE

vineri – duminică, 19 – 21 iulie 2019 | monitorulcj.ro 9

SUDOKU
PUBLICITATE

ANUNŢ

ANUNŢ DE VÂNZARE
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,
B-DUL EROILOR NR. 23,25, IULIU MANIU 18,16, AP. 6 JUDEŢUL CLUJ

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 550/2002 actualizată, privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii afl ate în administra-
rea consiliilor locale precum și a celor afl ate în patrimoniul regiilor autonome de interes 
local și a Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea normelor me-
todologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, a Hotărârilor Consiliului local al municipiului 
Cluj-Napoca nr. 391/2019, nr. 392/2019 și nr. 455/2019.

I.Denumirea şi sediul vânzătorului:
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3.

II. Individualizarea spaţiului supus vânzării:
Spaţiul comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 23,25, Iuliu Maniu 

18,16, ap. 6, înscris în C.F. colectiv nr. 251192-C1, C.F. individual nr. 251192-C1-U17, nr. 
topografi c 20/1/VI, cu suprafaţa utilă conform cărţii funciare 61,00 m.p., compus din: 3 
birouri, antreu, 1 hol, wc, cu pic 1,77/100 parte înscrise în cartea funciară colectivă 127781.

III. Locul, data şi ora începerii licitaţiei:
Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3, Sala de sticlă.
Data: 08.08.2019
Ora: 10:00

IV. Numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relaţii 
suplimentare:

Gabriela Dan, Cătălina Gherasim, tel. 0264.596.030, interior 5166.

V. Documentele necesare pentru participarea la licitaţie
Cerere de înscriere în vederea participării la licitaţia publică cu strigare se va depune pâ-

nă la data de 06.08.2019, ora 12:00 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, 
Str. Moţilor nr. 7, la care se vor anexa următoarele documente:

a) Pentru societăţi comerciale:
1. Copie după certifi catul de înmatriculare eliberat de ofi ciul registrului comerţului, de 

pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante și de pe certifi catul de 
înregistrare fi scală;

2. Scrisoare de bonitate fi nanciară, eliberată de o bancă comercială română;
3. Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale, prin prezentarea unui certifi cat de ates-

tare fi scală, eliberat de organul fi scal competent;
4. Declaraţie autentică notarială de propria răspundere a reprezentatului legal al societă-

ţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se afl ă în reorganizare judiciară sau faliment.
b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fi zice sau asociaţii familiale:
1.Copie după actul de identitate și de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autori-

tatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;
2. Copie de pe certifi catul de atestare fi scală eliberat de organul fi scal competent.
De asemenea, la cerere se vor anexa în copie: 
– dovada achitării taxei de participare;
– dovada achitării garanţiei de participare.
 Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite duce la descalifi carea ofertantu-

lui respectiv, el nemaifi ind luat în calcul la numărul ofertanţilor care participă la licitaţie.

VI. Garanţia de participare la licitaţie:
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 3.000 lei.
Aceasta include și costul caietului de sarcini, publicitatea, cheltuielile ocazionate de or-

ganizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a spaţiului și se depune la casieria pri-
măriei Municipiului Cluj-Napoca, sau prin virament în contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, 
până în data de 06.08.2019, ora 10:00.

Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâștigători în termen de 10 zile de la 
data desfășurării licitaţiei, la cererea acestora. Ofertantul declarat câștigător va pierde ga-
ranţia de participare la licitaţie dacă după declararea lui ca și câștigător renunţă să cum-
pere spaţiul sau nu achită preţul de adjudecare integral în termen de 30 de zile de la da-
ta procesului verbal de adjudecare. Neplata preţului de adjudecare de către câștigător, în 
termen de 30 de zile de la data procesului de adjudecare duce la: anularea tuturor forme-
lor de licitaţie, a procesului verbal de adjudecare, pierderea garanţiei și pierderea bunului 
adjudecat, licitaţia urmând a fi  repetată.

VII. Taxa de participare la licitaţie
Taxa de participare la licitaţie în valoare de 500 lei se achită la casieria primăriei Muni-

cipiului Cluj-Napoca sau prin virament în contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, până 
la data de 06.08.2019, ora 10:00.

VIII. Caietul de sarcini este publicat pe site-ul autorităţii locale www.primariaclujnapoca.ro

Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002
Preşedinte Constantin Ioan Tomoş

ANUNŢ

ANUNŢ DE VÂNZARE
PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,
B-DUL EROILOR NR. 23,25, IULIU MANIU 18,16, AP. 5, JUDEŢUL CLUJ

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 550/2002 actualizată, privind vânzarea spaţiilor 
comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii afl ate în administra-
rea consiliilor locale precum și a celor afl ate în patrimoniul regiilor autonome de interes 
local și a Hotărârii Guvernului nr. 1341/2002 actualizată, privind aprobarea normelor me-
todologice de aplicare a Legii nr. 550/2002, a Hotărârilor Consiliului local al municipiului 
Cluj-Napoca nr. 391/2019, nr. 392/2019 și nr. 455/2019.

I.Denumirea şi sediul vânzătorului:
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3.

II. Individualizarea spaţiului supus vânzării:
Spaţiul comercial situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 23,25, Iuliu Maniu 

18,16, ap. 5, înscris în C.F. colectiv nr. 251192-C1, C.F. individual nr. 251192-C1-U16, nr. 
topografi c 20/1/V, cu suprafaţa utilă conform cărţii funciare 26,70 m.p., compus din: 1 bi-
rou, 1 WC, cu părţile indivize comune aferente în cotă de 0,77/100 parte înscrise în car-
tea funciară colectivă 127781.

III. Locul, data şi ora începerii licitaţiei:
Locul: Primăria municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3, Sala de sticlă.
Data: 08.08.2019
Ora: 10:00

IV. Numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relaţii 
suplimentare:

Gabriela Dan, Cătălina Gherasim, tel. 0264.596.030, interior 5166.

V. Documentele necesare pentru participarea la licitaţie
Cerere de înscriere în vederea participării la licitaţia publică cu strigare se va depune pâ-

nă la data de 06.08.2019, ora 12:00 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, 
Str. Moţilor nr. 7, la care se vor anexa următoarele documente:

a) Pentru societăţi comerciale:
1. Copie după certifi catul de înmatriculare eliberat de ofi ciul registrului comerţului, de 

pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante și de pe certifi catul de 
înregistrare fi scală;

2. Scrisoare de bonitate fi nanciară, eliberată de o bancă comercială română;
3. Dovada privind achitarea obligaţiilor fi scale, prin prezentarea unui certifi cat de ates-

tare fi scală, eliberat de organul fi scal competent;
4. Declaraţie autentică notarială de propria răspundere a reprezentatului legal al societă-

ţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se afl ă în reorganizare judiciară sau faliment.
b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fi zice sau asociaţii familiale:
1.Copie după actul de identitate și de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autori-

tatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz;
2. Copie de pe certifi catul de atestare fi scală eliberat de organul fi scal competent.
De asemenea, la cerere se vor anexa în copie:
 – dovada achitării taxei de participare;
 – dovada achitării garanţiei de participare.
 Lipsa oricăror documente dintre cele mai sus amintite duce la descalifi carea ofertantu-

lui respectiv, el nemaifi ind luat în calcul la numărul ofertanţilor care participă la licitaţie.

VI. Garanţia de participare la licitaţie:
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 3.000 lei.
Aceasta include și costul caietului de sarcini, publicitatea, cheltuielile ocazionate de or-

ganizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a spaţiului și se depune la casieria pri-
măriei Municipiului Cluj-Napoca, sau prin virament în contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, 
până în data de 06.08.2019, ora 10:00.

Garanţia de participare se restituie ofertanţilor necâștigători în termen de 10 zile de la 
data desfășurării licitaţiei, la cererea acestora. Ofertantul declarat câștigător va pierde ga-
ranţia de participare la licitaţie dacă după declararea lui ca și câștigător renunţă să cum-
pere spaţiul sau nu achită preţul de adjudecare integral în termen de 30 de zile de la da-
ta procesului verbal de adjudecare. Neplata preţului de adjudecare de către câștigător, în 
termen de 30 de zile de la data procesului de adjudecare duce la: anularea tuturor forme-
lor de licitaţie, a procesului verbal de adjudecare, pierderea garanţiei și pierderea bunului 
adjudecat, licitaţia urmând a fi  repetată.

VII. Taxa de participare la licitaţie
Taxa de participare la licitaţie în valoare de 500 lei se achită la casieria primăriei Muni-

cipiului Cluj-Napoca sau prin virament în contul nr. RO17TREZ2165006XXX006924, până 
la data de 06.08.2019, ora 10:00.

VIII. Caietul de sarcini este publicat pe site-ul autorităţii locale www.primariaclujnapoca.ro

Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002
Preşedinte Constantin Ioan Tomoş
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând în Gherla apartament cu 
2 camere zona autogării. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0748-237410. (3.7)

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.
¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, baie, 
bucătărie, cămară, beci, sobe 
noi, apă caldă, pomi tineri de 
brazi, tuia, fosă septică la DN, la 
7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (4.7)
¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, 
utilităţi, apă în curte, curent 
electric. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-079283. (4.7)
¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (4.7)
¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vand teren marisel 12200 
mp.intravilan,zona de case. Car-
te funciara,curent electric,apa.
front 90 m la drumul principal. 
Pret 4 euro mp. Tel 0752371454
¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.
¤ 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.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. ¼, în cartierul Grigores-
cu, zonă liniștită, pentru persoană 
serioasă. Relaţii la telefon 
0264-212695. (4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.
¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

SERVICII

Instalator apă gaz, 
sanitare, încălzire. 

Execut lucrări, intervenții, 
reparații. Aragaze, 
obiecte sanitare, 

convectoare,
mașini de spălat, boilere, 
centrale, teracote, cabine 

de duș, etc.
Informații suplimentare 
la telefon 0740-252139.

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-
te, seriozitate maximă. Cei inte-

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.
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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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRA-

TUIT

resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (4.7)

REPARAŢII PENTRU 
CASA TA

Ţiglă petalică, ţiglă 
ceramică, reparaţii 

jgheaburi burlane, placări 
cu polistiren, fi nisaje 
interioare, reparaţii 

hornuri, construcţii de la 
”A“ la ”Z”.

25 ani garanţie pe 
materiale – 5 ani 

garanţie manoperă
12% DISCOUNT PENTRU 

PENSIONARI
Cerem şi oferim 

seriozitate!
Tel. 0740-499712. (3.15)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mi-
ci, mari și persoane fi zice. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-501252. (4.7)
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu ga-
ranţie. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 
0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,
Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO
¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (3.7)
¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (3.7)
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

UZ CAZNIC
¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, preţ 
700 RON, 800 RON și 1000 RON. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

MOBILIER
¤ Vând moblier de cameră şi col-
ţar în stare foarte bună, preţ foar-
te avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0744-702473, după ora 12.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-

re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.
¤ Vând masă de birou pentru 
elevi, cu un corp, cu sertar, pu-
ţin folosit, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)
¤ Vând canapea de două persoane 
și 2 două fotolii. Relaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (4.7)
¤ Vând două scaune vechi mar-
ca IOSEF KOHM (Austria), panso-
nate și etichetate, an 1917, mo-
del cu dungi, stare foarte bună. 
Pentru informaţiiși detalii sunaţi 
la tel. 0743-853630. (4.7)
¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie, în stare 
foarte bună, și dulap cu 2 uși, 
culoare maro, preţ negociabil. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0722-515094. (4.7)
¤ Vând geamuri și uși din de-
molarea unei case. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)
¤ Vând găini oătoare sub un an, 
rasa LOHMANN, preţ 15 lei re-
spectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.
¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc un domn 
cetăţean străin pentru relaţie 
serioasă. Eu, sunt născută în 
1971, delicată, fără obligaţii. 
Aștept răspuns cu loc de întâlni-
re și oră exactă la tel. 
0743-492064. (4.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin 
Serviciul Fiscal Municipal Dej, cu se-
diul în loc. Dej, str. M. Eminescu, nr. 
2, vinde la licitație publică, în data 
de 14.08.2019, ora 10.00, cam. 28, 
următoarele bunuri mobile/ imobi-
le: - Mobilier de birou, birotică; - Au-
toturism VW Passat, marca 3BG 
SEBDGX01, an fabric. 2004; - Teren 
extravilan; - Autoturism VW Passat, 
marca 3 CACCFFBXO, an fabric. 
2011. Bunurile mobile/ imobile nu 
sunt grevate de sarcini. Informații 
suplimentare pot fi  obținute la se-
diul Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
str. M. Eminescu, nr. 2 camera 28, 
telefon 0264.216230, int. 132 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - INFO ANAF - 
anunțuri - vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate - Structura 
DGRFP Cluj.

CITAȚII

¤ Numitii Varga Janos, Varga Cata, 
Varga Kiso, Varga Ilona maritata 
Fazekas Kudor, Varga Cati maritata 
Kis Bandi istvan, Varga Iuon, Varga 
Iuon lui Zsandor, Varga Kiso lui 
Zsandor, Varga Ilona sotia lui Fa-
zakas Kudor Janos, Varga Kiso sotia 
lui Nagy Pali Janos, Varga Cata ma-
ritata Kalman Pala Istvan, Kalman 
Pali Istvan si Racz Elena maritata 
Tarkanyi Ioan, Ratiu Elena maritata 
Tarkanyi Ioan, Kalo Kalman Ileana 
maritata Gal Stefan, Sotia lui Kal-
man Marton nascuta Racz Ilona, 
Sotia lui Kalman Nagy Marton nas-
cuta Fazekas Kata,Tarkanyi Janos si 
Tarkanyi Istvan, toti cu domiciliul 
necunoscut, sunt citati la Judecato-
ria Huedin, sala 4, ora 10,00, in 
data de 12.09.2019, in dosar civil 
nr.236/242/2013, in proces cu 
Tarkanyi Francisc, pentru intabulare 
drept de proprietate.

PIERDERI

¤ GAMA OPTIC SHOP S.R.L., C.U.I. 
37028744, pierdut certifi cat con-
statator nr. 137957/07.09.2017, 
pentru punctul de lucru din Dej. Se 
declară nul.
¤ TENCO BUILD SRL, J 
12/186/2009, CUI RO 
25034203, pierdut certifi cat con-
statator. Il declar nul.
¤ DP AXA CONSULT SRL, J 
12/2816/2013, CUI 32237120, 
pierdut certifi cat constatator. Il 
declar nul

ANUNŢ DE MEDIU
A.P.M. Cluj anunță publicul interesat că planul/progra-

mul „PUZ - intrare în intravilan - zonă turistică“, în comu-
na Chinteni, sat Feiurdeni, F.N., C.F. 54799, jud. Cluj, nu 
necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus pro-
cedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Titular: S.C. JSD S.R.L., str. Porțile de Fier, nr. 48, 
jud. Cluj.

Observații și comentariile publicului interesat privind deci-
zia de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru Protecția 
Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, 
tel. 0264 410722, fax 0264 412914, e-mail reglementari@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, 
în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

PLAN URBANISTIC
AUTO DASIS S.R.L. anunță initierea Planului Urba-

nistic de Detaliu -„DEMOLARE IMOBIL EXISTENT ŞI CON-
STRUIRE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ CU SPAŢII PENTRU BI-
ROURI CU FUNCŢIUNI CVASIINDUSTRIALE (SERVICE AUTO), 
ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE“,  amplasat pe str. Plevnei nr. 54, 
mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-
Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, Sala Mica.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ VÂNZARE FIRMĂ

S.C. INEUL S.R.L.
Str. Rahovei nr. 3, Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud

Obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor
din beton pentru construcţii – 2361 (vezi www.ineul.ro)

- Teren 2,46 ha
- Staţie de betoane
- 5 hale de producţie (două fi ind dotate cu poduri rulante)
- 2 şoproane metalice
- Poligon prefabricate (dotat cu două macarale turn)
- Clădire corp administrativ
- Clădire poartă
- Atelier întreţinere
- Atelier prelucrări mecanice
- Laborator autorizat AFER
- Mijloace de transport
- Utilaje pentru construcţii
- Linie garaj CF proprie
- Stocuri de materiale, materii prime şi produse fi nite
- Facturi de încasat pentru produsele vândute
- Disponibilităţi băneşti în conturi
Societatea nu are credite angajate, 0 datorii la bugetele 

de stat și locale, 0 datorii către angajaţi, 0 datorii către 
furnizori, 0 datorii către asociaţi.

Societatea este activă având un număr de 25 angajaţi.
Nr. asociaţi: 23
Preţ: 2,5 milioane EURO + TVA.
VARIANTE: Vânzare integrală (2,5 mil. EUR +TVA) sau 

vânzare de părţi sociale
Relaţii suplimentare la tel.: 0744 595 300

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 02.07.2019, in Cluj Napoca, str. 
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A.

Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţile se vor repeta în datele 
de, 09.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019 și 30.07.2019 în 
aceleași condţii.Informaţii suplimentare se pot obţine la 
tel: 0264/432.603

ANUNŢ DE ANGAJARE

1. U.M. 02216 Cluj-Napoca, din Mnisterul Apărării 
Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, muncitor tehnician II 
, cu studii medii și cu o vechime în specialitatea studiilor 
de minim 6 luni, astfel:

- 02.09.2019, ora 12.00 – proba scrisă;
- 06.09.2019, ora 12.00 – interviul.

- data limită de depunere a dosarelor – 06.08.2019, 
ora 15.30.

Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 02216 Cluj-Napoca, strada G-ral Traian 
Moșoiu, nr. 29, Cluj-Napoca, unde vor fi  afi șate și detaliile 
organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului: 
telefon/fax: 0264450634, int. 0529, 0524.
Persoana de contact Sîncrăian Lucian

ANUNŢ DE ANGAJARE

2. U.M. 02216 Cluj-Napoca, din Mnisterul Apărării 
Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, economist gr. II, cu 
studii superioare și cu o vechime în specialitatea studiilor 
de minim 6 luni, astfel:

- 02.09.2019, ora 10.00 – proba scrisă;
- 06.09.2019, ora 10.00 – interviul.
- data limită de depunere a dosarelor – 06.08.2019, 

ora 15.30.
Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor 

face la sediul U.M. 02216 Cluj-Napoca, strada G-ral Traian 
Moșoiu, nr. 29, Cluj-Napoca, unde vor fi  afi șate și detaliile 
organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului: 
telefon/fax: 0264450634, int. 0529, 0524.
Persoana de contact Sîncrăian Lucian

ANUNŢ DE MEDIU

SC. BMG GALAXY SRL din localitatea Valea Draganului, 
nr. 71, com. Poieni, jud. Cluj, intentioneaza sa solicite de 
la ABA Crisuri Oradea obtinerea unui Aviz de gospodarirea 
apelor pentru investitia ,,Construire pensiune agroturistica, 
fosa septica vidanjabila, amenajari exterioare, racorduri 
si bransamente la utilitatile din zona“. Aceasta investitie 
este o investitie noua. Ca rezultat al procesului de realizare 
a investitiei vor rezulta ape uzate care vor fi  stocate intr-un 
bazin vidanjabil.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi carile si completarile 
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire 
a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus 
mentionata sau pot inainta observatii in termen de 5 zile 
de la data publicarii la A.B.A. Crisuri, str. I. Bogdan, nr. 35, 
mun. Oradea, jud. Bihor.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, 
LAVANDERIA ANDREEA  S.R.L.  anunță începerea 
demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu 
pentru obiectivul „Spălarea şi curăţarea (uscata) articolelor 
textile şi a produselor din blană'', din localitatea Turda, str. 
Simion Barnutiu, nr. 41-43, judetul Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, în 
zilele de luni- joi 9:00- 14:00, vineri: 9.00-12.00

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE PARC 
LOGISTIC FLOREŞTI“, în com. Florești, sat Luna de Sus, jud. 
Cluj; titular: S.C. IMOINVEST S.A., nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce[at]apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între 
orele 900-1400 și vineri, între orele 900-1200, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. SOMEȘUL CALD PRODUCȚIE S.R.L, titular al 
proiectului CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINAŢIE INDUSTRIALĂ 
(DEPOZITE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE) SPAŢII COMERCIALE ŞI 
SPAŢII DE BIROURI AFERENTE, AMENAJARE ACCESE, PARCĂRI, 
TOTEM LUMINOS, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE UTILITĂŢI, 
REALIZARE RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, propus 
a fi  amplasat în comuna Gilău, DN1-E60, fn, jud. Cluj, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M. Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind 
emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul CONSTRUIRE 
IMOBIL CU DESTINAŢIE INDUSTRIALĂ (DEPOZITE, LOGISTICĂ, 
PRODUCŢIE) SPAŢII COMERCIALE ŞI SPAŢII DE BIROURI 
AFERENTE, AMENAJARE ACCESE, PARCĂRI, TOTEM LUMINOS, 
ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE UTILITĂŢI, REALIZARE 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, propus a fi  
amplasat în comuna Gilău, DN1-E60, f.n., jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 9-14 și 
vineri între orele 9-12, precum și la următoarea adresa de 
internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al S.C. SAMUS TEC S.A. 
– denumită în continuare „SOCIETATEA“, o societate pe 
acţiuni înfi inţată și funcţionând conform legilor din România, 
Cod Unic de Înregistrare RO 35350378 înmatriculata la 
Registrul Comerţului sub Nr. J12/3845/2015, cu sediul 
social în Dej, str. Văii, nr.2, jud. Cluj, reprezentat prin domnul 
TECAR IOAN – Președintele Consiliului de administraţie, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu actul constitutiv 
al societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor (” AGEA”) pentru dată de 19.08.2019 începând 
cu ora 9,00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
12.08.2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Refi nanţarea liniei de credit cu 9.000.000 lei de către 
CEC BANK.

2. Aprobarea constituirii unor garanţii pentru garantarea 
creditului şi a liniei de credit contractata de la CEC BANK astfel:

- Utilaje linia de prefabricate
- Hală prefabricate – afl at în CF nr.62025 nr. Cad. 62025 Dej
-  C.F. nr. 51434 nr. Top 922/1 Ocna Dej – proprietatea 

S.C. SAMUS TEC S.A.
-  C.F. nr. 51435 nr. Cad. 51435 Ocna Dej – proprietatea 

S.C. SAMUS TEC S.A.
-  C.F. nr. 51430 nr. Top 1843 Dej – proprietatea S.C. 

METALICPLAS ACTIV S.A.
3. Garantarea creditului de investiţii în valoare de 

2.000.000 Euro, contractat de M G TEC GRUP S.A. de la 
CEC BANK, astfel:

- Utilaje linia de prefabricate
- Hala prefabricate – afl at în CF nr. 62025 nr. Cad. 62025 Dej
-  C.F. nr. 51434 nr. Top 922/1 Ocna Dej – proprietatea 

S.C. SAMUS TEC S.A.
-  C.F. nr. 51435 nr. Cad. 51435 Ocna Dej – proprietatea 

S.C. SAMUS TEC S.A.
–  C.F. nr. 51430 nr. Top 1843 Dej – proprietatea S.C. 

METALICPLAS ACTIV S.A.

4. Diverse.

Acţionarii pot participa la lucrările A.G.E.A. personal sau 
prin reprezentant cu procura specială. Formularul de procura 
specială se poate obţine de la sediul SC Samus Tec SA. 
Procură specială se întocmește și semnează de către acţionarul 
reprezentat în 3 exemplare originale. Un exemplar se trimite 
la SC Samus Tec SA până la data de 14.08.2019, al doilea 
exemplar se înmânează reprezentantului, iar al treilea 
exemplar se păstrează de acţionar.

Vor putea participa și vota la lucrările AGEA acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor SC Samus Tec SA la data 
de referinţă 12.08.2019.

Începând cu data de 19.07.2019 documentele și 
materialele informative referitoare la problemele înscrise 
pe ordinea de zi a AGEA vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor, 
la sediul societăţii din localitatea Dej str. Văii nr. 2, judeţul 
Cluj, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege, 
a doua convocare se face pentru dată de 22.08.2019 ora 
9,00 cu aceeași ordine de zi.

Administrator Unic
TECAR IOAN
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FCSB, bănuită 
că a aranjat meciul 
tur cu Milsami Orhei

FCSB a câștigat cu 2-0 meciul 
cu Milsami Orhei, în manșa tur 
din turul 1 preliminar al Europa 
League, dar meciul este suspec-
tat ca fi ind aranjat.
Laurette Nogo, impresarul care 
l-a adus pe Patrick Ekeng în 
România, a dezvăluit un dialog 
incredibil pe care l-a auzit înain-
tea meciului dintre FCSB și 
Milsami Orhei din turul 1 preli-
minar Europa League.
„Înainte de meciul dintre FCSB 
și Milsami mergeam spre aero-
port. Taximetristul cu care eram 
a fost sunat de către o persoa-
nă care i-a spus să meargă și să 
pună un bilet la pariuri. 
Persoana respectivă a avut 
dreptate în privinţa meciului. 
Nu știu cum s-a întâmplat, dar 
i-a spus scorul corect”, a spus 
Laurette la GSP Live.
„Taximetristul a sunat apoi alţi 
oameni. Vorbea codat! Tot în-
cerca să le zică la telefon că e 
cu cineva în mașină și nu poate 
să vorbească direct. Îi ruga să 
meargă la agenţie să îi pună și 
lui un bilet cu scorul respectiv. 
Mi-am dat seama puţin mai 
greu, dar într-un fi nal am pus 
lucrurile cap la cap. Era vorba 
de o sumă importantă de bani 
pe care a pariat-o. Cu meciurile 
trucate e cam difi cil. Nu am 
prea auzit astfel de detalii, cel 
puţin nu așa pe faţă cum a fost 
acum”, a declarat Laurette 
Nogo la GSP Live.
FCSB a câștigat cu 2-0 partida 
tur disputată la Giurgiu, într-un 
meci în care Florin Tănase a 
marcat ambele goluri.

Pe scurt
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Universitatea Cluj s-a 
impus cu 2-1 în faţa celor 
de la Mezokövesd-Zsóry, 
în primul meci amical 
din cantonamentul 
din Slovenia.

Formaţia pregătită de Cris-
ti Dulca a început prost me-
ciul cu locul şase din Unga-
ria, iar după 17 minute for-
maţia maghiară conducea cu 
1-0 în urma golului marcat 
de Nagy. Universitatea a avut 
o tresărire de orgoliu în re-
priza secundă şi avea să ega-
leze în minutul 69 al jocului 
prin noul venit Igancio.

Dorin Goga a ieşit în evi-
denţă în minutul 80 al jocu-

lui, atunci când a speculat ex-
celent o greşeală a portarului 
advers şi a adus victoria tru-
pei antrenate de Cristi Dulca. 
Până la fi nalul meciului, Fir-
mino a fost eliminat după ce 
a fost implicat într-un confl ict 
cu un adversar.

Universitatea Cluj ar fi  tre-
bui să joace încă două ami-
cale cu FK Vardar şi Al Fa-
saily, dar ambele meciuri au 

fost anulate. Clujenii se vor 
duela în schimb cu NK Krka, 
locul patru din liga a 2-a slo-
venă, dar şi Al Wehda din 
Arabia Saudită.

„U” Cluj: Dur-Bozoancă 
– Telcean, Inacio, Kay, Berci 
– Ceitil, Florescu – Rafa, Go-
ga, Pop – Firmino.

Au mai evoluat pentru clu-
jeni: Jose Costa – Takacs, Taub, 
Pedro, Burghele, Vomir, Dican.

„U” Cluj a debutat cu un succes 
la amicalele din Slovenia

Campionii României 
au pierdut cu 1-0 partida 
tur, dar au revenit superb 
la retur şi s-au impus 
cu 3-1 după un hattrick 
reuşit de Billel Omrani. 
Formaţia din Kazakhstan 
a deschis scorul în minu-
tul patru, dar reuşitele 
atacantului francez 
au salvat trupa din Gruia.

„Toată lumea a crezut că 
meciul s-a terminat în mi-
nutul patru. Cine vorbea 
urât de noi cred că şi-a 
schimbat părerea. Echipa a 
meritat din primul minut ca-
lificarea, deoarece am do-
minat meciul de la început. 
Am avut emoţii la final, dar 
a ieşit bine. Billel a făcut un 
meci excelent, la fel ca toa-
tă echipa, dar important pen-
tru el e că a marcat şi pen-
tru moralul echipei. Să 
ajungi în grupe e greu, dar 
vom vedea. Sunt echipe cu 
bugete bune, dar şi echipa 
noastră a demonstrat că a-
re valoare. Va fi un meci 
foarte greu cu Maccabi, iar 
dacă avem spiritul de astăzi 
putem să ne calificăm”, a 
declarat Mario Camora la fi-
nalul jocului.

Damjan Djokovici, fotba-
listul care a fost acuzat că a 
avut o aventură cu o femeie 
înaintea meciului cu Viitorul 
din Supercupa Românie, a 
avut o reacţie dură la adresa 
contestatarilor după meci.

„Am arătat că avem carac-
ter şi mă bucur pentru că 
foarte mulţi oameni spuneau 
că nu putem marca, dar azi 
(n. red. miercuri) am marcat 

înscris multe goluri. Am ară-
tat ce caracter avem şi am re-
uşit să ne califi căm mai de-
parte.Am demonstrat că nu 
suntem morţi şi avem carac-
ter. Multă lume spunea că 
suntem morţi, dar chiar da-
că lumea spune că avem 40 
de ani am reuşit să mergem 
mai departe”, a declarat 
Damjan Djokovici.

Dan Petrescu a avut şi el 
propriul război cu contesta-
tarii lui după meciul fabu-
los din Gruia:

„Mulţi m-au criticat după 
trei meciuri în care nu am fost 
dominaţi de nimeni. Aţi văzut 
şi voi câte ocazii am avut, pe 

lângă un gol anulat şi un pe-
nalti neacordat la Deac. Mă 
bucur însă că Billel s-a trezit 
şi a reuşit să marcheze şi să 
mergem mai departe. Victoria 
de astăzi este însă inutilă da-
că nu îi scoatem pe cei de la 
Maccabi. ”, a spus Petrescu.

Tehnicianul campioanei 
României a pregătit excelent 
meciul şi a identificat rapid 
punctele slabe din defensi-
va celor de la Astana

„Ştiam că toţi cei de la As-
tana din faţă sunt foarte pe-
riculoşi. Le-am spus băieţilor 
că trebuie să forţăm pe par-
tea lui Ciprian Deac, deoare-
ce fundaşul stânga este mai 

puţin experimentat faţă de 
Rukavina, cel care a jucat în 
dreapta şi a fost pe la Villar-
real. La 1-0 pentru Astana 
le-am spus celor de pe ban-
că că dacă marcăm de două 
ori până la pauză ne califi -
căm”, a explicat Petrescu.

„Bursucul” le-a răspuns 
şi celor care l-au contestat 
după primele trei meciuri 
ale sezonului:

„Nu e normal să se strige 
demisia după un meci. Doar 
în România poţi vedea aşa 
ceva. S-au găsit unii să mă 
critice pe la televizor, deşi 
echipa a jucat bine şi a pier-
dut dintr-o fază fi xă la Asta-

na şi un şut excelent cu Vii-
torul. Mi se pare incredibil 
că şi la Craiova îi cereau de-
misia lui Papură înainte să 
marcheze golul trei, la fel a 
păţit şi Neagoe la Dinamo. 
Nu stă nimeni să facă un ra-
port după 6 luni să vadă exact 
ce a mers bine şi ce a fost 
rău”, a încheiat Petrescu.

CFR Cluj, în turul 2 al Ligii Campionilor: 
„La pauză ştiam că ne calificăm ”
CFR Cluj s-a calificat în turul 2 al preliminariilor Champions League 
după un succes cu 3-2 la general în faţa celor de la FC Astana.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj

Stadion: Dr. Constantin 
Rădulescu, Cluj-Napoca
Spectatori: Aproximativ 
9.000
Marcatori: Omrani 10, 73; 
ag. Postnikov 26 / 
Murtazayev 4
Cartonașe galbene: -
Arbitri: Alexander Harkam 
/ Andreas Witschnigg, 
Andreas Staudinger / 
Christian-Petru Chiochirca 
(toţi din Austria)
Observatori: Levan 
Paniashvili (Georgia), 
Zoran Cvrk (Croaţia)
CFR 1907 Cluj (4-3-3)
G. Arlauskis – M. Camora 
(cpt.), A. Burcă, P. Vinicius, 
M. Susic – J. Culio, M. 
Bordeianu, D. Djokovic – 
B. Omrani (M. Pereira 84), 
M. Rondon (V. Costache 
66), C. Deac (O. Hoban 
86) / Antrenor: Dan 
Petrescu
FC Astana (4-1-4-1)
N. Eric (cpt.) – A. 
Beysebekov (M. Anicic 
81), L. Simunovic, E. 
Postnikov, A. Rukavina – 
Y. Logvinenko – R. 
Murtazayev, R. 
Sigurjonsson (R. Janga 
82), I. Maevski, M. 
Tomasov (F. Mubele 62) – 
D. Rotariu / Antrenor: 
Roman Hrygorchuk

CFR 1907 Cluj 3-1 
FC Astana (2-1)
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