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10 lucrări suspectate de plagiat sunt în lucru

Noaptea Lungă 
a Filmelor Scurte

Sâmbătă, ora 20.00
Cinematograful Arta

La Negra Noche – 
Opera Aperta

Duminică, ora 21.30
Piaţa Unirii

Ediţie de VINERI – SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ a cotidianului
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Cinci tineri și-o arhivă de artă fără prafEșecul construirii unui parking 
Cinci tineri din lucrează la realizarea unei platforme online cu 
toate lucrările absolvenților UAD. Pagina 4

Primarul Emil Boc vrea să recupereze în 6 luni ce nu a făcut 
constructorul parkingului Negoiu în 3 ani. Pagina 5
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Britanicii îşi vor muta 
afacerile în Cluj-Napoca?

Premieră în România: O bibliotecă a fost deschisă în Aeroport
Asociaţia Cluj-Napoca 2021 Capitală Europeană a Culturii a inaugurat în premieră, joi, un spaţiu 
recreaţional experimental în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca. Pagina 4

Adrian Doncea şi Elena 
Hurjui, au construit, 
într-un weekend, site-ul 
„Transylvania Beyond” 
prin care promovează 
Clujul în străinătate. 
Tinerii au primit peste 
100 de emailuri în 48 de 
ore de la antreprenori şi 
tineri londonezi 
interesaţi să vină la Cluj 
şi să deschidă o 
companie aici.  Pagina 3

monitorul weekendde

Consiliul Naţional de Atesta-
re a Diplomelor (CNATDCU) 
mai are în lucru 10 dosare, prin-
tre care cazurile de plagiat ale 
fostului vicepremier Gabriel 
Oprea, ministrului de Interne 
Petre Tobă şi primarilor Floren-
tin Pandele şi Robert Negoiţă, a 
declarat preşedintele CNATDCU, 
academicianul Viorel Barbu. 
„Mai avem în continuare încă 
10 dosare. 

Avem un dosar de la doam-
na Banu Doina Petrescu de la 
Universitatea Petrol Gaze, ca-
re este în lucru; urmează un 
dosar pentru domnul Oprea 

Gabriel, Universitatea din Bu-
cureşti, care este în lucru tot 
la Comisia de Ştiinţe Juridice; 
domnul Stanisoara Mihai de 
la Academia Naţională de In-
formaţii, domnul Licu Bogdan 
de la Ştiinţe Militare şi Infor-
maţii, domnul Ontanu Nicu-
lai de la aceeaşi instituţie, 
doamna Radu Loredana Clau-
dia, doamna Popescu Adela 
Loredan, domnul Parvu Du-
mitru de la Academia de Po-
liţie Al Cuza, domnul Toba Pe-
tre de la Universitatea Naţio-
nală de Apărare Carol I, dom-
nul Pandele Costel, Universi-

tatea de Apărare Carol Davi-
la, Negoiţă Robert de la Aca-
demia de Poliţie Al Cuza”, a 
spus Barbu. 

El a spus că atunci când ci-
neva doreşte să obţină un doc-
torat trebuie să se conformeze 
regulilor de exigenţă. „În mo-
mentul în care sunt 50 de mii 
de doctorate în 10 ani înseam-
nă că pe undeva este o lipsă 
de existenţă, şi mai grav apar 
doctorate plagiate, ceea ce es-
te cea mai mare crimă morală 
din punctul meu de vedere de 
academic. Am fost întrebat de 
ce apar atât de mulţi politici-

eni în chestia asta, nu este vi-
na noastră, dar indiferent, eu 
consider că atunci când cine-
va doreşte să obţină un docto-
rat în această ţară trebuie să 
se conformeze regulilor de exi-
genţă pentru doctorat”, a spus 
Barbu. 

El a mai declarat că doctora-
tele nu ar trebui date cu aseme-
nea uşurinţă şi că doreşte reor-
ganizarea şcolilor doctorale, cri-
terii mai exigente, iar acolo un-
de se descoperă că au trecut doc-
torate plagiate, să se facă anche-
te, pentru că „ceva este putred 
acolo”.

Doi români au 
lansat pe cont 

propriu o campanie 
online prin care 

doresc să îi atragă 
pe antreprenorii 

britanici la 
Cluj-Napoca.



PUBLICITATE

2 timp-liber.monitorulcj.ro vineri – duminică, 1 – 3 iulie 2016

METEO

180/280C
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Variabil
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HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

18°/28° Variabil

18°/29° Variabil

19°/28° Variabil

17°/29° Variabil

19°/24° Variabil

20°/25° Variabil

19°/26° Variabil

17°/29° Variabil
17°/26° Variabil

13°/20° Variabil

17°/25° Variabil

16°/22° Variabil

18°/24° Variabil

15°/20° Variabil

17°/23° Variabil

17°/22° Variabil

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

1 iulie

1866: A fost promulgată 
Constituţia României

1878: S-a încheiat Congresul 
de pace de la Berlin. Prin 
Tratatul de pace s-a recunos-
cut independenţa României și 
drepturile ei asupra 
Dobrogei. (1/13)

1908: Adoptarea ofi cială a 
SOS ('save our souls') ca sem-
nal morse internaţional pen-
tru cazurile de urgenţă înlocu-
ind CQD ('seek you, danger')

1968: A fost semnat Tratatul 
de Neproliferare Nucleară 
(TNP), pentru o perioadă de 
25 de ani. A intrat în vigoare 
la 5 martie 1970, iar la 11 
mai 1995, comunitatea inter-
naţională a luat hotărârea de 
a-l prelungi pe termene neli-
mitat.

2 iulie

1566: A murit astrologul și 
medicul francez Nostradamus 
(Michel de Notre Dame). (n. 
14 dec. 1503)

1778: A murit fi losoful fran-
cez Jean Jacques Rousseau. 
(n. 28 iun. 1712)

1877: S-a născut scriitorul el-
veţian Hermann Hesse, laure-
at al Premiului Nobel pentru 
Literatură în 1946. (m. 9 aug. 
1962)

1926: S-a născut poetul, pro-
zatorul și eseistul Octavian 
Paler. (m. 7 mai 2007)

1961: A murit scriitorul ame-
rican Ernest Miller 
Hemingway, laureat al 
Premiului Nobel pentru 
Literatură pe anul 1954. (n. 
21 iul. 1899)

3 iulie

1935: A murit André Citroën, 
fondatorul companiei de au-
tomobile Citroen, în 1919. 
(n. 2 febr. 1878)
1962: S-a născut actorul 
american Tom Cruise.
1974: A fost semnat Tratatul 
între URSS și SUA privind li-
mitarea experienţelor cu ar-
ma nucleară.

160/260C
Variabil
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CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

16°/26° Variabil

16°/28° Variabil

17°/27° Variabil

16°/28° Variabil
15°/25° Variabil

13°/21° Variabil

15°/18° Variabil

15°/23° Variabil
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Evenimentul sportiv va avea loc în perioada 1 
– 3 iulie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.
Gimnastica naţională se întoarce la Cluj după 
36 de ani – aici au mai avut loc ediţiile din 
1965, 1967, 1969, 1971, 1976, 1979, 1980 – 
de această dată într-o nouă și modernă sală 
care, în 2017, va găzdui și ediţia jubiliară femi-
nină a Campionatelor Europene (și masculină).
Se vor afl a în competiţie pentru titlurile mascu-
line și feminine ale ediţiei 2016 a 
Campionatului Naţional Individual Open și 
Campionatului Naţional al Reprezentativelor 
de Club aproape 90 de gimnaste și gimnaști, 
pe cărţile de vizită ale celor mai mulţi dintre 
concurenţi afl ându-se înscrise titluri olimpice, 
mondiale sau continentale și, nu în ultimul 

rând, naţionale, reprezentând 15 cluburi.
La ediţia 2016 se vor afl a în competiţie repre-
zentanţii cluburilor CSM Lugoj, CSS Buzău, CSM 
Reșiţa, CSS Dinamo București, CSM Arad, 
Steaua București, CSM Bistriţa, LPS Bistriţa, 
Dinamo București, CSS Triumf București, Farul 
Constanţa, CNS Cetate Deva, CSS Galaţi, CSM 
Onești, CSS Focșani.

Programul celor trei zile de competiţie este ur-
mătorul:
Vineri 1 iulie 2016
16.00-18.30 Concurs masculin
Sâmbătă 2 iulie 2016
16.00-18.00 Concurs feminin
Duminică 3 iulie 2016
11.00-14.00 Finale pe aparate

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Campionatul Național de Gimnastică se ține la Cluj

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Jazz in the Park 2016
27 iunie - 3 iulie
Parcul Central

Campionatul Național de 
Gimnastică Artistică
1 - 3 iulie
Sala Polivalentă

Atelierul Creativ
1 - 3 iulie
Parcul Central

Master Darts Romania
30 iunie - 2 iulie
Iulius Mall
Masters Darts România repre-
zintă fi nala Campionatului 
Național din sezonul 
2015/2016 și reunește primii 
48 cei mai buni jucători și cele 
mai bune 16 jucătoare din țară.

Expoziția Armuri interioare
15 iunie - 10 iulie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expun Mircea Roman și Sipos 
Sándor. Vernisajul va avea loc 
miercuri, 15 iunie 2016, ora 18. 
„Expoziţia surprinde întoarcerea 
retrospectivă la o lume arhaică, 
explorată artistic deopotrivă de 
imaginile violent-critice ale lui 
Mircea Roman, ca şi de fi gurati-
vismul intens cromatic al lui 
Sipos Sándor.“ 

Cămașa tradițională de 
altădată și ipostazele sale 
contemporane
24 iunie - 17 iulie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
Pe lângă cămășile originale, de 
mare vechime, din patrimoniul 
Muzeului Etnografi c al 
Transilvaniei, publicul vizitator 
va avea ocazia să vizioneze pen-
tru prima oară și o selecție de 
cămăși femeiești realizate în 
prezent, de către persoane pro-
venind din medii profesionale 
foarte diferite, având însă ca 
numitor comun pasiunea pen-
tru ie, curiozitatea și tenacitatea 
în lucru.

Expoziția de pictură MIRAJ
23 iunie - 17 iulie
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Expune artista Ioana Antoniu. 
Vernisajul va avea loc joi, 23 iu-
nie 2016, ora 18.

Expoziție: ?uropa – Radu 
Pandele și Rudy Von 
Kronstadt
30 iunie - 30 iulie
Fabrica de Pensule

Expoziție: Istoria 
Otrăvurilor
28 mai – 27 august
Muzeul de Farmacie

SÂMBĂTĂ

Swimathon
Ora 10.00
Bazinul Olimpic

ARTbecedar – ateliere 
creative pentru copii
Ora 11.00
Fabrica de Pensule
ARTbecedar este un pro-
gram dedicat celor mici, în 
care părinții își pot implica 
copiii în activități creative 
conduse de artiști din 
Fabrica de Pensule din Cluj-
Napoca și din comunitatea 
artistică din jurul acesteia. 
Copiii au ocazia de a intra în 
contact cu artiștii și de a 
învăța de la ei despre diferi-
te tehnici și medii artistice, 
prin activități practice și jo-
curi.

Manhattanshtur Festival 
2016
ora  13.00

La Terenuri în Mănăștur

Lansare de carte: Calea 
hamacului
ora 18.00
Bookstory

Electric Castle Prezintă: 
Viceversa
Ora 20.00
Muzeul de Artă
Program: 
Missile & Goranga – French 
Electro set vs All stars music
Blanilla – Deep House/dnb set
Dudawles – Samba/Bossa Nova/
Deep House set
Alex Chronic – Nu-Funk/Hip-Hop/
Nu-Disco/Dnb set
IV-IN – 80’s Disco set

Noaptea Lungă a Filmelor 
Scurte
Ora 20.00
Cinematograful Arta

Nabucco – Opera Aperta
Ora 21.30
Piața Unirii

DUMINICĂ

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

La Negra Noche – Opera 
Aperta
Ora 21.30
Piața Unirii
Concert de muzică spaniolă

Unde mergem în weekend?
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Fetiţă lovită grav 
într-un accident 
rutier
Un accident rutier grav a avut 
loc miercuri, 29 iunie, în jurul 
orei 13:30, pe Calea Victoriei 
din Turda, la o intersecţie se-
maforizată, soldat cu rănirea a 
două persoane.
Un bărbat de 73 de ani din 
Turda, în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Calea 
Victoriei, pe fondul nepăstrării 
unei distanţe de siguranţă, a 
intrat în coliziune faţă-spate cu 
o autoutilitară cu semiremorcă 
care era oprită la semafor.
„Accidentul s-a soldat cu răni-
rea gravă a unei femei de 72 
de ani, precum și cu rănirea 
ușoară a unei minore în vârstă 
de 6 ani, din Turda, pasagere 
în autoturism. Valoarea pagu-
belor materiale a fost estimată 
la circa 3.000 lei. Poliţiștii con-
tinuă cercetările pentru stabili-
rea împrejurărilor exacte în ca-
re s-a produs coliziunea”, au 
declarat reprezentanţii IPJ Cluj.

Sfârşit de 
săptămână 
călduros la Cluj
Vineri vremea va fi  călduroasă 
în cea mai mare parte a ţării. 
Disconfortul termic va fi  în creș-
tere, iar indicele temperatură 
umezeală (ITU) va avea valori 
în jurul a 80 de unităţi. 
Temperaturile maxime se vor 
încadra între 28 și 35 de grade, 
iar cele minime vor fi  cuprinse 
între 10 grade în depresiuni și 
24 de grade în nordul litoralu-
lui. Cerul va fi  variabil, cu înno-
rări temporare mai ales în a 
doua parte a zilei și în prima 
parte a nopţii când vor fi  aver-
se, descărcări electrice și inten-
sifi cări de scurtă durată ale 
vântului în zonele montane, 
dar pe spaţii restrânse și în 
rest, îndeosebi în sud și în cen-
tru. Cu totul izolat ploile vor 
avea și caracter torenţial și vor 
fi  condiţii de grindină.
Sâmbătă vremea se va menţi-
ne călduroasă. Disconfortul ter-
mic se va accentua, iar indicele 
temperatură-umezeală (ITU) se 
va afl a în jurul valorii de 80 de 
unităţi, local, mai ales din vest. 
Temperaturile maxime se vor 
încadra între 28 și 34 de grade. 
Cerul va fi  variabil, cu înnorări 
temporar accentuate mai ales 
în a doua parte a zilei și în pri-
ma partea nopţii. Vor fi  averse, 
descărcări electrice și intensifi -
cări de scurtă durată ale vântu-
lui, în sud-vestul ţării, în zonele 
de deal și de munte, dar pe arii 
restrânse și în restul teritoriu-
lui. Ploile vor avea și caracter 
torenţial și izolat va cădea grin-
dină. Temperaturile minime 
vor fi  cuprinse între 12 și 24 de 
grade.

Pieton spulberat 
de un şofer 
inconştient
Un tânăr de 17 ani din Iclod a 
ajuns joi dimineaţa la spital du-
pă ce a fost lovit de o masină 
pe DN1C, în Iclod.
În jurul orei 00:50, un șofer de 
28 de ani din Gherla, care cir-
cula spre Cluj-Napoca, s-ar fi  
angajat în depășirea unui auto-
vehicul într-o zonă unde depă-
șirea este interzisă, surprinzând 
și accidentând un minor de 17 
ani. Acesta, în calitate de pie-
ton, s-a angajat în traversarea 
drumului în fugă, prin loc ne-
permis și fără a se asigura.
La locul accidentului s-a depla-
sat un echipaj de la Ambulanţa 
Gherla, care a acordat îngrijiri 
medicale victimei, aceasta fi ind 
transportată la UPU Cluj, secţia 
Pediatrie, informează 
Gherlainfo.ro.
În urma verifi cărilor s-a consta-
tat că șoferul se afl a sub infl u-
enţa băuturilor alcoolice.

Pe scurt

Rata şomajului în primul 

trimestru al anului în 

rândul tinerilor cu vârste 

cuprinse între 15 şi 24 de 

ani s-a situat la un nivel 

de 21,8%, cel mai ridicat 

în rândul categoriilor de 

vârstă luate în calcul şi 

peste rata de ocupare la 

aceeaşi categorie, situată 

la 20,4%.

Trebuie menţionat însă că 

una dintre explicaţiile ratei 

mici de ocupare este şi faptul 

că o bună parte a persoane-

lor cu vârste cuprinse între 15 

şi 24 de ani sunt fi e elevi, fi e 

studenţi. Pe întreaga popula-

ţie în vârstă de muncă, respec-

tiv 15-64 de ani, rata de ocu-

pare a fost de 59,8%, în scă-

dere faţă de trimestrul anteri-

or, arată datele prezentate de 

către Institutul Naţional de 

Statistică, relatează Digi24.ro.

Rata de ocupare este defi -

nită ca ponderea populaţiei 

ocupate dintr-o grupă de vâr-

stă în raport cu populaţia to-

tală din acea grupă de vârstă. 

La rândul ei populaţia ocupa-

tă este defi nită ca aceea care 

a desfăşurat o activitate eco-

nomică producătoare de bu-

nuri sau servicii de cel puţin 

o oră în perioada de referin-

ţă, de regulă egală cu o săp-

tămână.

Strategia Europa 2020 im-

pune o ţintă naţională pen-

tru rata de ocuparea a popu-

laţiei în vârstă de 20-64 de 

ani, aceasta fi ind de 70%. 

Datele INS arată însă că în 

loc însă să tindem către atin-

gerea acestei rate, în primul 

trimestru indicatorul a cobo-

rât la 64,5%.

În primul trimestru al anu-

lui 2016, populaţia activă a 

României era de 8.834 mii per-

soane, din care 8.249 mii per-

soane erau ocupate şi 585 mii 

persoane erau şomeri. Aceş-

tia sunt defi niţi ca persoane-

le în vârstă de 15-74 de ani 

care îndeplinesc simultan trei 

condiţii: nu au loc de muncă, 

sunt disponibile să înceapă 

lucrul în două săptămâni şi 

au căutat în mod activ un loc 

de muncă timp de patru săp-

tămâni.

Gradul de ocupare a fost 

mai mare la bărbaţi (67,2%, 

faţă de 52,2% la femei) şi pen-

tru persoanele rezidente din 

mediul urban (61,2% faţă de 

58,0% în mediul rural).

Pe sexe, ecartul dintre ce-

le două rate ale şomajului a 

fost de 2,3 puncte procentu-

ale (7,6% la bărbaţi faţă de 

5,3% la femei), iar pe medii 

rezidenţiale, de numai 0,2 

puncte procentuale (6,7% în 

mediul urban, faţă de 6,5% 

în mediul rural).

Mai mulţi tineri şomeri decât angajaţi

Doi români au lansat pe 

cont propriu o campanie 

online prin care doresc să 

îi atragă pe antreprenorii 

britanici la Cluj-Napoca, 

un oraş care s-a afi rmat 

în ultimii ani ca un 

important centru pentru 

startup-urile din dome-

niul tehnologic.

Adrian Doncea şi Elena Hur-

jui, au construit, într-un week-

end, site-ul „Transylvania 

Beyond”, pe care îl promovea-

ză pe Facebook cu bani din pro-

priile buzunare.

„Dacă nu îţi surâde ideea 

să fi i blocat pe o insulă îm-

preună cu Boris & Nigel pen-

tru tot restul vieţii tale, s-ar 

putea să avem un plan” – aşa 

arată una dintre reclamele de 

pe reţeaua de socializare, ca-

re face trimitere la site-ul ca-

re îi încurajează pe antrepre-

norii britanici nemulţumiţi de 

rezultatul referendumului să 

se mute în Transilvania.

Site-ul a fost construit de 

Adrian şi Elena într-un week-

end. Campania de promova-

re a lui s-a dovedit mult mai 

populară decât s-ar fi  aştep-

tat cei doi, iar succesul este, 

într-un fel, la fel de suprinză-

tor ca victoria taberei Leave 

la referendumul privind Brexit.

Despre Transylvania Beyond 

au scris publicaţii mari din 

străinătate, precum The Guar-

dian sau Business Insider. Adri-

an a făcut apel pe Facebook la 

companiile din Cluj să ajute la 

promovarea proiectului.

„30.000 de vizitatori şi 

peste 100 de emailuri în 48 

de ore de la antreprenori şi 

tineri londonezi interesaţi să 

vină la Cluj şi să înceapă o 

companie aici. Totul cu un 

simplu sait construit în we-

ekend şi 100 euro investiţi 

din buzunar în Facebook ads. 

Cluj, chiar nu se găseşte o 

SINGURĂ companie care să 

sponsorizeze o campanie on-

line care să facă saitul mai 

vizibil şi să aducă antrepre-

nori în oraş? Putem aduna o 

listă cu câteva mii de antre-

prenori britanici interesaţi 

să vină încoace. Hai, Cluj, 

că nu bate oportunitatea la 

uşă în fi ecare zi!”, a scris 

Doncea la două zile după ce 

a lansat site-ul. Acum, cei 

doi antreprenori din Cluj pri-

mesc un e-mail la fi ecare no-

uă minute de la britanici in-

teresaţi de relocarea în Ro-

mânia.

Site-ul a fost conceput de 

cei doi antreprenori prin in-

termediul fi rmei lor, pe care 

Adrian o descrie ca fi ind „ju-

mătate agenţie de creaţie, ju-

mătate fabrică de startup-uri”.

Doncea a enumerat şi o lis-

tă de benefi cii pe care le-ar 

avea antreprenorii britanici în 

Transilvania: talent IT exce-

lent care costă de trei ori mai 

puţin decât în Regatul Unit, 

taxe mici, viteză mare a in-

ternetului şi o „surprinzătoa-

re” calitate înaltă a vieţii la 

Cluj-Napoca.

Antreprenorii britanici nemulţumiţi 
de Brexit, atraşi la Cluj-Napoca
Cu doar câteva sute de euro investiţi, doi tineri antreprenori din Cluj au reuşit 
să promoveze Transilvania printr-un site realizat în decursul unui weekend.

Adrian Doncea alături de Elena Hurjui

Brexitul a dovedit că Marea Britanie este cât se poate de 
divizată, iar referendumul a dat naștere unui adevărat 
confl ict între generaţii. Cei care au votat în favoarea rămâ-
nerii în UE au protestat pe străzile din toată ţara. 
Protestatarii au fl uturat steagul Uniunii Europene și afi șe 
prin care au transmis mesaje precum „Yes 2 EU” (n.red.: 
Da pentru Uniunea Europeană) sau „So long Great 
Britain” (n.red.: Rămâi cu bine, Mare Britanie). Aceștia 
sunt nemulţumiţi de decizia radicală luată în urma refe-
rendumului unde peste 50 % dintre britanici au ales 
Brexit-ul.

Britanicii au ieşit în stradă

„Move to Transylvania. Yes, that Transylvania” – cu acest mesaj (n.red.: Vino în Transilvania. Da, acea Transilvanie) sunt întâmpinaţi vizitatorii 
site-ului „Transylvania Beyond”
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CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj
Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din 

judeţ că in perioada 04.07.2016 – 08.07.2016 Societatea „Drumuri şi Poduri 
Judeţene Cluj“ SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe 
următoarele sectoare:

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere periodica pe drumuri 
judetene:

- DJ 161: Dăbâca –  Panticeu, km 17+000-39+000 (pe sectoare).
- DJ 109E: Vad-lim. jud.Salaj, km 12+000-17+000
Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu, km 0+000 – 4+000.
 Reabilitare si modernizare DJ 103N: DN 1 (Saula) - lim. jud.Salaj, km 0+000 
– 2+800.
 Reabilitare si modernizare DJ 1008C: Manastireni – Calata – Margau, km 
36+050 – 59+000.
Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c pentru disconfortul creat 

de execuţia acestor lucrări , cu menţiunea că pe aceste sectoare trafi cul nu este 
închis.

Peste 100 de copii şi ado-

lescenţi din întreaga ţară 

vor participa la trei tabere 

de terapie prin experienţă 

care vor avea loc în aceas-

tă vară la Şăulia de 

Câmpie, judeţul Mureş.

 Prima tabără se va desfăşu-

ra în perioada 2 iulie – 9 iulie, 

se adresează copiilor şi adoles-

cenţilor cu boli oncologice şi ar-

trită juvenilă şi îl va avea ca in-

vitat special pe actorul clujean 

Bogdan Rădulescu. “La rândul 

meu, au fost momente-cheie în 

viaţă când am primit ajutor. Şi 

un gest, un cuvânt, un sfat, tim-

pul pe care l-a petrecut cu mi-

ne cineva a fost atât de bun şi 

de constructiv, încât am ajuns 

acum, din preaplinul meu, să 

dau şi altora. 

De asta am ales să merg 

în tabără. Pentru că iubesc 

copiii, pentru că ei sunt so-

lul bun în care sădim cele 

mai bune seminţe şi pentru 

că au cea mai plină de viaţă 

şi faină energie de la care un 

adult se poate încărca”, de-

taliază Bogdan Rădulescu. 

“Mă voi juca cu copiii în ta-

bără timp de o zi, nu e sufi -

cient timp pentru joc şi joa-

că, dar e sufi cient să laşi în 

sufl etul lor şi-n mintea lor o 

urmă bună, o însemnare, un 

gând pe care ei îl vor duce 

mai departe şi care ştiu că îi 

va ajuta într-o zi”, afi rmă el. 

În tabăra terapeutică, copiii 

şi adolescenţii vor participa 

la activităţi precum căţărare, 

călărit, caiac, tras cu arcul, 

lucru manual, fotografi e, tea-

tru, care constituie elemente 

esenţiale ale terapiei prin ex-

perienţă. 

Actorul clujean Bogdan Rădulescu 
ajută copiii cu boli oncologice

Saul POP
foto@monitorulcj.ro

În timp ce spaţiul din 

cadrul Expo Transilvania 

este ocupat de cea mai 

mare expoziţie de artă din 

ţară, undeva în spate, 

ascuns bine de pereţi este 

aşezat un cort alb. O echi-

pă formată din cinci stu-

denţi ai Universităţii de 

Artă şi Design (UAD) Cluj 

şi fotografi  independenţi 

lucrează la formarea unei 

arhive online cu fotografi i 

ale creaţiilor ieşite din 

mâinile absolvenţilor UAD.

Toate imaginile cu lucrările 

de licenţă şi masterat ale ab-

solvenţilor UAD urmează să fi e 

puse pe o platfomă online un-

de pot fi  vizionate de oricine. 

Astfel se doreşte crearea unei 

punţi de legătură între absol-

venţi şi galeriile internaţionale 

de artă. Pavel Curagău a absol-

vit acum şase ani UAD-ul şi es-

te cel care a avut ideea acestui 

proiect. „Prin această platfor-

mă online ne dorim să oferim 

odată şansa artiştilor de a avea 

fotografi i cu lucrările lor de li-

cenţă chiar şi după ce expozi-

ţia a luat sfârşit, iar un al doi-

lea mare avantaj este acela că 

universitatea noastră o să aibă 

o metodă în plus de promova-

re. Mai mult, oamenii de la ga-

leriile importante de artă pot 

vedea lucrările absolvenţilor. 

Asfel se creează premise în plus 

când vine vorba de posibilita-

tea de angajare sau colaborare 

cu galerii sau oratori cu renu-

me internaţional. Nu în ultimul 

rând posibilitatea de a fi  văzut 

de galerii importante ar trebui 

să îi motiveze mai mult pe stu-

denţi înspre a face lucrări de 

calitate”, afi rmă Pavel Curagău.

Deşi ideea a apărut în ur-

mă cu aproximativ şase ani, 

proiectul propriu-zis funcţio-

nează abia de doi ani. Pavel 

Curagău mai spune că la în-

ceput nu a găsit oameni care 

să rezoneze cu ideea lui. Con-

vins de utilitatea unui astfel 

de proiect, după ce a absolvit 

facultatea, a încercat să por-

nească proiectul de unul sin-

gur. „Neofi cial, fotografi erea 

operelor de artă a absolvenţi-

lor a început cu cinci-şase ani 

în urmă, când la o ediţie am 

mers pe cont propriu însă nu 

am reuşit să documentez toa-

te lucrările. Nu m-am lăsat 

descurajat de insuccesul meu, 

iar la un moment dat ideea 

mea a ajuns şi la Daniel Po-

pescu, preşedintele Asociaţi-

ei Studenţilor din Universita-

tea de Artă şi Design (ASU-

AD).Cu ajutorul lui am reuşit 

să realizăm proiectul în for-

ma actuală”, spune tânărul.

Munca lui Curagău

Expoziţia din 2015 a fost 

prilejul perfect pentru a-şi per-

fecţiona modul de organizare 

şi fotografi ere. „Este a doua 

oară când facem asta. Anul 

trecut am fotografi at complet 

prima expoziţie a UAD, atunci 

am învăţat din greşeli, iar anul 

acesta am ştiut cum să ne or-

ganizăm”, afi rmă Pavel Cu-

ragău.

O activitate care pare la în-

demâna oricui, fotografi erea 

operelor de artă, necesită foar-

te multă concentrare şi efort 

psihic. Când vine vorba de 

numărul de ore pe care îl pe-

trece la o şedinţă foto, Pavel 

spune zâmbind: „Cu fi ecare 

operă pe care o aşez în faţa 

aparatului trebuie să schimb 

aşezarea luminilor. Este o 

muncă care necesită multă 

gândire. Dacă estimez că am 

nevoie de cinci ore de foto-

grafi ere sunt sigur că voi mun-

ci zece, deoarece sunt multe 

lucruri care nu pot fi  antici-

pate. Foarte importantă este 

pregătirea dinaintea şedinţei 

foto. După ce construiesc toa-

te condiţiile necesare, fotogra-

fi erea prorpiu zisă devine mult 

mai simplu de realizat. Deşi 

procesul este unul lung, nu 

contează numărul de ore pe-

trecut, ci rezultatul fi nal.”

Fotografi i de aici aproximea-

ză că munca de procesare şi 

editare a imaginilor va dura cel 

puţin la fel de mult cât a durat 

şi cea de fotografi ere, adică 

aproximativ şase zile.

Echipamentul foto cu care 

se lucrează este în mare par-

te al lui Pavel, doar două lu-

mini de studio sunt împrumu-

tate de la studioul foto cu ca-

re el, Bogdan Blenche şi Ga-

briela Beszka, doi dintre co-

legii din proiect, colaborează.

Succesul înseamnă 
a învăţa din greşeli

Pavel Curagău se declară 

un pasionat de fotografi e şi 

un iubitor de artă, aşadar, îm-

binând utilul cu plăcutul a 

mai colaborat cu galerii de ar-

tă cunoscute: ,,Până acum am 

folosit această metodă cu cei 

de la galeria Sabot, Galeria 

Contact, am fotografi at pen-

tru diverşi artişti, iar acum am 

un număr de oameni cu care 

colaborez constant”, menţio-

nează Pavel Curagău.

Tânărul mai spune că deşi 

la prima vedere munca pe ca-

re o face nu este una grea, 

ea se dovedeşte a fi  extrem 

de solicitantă: „Am fotogra-

fi at pentru un artist foarte 

bun din Cluj. Atunci a trebu-

it să fotografi ez o pictură cu 

o suprafaţă lucioasă şi nea-

vând destul timp pentru a ex-

perimenta, rezultatul nu a 

fost pe placul lui. După acest 

episod m-am ambiţionat foar-

te mult şi am început să mă 

documentez, am citit foarte 

mult, am sunat fotografi  cu 

experienţă şi am experimen-

tat foarte mult. ”

Lucrările prezentate anul 

acesta de către studenţii ab-

solvenţi ai UAD aparţin celor 

de la licenţă şi de la maste-

rat. Pavel alături de echipa sa 

se joacă cu lumina şi docu-

mentează fi ecare lucrare. Mai 

apoi, o fotografi ază astfel în-

cât rezultatul fi nal să repre-

zinte munca tinerilor artiști. 

Cinci tineri şi-o arhivă de artă fără praf
Cinci tineri lucrează la realizarea unei platforme online cu toate lucrările absolvenţilor UAD Cluj.
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Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Liviu Dragnea a făcut o 

mutare surprinzătoare şi 

l-a schimbat pe Remus 

Lăpuşan cu Horia Nasra 

la conducerea PSD Cluj. 

Dragnea a declarat joi la 

Târgovişte că are planuri 

mari în ce priveşte fi liala 

PSD din Cluj.

Numirea acestuia a fost 

făcută de Comitetul Executiv 

Naţional al PSD, după o ana-

liză a rezultatului alegerilor 

locale. 

Potrivit unor surse, aceas-

tă decizie de a-l înlocui pe 

Lăpuşan cu Nasra a fost lu-

ată după ce Remus Lăpuşan 

şi-ar fi  înaintat demisia din 

funcţia de preşedinte al PSD 

Cluj.

Preşedintele PSD Liviu 

Dragnea a declarat joi, 30 iu-

nie, la Târgovişte că unii lide-

rii de partid din câteva jude-

ţe şi-au asumat înfrângerea la 

alegerile electorale locale şi 

au fost înlocuiţi.

Pesediştii din toată ţara 
s-au săturat de eşecurile 
de la Cluj

Dragnea i-a nominalizat pe 

liderii PSD Botoşani, Sucea-

va, Alba, Braşov, Satu Mare 

şi Cluj. Liviu Dragnea a afi r-

mat că nimeni din partid nu 

mai tolerează înfrângerile re-

petate de la Cluj şi că va în-

locui întreg Biroul Permanent 

Judeţean cu tineri.

„La Cluj, domnul Remus 

Lăpuşan şi-a asumat înfrân-

gerea grea de la municipiul 

Cluj-Napoca cu toate că ju-

deţul a obţinut un rezultat 

bun. Şi Comitetul Executiv 

l-a desemnat pe un tânăr pre-

şedinte organizaţiei judeţene 

interimar, Horia Nasra, ur-

mând ca la Cluj să discutăm 

şi despre Biroul Permanent 

Judeţean. Acolo vrem să fa-

cem o echipă preponderent 

formată din tineri, membri 

PSD. Sigur, şi cu colegi din 

generaţiile mai apropiate din 

generaţia mea, dar majorita-

tea Biroului Permanent Jude-

ţean interimar va fi  formată 

din tineri care să încerce să 

găsească totuşi o variantă 

pentru municipiul Cluj-Na-

poca pentru că nu mai accep-

tă nimeni în partid înfrânge-

rile tradiţionale de la muni-

cipiul Cluj-Napoca“, a afi r-

mat Dragnea.

Remus Lăpuşan nu a pu-

tut fi  contactat.

În schimb, Horia Nasra a 

confi rmat că el va conduce 

PSD Cluj până la organizarea 

de noi alegeri. "Sunt surprins 

de decizia luată de Comitetul 

Executiv al partidului şi toto-

dată onorat. Voi asigura inte-

rimatul PSD Cluj până la or-

ganizarea alegerilor", a spus 

Nasra. De altfel, Nasra a fost 

singurul care şi-a asumat eşe-

cul de la alegerile locale dân-

du-şi demisia de la conduce-

rea TSD Cluj-Napoca.

Scor deplorabil 
la Cluj-Napoca

Nu este prima dată când Li-

viu Dragnea dă semne că şi-ar 

dori o schimbare la nivelul 

conducerii PSD Cluj. După 

anunţarea rezultatelor la ale-

gerile locale din 5 iunie, Drag-

nea a spus în direct la un post 

de televiziune că trebuie făcu-

te schimbări profunde la Cluj.

În municipiul Cluj-Napoca, 

UDMR a obţinut în Consiliul 

Local al municipiului Cluj-Na-

poca mai multe voturi decât 

PSD Cluj.PSD Cluj a câştigat 

doar 5 mandate de consilieri 

locali, cu toate că la momen-

tul când social democraţii au 

decis să o retragă pe Aurelia 

Cristea din cursa pentru Pri-

măria Cluj-Napoca şi să-l sus-

ţină pe independentul Octavi-

an Buzoianu, Remus Lăpuşan, 

pe atunci preşedinte PSD Cluj, 

spunea că speră să obţină 12 

consilieri locali în municipiul 

Cluj-Napoca.

Cine este Horia Nasra

Pe blogul personal, Horia 

Nasra spune că a copilărit în 

Brad (Hunedoara) şi de la 9 

ani a crescut în Bucureşti. 

"În universităţile din ţară 

s-a predat, în ultimii 25 de ani 

doar economie neo-liberală, 

nimic de stânga, nimic des-

pre laburism şi am să dau nu-

mai câteva exemple: ecologie, 

minorităţi, laicitate. Chiar am 

vorbit cu domnul Andreicuţ 

şi i-am spus că sunt ateu. Cred 

că ar fi  bine să colaborăm, să 

discutăm despre laicitate. Sunt 

ateu, asta e, nu cred", a fost 

afi rmaţia lui Nasra la o con-

ferinţă de presă.

Remus Lăpuşan, înlocuit cu ateul Nasra la şefia PSD Cluj
Preşedintele PSD s-a declarat, cu ocazia şedinţei Comitetului Executiv Naţional, împotriva conducerii PSD Cluj.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Construirea parkingului 

Negoiu se face cu o fi rmă 

falimentară. Primarul 

Emil Boc nu vrea să rezi-

lieze încă contractul cu 

Construdava-Icco Energ, 

deşi de trei ani construc-

torul nu reuşeşte să 

încheie lucrarea.

Emil Boc a scris joi pe Fa-

cebook că parkingul de pe 

strada Negoiu-Mehedinţi nu 

a putut să fi e fi nalizat la ter-

men, în 2015. Primarul se în-

curcă în termene, în anul 2012, 

imediat după câştigarea man-

datului anterior anunţând că 

încheierea lucrărilor la parking 

a fost programată pentru sfâr-

şitul anului 2013. Apoi, în 2013 

declara că parkingul va fi  ga-

ta la fi nalul lui 2014. Cum nu 

a fost respectat nici termenul 

din 2013, nici cel din 2014, 

nici cel din 2015, acum noul 

termen este 31 decembrie 2016.

“Din cauza intrării în in-

solvenţă a fi rmei de construc-

ţii, parkingul Negoiu nu a pu-

tut fi  fi nalizat la termen, în 

2015. Acord un ultim termen 

de graţie, 31 decembrie 2016, 

pentru finalizarea acestui 

parking, sub rezerva rezilie-

rii şi organizării unei noi lici-

taţii”, a scris primarul pe pa-

gina sa ofi cială de Facebook.

De ce vrea să lucreze în 
continuare cu fi rma 
falimentară

Deşi pe parcursul ultimilor 

trei ani, Construdava-Icco 

Energ (constructorul falimen-

tar) a dovedit că nu este ca-

pabil să ducă la bun sfârşit a-

ceastă investiţie, primarul pre-

feră să lucreze în continuare 

cu aceeaşi asociere. “O nouă 

licitaţie ar prelungi semnifi -

cativ fi nalizarea lucrărilor, de 

aceea optez în primul rând 

pentru varianta fi nalizării lui 

cu fi rma de construcţii actu-

ală, până la data de 31 decem-

brie a.c. Totuşi, dacă grafi cul 

săptămânal şi lunar prezen-

tat de fi rma de construcţii nu 

va fi  respectat, voi proceda la 

rezilierea contractului, cu toa-

te consecinţele legate de în-

târzierea fi nalizării acestuia”, 

a scris Boc.

În 2011 au început 
procedurile

Lucrările la parkingul Ne-

goiu-Mehedinţi au început în 

toamna lui 2013, la doi ani du-

pă aprobarea indicatorilor teh-

nico-economici. Pe tot parcur-

sul anului 2012, primarul Emil 

Boc a declarat că parkingul de 

pe Negoiu va fi  dat în folosin-

ţă în anul 2013, dar cablurile 

subterane ale reţelei electrice 

au dat peste cap socotelile Pri-

măriei. Din cauza unor pro-

bleme legate de mutarea ace-

lor cabluri, începerea lucrări-

lor a fost amânată cu aproxi-

mativ un an. Astfel, construc-

ţia noului parking a început 

abia în toamna lui 2013.

Imediat după începerea lu-

crărilor au început să apară 

probleme şi mai serioase. Aso-

cierea Construdava-Icco Energ 

a intrat în insolvenţă şi de 

atunci se lucrează într-un ritm 

ameţitor de lent. În trei ani, 

doar 40% din lucrare a fost 

terminată. Acum, primarul 

Emil Boc speră că ceea ce con-

structorul nu a făcut în trei 

ani va face în jumătate de an.

Parkingul va avea 376 lo-

curi de parcare, demisol, par-

ter şi cinci etaje. Lucrările sunt 

realizate de Construdava şi Ic-

co Energ SRL, asocierea care 

a câştigat licitaţia cu o ofertă 

de 6,5 milioane lei.

Eşecul parkingului Negoiu: 
3 ani recuperaţi în 6 luni
În 2011 au început demersurile pentru construirea parkingului Negoiu, acum doar 40% din construcție fiind gata.

Parkingul de pe strada 
Băișoara din cartierul 
Gheorgheni, cu o capaci-
tate de 354 de locuri a 
fost inaugurat în ianuarie 
2012, la aproximativ un 
an de la începerea lucră-
rilor.

Tot un an a durat și reali-
zarea parkingului de pe 
strada Primăverii din car-
tierul Mănăștur. Lucrările 
au început în vara anului 
2009, iar un an mai târ-
ziu au fost încheiate, fi in-
du-le oferite clujenilor 
aproximativ 460 de lo-
curi de parcare.

De aproximativ un an a 
fost nevoie și pentru 
parkingul de pe 
Mehedinţi, din 
Mănăștur. Lucrările la 
parkingul de 126 de lo-
curi au început în sep-
tembrie 2011 și au fost 
încheiate în iunie 2012.

Cât a durat 
construirea altor 
parkinguri

În 3 an s-a realizat doar 40% din lucrare

Liviu Dragnea și Remus Lăpușan
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PUBLICITATE

Primăria și Consilul Local al Comunei Sînpaul vă invită la

Clujenii sunt aşteptaţi la 

o sărbătoare lirică cum 

doar o dată în stagiune se 

împlineşte, sub vraja unor 

spectacole de excepţie şi a 

unei distribuţii de artişti 

internaţionali.

Cortina va glisa încă o da-

tă sub clarul de lună al Pieţei 

Unirii, pe 2 şi 3 iulie 2016, în-

cepând cu ora 21:30, pentru 

a dezvălui două super-pro-

ducţii, prezentate în premie-

ră naţională în aer liber: „Na-

bucco”, opera legendară a lui 

Giuseppe Verdi şi „La Negra 

Noche”, concertul de muzică 

spaniolă, parfumat cu vervă 

şi romantism.

Spectacolul de operă „Na-

bucco”, de G. Verdi (pus în 

scenă sâmbătă, 2 iulie) şi con-

certul de muzică spaniolă „La 

Negra Noche” (duminică, 3 

iulie) vor aduce pe inedita 

scenă clujeană distribuţii de 

excepţie, formate din artişti 

consacraţi ai teatrului liric clu-

jean, acompaniaţi de invitaţi 

speciali de renume internaţi-

onal: soprana de origine sâr-

bă Dragana Radaković, bari-

tonul mexican Carlos Alma-

guer, Szabó Balint, şi dirijo-

rul italian David Crescenzi.

„Nabucco” este una dintre 

cele mai longevive şi apreci-

ate creaţii din istoria lirică u-

niversală, care va prinde acum 

un contur inedit prin trans-

punerea sa într-un cadru ne-

convenţional, ce invită la tră-

ire comună mii de spectatori.

Povestea legendară despre 

iubire, putere şi umilinţă, pu-

ternic impregnată de istoria 

Babilonului, îi are în rolurile 

principale pe baritonul Car-

los Almaguer- Nabucco (invi-

tat), Hector Lopez- Ismaele, 

soprana Dragana Radaković 

-Abigaille (invitată), basul Sza-

bó Balint – Zaccaria (invitat), 

Iulia Merca – Fenena (invita-

tă), Cristian Hodrea – Marele 

Preot, Florin Pop – Abdallo, 

Lucia Bulucz – Anna, acom-

paniaţi de Ansamblul de ba-

let, Corul şi Orchestra Operei 

Naţionale Române Cluj-Napo-

ca, sub bagheta apreciatului 

dirijor italian David Crescenzi. 

Regia spectacolului este sem-

nată de Ina Hudea, iar sceno-

grafi a de Liliana Moraru.

Încheierea plină de vervă 

şi prospeţime a stagiunii va fi  

marcată printr-un concert de 

muzică spaniolă, „La Negra 

Noche”, organizat de aseme-

nea în Piaţa Unirii, duminică, 

3 iulie, de la ora 21:30.

Intrarea publicului este li-

beră.

Opera, în stradă
Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

La un click distanţă se 

afl ă un post de radio la 

care puteţi asculta muzi-

ca din Game of Thrones, 

Casablanca, Star Wars, 

dar şi din jocuri celebre 

precum Assassin’s Creed 

sau Battlefi eld. Din toam-

nă, postul de radio va 

avea câteva surprize pen-

tru ascultători.

În timpul unei burse în 

SUA, jurnalistul clujean Cris-

tian Ivaneş a avut ideea ca 

la întoarcerea în ţară să adu-

că ceva nou în domeniul ra-

dioului din România. Aşa a 

luat fi inţă Radio Classic One, 

care emite online pe două ca-

nale: Radio Classic One Live 

(o combinaţie între muzică 

simfonică, de operă, electro-

nică, new-age, muzică de fi lm 

şi jazz) şi Radio Classic One 

Movie (exclusiv muzică de 

fi lm, 24 de ore din 24).

Iubitorii muzicii de cali-

tate pot asculta coloane so-

nore din fi lme celebre, din 

jocuri, dar şi muzică clasi-

că. “Avem coloane sonore 

din fi lme cunoscute de pu-

blicul larg: Piraţii din Carai-

be, Războiul Stelelor, Star 

Treck, Isus din Nazareth, Ga-

me of Thrones, Love Story. 

Avem şi muzică din jocuri 

pentru PC. Muzica din jocuri 

nu este una oarecare, au fost 

contractate orchestre mari 

ale lumii ca să interpreteze 

coloana sonoră”, a declarat 

Cristian Ivaneş. Puteţi ascul-

ta muzica din jocuri precum 

Assassin’s Creed, Battlefi eld, 

Gothic etc.

Dacă acum, la postul Ra-

dio Classic One se difuzează 

în general doar muzică, din 

toamnă ascultătorii vor audia 

şi emisiuni. “Din toamnă vom 

face emisiuni de tipul radio-

urilor de genul nostru. De 

exemplu, Sergiu Alex este spe-

cialist în genuri de muzică de 

nişă, cum ar fi  new-age. Vom 

avea contact cu ascultătorii, 

emisiuni tematice despre com-

pozitori, dirijori, orchestre ma-

ri, concerte mari şi multă mu-

zică de calitate pentru că oa-

menii asta îşi doresc să ascul-

te aici. Acum, avem un pro-

gram de la ora 22.00 la ora 

00.00 de muzică de medita-

ţie, refl ecţie, relaxare, reverie. 

E bine să oferi noaptea o sta-

re mai specială celor care ne 

ascultă. După miezul nopţii, 

de la 00.00 – 02.00 oferim un 

program de jazz cu cele mai 

faimoase şi valoroase piese 

din toate timpurile”, a expli-

cat Cristian Ivaneş.

Canalul cu muzică din fi l-

me şi din jocuri va rămâne în 

formatul actual, doar cu co-

loane sonore din fi lme vechi 

şi noi. “Cel mai vechi fi lm din 

care avem tema sonoră este 

Casablanca din 1941. Româ-

nii nu au avut până acum a-

ceastă îndeletnicire muzicală 

de a asculta soundtrack-uri şi 

iată că noi am fost primii din 

România care am înfi inţat un 

canal special. Eu cred că avem 

şi o funcţie educativă. Nu sun-

tem doar un post comercial 

oarecare”, a conchis Cristian 

Ivaneş.

Postul de radio din Cluj 
care emite muzică de film
Jurnaliştii clujeni Cristian Ivaneş şi Sergiu Alex au înfiinţat în urmă 
cu aproximativ o lună postul de radio online Radio Classic One care 
emită muzică clasică şi muzică din filme şi din jocuri pe calculator. 

Jurnalistul Cristian Ivaneș a creat Radio Classic One ca o alternativă la 
posturile comerciale cu muzică modernă

Românii, avizi 
după cultură
Instituţiile și companiile de 
spectacole au susţinut anul tre-
cut peste 22.500 de reprezen-
taţii, urmărite de 5,8 milioane 
spectatori, cei mai mulţi mer-
gând la teatre, potrivit datelor 
publicate de Institutul Naţional 
de Statistică (INS).
În anul 2015, numărul specta-
torilor la instituţiile și compani-
ile de spectacole și concerte ca-
re a revenit la 1.000 locuitori a 
fost de 292 de spectatori.
„Cultura unui popor este repre-
zentată de valorile materiale și 
spirituale pe care le-a creat de-a 
lungul timpului și pe care le 
transmite din generaţie în gene-
raţie prin instituţiile culturale. În 
anul 2015, activitatea principa-
lelor unităţi cultural-artistice a 
inclus activităţi ale bibliotecilor, 
muzeelor și colecţiilor publice, 
instituţiilor și companiilor de 
spectacole sau concerte, edituri-
lor, cinematografelor, activita-
tea de radiodifuziune și cea de 
televiziune”, menţionează INS.
Reţeaua cinematografi că din 
România a fost formată, anul 
trecut, din 338 de săli de cine-
ma, iar proiecţia cinematogra-
fi că a cuprins peste 487.700 de 
spectacole, care au fost viziona-
te de 11,2 milioane spectatori, 
relevă datele.
În anul 2015, au fost distribuite 
în cinematografe 442 de fi lme, 
din care 57 de fi lme naţionale 
— 42 de fi lme integral naţiona-
le și 15 realizate în coproducţie 
— și 385 de fi lme străine.

Pe scurt



Fo
to

: 
S

a
u

l P
O

P
 /

 M
o

n
it

o
ru

l

Fo
to

: 
S

a
u

l P
O

P
 /

 M
o

n
it

o
ru

l

vineri – duminică, 1 – 3 iulie 2016 actualitate.monitorulcj.ro 7

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 premii
Răspunde corect la întrebarea:

Cum se numește ultima gamă lansată de producătorul clujean 
de cosmetice, exact la începerea verii, și al cărui slogan este 
„Zi de vară până în seară”?

7 iulie

8 iulie.

CONCURSCONCURS

15 iulie

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Prima bibliotecă din 

România amplasată în 

incinta unui aeroport – 

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj – a 

fost inaugurată, joi, aceas-

ta având posibilitatea să 

găzduiască peste 20 de 

persoane care au la dispo-

ziţie zeci de cărţi pe care 

le pot citi gratuit, în mai 

multe limbi.

Asociaţia Cluj-Napoca 2021 

Capitală Europeană a Cultu-

rii a inaugurat în premieră, 

joi, un spaţiu recreaţional ex-

perimental în incinta Aeropor-

tului Internaţional Avram I-

ancu Cluj-Napoca. Această in-

augurare semnifi că şi începe-

rea parteneriatului dintre ce-

le două instituţii pentru spri-

jinirea candidaturii munici-

piului Cluj-Napoca la titlul de 

Capitală Europeană a Cultu-

rii în anul 2021.

Spaţiul experimental de aş-

teptare se afl ă în zona publi-

că din corpul de legătură din-

tre cele două clădiri de termi-

nale ale aerogării clujene. 

Acesta este format din mai 

multe corpuri de mobilier ca-

re au funcţiile de bibliotecă, 

bancă de şezut şi masă, dar 

şi din mai multe fotolii puf 

personalizate în culorile unor 

festivaluri clujene.

Liber la citit

Suprafaţa de circa 10 mp 

pe care se întinde spaţiul re-

creaţional a fost pus la dispo-

ziţia Asociaţiei Cluj-Napoca 

2021 Capitală Europeană a 

Culturii de către reprezentan-

ţii aeroportului clujean. Mo-

bilierul a fost realizat de Aso-

ciaţia Studenţilor Arhitecţi din 

Cluj-Napoca, în vreme ce căr-

ţile au fost donate de repre-

zentanţii Asociaţiei pentru 

promovarea lecturii Cărţile pe 

faţă.

„În acest moment, avem 

acest spaţiu mic, dar sperăm 

să fi e mai mare dacă există 

feed-back din partea trecăto-

rilor. Dacă vom observa că 

există interes, spaţiul va creş-

te. Este un mesaj foarte pu-

ternic, culturile se întâlnesc 

şi în aeroport, este felul nos-

tru a de comunica în cadrul 

campaniei noastre. Indiferent 

de rezultatul competiţiei, acest 

proiect a reuşit să producă o 

atitudine pozitivă. Vom avea 

şi alte locuri în care vom in-

tra cu aceste tipuri de proiec-

te”, a precizat Florin Moroşa-

nu, preşedintele Asociaţiei 

Cluj-Napoca 2021 Capitală Eu-

ropeană a Culturii.

Spaţiul poate acomoda si-

multan până la 20 de persoa-

ne care se pot bucura de lec-

turarea unor volume scrise în 

limbile română, engleză şi 

franceză, în timp ce aşteaptă 

sosirea aparţinătorilor, rude-

lor sau cunoscuţilor în apro-

pierea ieşirii din terminalul 

Sosiri.

Festivalurile din Cluj 
şi-au dat mâna

Fotoliile puf personalizate 

au fost donate de reprezen-

tanţii festivalurilor clujene, TI-

FF, Untold, Electric Castle, 

Jazz in the Park, Coolturban 

şi Mioritmic pentru a comple-

ta spaţiul recreaţional. Iniţia-

tiva reprezintă o premieră în-

trucât Asociaţia a adus sub 

umbrela ei câteva dintre cele 

mai cunoscute festivaluri din 

ţară pentru a sprijini cadida-

tura la titlul de Capitală Eu-

ropeană a Culturii. Toţi repre-

zentanţii festivalurilor au sem-

nat cu această ocazie şi Car-

ta Prieteniei, în semn simbo-

lic de susţinere şi implicare în 

obţinerea titlului de Capitală 

Europeană a Culturii în anul 

2021.

4 milioane de pasageri 
trec prin aeroport

Directorul Aeroportului 

Cluj, David Ciceo, spune că 

această bibliotecă va ajuta pe 

cei 4 milioane de pasageri ca-

re tranzitează zona.

„Ne bucurăm şi dorim să 

felicităm Asociaţia pentru a-

ceastă iniţiativă. Considerăm 

că este binevenită această ini-

ţiativă, mai ales că anul aces-

ta vom avea 2 milioane de 

pasageri, iar prin aeroport 

vor trece 4 milioane de oa-

meni. În 2017 vor trece 5 mi-

lioane de oameni, un sfert 

din populaţia României, din 

acest motiv credem că este 

binevenită iniţiativa. Avem 

pasageri de toate categoriile: 

turişti sau persoane care că-

lătoresc în interes de busine-

ss. S-au diminuat foarte mult 

întârzierile pe timp de iarnă, 

dar când vor mai exista, a-

ceastă bibliotecă va ajuta pa-

sagerii. Încurajăm clujenii să 

doneze cărţi. De asemenea, 

această acţiune este sprijini-

tă de Consiliul Judeţean, Pri-

măria. Ne bucurăm că Alin 

Tişe şi Emil Boc au ca prio-

rităţi dezvoltarea aeroportu-

lui şi realizarea obiectivului 

de a obţine statutul de Capi-

tală Europeană a Culturii. 

Vom încerca să promovăm a-

ceastă candidatură şi cu ae-

roporturile pe care le avem 

partenere şi prin alte acţiuni 

pe care le putem organiza”, 

a spus David Ciceo.

De la literatură clasică la 
cărţi SF

Victor Miron, reprezentant 

al Asociaţiei Cărţile pe faţă 

spune că în acest spaţiu se re-

găsesc scriitori celebri din ţa-

ră şi din străinătate.

„Cred că lectura e un mod 

de a ne hrăni. Este atât lite-

ratură clasică, autori contem-

porani, de la belestrică la cărţi 

SF, ghiduri de conversaţie, dic-

ţionare. E util să vezi cărţi 

peste tot, unde nu te aştepţi. 

Cred că o astfel de acţiune în-

curajează oamenii care citesc 

şi vor încuraja şi pe alţii să 

citească. O carte este o călă-

torie. Când lucram la amena-

jarea spaţiului, oamenii s-au 

comportat în mod fi resc cu 

spaţiul, oamenii s-au aşezat 

pe jos, au răsfoit din cărţi, au 

plecat mai relaxaţi după ce au 

plecat din acest spaţiu”, a spus 

Miron.

„Cred că e important să 

fi m prezenţi la aeroportul din 

Cluj-Napoca. Pentru toţi care 

facem evenimente în oraş, ae-

roportul e un partener strate-

gic. Putem extinde acest colţ 

şi pe partea de fi lme sau au-

dio bookinguri”, a spus Adri-

an Chereji, director market-

ing & comunicare Untold Fes-

tival.

„Deşi Electric Castle are loc 

la Bonţida, suntem un festi-

val al Clujului, un important 

eveniment cultural al Româ-

niei. Ne bucurăm să susţinem 

şi noi candidatura Clujului la 

titlul de Capitală Europeană 

a Culturii în 2021”, a spus An-

di Vanca, PR manager la Elec-

tric Castle.

Mobilierul şi cărţile din bi-

blioteca aeroportului provin 

din donaţii.

Premieră pentru România: Bibliotecă, 
inaugurată în incinta Aeroportului Cluj
Zona în care va funcţiona acest spaţiu este o zonă de trafic semnificativ.

Lansarea bibliotecii din aeroport a avut loc în prezența invitaților speciali David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” 
și Florin Moroșanu, preşedintele Asociaţiei Cluj-Napoca 2021 Capitală Europeană a Culturii
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Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului, 

prin Asociaţia Studenţilor 

Creştini Ortodocşi Români 

(ASCOR), fi liala 

Cluj-Napoca, şi Asociaţia 

Tinerilor Creştini 

Ortodocşi (ATOR) Cluj 

organizează pe perioada 

verii 2016, şase tabere 

pentru copii şi adoles-

cenţi, cu vârsta de la 8 la 

18 ani. De asemenea, 

ASCOR Cluj organizează 

pelerinaje şi tabere pen-

tru studenţi.

Asociaţia Studenţilor Creş-

tin Ortodocşi din Cluj (ASCOR) 

organizează un nou pelerinaj, 

pe jos sau cu bicicleta, de da-

ta acesta în perioada 2-3 iulie, 

în judeţul Arad, la Şemlac şi la 

mănăstirile Bezdin şi Hodoş-Bo-

drog. De asemenea, ASCOR or-

ganizează o tabără studenţeas-

că de vară care va avea loc în 

Ţinutul Pădurenilor, în satul 

Ghelari, judeţul Hunedoara, în 

perioada 2-13 august. Tabăra 

de anul acesta va fi  intitulată: 

„Comorile de omenie şi credin-

ţă din lada de zestre a satului 

românesc. Satul românesc – în-

tre moarte şi renaştere”. Tema 

este legată de fenomenul pără-

sirii satelor şi a gospodăriilor 

româneşti şi, odată cu acestea, 

depărtarea de înţelegerea cre-

dinţei pe care o avea omul de 

la sat, conform reprezentanţi-

lor ASCOR Cluj.

Tabere pentru elevi

Anul acesta sunt organiza-

te tabere de vară la noul Cen-

tru de tineret al Arhiepiscopi-

ei Clujului de la Sângeorz-Băi, 

judeţul Bistriţa-Năsăud, ală-

turi de cele de la cabanele în-

chiriate de la Mărişel, din ju-

deţul Cluj. Perioadele tabere-

lor de vară sunt: 4-9 iulie cu 

60 de locuri pentru categoria 

8-11 ani, la Sângeorz-Băi; 11-16 

iulie cu 80 locuri pentru ca-

tegoria 8-11 ani la Mărişel; 

18-23 iulie cu 60 locuri pen-

tru categoria 11-14 ani la Sân-

georz-Băi; 25-30 iulie cu 80 

locuri pentru categoria 14-18 

ani, la Mărişel; 8-13 august 

cu 60 locuri pentru categoria 

8-11 ani la Sângeorz-Băi; 15-20 

august – 60 locuri pentru ca-

tegoria 11-14 ani la Sân-

georz-Băi, conform celor pre-

cizate de preşedintele ATOR.

 „Taberele au caracter religi-

os, educativ şi recreativ. Tabe-

rele noastre sunt active, pe în-

treaga durată a taberei au loc 

următoarele activităţi: discuţii 

tematice şi interactive cu preo-

tul taberei, mai multe ateliere 

practice, discuţii interactive pe 

grupuri de vârstă moderate de 

tinerii voluntari, jocuri de exte-

rior şi interior, sport, cântece la 

chitară, concursuri, Marele joc 

– o competiţie antrenantă pe 

echipe, drumeţii, foc de tabără, 

etc.”, a spus Radu Copil. Din-

tre atelierele organizate anii tre-

cuţi în taberele organizate de 

Arhiepiscopia Vadului, Feleacu-

lui şi Clujului, au fost amintite: 

atelier de icoane (litografi e), cu-

linar, cruciuliţe, lego din lemn, 

origami, brăţări, lucru manual, 

chitară, orgă, muzică, desen, 

lectură, jurnalism, icoană mo-

zaic, şah şi jonglerii, vopsit tri-

couri, decorat tricouri cu vop-

sea textilă, drumeţie, toacă, pi-

nata, teambuilding, teatru, dez-

voltare socio-emoţională, labo-

ratorul de experimente şi alte-

le, în funcţie de abilităţilor tine-

rilor voluntari.

„Anul 2016 este cel de-al 

doisprezecelea an consecutiv 

de tabere pentru noi, organi-

zând până în prezent peste 

40 de tabere de vară şi de iar-

nă, cu experienţa acumulată 

în timp a coordonatorilor noş-

tri de tabără!”, a mai spus Ra-

du Copil.

Tabere pentru elevi şi studenţi 
organizate de asociaţiile 
de tineret clujene

Părinţii interesaţi ca micuţi 

lor să aibă parte de o 

vacanţă activă şi educativă 

sunt aşteptaţi să-şi înscrie 

copiii la şcoala de vară 

„Copilărie Binecuvântată”, 

ce se va desfăşura şi în 

acest an la începutul lunii 

iulie la biserica parohiei 

„Buna Vestire” din cartie-

rul clujean Iris. 

Proiectul a fost gândit şi 

pus în practică pentru prima 

dată în urmă cu patru ani de 

Seminarul Teologic Ortodox 

din Cluj-Napoca, în partene-

riat cu grădiniţa „Floare de 

Iris“ şi parohia „Buna Vesti-

re“, cu scopul de a le oferi pă-

rinţilor o alternativă, în cazul 

în care nu ştiu cum să le ofe-

re copiilor o vacanţă de vară 

frumoasă, distractivă, dar şi 

în care să înveţe lucruri noi 

şi utile pentru viaţă.

Sunt disponibile pentru edi-

ţia din acest an 120 de locuri 

pentru copiii cu vârsta cuprin-

să între 5 şi 13 ani. În cadrul 

activităţilor ce vor fi  susţinute 

de peste 40 de tineri voluntari 

şi cadre didactice, cei mici nu 

doar se vor juca, vor învăţa lu-

cruri noi şi vor participa şi la 

slujbele bisericii, învăţând în 

acest mod cât de importantă 

este pe lângă joacă şi viaţa lor 

duhovnicească, a declarat pă-

rintele Liviu Vidican Manci, 

preot slujitor la parohia Buna 

Vestire şi inspector pe proble-

me de catehizare parohială.

Pentru mai multe informa-

ţii, cei interesaţi pot vizita pa-

gina de facebook a parohiei 

Buna Vestire, unde vor găsi 

tot ceea ce îi interesează cu 

privire la programul şcolii de 

vară şi modalitatea de înscri-

ere.

De Naşterea Sfântului 

Prooroc Ioan Botezătorul, 

Mănăstirea din localitatea 

clujeană Someşul Cald 

şi-a serbat hramul de 

vară. Aşezământul mona-

hal, înfi inţat în anul 2013, 

s-a bucurat la Sfânta 

Liturghie, de prezenţa 

Preasfi nţitului Vasile 

Somesanul, episcop vicar 

al Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului.

Slujba, care a început în 

jurul orei 10, s-a ofi ciat pe o 

scenă amplasată în curtea 

mănăstirii, iar alături de Prea-

sfi nţitul Părinte, au fost pre-

zenţi un sobor de peste 20 

de preoţi de la parohiile din 

împrejurimi. Cuvântul de în-

văţătură a fost rostit de Pr. 

Prof. Univ. Dr. Stelian Tofa-

na, de la Facultatea de Teo-

logie Ortodoxa din Cluj-Na-

poca.

La slujbă, au asistat sute 

de credincioşi cât şi autorităţi 

locale şi judetene.

Manifestările cu ocazia 

hramului de vară al Mănăs-

tirii au debutat încă de joi 

seara, când prezent la sluj-

ba privegherii a fost Arhim. 

Dumitru Cobzaru, exarh al 

mănăstirilor din Arhiepisco-

pia Clujului. În cuvântul de 

învăţătură părintele le-a vor-

bit celor prezenţi despre fa-

milia creştină: Familia creş-

tină ar trebui să se raporte-

ze la familia Sf. Ioan Bote-

zătorul în mai multe aspec-

te. Primul este cel al vieţii 

celor doi părinţi Zaharia şi 

Elisabeta. Al unei vieţii de 

cuminţenie şi de rugăciune. 

Al doilea lucru pe care fami-

lia creştină ar trebui să îl ai-

bă în vedere este acela că un 

copil ar trebui să fi e rod al 

rugăciunii părinţilor. Astăzi 

acest lucru este o problemă, 

pentru că de cele mai mul-

te ori, copiii născuţi astăzi 

sunt rodul întâmplării, şi 

atunci se văd şi rezultatele. 

Şi a treia învăţătură este că 

pruncul (Sfântul Prooroc Ioan 

Botezătorul) s-a umplut de 

Duhul Sfânt încă din pânte-

cele maicii sale. Noi ştim că 

la botez copilul se umple de 

Duh Sfânt, dar uite că la 

Sfântul Ioan ni se demon-

strează că încă din pântece-

le maicii, copilul se umple 

de duh.

„O Copilărie Binecuvântată” şi în această 
vară pentru copiii din Cluj-Napoca

Hramul de vară al Mănăstirii de la Someşul Cald

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

Acum 80 de ani, pe 29 

iunie 1936, avea loc la 

Cluj-Napoca instalarea în 

scaunul vlădicesc a epi-

scopului cărturar, mai 

târziu Mitropolit al 

Ardealului, Nicolae Colan. 

Istoricii ne-au lăsat multe 

şi importante amănunte 

legate de păstorirea, timp 

de 21 de ani la Cluj, a 

acestui titrat ierarh, mem-

bru al Academiei Române, 

atât în vremuri bune, cât 

şi în vremuri grele.

Şi, dacă în vremurile bu-

ne, mânuitor dibaci al limbii 

noastre fi ind, a scris lucruri 

de folos, faptul că, în vremu-

rile triste ale cedării Ardealu-

lui de Nord s-a preocupat de 

o lucrare de mare importan-

ţă, îl onorează. Este vorba de 

diortosirea şi tipărirea la Cluj 

a Noului Testament. El apă-

rea în anul 1942, iar nota lă-

muritoare tipărită la sfârşitul 

cărţii o semnează Episcopul 

Nicolae Colan la praznicul 

Floriilor.

Zilele pe care le trăiau creş-

tinii erau „de cumplită vifor-

niţă”, şi, în astfel de vremuri, 

căutau „cuvântul dumneze-

iesc cu mai multă sete decât 

în zilele de pace binecuvân-

tată”. Este ştiut faptul că în 

Ardealul cedat au rămas doar 

doi ierarhi români: Episcopul 

ortodox Nicolae Colan şi Epi-

scopul greco-catolic Iuliu Hos-

su.

Referindu-se la textul No-

ului Testament, îl numea „ne-

secată fântână de înţelepciu-

ne şi mângâiere”. Dacă în pri-

mul moment se gândea să ti-

părească Noul Testament al 

Sfântului Andrei Şaguna, 

transliterat cu literă latină, pâ-

nă la urmă s-a hotărât la o di-

ortosire nouă, pe care a pus-o 

la îndemâna credincioşilor. 

S-a folosit de versiunile ante-

rioare româneşti, dar şi une-

le străine, ale Noului Testa-

ment, mergând, când a fost 

cazul, la originalul grecesc.

Şi pentru vremurile noas-

tre Scriptura rămâne „o nese-

cată fântână de înţelepciune 

şi mângâiere”. Chiar dacă lu-

mea se secularizează, Dom-

nul Hristos e singura noastră 

şansă, iar lecturarea zilnică a 

unui capitol sau două din No-

ul Testament este salutară pen-

tru viaţa noastră spirituală.

Nicolae Colan, pentru ca-

lităţile sale intelectuale, un an 

de zile a fost şi Ministru al 

Educaţiei Naţionale, Cultelor 

şi Artelor. Şi lucrul acesta se 

petrecea, ţinându-se cont de 

rolul educativ pe care îl avea 

Biserica. Şi fără să vrei îţi vi-

ne în minte o realitate con-

temporană tristă: tendinţa 

unor forţe oculte de a elimi-

na Religia din învăţământ. Noi 

ştim că rolul educaţiei religi-

oase este unul extraordinar 

şi, pe deasupra, ştiind că în 

vremea comunismului totali-

tar s-a eliminat orice preocu-

pare religioasă din şcoală, prin 

bruma de cunoştinţe pe care 

o oferim copiilor, readucem, 

oarecum, lucrurile la normal.

Apoi nu trebuie să uităm că 

în 1942, când devenea membru 

al Academiei Române, lua locul 

marelui diplomat Nicolae Titu-

lescu. Discursul de recepţie a 

fost unul sugestiv: „Biserica nea-

mului şi unitatea limbii româ-

neşti”. Unitatea de limbă şi de 

neam a cultivat-o Biserica întot-

deauna şi o cultivă şi acum. Nu-

mai că acum nu unitatea, ci di-

versitatea şi pluralismul sunt în 

vogă. Suntem convinşi că tre-

buie să-i iubim pe toţi oamenii 

de sub soare, de orice orienta-

re lingvistică sau religioasă ar 

fi , dar, în acelaşi timp, „trebuie 

să luptăm pentru credinţa dată 

sfi nţilor, odată pentru totdeau-

na” (Iuda 1, 3).

Trebuie să menţionăm că 

Părintele Profesor univ. dr. 

Alexandru Moraru i-a dedicat 

vlădicăi Nicolae Colan o mo-

nografi e completă şi volumi-

noasă, apărută la Cluj în 1989, 

intitulată „La răscruce de 

vremi, o viaţă de om: Nico-

lae Colan, Episcopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului 

1936-1957”.

Am încercat să-i facem un 

mic medalion înaintaşului 

nostru Nicolae Colan. N-am 

rezumat exhaustiv activita-

tea lui, dar, ce mi s-a părut 

mai important, dragostea fa-

ţă de Cuvântul lui Dumne-

zeu, am subliniat-o. Şi, în 

acelaşi timp, la această ani-

versare rotundă ne răsună în 

urechi îndemnul Sfântului 

Apostol Pavel: „Aduceţi-vă 

aminte de mai-marii voştri, 

care v-au grăit vouă cuvân-

tul lui Dumnezeu; priviţi cu 

luare aminte cum şi-au în-

cheiat viaţă şi urmaţi-le cre-

dinţa” (Evrei 13, 7).

Fântână nesecată 
de înţelepciune şi mângâiere
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Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu“

„Titlu proiect: „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda“

COMUNICAT DE PRESĂ

Data comunicatului 30.06.2016
Informare fi nală

Proiectul european „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea 
Turda-Câmpia Turzii“ – o investiţie majoră pentru dezvoltare durabilă

Compania de Apă Arieş a derulat, în perioada 2008 – 2013 (durata de realizare a investiţiei), proiectul „Extinderea şi reabilitarea 
sistemelor de apă şi apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii“, un proiect regional de reabilitare şi extindere a sistemelor de 
alimentare cu apă şi tratare a apei uzate, co-fi nanţat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial MEDIU.

Valoarea totală a investiţiei a fost de 213.920.013,97 Lei, fi nanţarea fi ind asigurată astfel: Uniunea Europeana prin fondul de 
coeziune 79,7%, Guvernul României 12,3%, Compania de Apă Arieș 6%, autorităţile locale 2%.

Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă, inclusiv a staţiei de tratare a apei potabile, 
sistemului de apă uzată, inclusiv a staţiei de epurare a apelor uzate, precum și îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de către 
Compania de Apă Arieș, tinând cont de cerinţele naţionale și europene pentru sectorul de apă și apă uzată.

Prin implementarea acestui proiect, Compania de Apă Arieș a crescut cu 45% gradul de conectare la reţeaua de canalizare și cu 
17% gradul de conectare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă.

Contractele de servicii din cadrul proiectului:
Debitmetrie zonală – Achiziţie apometre – Pachetul P04 (CF01). Contractul de furnizare a asigurat implementarea unui sistem de 

monitorizare a debitelor și presiunilor în reţelele de apă din municipiile Turda și Câmpia Turzii. Acest contract a fost implementat 
împreună cu S.C. ELECTROMATIC SYSTEMS S.R.L. Contractul a avut o valoare totală de 1.671.953,92 Lei.

Achiziţia de vehicule operaţionale – Pachetul P05 (CF02). Contractul de furnizare a asigurat dotarea Companiei de Apă Arieș cu 
vehicule pentru verifi carea și întreţinerea reţelelor de apă și canalizare în zona de operare.

Lot 1 – Achiziţia unei autoutilitare cu echipament pentru detectarea scurgerilor din reţelele de apă și a unei autoutilitare echipată 
cu sistem CCTV pentru vizualizarea reţelei de canalizare. Acest contract a avut o valoare totală de 689.000 Lei și a fost implementat 
împreună cu S.C. LEADER ECO S.R.L.

Lot 2 – Achiziţia unui autocurăţitor combinat pentru canalizare cu capacitatea de 5.000 litri, achiziţia unui autocurăţitor combinat 
pentru canalizare cu capacitatea de 12.000 litri. Contractul, a fost implementat împreună cu S.C. STAR WEST MARKET IMPEX S.R.L. 
Valoarea contractului a fost de 2.324.615,16 Lei.

Lot 3 – Achiziţia unei autospecializate pentru transportul deșeurilor cu o capacitate de 26 tone și achiziţia de containere pentru 
stocarea nămolului deshidratat rezultat din procesul de epurare. Acest contract a fost implementat împreună cu S.C. HIAROM INVEST 
S.R.L.; suma contractului a fost de 410.763,5 Lei.

Achiziţia unui sistem SCADA – Pachetul P06 (CF03). Contractul de furnizare a prevăzut implementarea unui sistem SCADA, sistem 
automat de monitorizare, achiziţie și transmitere a datelor din întreg sistemul de alimentare cu apă și epurare a apelor uzate din 
arealul de operare al Companiei de Apă Arieș. Acest contract a fost implementat împreună cu S.C. ELECTROMATIC SYSTEMS S.R.L. 
Contractul a avut o valoare totală de 4.667.788,04 Lei.

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor – Pachetul nr. 03 (CS01)
În cadrul acestui contract, Compania ATI C&S DI Giuseppe lngegneri Associati, a asigurat servicii specifi ce de supervizare a lucrărilor 

din cadrul proiectului în perioada de preconstrucţie, construcţie și perioada de notifi care a eventualelor defecte. Contractul a început 
la data de 25.05.2009, iar valoarea a fost de 8.281.810,84 Lei.

Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului – Pachetul nr. 02 (CS02)
Contractul de asistenţă tehnică pentru managementul Proiectului a început la data de 16.11.2009. Contractul a avut o valoare de 

12.108.473,82 Lei și a fost implementat împreună cu societatea LOUIS BERGER. Obiectul contractului a inclus asigurarea implementării 
tuturor componentelor din cadru Proiectului.

Asistenţă Tehnică pentru Verifi carea Documentaţiilor Tehnice aferente lucrărilor proiectului – Pachetul P17 (CS03) Contractul, cu 
o valoare de 354.107,52 Lei, a demarat în 02.04.2010. A fost implementat împreună cu S.C. ANIMO S.R.L..

Asistenţă Tehnică de specialitate din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor aferente proiectului – Pachetul P18 
(CS04)

Asocierea S.C. SAFIT INST S.R.L. Cluj Napoca/ S.C. PROGIR PROIECTARE CONSTRUCŢII S.R.L. Cluj Napoca, a început la data de 
31.03.2011 cel de-al patrulea contract de servicii din cadrul proiectului. Valoarea contractului a fost de 4.635.448,16 Lei.

Auditul proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii" – Pachetul P19 
(CS05) Valoarea acestui contract a fost de 164.790 Lei, contractant: S.C. BakerTilly Klitou and Partners S.R.L., data începerii contractului 
fi ind 16.06.2011.

Reabilitarea surselor de apă ale municipiului Turda – Pachetul P07 (CL01). Contractul a avut o valoare totală de 10.196. 639 Lei. 
Acest contract a fost implementat de asocierea S.C. IMSAT S.A.(Lider); S.C. PSV CLIMA M.P. S.A. (Asociat); S.C. HIDROEDIL S.A. (Asociat). 
Lucrările au fost fi nalizate în data de 20.02.2012. În cadrul acestui contract s-au reabilitat 51 de puţuri de captare a apei din fronturile 
de captare Cornești și Mihai Viteazu. Acestea servesc pentru alimentarea cu apă a Municipiului Turda.

Reabilitarea reţelelor de distribuţie apă în Municipiul Turda – Pachetul P08 (CL06). Contractul a avut o valoare totală de 20.250.529,71 
Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A. (Lider); S.C. ACI CLUJ S.A. (Asociat). În cadrul acestui contract 
s-a realizat reabilitarea a 57,895 km reţea de distribuţie a apei potabile, s-au realizat două staţii de pompare a apei potabile și s-a 
realizat o staţie hidrofor.

Extinderea reţelelor de distribuţie a apei și de canalizare în Municipiul Turda – Pachetul P10 (CL07). Contractul a avut o valoare 
totală de 5.485.696,03 Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A. (Lider); S.C. ACI CLUJ S.A. (Asociat). În 
cadrul acestui contract s-a realizat extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile cu 7,450 km, extinderea reţelei de canalizare cu 
7,578 km și s-a realizat o staţie hidrofor.

Reabilitarea reţelei de canalizare în Municipiul Turda – Pachetul P09 (CL09). Contractul a avut o valoare totală de 13.196.549,38 
Lei. Acesta a fost implementat de membrii asocierii S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A. (Lider); S.C. ACI CLUJ S.A. (Asociat). În cadrul acestui 
contract s-a realizat reabilitarea a 14,353 km reţea de canalizare, s-au realizat două cămine deversoare și patru staţii de pompare.

Extinderea reţelei de canalizare din Municipiul Turda – Pachetul P11 (CL10). Contractul a avut o valoare totală de 16.769.037,04 
Lei. Acesta a fost atribuit asocierii S.C. ACI CLUJ S.A. (Lider); S.C. GRUP 4 INSTALAŢII S.A. (Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat 
extinderea reţelei de canalizare cu 20,06 km și s-au realizat trei staţii de pompare.

Reabilitarea staţiei de tratare Câmpia Turzii – Pachetul P13 (CL03). Contractul a avut o valoare totală de 8.307.543,50 Lei. Acest 
contract a fost atribuit asocierii S.C. ACSA S.A.(Lider); S.C. PROTECNO S.R.L.(Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat reabilitarea 
staţiei tratare a apei potabile, cu un debit de 900 metri cub pe oră.

Extinderea reţelelor de apă potabilă și de apă uzată în Municipiul Câmpia Turzii – Pachetul P15 (CL05). Contractul a avut o valoare 
totală de 2.772.969,62 Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii S.C. REIF INFRA S.R.L. (Lider); REIF BAUUNTERNEHMUNG GmbH 
&CO.KG (Asociat); S.C. ACSA S.A. (Asociat). În cadrul acestui contract s-a realizat extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile cu 
2,118 km și extinderea reţelei de canalizare cu 5,114 km.

Reabilitarea și modernizarea staţiei de epurare Turda – Câmpia Turzii – Pachetul P12 (CL02). Contractul a avut o valoare totală de 
71.091.432,35 Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii COSTRUZIONI DONDI S.p.A (Lider); S.C. ACSA S.A.(Asociat). În cadrul acestui 
contract s-a realizat reconstrucţia completă a staţiei de epurare, pe amplasamentul existent, cu demolarea aproape în totalitate a 
structurilor iniţiale.Debitul de calcul al noii staţii este de 1.200 l/s și încărcarea este de 110.000 locuitori echivalenţi. Staţia include 
inclusiv tratare terţiară.

Reabilitare reţele de apă și canalizare menajeră în Municipiul Câmpia Turzii – Pachetul P14 (CL04). Contractul a avut o valoare 
totală de 12.840.380,89 Lei. Acest contract a fost atribuit asocierii S.C. ELECTROGRUP S.A.(Lider); S.C. REIF INFRA S.R.L. (Asociat). În 
cadrul acestui contract s-a realizat reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile pe o distanţă de 19,261 km, reabilitarea reţelei 
de canalizare pe o distanţă de 12,883 km, s-au realizat două cămine deversoare și o staţie de pompare.

Extindere reţele de canalizare menajeră în localităţile Viișoara, M. Viteazu, Luna și Săndulești – Pachetul P16 (CL08). Contractul a 
avut o valoare totală de 10.999.941,31 Lei. Acest contract a fost atribuit companiei S.C. SOCOT S.A. În cadrul acestui contract s-a 
realizat extinderea reţelei de canalizare din localităţile Viișoara, Mihai Viteazu, Luna și Săndulești cu 27,30 km.

În urma implementării acestui proiect, în municipiile Turda, Câmpia Turzii și comunele arondate, s-a realizat extinderea reţelelor 
de distribuţie a apei potabile cu 9,568 km și a reţelelor de apă uzată cu 60,121 km, reabilitarea a 77,157 km de reţele de distribuţie 
a apei potabile și 27,236 km reţele de apă uzată, reabilitarea staţiei de tratare Câmpia Turzii, reabilitarea staţiei de epurare Câmpia 
Turzii, reabilitarea surselor de apă subterane pentru Turda și de suprafaţă pentru Câmpia Turzii, reabilitarea staţiilor de pompare 
pentru reţelele de apă și apă uzată, reabilitarea rezervoarelor și a staţiilor de clorinare, implementarea unui sistem SCADA, sistem 
informatic GIS, sistem de modelare hidraulică pentru reţelele de apă și apă uzată, debitmetrie zonală, achiziţia vehiculelor operaţionale.

Contact: Compania de Apă Arieș SA Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: offi ce@caaries.ro/http://www.caaries.ro
Project manager: Bogdan Bobic

Instrumente Structurale
             2007-2013
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (18.20)

CASE/CABANE

¤ P.F. vând vasă tip duplex, str. 
Salcâmului, P+E+M, S.U. 137 
mp, semifi nisat, preţ 195000 eu-
ro (ambele). Inf. suplimentare l 
tel. 0743-296946. (4.7)

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-593488. (7.7)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (7.7)

¤ Vând casă în Câţcău, jud. Cluj, 
4 camere, șură, cu 2 grajduri, bu-
cătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, cu acces la toate 
utilităţile, cu sau fără 4 ha teren 
agricol. Inf. suplimentare la tel. 
0746-297102. (7.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 
str. Giuseppe Verdi, acces de pe 
str. Oașului, prin livadă, drum 
pietruit, se poate circula fără 
probleme până la teren, zonă de 
case, terern compact, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (5.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune, în judeţele Cluj, Alba, Bis-
triţa. Aștept telefoane la 
0740-876853. (5.7)

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în Bor-
hanci, str. Remenyik Sandor, te-
ren livadă, utilităţi, apă, curent, 
front 30 m. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 

0744-485224. (6.7)

¤ Vând în staţiunea Sovata Băi, 
jud. Mureș, teren pentru vilă de 
612 mp, în centru și în apropie-
rea utilităţilor, zona „A”. Inf. su-
plimentare la tel. 
0264-592139.m (7.7)

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

TERENURI

¤ Caut să închiriez teren/curte 
etc., minim cateva sute mp pen-
tru cazaretemporară câini. Ofer 
300 RON/lună, negociabil, sau 
pentru cumpărare până la 3000 
euro, zona Cluj-Napoca şi satele 
din jur unde există transport în 
comun.
Tel. 0741-455348. (7.7)

SCHIMBURI

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti, 

categ C+E, 
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate. 
Plata la zi. 

0729 272 272
(4.13*)

¤ Angajăm vânzător/vânzătoa-
re, salariu atractiv, în Centru Co-
mercial Complex Leul (P-ţa Mihai 
Viteazul). Tel. 0744-672.520. 
(10.10)

¤ Angajez persoane pentru cu-
les cirese, în zona livada Stelu-
ţa. Sunaţi la tel. 0758-356073. 
(10.14)

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa ştie să mulgă. Ofer 
salar bun şi cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.
¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer şi rog 
seriozitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (5.7)

¤ Maistru electrician autorizat, re-
par, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 
prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz casnic. 
Sunaţi la tel. 0742-803536. (6.7)

¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

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

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.
¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj Napoca orga-
nizează, în data de 01 august 2016 
(proba scrisă), concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante: 
AJFP Cluj: – Consilier juridic clasa I 
grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Juridic; – Consilier clasa I 
grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Juridic/ Compartiment 
procedură insolvenţă și lichidări; – 
Consilier clasa I grad profesional 
superior în cadrul Compartimentu-
lui cazier fi scal; – Consilier clasa I 
grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Registru contribuabili și 
declaraţii fi scale persoane fi zice; – 
Inspector clasa I grad profesional 
principal în cadrul SFM Gherla/ Bi-
roul colectare și executare silită; – 
Inspector clasa I grad profesional 
principal în cadrul Serviciului colec-

tare și executare silită persoane ju-
ridice/ Compartiment insolvabilita-
te și răspundere solidară; – Inspec-
tor clasa I grad profesional asistent 
în cadrul Serviciului Juridic/ Com-
partiment procedură insolvenţă și 
lichidări; – Inspector clasa I grad 
profesional asistent în cadrul Servi-
ciului Colectare și executare silită 
persoane juridice; – Inspector clasa 
I grad profesional asistent în cadrul 
Serviciului Colectare și executare si-
lită persoane juridice/ Comparti-
ment insolvabilitate și răspundere 
solidară; – Inspector clasa I grad 
profesional asistent în cadrul Servi-
ciului Registru contribuabili și decla-
raţii fi scale persoane fi zice; – Refe-
rent clasa III grad profesional supe-
rior în cadrul Compartimentului va-
lorifi care bunuri. Dosarul de înscrie-
re la concursul de recrutare, într-o 
funcţie publică de execuţie, va cu-
prinde în mod obligatoriu urmă-
toarele documente, conform pre-
vederilor art. 49 din HG nr. 
611/2008 pentru aprobarea Nor-
melor privind organizarea și dez-
voltarea carierei funcţionarilor pu-
blici, cu modifi cările și completările 
ulterioare și se va depune la secre-
tarul comisiei de concurs (et. 2, 
cam. 215) în termen de 20 de zile 
de la data publicării în Monitorul 
Ofi cial partea a III a (01 iulie 2016 
– data publicării): – formularul de 
înscriere; – copia actului de identi-
tate; – copiile diplomelor de studii 
și ale altor acte care atestă efectua-
rea unor specializări; – copia carne-
tului de muncă sau, după caz, ade-
verinţă care să ateste vechimea în 
munca și, după caz, în specialitate; 
– cazier judiciar; – adeverinţă din 
care să rezulte starea de sănătate 
corespunzătoare; – declaraţie pe 
propria răspundere sau adeverinţă 
care să ateste că nu a desfașurat 
activităţi de poliţie politică. Copiile 
de pe actele prevăzute mai sus se 
prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifi că pentru 
conformitatea cu originalul de că-
tre secretarul comisiei de concurs, 
sau în copii legalizate. Proba scrisă 
se va desfășura în data de 01 au-
gust 2016, ora 10.00, la sediul 
DGRFP Cluj Napoca, din Piaţa 
Avram Iancu, nr. 19, judeţul Cluj. 
Data și ora interviului vor fi  anunţa-
te odată cu afi șarea rezultatelor la 
proba scrisă. Condiţiile de partici-
pare și bibliografi a se afi șează la 
sediul și pe site-ul DGRFP Cluj Na-
poca, www.anaf.ro la secţiunea 
DGRFP Cluj Napoca – Licitaţii și 
anunţuri – Anunţuri – Concursuri. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul DGRFP Cluj Napoca și la 
nr. de telefon: 0264.592602, int. 
429 și 175.

PIERDERI

¤ Horvat Zoltan administrator al 
S.C. GAMUSIA SERVCOM S.R.L., 
declar pierdut certifi cat original 
constatator emis de Registrul Co-
merţului în 19.07.2010, conform 
declaraţiei tip model 3, nr. 87929 
din 13.07.2010. Îl declar nul. (1.1)

¤ Declar pierdut CERTIFICAT DE 
ÎNREGISTRARE, Cod Unic de Înre-
gistrare: 19226301 din data de 
23.11.2006, J12/3972/2006 
pentru DARINGO S.R.L. Îl declar 
nul. (1.1)

¤ Declar pierdut certifi cat consta-
tator, Cod Unic de Înregistrare 
24273229, J12/3271/2008, 
pentru fi rma CRIDO PROFI GLASS 
S.R.L. Se declară nul. (1.1)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

CĂUTĂM O PERSOANĂ 
PENTRU ÎNGRIJIREA GRĂDINII

(tuns iarba, întreţinere pomi, întreţinere plante, 

tratamente fi tosanitare, 

întreţinere adăpost animale etc.), 

diponibilă zilnic (de luni până vineri) la o locuinţă situată 

în Apahida. Condiţii fi nanciare avantajoase.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. CAESARîS HOUSE S.R.L., titular al proiectului “Con-
struire pensiune agroturistică Dp+P+E, împrejmuire, racord 
la utilităţi”, propus a fi  amplasat în sat Beliș, sectorul Lângă 
Lac, com. Beliș, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra lu-
ării de către A.P.M. Cluj a deciziei etapei de încadrare în ca-
drul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, in-
clusiv a procedurii de evaluare adecvată, respectiv că proiec-
tul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu 
necesită parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţi-
lor nr. 99, în zilele de luni, între orele 9.00-16.00, marţi – joi, 
între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-12.00, precum 
și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectele deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până la data de 07.08.2016.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizaraile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

angajează pentru punctul său de lucru din Cluj-Napoca,

Comuna Apahida, str. Libertăţii, nr. 63

ŞOFER AUTOCAMION

Cerinţe: permis categoria B, certifi cat ADR.

C.V.-urile se vor depune la numărul de 

fax 0338.100.604, sau se pot depune la sediul 

din Apahida, de luni până vineri, între orele 8:17,

 sau la adresa de email mihaela.ionescu@greenweee.ro.

Mai multe informaţii se pot obtine la numărul de 

telefon 0722.286.763.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Firma de Constructii  CH Transbeton
angajeaza:  Constructii SRL

FEMEIE DE SERVICIU
MUNCITOR NECALIFICAT

Cerinte:
- Fara cazier
- Seriozitate
- Harnicie
- Disponibilitate imediata

Se ofera:
- Salariu atractiv.

CV-urile se depun la sediul din str. Sobarilor nr. 38A, 
Imobil 1, sc. 1, ap. 3 – sau pe e-mail

Telefon: 0755122392  E-mail: offi ce@chtransbeton.ro

S.C. CH TRANSBETON CONSTRUCTII S.R.L
Adresa: str. Fabricii 145A, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj

ANUNŢ DE ANGAJARE

European Activities SRL 
din Baia Mare, 

angajeaza cu contract de munca 

SOFERI TIR CU EXPERIENTA 
pentru comunitate.

Necesar: carnet C+E, Card Tahograf , Atestat 

marfa,Experienta International, Seriozitate.

Oferim salar atractiv. Tel.0728974789 / 0728974790

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii Eunicia Rotiserie S.RL (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite), organizează licitaţii publice pentru 
valorifi carea următoarelor bunuri:

•  proprietate imobiliară, cu aspect de spaţiu hotelier 
amenajat la standard de 2 stele, compusă faptic din 
Parter – 2 săli de luat masa, 1 Windfang+casa scării, 
debara, hol, bar, magazie (spaţii comerciale închiriate 
către terţi la momentul prezent); Etaj 1 – bucătărie, 
bar, recepţie, hol, coridor, Etaj 1-Intermediar – bucătărie, 
birou, cameră, hol, grup sanitar, sală mic-dejun, vestiar; 
Etaj 2 – 4 camere, 1 apartament cu 2 camere, hol, 
degajament, recepţie; etaj 3 – 4 camere, 1 apartament 
cu 2 camere, hol, degajament, recepţie. Proprietatea 
este situată în Cluj-Napoca, Piaţa Mihai Viteazu, f.n., 
jud. Cluj – preţ de pornire: 626.000 Euro (+TVA).

Licitaţia va avea loc în data de 11.07.2016, ora 15.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în următoarea dată 25.07.2016, ora 15.00, 
25.08.2016, ora 15.00, respectiv în data de 08.09.2016, 
ora 15.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154, email: 
emilian.niculcea@solvendi.ro

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar 

al PROARDEAL S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en 

faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 

vanzarea imobilului constând în teren + construcţie, situat 

în Cluj-Napoca, str. Sitarilor, nr. 56, jud. Cluj, preţ de pornire: 

359.200 lei (tranzacţia nu e purtătoare de TVA), în data de 

07.07.2016, 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, licitaţiile se vor repeta în datele de 14. 

07.2016, 21. 07.2016, 28. 07.2016.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0766336678

NOTIFICARE

CII Szöke Manea Monica Lelia, cu sediul în Cluj 
Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 3, ap.7, în calitate de lichidator 
al S.C. MARKUS PREPRESS S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Cluj Napoca, str. Universităţii, nr. 1, 
ap. 42, având CUI 18152702, J12/4096/2005, notifi că 
deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplifi cată 
a S.C. MARKUS PREPRESS S.R.L.

Creditorii au dreptul de a formula declaraţii de creanţă, 
care vor fi  depuse în două exemplare, unul la Grefa 
Tribunalului Speializat Cluj la dosarul 469/1285/2016, iar 
unul la adresa administratorului judiciar.

Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de 
creanţă este 28.07.2016. Termenul limită pentru verifi carea 
creanţelor, întocmirea şi publicarea tabelului preliminar 
al creanţelor este 15.08.2016. Termenul pentru depunerea 
contestaţiilor la tabelul preliminar este 7 zile de la publicarea 
în BPI a tabelului preliminar. Termenul pentru soluţionarea 
eventualelor opoziţii, contestaţii şi afi şarea tabelului 
defi nitiv este 15.09. 2016.

LICTAŢIE PUBLICĂ

Primăria CĂPUŞU MARE
Căpuşu Mare nr. 24A, judeţul Cluj

Cod fi scal 5909401,Trezoreria Huedin
Tel/fax: 0264/350006 pcăpuşu@yahoo.com

LICITATIE PUBLICA PASUNI COMUNALE
1.  Informatii generale privind locatorul : Comuna Capusu 

Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A, jud. Cluj, 
tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.ro, 
pcapusu@yahoo.com

2.  Informatii generale privind obiectul inchirierii: Pășune 
comunală în suprafaţă de 30 ha, conform anexei 1 din 
documentatia de atribuire
2.1 Procedura aplicata – Licitatie publica cu strigare;

3.  Informatii privind documentatia de atribuire; Comuna 
Capusu Mare, cu sediul in sat Capusu Mare, nr.24A, jud. 
Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.
ro, pcapusu@yahoo.com
3.1.  Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra 

in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: 
la sediul locatorului sat Capusu Mare, nr.24A, jud. 
Cluj, tel/fax 0264 350006, www.primaria-capusumare.
ro, pcapusu@yahoo.com, birou taxe si impozite , 
camera 4, referent Dezsi Eva.

3.2.  Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui 
exemplar:
-  suma de 1.5 lei pentru o oaie sau capra si 6 lei 

pentru o vaca, un cal sau un bivol si se va plati in 
numerar la caseria primariei;

3.3.  Data limita pentru inscrierea la licitatie 8 iulie 2016, 
ora 9:00 ;

4. Informatii privind ofertele:
4.2.  Adresa la care se organizeza procedura este – 

Comuna Capusu Mare, sat Capusu Mare, nr.24A, 
cladirea primariei -sala de sedinte ;

5.  Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de 
prezentare a ofertelor 08 iulie 2016, ora 09:10;

6.  In situatia in care nu vor fi  depuse 2 oferte valabile pe 
lot dupa prima etapa se va desfasura o noua etapa pe 
data de 15 iulie 2016, ora 09:00;

7.  In situatia in care in urma desfasurarii celor doua etape 
nu vor exista 2 oferte valabile pe fi ecare lot se va proceda 
la negocierea directa a ofertelor începând cu data de 15 
iulie 2016, ora 10. 

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !
In urma solicitarilor primite din partea locuitorilor din 

zona E. Ionesco, Compania de Transport Public Cluj-Napoca 
vine in sprijinul acestora, suplimentand numarul de curse 
pe linia 46. Noul program va fi  unul experimental si va 
functiona in perioada 04.07. – 04.08.2016.

In functie de interesul manifestat de catre publicul calator, 
vom pastra noul program .

Linia 46 (04.07 – 15.07.2016):
 P-ta St. Cel Mare: 5:50 – 6:30 – 7:10 – 7:55 – 8:50 – 
9:40 – 12:40 – 13:25 – 14:10 – 15:00 – 15:50 – 16:40 
– 17:30 – 18:20 – 19:05 ;

 Str. E. Ionesco: 5:30 – 6:10 – 6:50 – 7:30 – 8:25 – 9:20 
– 12:20 – 13:05 – 13:50 – 14:40 – 15:30 – 16:20 – 
17:10 – 18:00 – 18:45 .

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. 

                                                                                                        

ACORD DE MEDIU

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE – 
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ TISA anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul – „Amenajare Valea 
Sălătruc“ jud. Cluj, propus a fi  amplasat în intravilanul și 
extravilanul loc. Cășeiu, Coplean, Rugășești, Guga, Sălătruc, 
Chiuiești, Măgoaja, Valea lui Opriș, Valea Cășeiu, Strâmbu, 
jud Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus, pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
str. Calea Dorobanţilor nr. 99 și la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Someş Tisa situat în Cluj-Napoca, str. 
Vânătorului nr. 17, jud. Cluj, în zilele de luni între orele 
9-16,30, marţi-joi între orele 9-14 și vineri între orele 9-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca.
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Bogdan Deac, 
cel mai tânăr 
mare maestru 
internaţional
Jucătorul român de șah 
Bogdan Daniel Deac a devenit, 
la 14 ani, 7 luni și 27 de zile, 
cel mai tânăr mare maestru in-
ternaţional din lume, informea-
ză site-ul chessgames.com. 
Bogdan Daniel Deac, din 
Râmnicu Vâlcea, a obţinut a 
treia normă în cadrul Festivalul 
internaţional de șah de la 
Zalakaros (Ungaria). La această 
competiţie, afl ată la ediţia cu 
numărul 35, Bogdan Deac a re-
ușit să obţină 6 puncte într-un 
turneu puternic unde media 
Elo a fost de 2.406 puncte. 
Competiţia a fost câștigată de 
marele maestru sârb Ivan 
Ivanisevic. Pe locul doi s-a cla-
sat Levente Vajda, reprezentan-
tul României.

Supercupă la fotbal 
între America 
de Sud şi Europa
Alejandro Dominguez, preșe-
dintele Confederaţiei 
Sudamericane de Fotbal 
(CONMEBOL), a anunţat, joi, că 
UEFA, forul de conducere al fot-
balului european, și-a dat acor-
dul pentru disputarea unei su-
percupe între câștigătoarele 
Copa America 2016 și Euro 
2016. În urmă cu o săptămâ-
nă, Alejandro Dominguez a 
lansat această provocare către 
UEFA, pentru a se disputa o su-
per-fi nală între campioana 
Europei și câștigătoarea Copa 
America ediţia centenară, adică 
Chile. Dominguez a precizat că 
încă nu s-a stabilit data dispu-
tării acestei supercupe, urmând 
a discuta cu reprezentanţii 
UEFA în următoarele zile.
Chile a câștigat ediţia centena-
ră a Copei America, după o fi -
nală cu Argentina, decisă la lo-
viturile de departajare. De cea-
laltă parte, nume mari precum 
Germania, Franţa, Italia, 
Portugalia și Belgia se afl ă încă 
în cursa pentru câștigarea 
Campionatului European din 
Franţa.

Halep s-a calificat 
în runda 3 
Wimbledon
Simona Halep s-a califi cat fără 
probleme în runda a treia a tur-
neului pe iarbă de la 
Wimbledon, al treilea de Mare 
Șlem al anului, după ce a dis-
pus, joi, de italianca Francesca 
Schiavone cu 6-1, 6-1, în 65 de 
minute. Halep, a cincea favorită 
a turneului, a dominat jocul și 
doar precipitarea în unele mo-
mente a făcut să nu încheie 
conturile și mai repede. În pri-
mul set, românca a avut 3-0, 
dar apoi și-a pierdut serviciul, 
însă a revenit și s-a impus cu 
6-1 în 33 de minute. În setul al 
doilea, Halep a avut din nou 
3-0, scor la care Schiavone și-a 
câștigat pentru prima dată ser-
viciul în acest meci. Simona și-a 
continuat însă jocul și a luat și al 
doilea set cu 6-1. Românca a re-
ușit 18 mingi direct câștigătoare 
(11 Schiavone), în timp ce ra-
portul la erori neforţate a fost e-
gal, 14-14. Halep a salvat 6 din 
cele 7 mingi de break pe care 
le-a avut Schiavone, iar italianca 
a salvat doar una din 5.

Pe scurt

Selecţionerul Belgiei, Marc 

Wilmots, ar prefera să 

joace “cu Franţa mai 

degrabă decât cu Islanda” 

în cazul în care elevii săi 

vor reuşi să se califi ce în 

fi nala EURO 2016 la fotbal.

“În fi nală, prefer să jucăm 

împotriva Franţei mai degra-

bă decât a Islandei. Ar fi  o fi -

nală de vis, dar suntem încă 

departe”, a afi rmat Wilmots, 

fără să facă vreo referire la ni-

velul celor două echipe, ci la 

afi şul pe care l-ar reprezenta 

un asemenea meci.

Selecţionerul belgian a ex-

plicat că se concentrează acum 

doar asupra meciului de vi-

neri, cu Ţara Galilor, din sfer-

turile de fi nală ale EURO 2016, 

care va avea loc la Lille (nor-

dul Franţei), în apropierea gra-

niţei cu Belgia. “Vom juca la 

Lille şi simţim deja că vom fi  

aproape de frontieră. Ştim că 

va fi  foarte multă lume”, a 

adăugat Wilmots, în timp ce 

presa belgiană a estimat că în 

oraşul francez vor fi  prezenţi 

aproximativ 150.000 de bel-

gieni în cursul zilei de vineri. 

Printre aceştia se vor afl a şi 

cei 12.000 de posesori de bi-

lete de intrare la meciul cu 

galezii.

Belgia va juca vineri sea-

ra, de la ora 22.00, cu Ţara 

Galilor, în Lille, acesta fi ind 

al doilea meci din sferturile 

de fi nală EURO 2016. Înain-

tea acestui meci, pe Twitter a 

fost lansată campania “Adop-

tă un belgian”, care le cere 

locuitorilor din Lille, afl at la 

mică distanţă de graniţa cu 

Belgia, să le ofere găzduire 

peste noapte fanilor belgieni 

care vor consuma un pahar 

în plus la partida cu galezii, 

pentru ca aceştia să nu se ur-

ce la volan sub infl uenţa al-

coolului, pentru a se întoarce 

la casele lor imediat după joc.

Belgia se vede 
în finala EURO 2016

Chiar dacă este vacanţă, 

junioarele echipei de fot-

bal feminin Olimpia 

Cluj-Napoca se pregătesc 

pentru cea mai importan-

tă fază a competiţiei dedi-

cate lor, Turneul fi nal al 

Ligii a 2-a de tineret.

Cele patru echipe care se 

vor „duela” în acest weekend 

la Odorheiu Secuiesc, gazda 

turneului fi nal de fotbal femi-

nin dedicat junioarelor, sunt 

Olimpia 3 Cluj-Napoca, CSS 

2 Târgovişte, Vasas 2 Odorhe-

iu Secuiesc şi Universitatea 2 

Alexandria.

Pentru mai mult curaj, mier-

curi, jucătoarele Olimpiei 

Cluj-Napoca au primit echi-

pamente noi care să le moti-

veze în drumul spre apărarea 

trofeului cucerit anul trecut.

Înainte de plecarea echipei 

spre localitatea gazdă, preşedin-

tele executiv al clubului Olim-

pia Cluj-Napoca, Alin Cioban, 

a declarat că îşi doreşte ca juni-

oarele clubului să păstreze ti-

tlul. „Liga de tineret este în fa-

za fi nală. Semifi nalele s-au des-

făşurat la Bucureşti, iar fazele 

fi nale se vor desfăşura la Odor-

heiu Secuiesc. Cap de serie a 

fost Olimpia care a terminat anul 

trecut pe locul 1. Echipele cali-

fi cate din semifi nale sunt Târ-

govişte şi cu Alexandria care au 

învins în semifi nale pe Fair Play 

Bucureşti şi Armonia Dolheşti. 

În partea fi nală, sâmbătă, se vor 

întâlni Olimpia cu CSS Târgo-

vişte, de la ora 10:00, şi Odor-

heiu Secuiesc şi Universitatea 

Alexandria, de la ora 11:30, ur-

mând ca fi nalistele să joace du-

minică meciul decisiv pentru ti-

tlu. Echipa cea mai bine clasa-

tă are opţiunea de a evolua în 

Liga 1 în sezonul următor, ex-

cepţie făcând Olimpia şi Univer-

sitatea Alexandria care au deja 

o echipă în Liga 1. Acesta este 

meciul decisiv, se joacă cu tro-

feul pe masă şi dorim să ne a-

părăm trofeul”, a spus Alin Cio-

ban.

Finala dintre cele două echi-

pe fi naliste va avea loc dumi-

nică, de la ora 11:00, pe Sta-

dionul Municipal din Odorhe-

iu Secuiesc.

Olimpia Cluj joacă în echipamente 
noi pentru apărarea titlului

Gabriela DRAGOTĂ
sport@minitorulcj.ro

CSM Oradea, câştigătoa-

rea Ligii Naţionale şi U-BT 

Cluj, câştigătoarea Cupei 

României vor merge la 

prima ediţie a Basketball 

Champions League. 

Pentru a juca în grupele 

competiţiei, băieţii de la 

U-BT trebuie să treacă de 

două tururi preliminare.

U-BT Cluj a încheiat sezonul 

de anul acesta din Liga Naţiona-

lă de Baschet doar pe locul 4, 

după ce a pierdut meciurile din 

playoff cu CSM Oradea şi Stea-

ua CSM Eximbank Bucureşti. To-

tuşi, câştigarea Cupei României 

le-a dat şansa “studenţilor” să 

joace în prima ediţie a Basket-

ball Champions League.

Candidatura clubului U-BT 

Cluj la prima ediţie a Basket-

ball Champions League a fost 

acceptată, echipa din Cluj fi ind 

repartizată, alături de cealaltă 

participantă din Liga Naţiona-

lă, campioana CSM CSU Ora-

dea, în primul tur preliminar.

Silvăşan: Va fi  o 
competiţie puternică

Mihai Silvăşan, antrenorul 

principal U-BT Cluj a declarat 

că în Basketball Champions 

League sunt echipe puternice. 

“Sunt echipe din campionate 

puternice, multe cluburi cu tra-

diţie, este limpede că Basket-

ball Champions League va fi  

o competiţie puternică. Mă bu-

cur că noi am reuşit să ajun-

gem aici, în faza preliminară, 

înseamnă că clubul nostru es-

te văzut cu ochi buni. Ne do-

rim foarte mult să facem trea-

bă bună şi să progresăm toa-

te planurile”, a spus Silvăşan.

Primul tur preliminar, 
în septembrie

Adversarii “studenţilor” din 

acest prim tur, care se va des-

făşura în 27 şi, respectiv, 29 

septembrie, vor fi  traşi la sorţi 

în 21 iulie la Munchen dintre 

echipele Juventus (Lituania), 

Kataja (Finlanda), Igokea (Bos-

nia), Rilski Sportis (Bulgaria), 

Donar Groningen (Olanda), 

Mornar Bar (Muntenegru), 

Tartu Rock (Estonia), CSM C-

SU Oradea (România), Previd-

za (Slovacia), Bakker Bears 

(Danemarca), Sodertalje (Su-

edia), FC Porto (Portugalia), 

Benfi ca (Portugalia) sau AEK 

Petrolina (Cipru).

Cele opt echipe câştigătoa-

re ale acestor prime manşe 

duble vor întâlni în turul se-

cund preliminar alte opt echi-

pe: Lukoil Academic (Bulga-

ria), Szolnoki Olaj (Ungaria), 

Spirou Charleroi (Belgia), Be-

siktas Istambul (Turcia), Iro-

ni Nahariya (Israel), Usak 

Sportif (Turcia), Openjobme-

tis Varese (Italia), Riesen 

Ludwigsburg (Germania).

Cum se desfăşoară 
turul secund

Câştigătoarele din turul 

secund preliminar se vor ca-

lifi ca pe tabloul principal al 

Basketball Champions Lea-

gue, acolo unde sunt deja 

califi cate direct 24 de echi-

pe.

Învinsele din cele două tu-

ruri preliminare vor fi  distri-

buite pe tabloul principal al 

FIBA Europe Cup.

Antrenor nou, de la 
începutul lunii iunie

Banca tehnică a U-BT Cluj 

s-a schimbat la începutul lu-

nii iunie, după ce antreno-

rul principal Marcel Ţenter 

a părăsit echipa. Acum, ban-

ca tehnică a “studenţilor” es-

te următoarea: Mihai Silvă-

şan – antrenor principal, Do-

rin Pintea – antrenor secund 

şi Branko Ćuić – team ma-

nager.

Marcel Ţenter a părăsit 

echipa odată cu încheierea 

contractului. El le-a mulţu-

mit fanilor echipei. “Din pă-

cate, drumul meu la echipa 

U-Banca Transilvania se în-

cheie aici. Am avut cinci se-

zoane încheiate, atât cu rea-

lizări, dar şi cu unele neîm-

pliniri. Vreau să mulţumesc 

fanilor şi susţinătorilor noş-

tri şi, cu speranţa că am con-

tribuit şi eu la continuarea 

tradiţiei clujene în baschetul 

românesc, vă urez mult suc-

ces în continuare”, a decla-

rat Marcel Ţenter.

Echipa U-BT Cluj va merge 
în Basketball Champions League
Câştigarea Cupei României i-a oferit echipei de baschet U-BT şansa de a juca în Liga Campionilor.


	Pagina01
	Pagina02
	Pagina03
	Pagina04
	Pagina05
	Pagina06
	Pagina07
	Pagina08
	Pagina09
	Pagina10
	Pagina11
	Pagina12

