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Absurd: România ar primi 7.000 de refugiaţi, Marea Britanie - zero
României i-ar reveni să pri-

mească 6.937 de refugiaţi, 
conform cotei sale de 3,7%, 
potrivit unui plan care ar fi 
fost întocmit de lideri euro-
peni în vederea distribuirii a 
160.000 de refugiaţi pe conti-
nent, scrie site-ul tabloidului 
britanic Daily Mail joi, invo-
când un document "divulgat" 
în presă.

Refugiaţii care au ajuns în 
Italia, Grecia şi Ungaria ar ur-
ma să fi e distribuiţi între state-
le membre ale Uniunii Europe-
ne (UE), în funcţie de popula-
ţia şi puterea economică a fi e-

cărui stat în parte, scrie Mail 
Online.

Astfel, Germania ar urma să 
acorde azil unui număr de 
35.000 de refugiaţi, Franţa ar ur-
ma să accepte 26.000, iar Spa-
nia – 16.000.

"Chiar şi ţări sărace precum 
Bulgaria şi România ar urma să 
accepte mii de familii", comen-
tează site-ul tabloidului brita-
nic, subliniind că Marea Brita-
nie nu va accepta niciun refu-
giat.

Londra – care a refuzat să ac-
cepte aceste cote atunci când au 
fost propuse iniţial, în mai, scrie 

site-ul – nu este obligată să fa-
că acest lucru, în pofi da faptu-
lui că este unul dintre cele mai 
populate şi bogate state UE.

În cazul în care Londra ar ac-
cepta refugiaţi, potrivit cotei sa-
le, ar trebui să primească apro-
ximativ 17.000 de oameni, adi-
că 11% din total.

"Potrivit acestui document 
divulgat astăzi (joi), în Ungaria 
se afl ă 54.000 de solicitanţi de 
azil, în Italia 39.600, iar în Gre-
cia 66.400", scrie Mail Online.

Criza refugiaţilor, fără prece-
dent în Europa, a sporit presiu-
nea asupra premierului britanic 

David Cameron să deschidă 
frontiera refugiaţilor blocaţi în 
Franţa.

Cameron insistă că răspun-
sul la criza azilanţilor nu este 
să li se ofere refugiu oamenilor 
disperaţi care fug din Orientul 
Mijlociu şi Africa de Nord.

El a încercat, joi, să linişteas-
că indignarea publicului faţă de 
criza refugiaţilor, promiţând că 
Londra "se va achita de respon-
sabilităţile sale morale".

Marea Britanie va continua să 
accepte "mii de oameni", aşa 
cum a făcut dintotdeauna, dar a 
promis o revizuire a numărului.

Întâlnirea Tinerilor 
Ortodocşi din Europa

4–6 septembrie
Cluj-Napoca

Serbare Câmpenească 
la Negreni-Bogomir

5–6 septembrie
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Declarația săptămânii

„România ar trebui să refuze 
migranţi. Europa primeşte 
lecţia propriei nesăbuinţe”

TRAIAN BĂSESCU |
fost președinte

Tișe intră în cursa pentru 
Consiliul Județean Cluj

Actor clujean, alături de 
Tarantino și Angelina Jolie

Alin Tișe și Mihai Seplecan „își ascut 
săbiile” pentru cursa internă a PNL privind 
candidatura la șefia CJ Cluj. Pagina 5

„Son of Saul”, cu Levente Molnár, 
este printre cele mai aşteptate filme 
ale sezonului Oscar 2016. Paginile 6-7
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Traficul din Cluj dictează orarul școlilor !
Elevii care învață la școlile din centrul municipiului nu vor mai începe orele la 8.00 dimineața cum erau obișnuiți. Pagina 4
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Numai bolnav 
să nu fii 

în spitalul 
condus de 

economistul 
Petru Șușcă

Afară-i vopsit gradul, 
înăuntru, leopardul: 
igrasie, mucegai,  ţevi 
ruginite, echipamente 
medicale învechite. 
Cel mai mare spital 
din județul Cluj riscă 
să nu mai primească 
anul viitor aviz de 
funcționare.  Pagina 3

Spitalul ORORII !
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La Spitalul Județean îți pică tavanul în cap !La Spitalul Județean îți pică tavanul în cap !
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Unde mergem în weekend?
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18°/24° Ploaie

18°/23° Ploaie

16°/21° Ploaie

18°/23° Ploaie

19°/21° Ploaie

18°/20° Ploaie

16°/18° Ploaie

18°/20° Ploaie
17°/23° Ploaie

14°/21° Ploaie

15°/20° Ploaie

15°/21° Ploaie

17°/20° Ploaie

13°/16° Ploaie

15°/18° Ploaie

15°/17° Ploaie
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Folk, pop-dance şi muzică populară. Jocuri 
pentru cei mici, concursuri pentru cei mari. 
Târg al producătorilor şi meşteşugarilor de la 
Produs în Bistriţa-Năsăud, Produs de Cluj şi 
Produs în Bucovina. Toată lumea are câte ce-
va de văzut sau făcut la Festivalul Usturoiului 
în Ţinutul Contelui Dracula.

4 septembrie 2015
Ora 12.00 – debut program festival
- Lupii Apoulonului – lupte, ateliere tematice is-
torice și meșteșugărești, activităţi pentru copii
- ateliere tematice pentru copii (Biblioteca 
Judeţeană, Scenica, Colţul românesc)
12.10 – Parada trupelor Lupii Apoulonului
18.30 – spectacol Scenica – teatru și dans
19.00 – trupa folk Poiana Stampei
19.30 – Vasile Bancea și Sorin Borzoș, Emeric 
Imre, Magda Puskas

Sâmbătă – 5 septembrie 2015
Ora 11.00 – deschiderea programului
Ora 12.30 – start ateliere de lucru și jocuri pen-
tru copii (Scenica, Biblioteca Judeţeană George 
Coșbuc, Colţ Românesc, BCR, Virginia Linul)
Ora 13.00 – 18.00 – animaţie taraf Silivașu de 
Câmpie
Ora 14.00 – 19.00 – Animaţie public – statui 
vii, omul-oglindă, photo-booth
Ora 14.00 – 18.00 – Colţul de descântat – 
Flori Dumitrene

Ora 16.00 – concurs de bărbăţie
Ora 17.30 – demonstraţie montanbike
Ora 18.30 – spectacol de dans
Ora 20.00 – concert: ADDA, JO, Randy și 
UDDI. Animaţie VJ Mircea Zara.

Duminică – 6 septembrie 2015
Ora 12.00 – deschiderea programului – prezen-
tare organizatori, parteneri, sponsori, invitaţi
Ora 12.10 – start concurs de gătit – prezentare 
Horia Șimon
Ora 13.00 – Ansamblul Baladele Bistriţei – ti-
neri interpreţi: Titus Homei, Adelina 
Dumbrăvan ora 13.20 – Bogdan Berbecar
Ora 13.30 – teatru nescris Dor Someșan – Șanţ
Ora 14.00 – Ansamblul profesionist Dor 
Românesc al CJC Bistriţa-Năsăud. Interpreţi: 
Nicolae Cioancă, Domnica Dologa, Ioachim 
Spânu, Mirela Petruș, Ioan Dordoi, Anuţa 
Motofelia, Felix Gălan, Cristina Retegan, 
Veronica Bălan, Mărioara Dragotă. Orchestra 
condusă de maestrul Anghel Urs.
Ora 15.30 – Teatru nescris Dor Someșan – Șanţ
Ora 16.00 – Angela Rusu
Ora 16.45 – fi nal concurs de gătit – premiere 
la scenă
Ora 17.00 – ansamblu profesionist Porolissum 
din Zalău
Ora 17.45 – teatru nescris Dor Someșan – Șanţ
Ora 18.00 – Radu Ciordaș
Ora 19.00 – Ionuţ Langa

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

4 septembrie

1541: Asupra Transilvaniei se 
instaurează suzeranitatea 
Porții otomane.

1943: Mitropolitul Serghei a 
fost ales cu acordul lui Stalin 
în funcția de patriarh al 
Moscovei și al întregii Rusii, 
cu scopul de a-i mobiliza pe 
credincioși în războiul contra 
Germaniei.

1997: Echipa feminină de 
gimnastică a României 
cucerește medalia de aur la 
Campionatele Mondiale, 
desfășurate la Lausanne 
(Elveția).

5 septembrie

1666: Se termină Marele in-
cendiu din Londra: 10.000 clă-
diri inclusiv Catedrala Saint 
Paul din Londra sunt distruse, 
însă numai 6 oameni au murit.

1940: Suspendarea 
Constituției din februarie 
1938; regele Carol al II-lea 
cedează generalului Ion 
Antonescu principalele prero-
gative regale.

1972: JO de la Munchen: Opt 
teroriști arabi, reprezentând 
grupul militant "Septembrie 
Negru", au pătruns în Satul 
Olimpic, au ucis 2 membri ai 
delegației Israelului și i-au lu-
at ostateci pe alți 9. În timpul 
operațiunii de salvare au mu-
rit ostaticii, 5 teroriști și un 
polițist.

6 septembrie

1940: După instaurarea gu-
vernului militar-legionar con-
dus de Ion Antonescu, regele 
Carol al II-lea abdică în favoa-
rea fi ului său, Mihai. Începe 
cea de-a doua domnie a lui 
Mihai I (1940-1947).

1946: George Enescu și soția 
sa, Maria Cantacuzino, pără-
sesc defi nitiv România ajutați 
de Yehudi Menuhin.

1997: La Londra au loc fune-
ralile Dianei, Prințesă de 
Wales. Peste un milion de oa-
meni pe străzi și peste 2,5 
miliarde de oameni din în-
treaga lume au urmărit trans-
misia televizată.

Festivalul usturoiului în Ținutul Contelui Dracula 2015
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Întâlnirea Tinerilor 
Ortodocşi din Europa
Perioada: 4–6 septembrie
La Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi 
din Europa sunt invitaţi, pe lân-
gă tineri ortodocşi din fi ecare 
eparhie din ţară, tineri din 
Republica Moldova şi din dias-
pora românească și tineri 
ortodocși din ţări precum: 
Rusia, Grecia, Ucraina, Georgia, 
Bulgaria, Serbia, Polonia, Cehia 
şi Slovacia, Finlanda şi Albania, 
estimând numărul total al parti-
cipanţilor în jurul cifrei de 6000, 
conform datelor transmise de 
organizatori

Serbare Câmpenească 
la Negreni-Bogomir
Perioada: 5–6 septembrie
Organizată în cătunul Bogomir, 
din Negreni, cu scopul de a pro-
mova cultura și tradițiile 
românești în rândul tinerilor și 
nu numai, serbarea se afl ă anul 
acesta la a doua ediție și își 
așteaptă musafi rii cu multă voie 
bună, obiceiuri frumoase și oa-
meni de treabă!

Park Fest 2015
Perioada: 5–6 septembrie
Parcul Central

Expoziţie Aparatură 
medicală clujeană
Perioada: 29 august – 27 no-
iembrie
Muzeul Farmaciei
Expoziţia aduce în atenţia publi-
cului aparatură medicală folosită 
în spitalele clujene de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi până în a 
doua jumătate a secolului XX.

Expoziție Cristina Gloria 
Oprișa: „Darul Îngerilor”
Perioada: 25 august – 6 sep-
tembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Arta pe care o propune Cristina 
Gloria Oprişa este o grădină ne-
maipomenită în care fl orile, 
plantele, ierburile, copacii şi în-
găduitele vieţuitoare se scaldă 
în magicele izvoare ale tuturor 
culorilor curcubeului.

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

Objects of Desire
Perioada: 30 iulie – 27 septem-
brie
Fabrica de Pensule

Expoziţie: Sarmizegetusa 
Regia
Perioada: 15 mai – 12 sep-
tembrie
Muzeul de Istorie a 
Transilvaniei

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

SÂMBĂTĂ

Târgul Active Baby
Ora 10.00

Cluj Arena
Aveti din nou ocazia sa vindeți și 
să cumpărați haine rămase mici 
de la copii, cărți, jucării pe care 
nu le mai folosiți și alte articole 
necesare pentru cei mici.

Alerg pentru Spitalul Copiilor
Ora 21.00
Parcul Central

Recital de chitara fl amenco
Ora 20.00
La Perne

DUMINICĂ

Umbra, de Evgheni Schwartz
Ora 19.00

Teatrul Maghiar de Stat
Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
începe noua stagiune cu relua-
rea uneia dintre cele mai re-
cente premiere. Piesa lui 
Evgheni Schwartz spune po-
vestea unui savant care, călă-
torind şi cercetând ţara stranie 
din Sud, se află între două iu-
biri şi îşi pierde umbra din ca-
uza celei care nu îl merită. 
Dar, ca în orice basm cu zâne, 
minunea numită dragoste 
adevărată face ca totul să se 
termine cu bine.
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UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013
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2007-2013
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Pentru o scurtă perioadă 

de timp, locuitorii de pe 

strada Maramureşului au 

scăpat de trafi cul greu. De 

aproximativ două luni, 

maşinile de mare tonaj 

circulă din nou pe această 

stradă.

O lungă perioadă, locuito-

rii de pe strada Maramureşu-

lui au îndurat zgomotul şi tre-

pidaţiile camioanelor şi TIR-uri-

lor. Calvarul oamenilor a înce-

put acum doi ani, odată cu de-

mararea lucrărilor de pe stra-

da Oaşului când trafi cul greu 

a fost mutat pe strada lor. Du-

pă încheierea modernizării stră-

zii, maşinile de mare tonaj au 

ajuns iarăşi pe Maramureşu-

lui din cauza începerii lucră-

rilor la podul Nadăş. Repre-

zentanţii Primăriei Cluj-Napo-

ca spun că trafi cul greu nu mai 

are ce căuta pe această stradă 

deoarece lucrările la pod au 

fost încheiate şi trafi cul a re-

venit la  traseul anterior. „Pe 

parcursul lucrărilor de moder-

nizare a podului de pe strada 

Locomotivei, trafi cul greu a 

fost deviat pe strada Maramu-

reşului. După încheierea lucră-

rilor, trafi cul greu a fost mutat 

la traseul iniţial de pe strada 

Fabricii de Chibrituri şi podul 

de pe strada Locomotivei”, au 

declarat reprezentanţii Birou-

lui Mass-Media din cadrul Pri-

măriei. Aceştia au subliniat că 

se vor face controale în zonă.

Locuitorii sunt 
de altă părere

Clujenii de pe strada Ma-

ramureşului îi contrazic însă 

pe reprezentanţii Primăriei şi 

spun că până în iunie într-ade-

văr maşinile de mare tonaj 

nu au mai circulat pe strada 

lor, dar de atunci au apărut 

iarăşi. „Domnule primar, vă 

rugăm să urgentaţi termina-

rea refacerii celor 20 m de 

drum, colţul str. Fabricii de 

Chibrituri cu str. Giordano 

Bruno şi să redirecţionaţi cât 

mai rapid, împreună cu Poli-

ţia circulaţiei, trafi cul greu de 

pe str. Maramureşului prin 

remontarea indicatorului de 

maxim 3,5 tone, aşa cum e-

ra până acum o lună, pe ve-

chiul traseu: str. Oaşului – 

str. Fabricii de Chibrituri – 

str. G.Bruno .

Solicităm insistent acest lu-

cru pentru că ne crapă case-

le după trecerea fi ecărui TIR, 

iar poluarea şi zgomotul per-

manent sunt insuportabile. 

Sperăm că situaţia să se re-

zolve în cel mai scurt timp”, 

scria o clujeancă, la sfârşitul 

lunii iulie, pe un site pentru 

sesizări şi reclamaţii la adre-

sa primarului Emil Boc.

Nu sunt indicatoare 
pe stradă

Oamenii spun că nu există 

niciun indicator care să arate 

că trafi cul greu este interzis. 

“Primăria Cluj a promis scoa-

terea trafi cului greu de pe str. 

Maramureşului, odată cu fi na-

lizarea str. Oaşului. Prin urma-

re, vă rugăm să montaţi urgent 

indicatoare de interzicere la 

ambele capete ale străzii (ca-

pătul dinspre fosta fabrică Iris 

nu are indicator de dirijare a 

camioanelor spre str. Fabricii 

de Chibrituri). De asemenea, 

rugăm Poliţia Rutieră să urmă-

rească mai des această stradă, 

unde se circulă frecvent cu 

70-80 km/h, se taie linia con-

tinuă, zgomotul este intens a-

tât ziua cât şi noaptea”, scria 

un clujean, acum câteva zile, 

într-o sesizare. El adaugă că li 

se deteriorează casele pe zi ce 

trece din cauza TIR-urilor şi 

vitezei cu care se circulă zi şi 

noapte.

Traficul greu scutură iarăși 
din temelii strada Maramureşului
Reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca spun că maşinile de mare tonaj nu mai au ce căuta pe strada Maramureşului.

Locuitorii de pe Maramureșului sunt disperați că Primăria nu-și respectă promisiunea

Elevii care învaţă la şcoli-

le din centrul municipiu-

lui nu vor mai începe 

orele la 8.00 dimineaţa 

cum erau obişnuiţi. 

Prima oră la şcolile din cen-

tru va începe la treptat, la 8.15, 

8.30, 8.45 din cauza trafi cului 

aglomerat. Primarul Emil Boc 

a declarat joi, în cadrul şedin-

ţei de Consiliu Local, că a dis-

cutat despre această problemă 

şi cu inspectorul şcolar gene-

ral, Valentin Cuibus, soluţia cea 

mai potrivită fi ind începerea 

orelor gradat. În urma discuţi-

ilor cu reprezentanţii Semina-

rului Teologic Ortodox, prima-

rul a afi rmat că o altă soluţie 

pentru buna desfăşurare a ore-

lor de curs la şcolile din centru 

ar fi  ca angajaţii şcolilor să pre-

ia copiii de la maşina părinţi-

lor şi să îi ducă în clasă. Ast-

fel, s-ar evita aglomeraţia din 

preajma şcolilor din cauza pă-

rinţilor care îşi aduc copiii cu 

maşina la şcoală şi parchează 

foarte aproape de şcoală. “La 

Seminarul Teologic, un angajat 

preia copilul de la maşină pă-

rinţilor şi îl duce de mână în 

şcoală şi îl ajută să ajungă în 

clasă”, a precizat Boc.

Orarul elevilor din 
Cluj-Napoca se schimbă 
din cauza traficului

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Studiul de trafi c care a 

început în Cluj-Napoca în 

luna februarie a acestui 

an nu va fi  gata până la 

sfârşitul anului din cauza 

lucrărilor de modernizare 

a străzilor din tot oraşul.

În luna februarie, pe mai 

multe străzi din oraş au fost 

montate cabluri conectate la 

un dispozitiv. Scopul acestora 

este acela de a realiza diferite 

măsurători ale trafi cului din 

Cluj-Napoca. La jumătate de 

an de la începerea proiectului, 

rezutatele nu sunt încă dispo-

nibile. Cel mai probabil, stu-

diul de trafi c va fi  gata la sfâr-

şitul anului. “Din nefericire, ex-

perţii au spus că în acest mo-

ment nu sunt relevante datele 

dacă continuăm să adunăm in-

formaţii cât timp avem aceste 

şantiere. Informaţiile nu ar fi  

reale şi va trebui să aşteptăm 

fi nalizarea studiului de trafi c 

până când se încheie toate şan-

tierele din oraş. Într-adevăr s-au 

făcut unele studii pe anumite 

părţi din oraş, dar trebuie inte-

grate şi zonele în care acum 

sunt şantiere. Până la sfârşitul 

anului cred că vom fi  în măsu-

ră să avem studiul de trafi c”, a 

declarat, joi, primarul Emil Boc.

Acest studiu ar urma să 

ofere soluţii pentru deconges-

tionarea trafi cului din oraş, 

cea mai presantă problemă fi -

ind aglomeraţia. În acest mo-

ment, mai ales în zona cen-

trală circulaţia este infernală 

din cauza lucrărilor de pe Mo-

ţilor. Conducerea Primăriei îi 

sfătuieşte pe şoferi să aleagă 

rute alternative pentru a evi-

ta şantierul de pe Moţilor. „Fa-

cem un apel, în continuare, 

la toţi cei care traversează zo-

na centrală să facă o prese-

lecţie încă de la Prefectură 

pentru a avea două alternati-

ve la ceea ce înseamnă Moţi-

lor. Pe de o parte, Cuza Vo-

dă-Piaţa Mihai Viteazu-Dacia 

şi după aceea pe Dragalina 

înainte spre Grigorescu şi Mă-

năştur sau stânga de la Pre-

fectură – Calea Turzii – Ob-

servator – Frunzişului şi Mă-

năştur. Dacă au intrat de la 

Sora spre Moţilor e clar că nu 

mai au altă alternativă”, a pre-

cizat primarul.

Aglomeraţia din trafic nu va fi rezolvată prea curând
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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 07.09.2015 – 05.09.2015 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene 
Cluj“ SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sec-
toare:

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

Reparaţie capitala străzi in localitatea Băiţa (municipiul Gherla)

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

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

Lucrări de intretinere imbracaminti asfaltice( plombari)

 – DJ 161D:Dej-Nires-Unguras ,km 9+000 – 53+367( pe sectoare)

Lucrari la Pod pe DJ 105T peste Valea Topa Mica,km 21+532

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.

PUBLICITATE

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Pe perioada lucrarilor de modernizare din P-ta Garii, incepand cu data de 4 septembrie 
2015, vor fi  operate urmatoarele modifi cari in transportul public:

–  Se infi inteaza o statie provizorie pe str. Burebista (spre Centru), imediat dupa intersectia 
cu P-ta Garii, care va inlocui statia liniilor 3, 4, 5, 9, 22, 27, 32B, 35, 47B;

–  Liniile 31, M31 si 39 vor avea traseul spre Centru din P-ta Garii pe str. I.L. Caragiale 
– str. Horea – P-ta M. Viteazul, cu statie nou infi intata pe str. Horea, imediat dupa 
intersectia cu str. I.L. Caragiale;

–  Statia Gara Mica a liniilor metropolitane M32, M33 si M34, respectiv M37, M38 si 
M39 se muta temporar pe str. Caii Ferate, inainte de intersectia cu str. Burebista;

–  Liniile M32 (P-ta Garii – Suceagu), M33 (P-ta Garii – Salistea Noua) si M34(P-ta Garii 
– Mera) vor avea traseul spre oras din statia Autogara pe str. Locomotivei – str. F-cii 
de Chibrituri – Str. Garii – str. Oasului – str. Caii Ferate;

–  Liniile M37 (Cluj-Napoca–Feiurdeni), M38 (Cluj-Napoca–Sânmărtin) si M39(Cluj-Napoca 
– Chinteni Lac) vor avea traseul spre Chinteni din str. Caii Ferate pe str. Locomotivei – 
str. F-cii de Chibrituri – str. Garii – str. Oasului.

      

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Mihai 

Seplecan, va depune pe 

ordinea de zi în şedinţa 

de Consiliu Judeţean un 

proiect pentru a demara 

achiziţionarea unei clă-

diri compatibile cu un 

spital judeţean monobloc 

pentru ca toate secţiile de 

urgenţă din actualul 

Spital Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj să fi e mutate 

în noul spital. 

Condiţiile în care trebuie 

să muncească actualii anga-

jaţi ai Spitalului Clinic Jude-

ţean de Urgenţă Cluj în une-

le secţii sunt sub orice criti-

că, spitalul riscând să nu pri-

mească avizul de funcţionare 

din anul 2016.

Prin deschiderea noului spi-

tal monobloc autorităţile sus-

ţin că timpul de salvare a pa-

cientului ar fi  mult mai scăzut.

„Din nefericire aţi văzut 

condiţiile care există în 2015 

în judeţul Cluj în Spitalul Ju-

deţean. De aceea dorim, noi 

Consiliul Judeţean, eu în ca-

litate de preşedinte al Consi-

liului Judeţean, în centrul u-

niversitar medical să avem în 

Cluj-Napoca în 2015 un spital 

judeţean monobloc. În luna 

septembrie voi depune pe or-

dinea de zi în şedinţă de Con-

siliu Judeţean un proiect pen-

tru a demara achiziţionarea u-

nei clădiri compatibile cu un 

spital judeţean monobloc pen-

tru ca toate secţiile de urgen-

ţă din acest spital să fi e mu-

tate într-un spital nou. Prin a-

ceastă măsură Consiliu Jude-

ţean vine în sprijinul pacien-

ţilor deoarece timpul de sal-

vare a unui pacient este mult 

mai scurt iar banii, după cum 

v-am spus şi la deschiderea 

întâlnirii noastre, Consiliul Ju-

deţean a investit peste 550 de 

miliarde de lei vechi în spita-

lele din judeţ unde nu se văd. 

Sunt spitale de peste 120 de 

ani. Nu sunt condiţii pentru 

2015. Îmi doresc din tot sufl e-

tul ca din această lună să de-

marăm acest proiect pe care 

eu îl voi supune Consiliului 

Judeţean în ordinea de zi şi 

consilierilor judeţeni. Sunt con-

vins că toţi consilierii judeţeni 

vor susţine acest proiect de 

hotărâre”, a declarat preşedin-

tele Consiliului Judeţean Cluj, 

Mihai Seplecan.

Dacă proiectul va fi  votat 

de consilierii judeţeni noul 

spital va costa aproximativ 25 

de milioane de euro. De ase-

menea, Mihai Seplecan a pre-

cizat că este posibil ca actu-

alul spital de urgenţe să nu 

primească avizul de funcţio-

nare, chiar dacă în aceste mo-

mente se investeşte în el.

„Sunt ferm convins că în 

maxim un an de zile putem 

să ne mutăm într-un spital 

monobloc. Am identifi cat câ-

teva clădiri. Dorim să vedem 

suma la care se ridică. Va fi  

în jur de 25 de milioane de 

euro plus TVA. Nu vă pot spu-

ne încă despre ce clădire es-

te vorba. Nu vreau să spun 

că vreau o clădire anume pen-

tru că nu vreau să fi u acuzat 

că vreau să achiziţionez acea 

clădire. Totul va fi  legal şi 

transparent, atât în cadrul CJ, 

să avem toate avizele, com-

partimentele, iar când va fi  

şedinţa CJ-ului va fi  chemat 

şi managerul spitalului jude-

ţean şi mulţi alţii care sunt 

implicaţi în acest sistem me-

dical. Consiliul judeţean îşi 

poate permite să achiziţione-

ze o clădire pentru că gradul 

de îndatorare a judeţului Cluj 

este mic iar noi putem lua un 

credit pentru a achiziţiona. În 

actualul spital am investit şi 

o să investim în continuare 

dar trebuie să analizăm deoa-

rece este posibil ca şi inves-

tind în continuare în aceste 

clădiri la anul să nu primeas-

că avizul de funcţionare de-

oarece spitalul este construit 

în 1896”, a spus Seplecan.

Managerul Spitalului Jude-

ţean de Urgenţă Cluj, Petru 

Şuşcă, susţine că nu doar să-

lile sunt într-un stadiu avan-

sat de degradare, ci şi echipa-

mentele.

„Nu se poate să funcţio-

năm în asemenea clădiri cu 

un asemenea stadiu de de-

gradare. Aş vrea să spun că 

dacă această iniţiativă s-ar fi  

luat acum 10 ani probabil nu 

ar fi  fost nevoie să se inves-

tească de către autorităţi o 

sumă de aproximativ 20 de 

milioane de euro. Pe lângă 

secţiile pe care le-aţi văzut 

astăzi mai sunt şi alte secţii 

care pe lângă un stadiu avan-

sat de degradare au şi echi-

pamente foarte vechi. În anul 

2013 suma investită în achi-

ziţia de echipamente a fost 

de zero lei. În acest an s-a 

investit în spital suma de 

aproximativ 2 milioane de 

euro din fondurile Consiliu-

lui Judeţean şi de la Ministe-

rul Sănătăţii. Am reuşit în 

acest an să facem investiţii 

în dotări. Anul trecut de 800 

de mii de lei, iar anul acesta 

de 600 de mii de lei. Cred că 

este momentul ca toţi deci-

denţii politici să-şi unească 

forţele şi să găsească soluţii 

pentru a reloca o parte din 

secţiile acestui spital cu men-

ţiunea că celelalte spaţii vor 

fi  reluate", a precizat Şuşcă.

Dacă nu va mai fi  acredi-

tat spitalul nu va mai putea 

funcţiona. Managerul spitalu-

lui a precizat că în unele sec-

ţii renovate tencuiala a înce-

put să cadă după nici trei ani 

de la renovare.

„Vreau să vă dau şi un 

exemplu. Secţia de la ATI de 

la chirurgie a fost fi nalizată 

acum trei ani. Deja pereţii au 

început să cadă. E nevoie de 

noi fonduri. Cât mai trebuie 

investit la acest spital pentru 

a ajunge unde? Indiferent cât 

se va investi în acest spital nu 

se va ajunge nicăieri. Decât o 

groază fără sfârşit, mai bine 

un sfârşit groaznic şi o luăm 

de la început. Chiar şi în sec-

ţiile renovate putem observa 

că după 3 sau 4 ani tencuia-

la a început să cadă”, a pre-

cizat Petru Şuşcă.

Numai bolnav să nu fii la spitalul lui Șușcă: 
igrasie, mucegai şi ţevi ruginite
Autorităţile spun că au găsit o soluţie la situaţia dezastruoasă în care se află Spitalul Județean Cluj.

Tencuiala a început să cadă de pe holurile spitalului Duşurile din băi sunt pline de rugină

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan (stânga), împreună 
cu managerul Spitalului de Urgenţă Cluj, Petru Şuşcă (dreapta)

           

MIHAI SEPLECAN | președinte CJ Cluj

„Nu sunt condiţii pentru 2015. Îmi doresc 
din tot sufl etul ca din această lună să 
demarăm acest proiect pe care eu îl voi 
supune Consiliului Judeţean în ordinea de zi 
şi consilierilor judeţeni“
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PROMOVARE

Cercul Militar (Radioclubul) Cluj-Napoca,
înscrie pentru seria: septembrie – decembrie 2015

Cursanţi în specialităţile

  Cameraman
  Artă Fotografi că
  Acustician – Disk Jockey
  Organizator de protocol și evenimente
  Depanator aparatură audio – video.

Înscrierile se fac prin programare la telefon 0725 – 521 945,
În zilele de luni – vineri, orele 10 – 18, până la data de 
14.09.2015.
Locuri limitate.
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p

4.
curi limitate.
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU 
GĂZDUIREA ŞI ÎNGRIJIREA PER-

SOANELOR AFLATE 
ÎN DIFICULTATE „ASISTMED”

• SERVICII SOCIO MEDICALE COMPLEXE

• KINETOTERAPIE

• ACTIVITĂŢI RECREATIVE

• 3 MESE PE ZI + DOUĂ GUSTĂRI

CLUJ, COMUNA FLOREȘTI, LOCALITATEA 
LUNA DE SUS NR 3 B

TEL 0364 417 283, 0264 285 068

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Fostul preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj 

senatorul Alin Tişe îl 

„contrează” pe Mihai 

Seplecan, înscriindu-se şi 

el în cursa internă pentru 

desemnarea candidatului 

PNL la şefi a CJ.

Tişe face parte dintr-o lis-

tă formată din 17 liberali. 

„Sunt 17 persoane înscrise 

pentru o eventuală candida-

tură, printre care şi eu. Sigur, 

partidul va face studii, son-

daje în urma cărora se va de-

cide în acest sens”, a spus se-

natorul clujean Alin Tişe.

Pe lista celor 17 liberali ca-

re doresc să intre în această 

cursă internă se regăsesc, pe 

lângă Alin Tişe, consilierul lo-

cal Dan Tarcea, deputatul Adri-

an Oros, primarul de la Tur-

da Tudor Ştefănie, fostul pre-

fect Florin Stamatian sau pri-

marul de la Huedin Mircea 

Moroşan. De asemenea, pe 

listă se regăsesc şi actualul 

preşedinte al CJ Cluj Mihai 

Seplecan şi consilierul jude-

ţean Călin Tuluc, Horaţiu Că-

tărig. Mircea Avram, Marius 

Sabo, Marius Mânzat, Giaco-

mo Dreoni, Mircea Puşcă, 

Rareş Ferdean şi Mirela Ma-

nu. În ce priveşte lista de con-

silieri judeţeni s-au înscris pes-

te 90 de liberali, din vechiul 

PNL şi din fostul PDL.

În tandem cu candidatul 
la Primărie

Potrivit lui Tişe, cea mai 

bine clasată persoană va fi  de-

semnată drept candidat şi va 

trebui să facă echipă cu can-

didatul la Primăria Cluj-Na-

poca, care potrivit liderilor 

PNL, este Emil Boc. În cursa 

internă a PNL pentru Primă-

rie s-a înscris însă şi actualul 

preşedinte de CJ, Mihai Se-

plecan.

Cât despre Boc, acesta în-

că refuză să facă declaraţii pe 

acest subiect. Miercuri, în ca-

drul unei conferinţe de presă, 

Emil Boc a fost întrebat, din 

nou, de jurnalişti dacă va can-

dida la alegerile locale de anul 

viitor. Vizibil iritat că este în-

trebat iarăşi despre candida-

tură, primarul a spus că va 

discuta cu altă ocazie. “Cre-

deţi că de candidatură am chef 

acum să vorbesc când am ner-

vii clujenilor întinşi la maxim 

cu transportul şi cu lucrările 

din oraş? Discutăm cu altă 

ocazie. Rămâne cum am sta-

bilit”, a spus Boc.

La insistenţele jurnalistu-

lui care a fost curios să afl e 

totuşi „cum am stabilit”, Boc 

a spus că în mod sigur clu-

jenii nu vor să audă de can-

didaturi când sunt atâtea pro-

bleme în oraş. „Deci, vă rog 

să mă credeţi, în acest mo-

ment când clujenii au pro-

blemele pe care le au, eu cu 

Primăria am problemele pe 

care le avem legat de trafi c, 

gunoaie, lucrările pe fonduri 

europene, de transport, cu 

nervii clujenilor întinşi la 

maxim pentru ceea ce în-

seamnă lucrările din oraş, 

cred că numai de candida-

turi nu-i arde clujeanului să 

audă. Repet, cred că nu e ca-

zul să discutăm de candida-

turi când avem atâtea pro-

bleme pe cap”, a declarat 

primarul.

„Tentat” de şefi a CJ de 
acum două luni

Recent, Alin Tişe declara 

pentru Monitorul de Cluj că 

începe să îl tenteze preşedin-

ţia CJ. “Nu intenţionez să can-

didez pentru funcţia de pri-

mar, candidatul va fi  Emil Boc, 

PNL îl susţine. Dar parcă în-

cepe să mă tenteze funcţia de 

preşedinte al CJ Cluj...Există 

un protocol care spune că la 

alegeri candidatul este cel ca-

re stă cel mai bine în sonda-

je, din toate punctele de ve-

dere”, spunea atunci Tişe.

Senatorul Alin Tişe se bu-

cură de altfel de susţinerea 

greilor din vechiul PDL fi ind 

totodată şi vicepreşedinte la 

nivel naţional al partidului. 

Potrivit protocolului de par-

tid, la alegeri şi mai ales la 

funcţiile alese, sondajele de 

partid sunt cele care decid 

candidaţii.

La alegerile de la anul, pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

va fi  ales de data aceasta de 

către consilieri, prin vot indi-

rect.

Tişe versus Seplecan
Liberalii Alin Tişe şi Mihai Seplecan „îşi ascut săbiile” pentru cursa 
internă a PNL privind desemnarea candidatului la şefia CJ Cluj.

CANDIDAȚI

17
liberali sunt înscriși 
pentru o eventuală 
candidatură la 
Consiliul Județean
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CONCURS

 

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

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

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

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

Taloanele se depun până în data de 15 septembrie 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 17 septembrie.

Taloanele se depun până în data dse depun p

PUBLICITATE

Violonistul Laurenţiu 

Dincă, singurul muzician 

de origine română din 

Orchestra Filarmonicii 

din Berlin, a dezvăluit, 

joi, că şi-a îndeplinit un 

vis când a ajuns să fi e 

membru al celebrului 

ansamblu.

Filarmonica din Berlin, sub 

bagheta dirijorului Sir Simon 

Rattle, a susţinut, joi, pentru 

prima dată un concert la Fes-

tivalul Internaţional „George 

Enescu”, după 18 ani de nego-

cieri.

„Eu am studiat în Bucureşti 

(...) şi revenind după atâţia 

ani e ca şi cum m-aş întoarce 

la locul unde am devenit mu-

zician şi mi-am împlinit visul 

meu ajungând la această or-

chestră nemaipomenită. Cred 

că nu există niciun fel de mu-

zician care nu-şi doreşte să 

cânte în această orchestră”, a 

afi rmat Laurenţiu Dincă.

Acesta a vorbit şi despre ce 

face Filarmonica din Berlin pen-

tru a fi  atât de deosebită.

„Specifi c la această Filar-

monică este faptul că, pe 5 

-10 metri, sunt cei mai buni 

muzicieni într-un singur loc. 

Nicăieri nu o să vezi atât de 

mulţi muzicieni într-un loc. 

Ne bucurăm foarte mult că 

am venit la Festivalul Enescu, 

mai ales că multă lume s-a 

străduit să găsească un ter-

men (dată, n.r.) pentru a par-

ticipa la acest Festival. N-a 

fost deloc uşor, pentru că Or-

chestra din Berlin este invita-

tă peste tot, aşa că coordona-

rea este foarte difi cilă, însă 

am reuşit", a mai spus muzi-

cianul.

Singurul român din Filarmonica din Berlin 
dezvăluie cum şi-a împlinit visul

Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca are plăce-

rea de a vă invita la spec-

tacolul de inaugurare a 

Stagiunii lirice 2015-2016. 

Sâmbătă, 12 septembrie, 

ora 20:00, clujenii sunt 

aşteptaţi în Piaţa Avram 

Iancu, ”La operă”, concer-

tul de prezentare a 

Stagiunii 2015 – 2016.

Teatrul liric din Cluj îşi ri-

dică din nou cortina pentru 

un spectacol distins de gală, 

organizat în aer liber pe es-

planada instituţiei, dedicat în-

tregii cetăţi clujene. Publicul 

meloman este întâmpinat cu 

o elegantă serată muzicală ca-

re îi va dezvălui momentele 

speciale din repertoriul viitoa-

rei stagiuni, prin prezentarea 

titlurilor care vor fi  puse în 

scenă în anul liric 2015-2016. 

Seara va fi  animată de apre-

ciate creaţii ale compozitori-

lor W. A. Mozart, G. Puccini, 

G. Verdi, P. I. Ceaikovski, Ju-

les Massenet, G. Rossini, F. 

Lehar, G. Donizetti, F. Loewe, 

R. Rogers, F. Barbu şi F. 

Comşan.

Concertul aduce în faţa 

spectatorilor artişti locali în-

drăgiţi şi invitaţi speciali : Lu-

cia Bulucz, Oana Trîmbiţaş, 

Diana Ţugui, Ştefania Barz, 

Liza Kadelnik, Iulia Merca, Li-

liana Neciu, Andrada Ioana 

Roşu, Hector Lopez, Sorin Lu-

pu, Cristian Mogoşan, Geani 

Brad, Florin Estefan, Oleg Io-

nese, Bogdan Nistor, Simonfi  

Sandor, coordonaţi muzical 

de dirijorul Gabriel Bebeşe-

lea. Îi vor acompania Corul 

de copii „Junior VIP” dirijat 

de Anca Mona Mariaş şi Co-

rul şi Orchestra Operei Naţi-

onale Române Cluj-Napoca, 

afl ată sub bagheta dirijorului 

Gabriel Bebeşelea.

Stagiunea 2015-2016 a Ope-

rei Române din Cluj reprezin-

tă cea de-a 96-a stagiune din 

istoria primului teatru liric al 

ţării. Se doreşte, astfel, ca de-

butul său să fi e marcat atât 

prin Concertul ”La Operă”, 

precum şi prin spectacolul-pre-

mieră „Werther”, programat 

pentru data de 4 octombrie. 

„Werther” va reprezenta, ast-

fel, o invitaţie lirică pentru 

publicul de toate vârstele, 

montată pe scena Operei Na-

ţionale Române din Cluj şi 

proiectată în direct, pe ecra-

nele LED instalate în Piaţa U-

nirii din Cluj-Napoca, locaţia 

unei săli de spectacol necon-

venţionale, în aer liber, des-

chisă publicului larg în cadrul 

Festivalului de Toamnă al Eco-

nomiei Germane, ediţia 2015. 

Opera Naţională Română 
Cluj-Napoca montează un 
nou spectacol în aer liber
Concertul de prezentare a Stagiunii 2015 – 2016 va anima Piaţa Avram 
Iancu, iar intrarea va fi liberă.

„Son of Saul”, de László 

Nemes, cu actorul român 

Levente Molnár în distri-

buţie, se numără printre 

cele mai aşteptate 30 de 

fi lme din sezonul Oscar 

2016, potrivit unui top 

realizat de publicaţia 

Variety, din care mai fac 

parte lungmetraje regiza-

te de J. J. Abrams, 

Quentin Tarantino şi 

Angelina Jolie.

Propunerea Ungariei pen-

tru o nominalizare la catego-

ria cel mai bun fi lm într-o 

limbă străină alta decât en-

gleza la premiile Academiei 

Americane de Film, „Saul 

Fia/ Son of Saul”, debutul în 

lungmetraj al regizorului ma-

ghiar László Nemes, distins 

cu marele premiu al juriului 

la gala de anul acesta a Fes-

tivalului de la Cannes, spu-

ne povestea a două zile din 

viaţa lui Saul Auslander (Gé-

za Röhrig), un prizonier evreu 

din Ungaria forţat să lucreze 

pentru nazişti în camerele de 

gazare de la Auschwitz.

Levente Molnár, angajat al 

Teatrului Maghiar de Stat din 

Cluj-Napoca, are un rol cheie 

în această peliculă: îl interpre-

tează pe Abraham Warsawski, 

cel mai apropiat prieten al lui 

Saul, afl at alături de el în la-

gărul de concentrare.

Actorul în vârstă de 39 de ani 

a studiat actoria la Universitatea 

„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napo-

ca, iar, din anul 2002, este actor 

la Teatrul Maghiar de Stat din 

Cluj-Napoca. A colaborat, prin-

tre alţii, cu Silviu Purcărete, Gábor 

Tompa, Michal Docekal, Dragos 

Galgoţiu, László Bocsárdi, Mihai 

Mănuţiu, Olga Barabás, György 

Selmeczi, David Zinder şi Mona 

Marian, potrivit informaţiilor de 

pe site-ul său.

În luna mai 2015, pelicula 

„Saul Fia/ Son of Saul”, o co-

producţie Ungaria-Franţa, a 

primit Marele Premiu al Ju-

riului la gala celei de-a 68-a 

ediţii a Festivalului Internaţi-

onal de Film de la Cannes.

Pe de altă parte, fi lmele mar-

ca Disney – animaţia „The 

Good Dinosaur”, de Peter Sohn, 

şi lungmetrajul SF „Star Wars 

– The Force Awakens”, de J.J. 

Abrams, cu Harrison Ford în 

rolul principal – sunt şi ele in-

cluse în clasamentul Variety al 

celor mai aşteptate 30 de pe-

licule ale sezonului Oscar 2016, 

Un actor al Teatrul
alături de Quentin
„Son of Saul”, cu românul Levente Molnár, printre cele ma

Pentru Levente Molnár (39), „Son of Saul” este prima colaborare cu regizorul László



 vineri – duminică, 4 – 6 septembrie 2015 7

ui Maghiar din Cluj, în top 
 Tarantino şi de Angelina Jolie

ai aşteptate filme ale sezonului Oscar 2016, spun americanii de la Variety.

Cea de-a şasea ediţie a eve-

nimentului Noaptea Albă a 

Filmului Românesc se va 

desfăşura pe 18 septembrie, 

în Bucureşti şi Cluj-Napoca, 

prezentând fi lme recent 

lansate în cinematografe, 

pelicule premiate la festiva-

luri de renume, lungmetra-

je, scurtmetraje şi docu-

mentare.

Lista de titluri româneşti 

este deschisă de „Autoportre-

tul unei fete cuminţi”, fi lmul 

de debut al regizoarei Ana 

Lungu, recompensat cu pre-

miul pentru cel mai bun fi lm 

la Festivalul Crossing Europe 

din Linz, Austria, premiul pu-

blicului şi premiul pentru cel 

mai bun regizor la Bucharest 

International Film Festival.

Filmul o aduce în prim plan 

pe Cristiana, 30 de ani, de „fa-

milie bună”, care îşi petrece 

timpul între doctoratul în in-

ginerie seismică, discuţiile cu 

cei doi prieteni apropiaţi, Alex 

şi Michelle, şi întâlnirile, rare 

şi mult aşteptate, cu un băr-

bat căsătorit, cu care are o re-

laţie. După mutarea părinţi-

lor, aceasta rămâne singură 

într-un apartament cu patru 

camere şi îşi îndeplineşte o 

dorinţă din copilărie, îşi ia un 

câine.

În selecţia ediţiei de anul 

acesta se afl ă şi peliculele 

„Aferim!”, cel de-al treilea 

lungmetraj al regizorului Ra-

du Jude, care a câştigat pre-

miul Ursul de Argint pentru 

cea mai bună regie la Berlin 

2015 şi care este propunerea 

României pentru o nominali-

zare la categoria cel mai bun 

fi lm într-o limbă străină, alta 

decât engleza, la Premiile Os-

car 2016, şi „De ce eu?”, de 

Tudor Giurgiu, un fi lm a că-

rui poveste se bazează pe ca-

zul real al procurorului Cris-

tian Panait, care s-a sinucis în 

2002, la doar 29 de ani, în 

contextul anchetei asupra unui 

alt procuror, Alexandru Lele.

Lungmetrajul „Live”, debu-

tul în regie al producătorului 

Vlad Păunescu, cu Rodica La-

zăr şi Tudor Chirilă în rolurile 

principale, aduce pe marile ecra-

ne povestea Emei, o prezenta-

toare TV de succes, gazda u-

nei apreciate emisiuni de in-

vestigaţii, dispusă să îşi pună 

la bătaie sănătatea, dar şi toa-

te resursele pentru a scoate ade-

vărul la iveală. Unul dintre ca-

zuri o aduce în mijlocul unui 

scandal de proporţii care îi va 

schimba dramatic viaţa.

Printre documentarele pre-

zentate în cadrul Nopţii Albe a 

Filmului Românesc se numără 

„Paşaport de Germania”, de 

Răzvan Georgescu, „Aliyah Da-

Da”, de Oana Giurgiu, şi „Bon-

doc”, de Mihai Voinea, Mihai 

Mincan şi Cristian Delcea.

În cadrul evenimentului va 

fi  prezentată şi selecţia de 

scurtmetraje româneşti de la 

Festivalul Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF) 2015, din 

care face parte „Ramona”, de 

Andrei Creţulescu, „Scor Alb”, 

de Marius Olteanu, „Dispozi-

tiv 0068”, de Radu Bărbules-

cu, alături de alte zece titluri.

Noaptea Albă a Filmului Românesc la Cluj
Cinefilii din Cluj-Napoca vor putea viziona filmele româneşti la Cinema Victoria şi Casa TIFF.

„Autoportretul unei fete cuminţi”, fi lmul de debut al Anei Lungu

„De ce eu?”, regizat de Tudor Giurgiu

alături de „In The Heart of The 

Sea”, de Ron Howard, „By the 

Sea”, al treilea lungmetraj re-

gizat de Angelina Jolie, în ca-

re aceasta joacă împreună cu 

Brad Pitt, şi „Steve Jobs”, o 

peliculă biografi că regizat de 

Danny Boyle.

Câştigător a două premii 

Oscar la categoria cel mai bun 

scenariu, pentru „Pulp Ficti-

on” (1994) şi „Django Uncha-

ined” (2012), Quentin Taran-

tino revine în atenţia cinefi li-

lor cu „The Hateful Eight”, al 

nouălea lungmetraj al său, ca-

re va fi  lansat în ziua de Cră-

ciun. Rolurile principale sunt 

interpretate de actorii Samuel 

L. Jackson şi Kurt Russell. Şi 

pelicula lui Tarantino a fost in-

clusă în clasamentul Variety 

al celor mai aşteptate 30 de 

fi lme ale sezonului Oscar 2016.

Alte fi lme incluse în clasa-

ment sunt „I Saw The Light”, 

de Marc Abraham, „Spotli-

ght”, de Tom McCarthy, „Ca-

rol”, de Todd Haynes, „Black 

Mass”, de Scott Cooper, şi 

„The Revenant”, de Alejan-

dro González Iñárritu.

În lungmetrajul „I Saw The 

Light”, de Marc Abraham, ac-

torul Tom Hiddleston joacă ro-

lul legendei country Hank 

Williams, care a murit la vâr-

sta de 30 de ani (1953), în timp 

ce fi lmul „Spotlight”, de Tom 

McCarthy, cu Mark Ruffalo, 

Rachel McAdams şi Michael 

Keaton, spune povestea unei 

investigaţii realizate în 2002 

de câţiva jurnalişti de la Bos-

ton Globe.

Drama „Carol”, de Todd 

Haynes, a cărei acţiune se pe-

trece în anii 1950, o aduce din 

nou pe marile ecrane pe Cate 

Blanchett, care joacă alături de 

Rooney Mara. Şi Johnny Depp 

revine pe marile ecrane în pe-

licula „Black Mass”, de Scott 

Cooper, bazată pe cartea „Black 

Mass: The True Story of an Un-

holy Alliance Between the FBI 

and the Irish Mob”, scrisă de 

Dick Lehr şi Gerard O'Neill.

Thrillerul western „The Re-

venant”, de Alejandro González 

Iñárritu, cu Tom Hardy şi Le-

onardo DiCaprio în rolurile 

principale, este bazat pe ro-

manul omonim publicat de 

Michael Punke în 2003, ce 

spune povestea grănicerului 

Hugh Glass, care a trăit la în-

ceputul anilor 1800.

Pe lista întocmită de publi-

caţia Variety se mai regăsesc, 

printre altele, producţiile „The 

Danish Girl”, de Tom Hooper, 

„Legend”, de Brian Helgeland,  

și Bridge of Spies”, de Steven 

Spielberg.

Printre fi lmele în care a 
jucat se numără „The 
Fixer” (regia Adrian 
Sitaru), „Chuck Norris vs 
Communism” (regia 
Ilinca Calugăreanu) 
„Ferry” (regia Daniel 
Nickson) „Fragment viu” 
(regia Bántó Csaba, 
Iszlai József), 
„Blutsbrüder teilen al-
les” (regia Wolfram 
Paulus), „Radio” (regia 
Pünkösti Laura), „Un alt 
Crăciun” (regia Tudor 
Giurgiu), „Morgen” (re-
gia Marian Crișan), „Any 
Given Father” (regia 
Cristan Cîrcu), „Biliard” 
(regia Mészáros Péter), 
„Tetemrehívás” (regia 
Hatházi András).

În ce filme 
a mai jucat 
Levente Molnár

„The Hateful Eight” este  al nouălea lungmetraj al lui Tarantino

În „By the Sea”, Angelina Jolie joacă alături de Brad Pitt

ó Nemes

José Carreras în 
concert la Cluj
Tenorul spaniol José Carreras 
va susţine ultimul concert în 
România la Complexul 
Romexpo din București, pe 26 
noiembrie, de la ora 20.00, ur-
mând ca trei zile mai târziu, pe 
29 noiembrie să susţină un 
concert și la Sala Polivalentă 
din Cluj-Napoca. Organizatorii 
concertului, dar și directorul 
Sălii Polivalente au confi rmat 
faptul că tenorul va susţine un 
concert pe data de 29 noiem-
brie la Cluj-Napoca. José 
Carreras s-a născut pe 5 de-
cembrie 1946, în Barcelona, 
Spania. José Carreras a făcut 
parte și din proiectul „Cei trei 
tenori”, alături de Placido 
Domingo și Luciano Pavarotti, 
cu care a început în 1990 o se-
rie de concerte foarte popula-
re, care au continuat până în 
2003, când Pavarotti s-a retras 
din cauza unor probleme de să-
nătate. Cariera sa cuprinde 
peste 60 de roluri interpretate 
pe marile scene muzicale ale 
lumii, dar și înregistrări cu mari 
artiști care au activat în afara 
ariei muzicii clasice, precum 
Diana Ross, Klaus Meine, 
Charles Aznavour, Sarah 
Brightman etc.

O nouă stagiune 
la Teatrul de Păpuşi 
„Puck” 
Teatrul de Păpuși „Puck” începe 
o nouă stagiune, vineri, 11 sep-
tembrie, de la ora 18:00, când 
va avea loc premiera spectaco-
lului „Răţușca cea urâtă”. 
Povestea lui Hans Christian 
Andersen a fost adaptată de 
Ovidiu Pecican și pusă în scenă 
de regizoarea Varga Máté 
Ibolya. Tot în această toamnă 
Teatrul de Păpuși Puck își propu-
ne să organizeze Caravana 
Păpușilor Puck, cu scopul de a 
prezenta spectacole gratuite co-
piilor români și maghiari. Astfel, 
pe 21 septembrie, de la ora 
12:00, în comuna Buza se va ju-
ca spectacolul în limba maghia-
ră „Dacă aș fi  Matia Corvinul”. 
Pe 22 septembrie, de la ora 
12:30 în Gilău și de la ora 
14:30, în Florești, va avea loc 
reprezentaţia piesei „Croitorașul 
cel isteţ” (în limba română). 

Fenomen 
astronomic rar: 
Super Lună şi 
eclipsă de Lună, 
simultan
Un eveniment astronomic foar-
te rar, ce constă în producerea 
simultană a două fenomene 
spectaculoase – Super Lună și 
eclipsă de Lună -, va avea loc în 
noaptea de 27 septembrie spre 
28 septembrie, informează huf-
fi ngtonpost.com. Un eveniment 
astronomic similar s-a produs în 
urmă cu peste 30 de ani, iar ur-
mătorul va avea peste aproape 
două decenii. Super Luna – sau 
Luna la perigeu – este un feno-
men care apare atunci când 
Luna plină (sau Luna nouă) 
ajunge pe orbita sa la cea mai 
mică distanţă faţă de Terra și a-
pare mult mai mare decât în ce-
lelalte nopţi. În general, se pro-
duc între trei și șase Super Luni 
pe an. În timpul acestei apropi-
eri, diametrul Super Lunii pare 
cu 14% mai mare decât cel al 
Lunii pline obișnuite. Acest feno-
men astronomic va fi  vizibil par-
ţial și din România. „În noaptea 
de 27 spre 28 septembrie se 
produce o eclipsă de Lună, care 
va începe la ora 03:11, va avea 
maximul la 05:47 și se va ter-
mina la 08:23. Luna va apune 
în jurul orei 07.15, așa că nu 
toată eclipsa va fi  vizibilă”, se 
spune pe site-ul Observatorului 
Astronomic „Amiral Vasile 
Urseanu”. Următorul eveniment 
astronomic similar va avea loc 
în anul 2033.

Pe scurt
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Asociaţia Tinerilor 

Creştini Ortodocşi Cluj, în 

parteneriat cu 

Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului va 

organiza la Cluj-Napoca, 

în perioada 4-7 septem-

brie 2015, Întâlnirea 

Tinerilor Ortodocşi din 

Europa. 

Evenimentul va fi o pre-

mieră pentru întreaga lume 

ortodoxă, fiind aşteptaţi să 

participe peste 5500 de ti-

neri din ţară, din Republica 

Moldova, din diaspora ro-

mânească, dar şi din ţări 

precum: Rusia, Grecia, Ucrai-

na, Bulgaria, Serbia, Polo-

nia, Cehia şi Slovacia, Fin-

landa, Albania, Cipru, Geor-

gia, Siria, Iordania şi Pales-

tina.

Proiectul Întâlnirii poartă 

titlul „Tinerii ortodocşi împre-

ună pentru viitorul Europei” 

şi este realizat cu sprijinul fi -

nanciar al Primăriei şi Consi-

liului local Cluj-Napoca, al 

Consiliului Judeţean Cluj şi al 

Secretariatului de Stat pentru 

Culte.

Evenimentul se înscrie în 

calendarul principalelor ma-

nifestări din cadrul proiec-

tului Cluj – Capitala Euro-

peană a Tineretului 2015 şi 

vine să arate grija Bisericii 

pentru educaţia şi viitorul ti-

nerilor, dar şi să ofere Orto-

doxiei româneşti oportunita-

tea de a-şi afi rma deschide-

rea europeană şi ecumenică. 

Această Întâlnire poate fi  dă-

tătoare de ton nu doar în Bi-

serica noastră, ci în întrea-

ga lume ortodoxă europea-

nă, care are nevoie de un fo-

rum permanent de întâlnire 

a tinerilor.

Întâlnirea Tinerilor 
Ortodocşi din Europa, 
în acest week end la Cluj 

12 tineri rromi au fost 

botezaţi de Mitropolitul 

Clujului, vineri, 28 august 

2015, în Parohia „Sfântul 

Moise Arapul” din comu-

nitatea clujeană Pata Rât 

la fi nalul Sfi ntei Liturghii 

ofi ciate cu prilejul hramu-

lui. 

„Sfântul Moise Arapul” e-

ra etiopian. Era tuciuriu la 

faţă, a fost omul lui Dumne-

zeu, mai apoi s-a nevoit în 

pustia Schetică dar rămâne 

un sfânt drag tuturor oame-

nilor iar eu cred că în mod 

special credincioşilor din a-

ceastă colonie din Pata Rât. 

Cel ce se îngrijeşte din punct 

de vedere duhovnicesc de a-

ceastă colonie este părintele 

Gelu Săvărăşan care a fost 

hirotonit tocmai pentru aceas-

tă colonie. Noi credem că ori-

cât de greu ar fi  şi oricât de 

multă sărăcie şi necazuri ar 

fi , totuşi prezenţa Domnului 

Hristos în mijlocul coloniei 

aduce o noimă şi dă tuturor 

lucrurilor o anume direcţie 

pozitivă. Să dea Dumnezeu 

ca aceşti 12 copilaşi, şi la ur-

ma urmei şi ceilalţi tineri din 

colonie, să crească sănătoşi, 

cuminţi şi să se bucure de ei 

părinţii şi naşii”, a spus În-

altpresfi nţitul Părinte Andrei, 

Mitropolitul Clujului.

La fi nalul slujbei, Înaltpre-

sfi nţitul Andrei le-a acordat 

acestora câte o carte de rugă-

ciuni cu binecuvântare arhi-

erească şi câte un ajutor fi -

nanciar. Cei 12 tineri încreş-

tinaţi au primit şi partea co-

piilor cu Sindrom Down de la 

Centrul Educaţional „Raluca” 

din Someşeni, brăţări confec-

ţionate de ei şi dulciuri. Aceş-

tia au venit însoţiţi de coor-

donatorul centrului, părinte-

le Ioan Avram.

12 tineri din Pata Rât, încreştinaţi 
de Mitropolitul Clujului

În avanpremiera Întâlnirii 

Tinerilor Creştini 

Ortodocşi din Europa, 

organizată la Cluj-Napoca 

în perioada 4-7 septem-

brie 2015, Mitropolitul 

Clujului a declarat într-o 

conferinţă de presă că 

acest eveniment îşi propu-

ne să îi aducă mai aproa-

pe pe tinerii creştini, care, 

în acest fel, îşi pot arăta 

sprijinul reciproc şi dra-

gostea unul faţă de celă-

lalt.

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei a vorbit în acest sens 

despre soarta actuală a imi-

granţilor din Europa, cu atât 

mai mult cu cât la întâlnire 

vor participa şi grupuri apar-

ţinătoare comunăţilor orto-

doxe din Siria şi Palestina. 

Ierarhul a arătat că refugia-

ţii trebuie primiţi cu bună-

tate dar a ţinut să sublinie-

ze că primirea acestora nu 

ar trebui să ducă la o schim-

bare a confi guraţiei spiritu-

ale a Europei:

„Tocmai faptul că tinerii 

creştini ortodocşi se întâlnesc 

aici este un mod de a-şi măr-

turisi credinţa şi în acelaşi 

timp o modalitate ca ei tine-

rii, fi ind creştini să aibă în 

sufl et şi dragostea faţă de se-

meni. Aceste valuri de emi-

granţi care pleacă de acolo 

nu pleacă de bine, ci pleacă 

de rău. Ei, oamenii aceştia 

trebuiesc primiţi cu bunăta-

te. Şi cine să îi primească în 

acest fel dacă nu tinerii, pen-

tru că cei mai mulţi sunt de 

vârsta lor”.

„Suntem oameni buni, de 

aceea trebuie să respectăm 

credinţa tuturor minorităţi-

lor”.

Pe de altă parte, Înaltpre-

sfi nţitul Andrei a precizat că 

România este o ţară creştină 

şi că discuţia privind con-

struirea moscheii din Bucu-

reşti nu trebuie hiperboliza-

tă: „Sigur că România este o 

ţară creştină, dorim să rămâ-

nem o ţară creştină, dar creş-

tinii sunt oameni buni şi 

atunci trebuie să respectăm 

şi credinţa minorităţilor, a 

altor oameni pe care Dum-

nezeu i-a îngăduit să locu-

iască cu noi în România. Au 

şi ei tradiţia lor, au şi ei re-

ligia lor pe care trebuie să o 

respectăm. Eu cred că acest 

lucru nu trebuie hiperboli-

zat şi să-i dăm o importan-

ţă pe care la urma urmei nu 

o are”, a mai spus Mitropo-

litul Clujului.

Întâlnirea jurnaliştilor clu-

jeni cu Mitropolitul Andrei 

a avut loc miercuri, 2 sep-

tembrie 2015, la Centrul Epar-

hial al Arhiepiscopiei Cluju-

lui. În cadrul conferinţei de 

presă s-au discutat toate de-

taliile legate de Întâlnirea Ti-

nerilor Creştini Ortodocşi din 

Europa, organizată de Arhi-

epuscopia Clujului.

ÎPS Andrei: „Statele europene trebuie să nu-şi uite spiritualitatea!”

† DANIEL
Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române

Binecuvântăm şi apreci-

em organizarea Întâlnirii 

Tinerilor Ortodocşi din 

Europa, la care participă 

şi invitaţi din Palestina, 

Iordania, Siria şi Africa, 

la Cluj-Napoca între 4-7 

septembrie 2015. Este un 

eveniment deosebit de 

comuniune şi bucurie 

creştină, dar şi de mărtu-

risire a propriei identităţi 

eclesiale.

Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române a apreciat 

şi aprobat această iniţiativă a 

Arhiepiscopiei Vadului, Felea-

cului şi Clujului, precedată 

anii trecuţi de cele două Re-

uniuni Naţionale ale Tineri-

lor Ortodocşi de la Baia Ma-

re.

Prima întâlnire a tinerilor 

ortodocşi din Europa, cu re-

prezentanţi şi de pe alte con-

tinente, poate constitui un mo-

ment semnifi cativ de împăr-

tăşire reciprocă a bucuriilor 

credinţei creştine ortodoxe tră-

ite de tineri azi, în pofi da mul-

tor probleme.

Unifi carea Europei doar din 

punct de vedere economic sau 

mercantil, fără a se lua în sea-

mă dimensiunea moral-spiri-

tuală a vieţii persoanelor şi 

popoarelor, rămâne o unifi ca-

re fragilă şi superfi cială.

Criza moral-spirituală a lu-

mii de azi are multe aspecte 

dureroase, ca de pildă: con-

fuzie, relativism moral şi des-

considerarea virtuţilor mora-

le tradiţionale, sub pretextul 

afi rmării libertăţii omului mo-

dern, instabilitatea familiei, 

avortul şi divorţul şi chiar 

prostituţia sunt în continuă 

creştere; confl ictul între gene-

raţii, extinderea corupţiei în 

viaţa societăţii, extinderea vi-

olenţei, ca urmare a extinde-

rii setei de câştig sau a dispe-

rării, sunt semnalate zilnic de 

mijloacele de comunicare în 

masă.

În acest context, tineretul, 

în special, şi credincioşii mi-

reni, în general, trebuie să fi e 

ajutaţi de păstorii lor sufl eteşti, 

de părinţii duhovniceşti şi de 

către profesorii de teologie să 

poată discerne în vreme de cri-

ză şi de confuzie între: Duhul 

lui Hristos şi duhul lumii că-

zute, între dreapta credinţă şi 

falsa credinţă, între libertatea 

sfântă de a face binele şi liber-

tatea demonică de a face răul, 

între iubirea sfântă şi iubirea 

înşelătoare sau ipocrită, cu in-

teres ascuns.

Intensifi carea vieţii spiritu-

ale şi înnoirea ei în Ortodoxie 

nu se face prin împrumutări 

şi inovaţii eterodoxe, ci prin 

punerea în practică a sfaturi-

lor marilor duhovnici, şi anu-

me: rugăciunea zilnică, rugă-

ciunea lui Iisus, spovedania 

deasă la un părinte duhovnic, 

postul şi milostenia, pelerina-

je la hramuri de biserici şi mă-

năstiri, prietenie cu oameni 

care au o credinţă puternică, 

fără, însă, a fi  fanatici sau ex-

tremişti. Dezvoltarea conşti-

inţei că fi ecare credincios de 

azi trebuie să fi e membru viu 

şi duhovnicesc al Bisericii, ca-

re suferă când Biserica este 

încercată, dezbinată, batjoco-

rită sau slăbită, şi care se bu-

cură atunci când simte că Bi-

serica se conformează în cu-

vânt şi faptă cu Evanghelia 

lui Hristos, devenind un lu-

crător al Învierii omului şi un 

spital de vindecare a sufl etu-

lui acestuia rănit de păcate 

sau de patimi egoiste.

Angajarea tineretului în 
înnoirea vieţii spirituale şi 
în lucrarea fi lantropică a Bi-
sericii este astăzi o necesi-
tate şi un semn al faptului 
că Biserica foloseşte liberta-

tea spre slava lui Dumnezeu 
şi mîntuirea oamenilor.

Cooperarea tinerilor orto-

docşi din diferite Biserici atât 

la intensifi carea vieţii spiritu-

ale cât şi la dezvoltarea dia-

coniei sociale, fi lantropice, va 

întări şi mai mult comuniu-

nea ortodoxă şi va da mai mult 

curaj Bisericii întregi, de a 

mărturisi ortodoxia credinţei 

prin ortopraxia faptelor bune.

Tânărul iubitor de rugăciu-

ne şi de sfi nţenie este un tâ-

năr creştin luptător (cf. Efe-

seni 6, 10-17), care apără du-

hovniceşte dreapta credinţă şi 

sfi nţenia vieţii ca fi ind porţi-

le vieţii veşnice, cultivă iubi-

rea faţă de Dumnezeu prin 

rugăciune şi iubirea de semeni 

prin fapte bune şi arată fi de-

litate în prietenie, în viaţa de 

familie şi în comunitatea bi-

sericească.

Pentru dumneavoastră, ti-

neri ortodocşi din Europa şi 

din alte continente, modele 

de formare şi de bună vieţu-

ire creştină sunt în primul 

rând Hristos şi Sfi nţii Lui, ca-

re au mărturisit şi au trăit de-

plin credinţa Bisericii în via-

ţa lor şi au reuşit să învingă, 

prin înţelepciunea şi smere-

nia lor, patimile egoiste, gre-

utăţile vieţii şi propriile lor 

neputinţe. Având nădejde în 

ajutorul lui Hristos şi al Sfi n-

ţilor Lui, vă întâmpinăm, dragi 

tineri, cu îndemnul de a spo-

ri mereu în credinţă şi în fap-

te bune, cultivând iubirea de 

Dumenezeu şi de aproapele, 

în orice vreme şi în orice loc.

Dorim tuturor organizatori-

lor şi participanţilor la acestă 

mare Întâlnire a Tinerilor Orto-

docşi din Europa ani mulţi şi fe-

riciţi, cu sănătate şi mântuire, 

pace şi bucurie, sporind mereu 

în fapte bune, spre slava lui 

Dumnezeu şi binele oamenilor!

Cu părintească dragoste în 

Hristos, binecuvântare şi mul-

tă preţuire.

Tinerii ortodocşi, împreună pentru 
valorile creştine ale Europei
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ANGAJEAZĂ 

pentru

MUNCITORI
în vederea califi cării în meseria de

Confecţioner în Cablaje Auto

OFERTA SALARIALĂ

• posibilitatea unui câștig lunar de 1536 lei brut +
• tichete de masă
• transport gratuit asigurat

ALTE BENEFICII SALARIARE 

• bonus de familie
• bonus prezenta
• bonus calitate
• productivitate
• bonus pentru copii,
 •  bonus de fi delitate, prime de Paști și Crăciun și ore 

suplimentare plătite 200%.

Cerinţe: Distingerea culorilor, disponibilitate program în 3 schimburi.

Mediu de lucru curat, organizat și modern.

Dacă ești interesat sună la numărul de telefon gratuit în orice reţea

0800 0800 70

Compania de Apă ARIEŞ continuă procesul 
de dezvoltare şi modernizare

Proiectul „Extinderea și reabili-
tarea sistemelor de apă și apă uza-
tă în regiunea Turda – Câmpia Tur-
zii”, este un proiect în care s-au re-
alizat economii în valoare de apro-
ximativ 6 milioane euro + TVA. Ac-
cesarea economiilor rezultate în ur-
ma implementării măsurilor pro-
gramate pentru perioada 2013 – 
2015 poartă denumirea de: „Inves-
tiţii și dotări pentru îmbunătăţirea 
capacităţii de operare a Companiei 
de Apă Arieș Turda.”

Proiectul evoluează continuu și 
pas cu pas ajunge să își atingă obiec-
tivele propuse: modernizarea siste-
mului de alimentare cu apă și apă 
uzată din arealul de deservire al 
CAA, precum și achiziţionarea de că-
tre CAA a unor utilaje și echipamente de ultimă generaţie, cu scopul de a crește capacita-
tea de operare, de a completa și efi cientiza capacitatea operatorului privind reducerea pier-
derilor de apă și, totodată de a asigura creșterea randamentului de mentenanţă a reţele-
lor de apă uzată.

„În cursul anului 2014, Compania de Apă Arieş a efectuat demersuri susţinute pe langă AM 
POS Mediu cu scopul de a utiliza o parte din economiile realizate în cadrul proiectului „ Extin-
derea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii”.

Astfel, în data de 2 septembrie 2015 au fost aduse şi predate la CAA de către fi rma SC 
TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL, trei buldoexcavatoare marca JCB. Modelul 
de excavatoare livrate este JCB 3CX. Contractul se numeşte "Echipamente Operaţionale – 
Lot 1“ şi are o valoare de 1.176.102,00 Lei fara TVA. În cadrul acestui contract urmează să 
se mai livreze un excavator JCB, model JCB 1CX.

În aceeaşi zi au mai fost furnizate de fi rma SC LEADER ECO SRL, echipamentele: Sistem 
de înregistrare a zgomotelor de pierderi cu logger; Generator de impulsuri pentru localiza-
rea conductelor nemetalice; Loggeri de presiune şi de date; Microfon cu protectie la vânt; 
Obturator mecanic pentru conducte polietilenă 16-63 mm; Obturator hidraulic pentru con-
ducte polietilenă 63-200 mm; Obturator hidraulic pentru conducte polietilenă 180-250 mm; 
Obturator hidraulic pentru conducte polietilenă 250-400 mm; Unitate mobilă de inspecţie 
video a racordurilor Dn 50-200 mm; Sistem de încălzire şi recirculare apă caldă pentru au-
tocurăţitoare combinate minim 34 KW. Valoarea contractului este de 409.500 lei.

Ceea ce ne-am propus, realizăm: procesul de montare a contoarelor cu citire la distanţă 
este în derulare, continuă procesul de achiziţionare a utilajelor şi echipamentelor de ultimă 
generaţie, se reabilitează şi modernizează clădirile administrative ale CAA (de pe strada 
Axente Sever) şi spaţiul operaţional de pe strada G-ral Dragalina, lucrări ce fac parte din con-
tractul denumit: „Reabilitare clădiri şi spaţii operaţionale”.

Fiecare pas pe care îl facem, aduce cu sine o realizare şi implicit, un progres. Dorim să 
fi m un operator performant, a cărui preocupare este oferirea unor servicii de calitate către 
cetăţeni.” Director General al CAA, Cristian Octavian Matei.

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE HEPATOLOGIE 
„PROF. DR. O. FODOR“ CLUJ-NAPOCA

Scoate la

CONCURS
următoarele posturi:

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869 din 9 iulie 2015

•  1/2 post temporar vacant de medic, grad specialist, specialitatea gastroenterologie 
pe perioadă determinată de la 01.10.2015-03.07.2017 la Secţia Clinică 
Gastroenterologie II

•  1/2 post temporar vacant de medic, grad specialist, specialitatea radiologie şi 
imagistică medicală pe perioadă determinată de la 01.10.2015-18.06.2016 la 
Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

•  1/2 post temporar vacant de medic, grad specialist, specialitatea anestezie şi terapie 
intensivă pe perioadă determinată de la data de 01.10.2015-18.06.2016 la Secţia 
Clinică ATI I

Condiţii de participare la concurs:
–  deţine gradul de medic specialist în specialitatea postului și are drept de liberă 

practică
–  nu a fost sancţionat de către Colegiul Medicilor și de către unităţile sanitare la care 

a activat

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care dorește să concureze;
b)  copia de pe diploma de medic și adeverinţă/certifi cat de confi rmare în gradul 

profesional;
c) copie a certifi catului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d)  dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile 

prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv 
la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modifi cările și completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau 
d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog 
și chimist, înfi inţarea, organizarea și funcţionarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor 
și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g)  certifi cat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fi zic și neuropsihic 

pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h)  chitanţa de plată a taxei de concurs.

Candidaţii vor depune dosarele de înscriere la conurs la sediul instituţiei, str. Constanţa 
nr. 5, Cluj-Napoca, la Serviciul R.U.N.O.S.

Tematica pentru concurs este publicată la sediul instituţiei, str. Constanţa nr. 5, 
Cluj-Napoca și pe site-ul instituţiei www.irgh.ro.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui 
anunţ, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicare, 
dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Taxa de concurs este stabilită la valoarea de 150 lei pentru fi ecare participant.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, str. Constanța, nr. 5, tel. 0264/334913

PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic”
Labirintul: Încercările focului
J: 20:00

Micuţul Nicolas în vacanţă
Zilnic: 14:00

Vibrează cu mine
Zilnic: 17:00

Transporter: Moştenirea
V-Mi: 20:00, 23:00; J: 23:00

Cinema Victoria
Vânătorii de oameni
V: 20:00; S, Mi, J: 22:30; L: 17:30

Vibrează cu mine
V: 17:30; D: 15:00; L: 20:00; Ma: 
22:30; Mi: 15:15

Transporter: Moştenirea
V, L: 22:30; S: 20:00; Mi: 17:30

Secretul nasturelui de sidef
V: 15:00; D, Ma: 17:30; L: 15:15

În lipsa raţiunii
S, J: 17:30; D: 22:30; L: 15:00; 
Ma: 20:00

Vacanţa cu peripeţii
Ma: 15:15

Micuţul Nicolas în vacanţă
S: 15:00

Barbie şi tabăra de muzică 
(dublat)
V-D: 13:00

Cinema City Polus
Southpaw 2D
V – Ma 19:10, 21:40; Mi – J 21:40

Vacation
V – J 15:30, 17:30, 19:40, 22:00

Self/less 2D
V – Ma 19:00

The transporter refueled 2D
V, L – J 14:20, 16:20, 18:20, 
20:20, 22:20; S – D 12:20, 14:20, 
16:20, 18:20, 20:20, 22:20

Hitman:Agent 47 2D
V – J 15:50, 17:50, 20:00, 22:10

The Man from U.N.C.L.E. 2D
V, L – J 14:40, 17:00, 19:20, 
21:50; S – D 17:00, 19:20, 21:50

Ricki and the Flash 2D
Mi – J 19:30

The Fantastic Four 2D
V – J 13:40

Mune, le gardien de la lune 3D 

dubbed
S – D 12:50, 14:50

Mission: Impossible – Rogue 
Nation 2D
V – J 18:10

Maya the bee 3D Dubbed
V, L – J 13:10, 15:10, 17:10; S – D 
11:20, 13:10, 15:10, 17:10

Minions 3D dubbed
V, L – J 13:00, 15:00, 17:00; S – D 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Sinister 2 2D
V – Ma 21:30; Mi – J 19:00

Maze Runner:The scorch trails 
2D
Mi – J 21:10

We are your friends 2D
V, L – J 14:50, 16:50, 18:50, 
21:00; S – D 12:50, 14:50, 16:50, 
18:50, 21:00

Irrational man 2D
V – J 16:10, 20:50

Paper Towns 2D
V, L – J 13:50; S – D 11:20, 13:50

Barbie: Rock'n Royals 2D 
dubbed
S – D 12:00

Inside Out 3D dubbed
V, L – J 13:20; S – D 11:10, 13:20

Cinema City Iulius
Self/less 2D
V, L – Ma 19:10, 21:30; S – D 
21:30; Mi – J 16:20, 21:50

Sinister 2 2D
V – J 21:00

Maya the bee 3D Dubbed
V, L – J 14:40, 16:40, 18:30; S – D 
11:00, 12:50, 14:40, 16:40, 18:30

The Man from U.N.C.L.E. 2D
V, L – J 14:20, 16:40, 20:20, 
22:40; S – D 16:40, 20:20, 22:40

Hitman:Agent 47 2D
V – J 13:30, 15:40, 17:50, 19:50, 
22:00

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
S – D 11:30

Barbie: Rock'n Royals 2D 
dubbed
V, L – J 13:40, 15:40; S – D 11:50, 
13:40, 15:40

We are your friends 2D
V, L – J 13:20, 15:30, 17:30, 

19:30, 21:40; S – D 11:20, 13:20, 

15:30, 17:30, 19:30, 21:40

The Fantastic Four 2D
V – J 18:50

Minions 3D dubbed
V, L – J 13:10, 15:10, 17:10ș S – D 

11:10, 12:20, 13:10, 15:10, 17:10

Ricki and the Flash 2D
S – D 19:10; Mi – J 22:00

Mune, le gardien de la lune 3D 
dubbed
S – D 11:30, 13:30, 15:20, 17:20

Inside Out 3D dubbed
V, L – J 14:00; S – D 11:50, 14:00

Southpaw 2D
V – J 20:00, 22:30

Paper Towns
V – S, L – J 17:40

The transporter refueled 2D
V, L – J 14:00, 16:00, 18:00, 

20:10, 22:20; S – D 11:55, 14:00, 

16:00, 18:00, 20:10, 22:20

Vacation
V, L – J 13:50, 16:10, 18:20, 

20:30, 22:50; S – D 11:40, 13:50, 

16:10, 18:20, 20:30, 22:50

Mission: Impossible – Rogue 
Nation 2D
V, L – Ma 16:30, 19:20, 22:00; S – 

D 19:20, 22:00; Mi – J 16:30, 

19:20

Irrational man 2D
V – J 19:00, 21:10

Maze Runner:The scorch trails 
2D
Mi – J 19:10

Pixels 3D
V, L – J 14:10; S – D 14:20

Ant-Man 3D
V – Ma 16:20



8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

Vând urgent în Florești, zona 
Terra, pe Dumitru Mocanu 

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

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

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

mp, suprafaţa utilă: 120 mp.

Există posibilitatea și de 
schimb cu apartament 2 

camere în cart. Grigorescu și 
plata diferenţă.

Preţ negociabil 90.000 euro.

Tel. 0756-091.346

CASE/CABANE

¤ Vând casă veche în Florești, ca-
sa, grajdul și grădina în supr. to-
tală de 742 mp, str A. Iancu, front 
16 m. Tel. 0751-824853 sau 
0742-097455. (3.7)

¤ Vând casă cu 2 camere, preţ 
200 euro/mp, construit, cu teren 
500 mp, plan. Inf. suplimentare 
la tel. 0723-424624. (3.7)

¤ Vând cabană la munte, în Va-
lea Ierii, supr. 72 mp, cu toate 
utilităţile, preţ 16500 euro, nego-
ciabil. Inf. la tel. 0724-443744 
(3.7)

¤ P.F. caut casă modestă, veche, 
nu foarte mare, cu grădină mică, 
singur în curte, cu acte în regulă 
în cartierele Gheorgheni, Bulga-
ria, zona Abator. Exclus agenţii. 
Aștept oferte la tel. 0264-439296 
(3.7)

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Aștept 
oferte la tel. 0740-240238. (4.7)

¤ Vând cabană în Băișoara, sat 
Răsinet, 3 camere, utilităţi, teren 
în supr. de 600 mp, ieftină. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0724-443744. (5.7)

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, situat la intrarea Turda-Dăbă-
gău, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană E60, vis-à-vis de Căminul 
de vârstnici Sfânta Sava, teren 
compact, curent electric, carte 
funciară, poziţie și locaţie foarte 
bună pentru construcţie de anver-
gură, preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (3.7)

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren intavilan în Mărișel, 
supr. 12200 mp, zonă centrală, 
front la drum principal 90 m, cu-
rent electric, apă, carte funciară, 
preţ 10 euro/mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0744-653097. 
(4.7)

¤Vând 6 ha teren, cart. Iris, pe 
str. Giuseppe Verdi, zona de case, 
la intrare în sat Valea Fânâţelor, 
preţ 10 euro/mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0744-653097. 
(4.7)

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

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

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ 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. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-

tura spre Apahida. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

SCHIMBURI

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Inf. la tel. 0748-945.449. (3.7)

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ 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 seri-
ozitate. 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 serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Angajăm în Cluj: zugravi, rigip-
sari, muncitori necalifi caţi.
Salariu atractiv.
Telefon: 021-313.43.79. (9.20)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer şi ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

SERVICII

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând TV color marca ”Techni-
sat”, cu diagonala de 70 cm, cu 
telecomandă, preţ 270 RON, pu-
ţin negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (3.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(3.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 
0722-886013. (3.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(3.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(10.9)

UZ CASNIC

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

UZ CASNIC

¤ Vând copiator marca XEROX 
5013 pentru piese de schimb. Inf. 
la tel. 0745-569336. (3.7)

MEDICALE

¤ Vând depărtător chirurgical din 
inox, nou, pentru operaţii pe ab-
domen deschis. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (3.7)

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidroterapie și hi-

dromasaj. Inf. suplimentare la tel. 
0723-064864. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de 18 cm, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-432680. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut Singer, 
pentru piele și textile, și mașină 
de cusut Durkopp pentru piele. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0741-974569. 
(2.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, 240 cm, cu fund rigid, de 3 
persoane, cu accesorii, vâsle, sca-
une gonfabile, vestă de salvare 
peste 120 kg, motor electric 
“Saylor”, nou, sonar cu suport, 4 
beţe de pescuit telescopice, două 
buc. pentru spining și două pen-
tru crap. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (3.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (4.7)

¤ Vând răcitor lapte, digital, 
300/890 litri, ieftin. Sunaţi la tel. 
0723-424624. (5.7)

¤ Vând 24 scaune inox noi, exce-
lente pentru bistro, preţ 52 RON. 
Tel. 0723-424624. (5.7)

¤ Ieftin! Lichidare fermă, plug, ră-
citor lapte, mașina de recoltat 
cartofi , presă balotieră, greble. 
Inf. la tel. 0724-443744. (5.7)

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

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

ANIMALE

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

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc pentru relaţie 
serioasă, căsătorie, domn din zo-
dia, berbec, rac, gemeni, capri-
corn, născut între anii 1972-1973, 
1975-1976, 1982-1983, 
1964-1965. Eu, născută în anul 
1971, cu aspect fi zic plăcut, fără 
obligaţii, romantică. Aștept răs-
puns prine-mail: zselenszki@ya-
hoo.com, cu loc de întâlnire în 
Cluj-Napoca. (3.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie mare de șerveţel 
de masă, veche, din anii 
1960-1970, în stare bună. Tel. 
0749-174082. (1.5)

¤ Cumpăr colecţie de insigne ro-
mânești, poze vechi, fanioane, 
fotbaliști, medalii, decoraţii, foto-
grafi i, cer și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (1.5)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, insigne, afi -
șe, brichete, reclame, etc. Aștept 
oferte serioase. Tel. 
0749-174082. (1.5)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton, de bere, suc, apă, de pre-
ferat românești, rog oferte seri-
oase. Inf. la tel. 0749-174082 
(1.5)

PIERDERI

¤ Lichidator desemnat de O.R.C. 
Cluj la S.C. HUN AGROCOM 
S.R.L., prin rezoluţia nr. 
4110/26.02.2015, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 4, 
Bl. M2, Ap. 20, jud. Cluj, C.U.I. 
5022484, J12/4111/1993, de-
clar pierdut CERTIFICATUL DE ÎN-
REGISTRARE la O.R.C. de pe lângă 
Tribunalul Cluj a S.C. HUN AGRO-
COM S.R.L. Se declară nul. (1.1).

¤ Napoli Center S.R.L. cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Colonia Bor-
hanci, F.N., J12/883/1999, C.U.I. 
12277928, declar pierdut certifi -
cat constatator 
nr.14548/01.03.2007 și anexele 
la punctele de lucru. Se declară 
nule. (1.1)

¤ Pierdut Certifi cat de competen-
ţă profesională pentru transportul 
rutier de marfă nr. 26481, valabil 
până la 20.04.2017, pe numele 
NEMES ERVIN. Îl declar nul. (1.1)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONA-
LĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ 
prin SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL 
TURDA, cu sediul în Turda, str. 

P-ţa Romana, nr. 15B, vinde la li-
citaţie publică în data de 
16.09.2015, ora 11, bunurile 
imobile constând în imobil de tip 
spaţiu comercial compus din 1 ca-
mera și dependinţe cu suprafaţa 
utilă de 29,05 mp cu S â 11/277 
parte teren în proprietate și 72 
mp cale de acces, bunuri proprie-
tate a debitorului PUȘCAȘ ADRI-
AN MARCEL, CNP 
1831227124627; preţul de eva-
luare sau de pornire a licitaţiei fi -
ind de 68080 lei. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
SFM Turda, str. P-ţa Romana, nr. 
15B, camera 6, telefon 
0264314941, interior 122, sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro-anun-
turi-vanzarea prin licitaţie a bunu-
rilor sechestrate. (1.1)

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONA-
LĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ 
prin SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL 
TURDA, cu sediul în Turda, str. 
P-ţa Romana, nr. 15B, vinde la li-
citaţie publică în data de 
16.09.2015, ora 12, bunurile 
imobile constând în imobil de tip 
apartament compus din 2 came-
re și dependinţe, cu S â 
16,68/1150 parte teren în pro-
prietate, bunuri proprietate a de-
bitorului BUGLEA CRISTIAN IOAN, 
CNP1750415126212; preţul de 
evaluare sau de pornire a licitaţiei 
fi ind de 100400 lei. Informaţii su-
plimentare pot fi  obţinute la se-
diul SFM Turda, str. P-ţa Romana, 
nr. 15B, camera 6, telefon 
0264314941, interior 122, sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro-anun-

turi-vanzarea prin licitaţie a bunu-
rilor sechestrate. (1.1)

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONA-
LĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ 
prin SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL 
TURDA, cu sediul în Turda, str. 
P-ţa Romana, nr. 15B, vinde la li-
citaţie publică în data de 
16.09.2015, ora 13, bunurile 
imobile constând în imobil de tip 
apartament compus din 2 came-
re și dependinţe cu S â 16/659 
parte teren în proprietate, bunuri 
proprietate a debitorului PATRAS-
CU GHEORGHE MARIUS, CNP 
1591028126204; preţul de eva-
luare sau de pornire a licitaţiei fi -
ind de 86300 lei. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
SFM Turda, str. P-ţa Romana, nr. 
15B, camera 6, telefon 
0264314941, interior 122, sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro-anun-
turi-vanzarea prin licitaţie a bunu-
rilor sechestrate. (1.1)

SALICE COMPROD
angajeaza

– 2 manipulanti 
(manipulare blaturi 

si coli de pal)

– 1 tamplar 
(prelucrare pal). 

Detalii la tel. 
0733-334.765

60%
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SC SKY ZEPP SRL 
angajează

Strungar şi operator cu experienţă pe C.N.C.

C.V. se vor trimite pe 

e-mail la skyzepp.ro@gmail.com.

Informaţii la tel: 0726-335.546

Firmă Distribuţie 
angajează

REPREZENTANT VÂNZĂRI
cu experienţă în instalaţii.

Rugăm C.V.-uri la e-mail: 
angajari.vanzari@gmail.com

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. SINAIA S.A. – HOTEL RINA SINAIA
situat în SINAIA, B-dul CAROL I nr. 8,

angajează:

RECEPŢIONERI
Condiţii: studii superioare, cunoscător limba engleză

Benefi cii:  Perspectiva afi rmării într-un domeniu dinamic și 
modern, posibilitatea de ascensiune profesională; 
suport intern pentru atingerea obiectivelor; cazare 
și masă

CV-urile vor fi  trimise la 
fax: 0244-302922; e-mail: hr@sinaia.rinahotels.ro

sau vor fi  depuse la secretariatul SC SINAIA SA

Relaţii suplimentare la tel: 
0244 – 302910; 0244 – 302911

ANUNŢ DE ANGAJARE

Se angajează 

Șoferi cu C+E,
pentru a lucra cu TIR pe Comunitate,

la fi rma de Transporturi frigorifi ce 
TROTA din Cluj.

Cei interesaţi trebuie să aibă toată documentaţia valabilă, 
la zi și fără antecedente penale și rutiere.

Se garantează importante condiţii de salarizare.

Selecţiile se vor face:
Zilnic la birul Trota din Cluj, str. Baladei 2A.

– 1 septembrie: București

– 8 septembrie: Timișoara și Constanţa;

– 9 septembrie: Brăila și Tg. Jiu;

– 10 septembrie: Bacău și Brașov

– 11 septembrie: Suceava și București

CV și informaţii la soferitir@trota.ro 
și 0740-295.418

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primăria Vultureni anunţă

CONCURS DE RECRUTARE în data de 25.09.2015, la 
sediul Primăriei comunei Vultureni, judeţul Cluj, situat in 
localitatea Vultureni nr.73, pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată în cadrul Compartimentului Centrul de 
Informare Turistică a următoarelor posturi contractuale:

1 post –  Inspector de specialitate (ghid de turism), gradul 
debutant;

1 post –  Inspector de specialitate (agent de turism), 
gradul debutant.

Condiţii generale pentru participarea la concurs: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţii specifi ce de ocupare:
1)  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

2)  absolvent al unui curs de ghid/agent de turism absolvit 
cu Certifi cat de califi care profesională recunoscut de 
M.M.F.P.S.P.V. și M.E.N.

3) fără vechime în specialitatea studiilor absolvite;
4)  cunoștinţe de operare pe calculator – Word, Excel, 

Power Point, Internet ;
5) cunoștinţe de limba engleză;
6) spirit analitic și capacitate de sinteză;
7) abilităţi de comunicare;
8) capacitate de lucru în echipă.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în 
perioada 07.09.2015 – 21.09.2015 de luni până vineri 
între orele 7.30-15.30, la sediul Primăriei comunei Vultureni, 
judeţul Cluj situat in localitatea Vultureni nr.73.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei 
Vultureni, Judeţul Cluj, tel: 0264/271078.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria comunei Aschileu, judetul Cluj organizeaza 
concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer – functie 
contractuala

Conditii de participare: Sa detina carnet de conducere 
categoria D. Sa aiba experienta in munca , vechime 10 ani; 
sa detina atestat pentru transport persoane, fara antecedente

Data si locul desfasurarii concursului:29 septembrie 2015 
ora 1000 la sediul Primariei comunei Aschileu din Aschileu 
Mare nr. 179, judetul Cluj. Dosarele de inscriere se pot 
depune pana la data de 25 septembrie 2015 ora 1000

Alte relatii se pot obtine de la secretariatul Primaria 
Aschileu, judetul Cluj la numarul de telefon: 0264-286765.

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Primaria oraşului Huedin, organizează concurs pentru 
ocuparea urmatorului post contractual aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, modifi cat și completat de H.G.nr.1027/2014, 
în cadrul instituţiei.

Denumirea postului – Şofer I-post contractual pe perioada 
nedeterminată.

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
– nivelul studiilor: permis conducere categoria B,C,E,D.
– atestat în transport persoane
Data, ora și locul de desfășurare a concursului : 30.09.2015 

ora 11.00, la sediul Primariei orasului Huedin,sala de 
ședinţe.

Data limita până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 25.09.2015 ora 16.00 la 
sediul Primăriei orașului Huedin.

Date contact: tel.0264/351548, pagina de internet, 
e-mail secretariat@primariahuedin.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează 
concurs în data de 23.09.2015, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Îngrijitoare: 29 posturi;
- Brancardier: 7 posturi.
- Spălătoreasă: 4 posturi
- Bucătar: 4 posturi
- Muncitor necalifi cat bucătărie: 6 posturi
- Instalator: 1 post
- Sudor: 1 post
- Zidar: 1 post
- Electirician: 1 post
- Muncitor necalifi cat pentru neutralizator deșeuri: 1 post
- Ingrijitor curte: 1 post
- Portar: 2 posturi
- Curier: 1 post

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

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 
et. II, cam.22, in perioada 02.09.2015-15.09.2015, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA

anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 

în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează 

concurs în data de 28.09.2015, conform prevederilor HG 

nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Infi rmier: 50 posturi;

- Tehnician de radiologie licenţiat: 2 posturi;

- Asistent de laborator clinic licenţiat: 1 post,

- Asistent medical licentiat: 1 post;

Informaţiile detaliate despre calendarul concursuului și 

condiţiile de participare sunt afi șate la sediul Spitalului.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 

et. II, cam.22, in perioada 07.09.2015-18.09.2015, dupa 

urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 

12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează 
concurs în data de 24.09.2015, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Șef birou administrativ-economist: 1 post;
- Economist la Servciul aprovizionare-transport: 1 post
- Consilier juridic: 1 post
- Operator calculator: 1 post
- Inginer de sisten: 1 post

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 
et. II, cam.22, in perioada 03.09.2015-16.09.2015, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168

-  Economist la Servciul R.U.N.O.S. perioadă detrminată: 
1 post

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 
et. II, cam.22, in perioada 11.09.2015-17.09.2015, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ 
NAPOCA, având ca domeniu de activitate salubritate şi 
activităţi similare – anunţă selecţie de personal pentru:

LĂCĂTUŞ MECANIC – construcţii metalice
Condiţii pentru ocuparea postului:
–  Studii medii sau şcoală profesională de profi l – califi care 

de lăcătuş mecanic
Cererile se pot depune la adresa:
CLU-NAPOCA, STR. Calea Baciului, nr. 81-83, între orele 

9 .00 – 16.00

Telefon: 0264 / 456863 interior 117, 
email: corina.catinas@rosal.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
„Prof. Dr. O. Fodor” Cluj Napoca

organizează la sediul din Cluj-Napoca, Str. Croitorilor, nr. 19-21

CONCURS

pentru ocuparea posturilor vacante de tehnicieni de 
radiologie şi imagistică medicală licenţiat S

Proba scrisă va avea loc în data de 28.09.2015, ora 11.00

Condiţii de participare la concurs: 
– studii superioare de specialitate
– 6 luni vechime în specialitate;
– Data limită de depunere a dosarelor: 17.09. 2015 ora 15;

Date de contact: telefon 0264334913.



SPORTSPORT.
vineri – duminică, 4 – 6 septembrie 2015

Victorie în primul 
meci amical
Echipa de baschet masculin a 
Universităţii Cluj a susţinut ieri, 2 
septembrie, primul meci de veri-
fi care în noua formulă, în vede-
rea pregătirii viitorului sezon al 
Ligii I. Baschetbaliștii pregătiţi de 
Razvan Cenean și Mihai 
Racoviţan au jucat un meci la 
formaţia BC Mureș Târgu Mureș, 
în care s-au impus cu scorul de 
82 la 60. Miercurea viitoare, pe 
9 septembrie, târgmureșenii vor 
veni la Cluj pentru a susţine un 
nou meci de pregătire. Jocul este 
programat de la ora 12:30, în 
Sala Polivalentă. Baschetbaliștii 
universitari continuă pregătirea 
pentru noul sezon competiţional 
cu participarea la un turneu or-
ganizat de Tiszaujvarosi Phoenix 
Kosarlabda Klub, programat în 
perioada 11-12 septembrie, la 
Sala Sporturilor din Tiszaujvaros, 
Ungaria.

Debut de sezon 
pentru handbalişti
Handbaliștii Clubului 
Universitatea Cluj debutează 
duminică, 6 septembrie, în edi-
ţia 2015-2016 a Diviziei A, 
Seria B, în deplasare la forma-
ţia CSM Satu Mare. Meciul din-
tre CSM Satu Mare și ”U” Cluj 
este programat cu începere de 
la ora 11:00, la Sala 
Sporturilor din Satu Mare și va 
fi  arbitrată de cuplul de arbitrii 
maramureșeni A. Moldovan – 
A.Gherman.

Pe scurt

La Cluj-Napoca vor fi  pre-

zenţi în faţa copiilor spa-

dasinii Mălina 

Călugăreanu (CSA Steaua/

fl oretă), Iulian Teodosiu 

(CS Dinamo/sabie), din 

partea federaţiei.

Federaţia Română de Scri-

mă va realiza luna aceasta o 

amplă acţiune simultană de 

promovare a scrimei şi de atra-

gere a cât mai multor copii 

către acest sport.

Ca şi anul trecut, spadasi-

nii vor efectua mai multe an-

trenamente în Piaţa Unirii din 

Cluj-Napoca unde sunt aştep-

taţi copiii de la şcolile din lo-

calitate şi din împrejurimi. 

Cluj-Napoca este doar una 

dintre localităţile în care se va 

desfăşura anul acesta proiec-

tul „FlashMob România 2015”.

Evenimentul care va avea 

loc joi, 17 septembrie, de la 

ora 17:00, va cuprinde 11 ora-

şe din România: Slobozia, 

Constanţa, Iaşi, Târgu Mureş, 

Cluj, Satu Mare, Oradea, Ti-

mişoara, Craiova, Râşnov şi 

Braşov.

Cu această ocazie, Ana 

Maria Brânză, Tiberiu Dolni-

ceanu, Simona Gherman, Mi-

hai Covaliu şi alţi actuali şi 

foşti campioni ai scrimei ro-

mâneşti vor fi  angrenaţi în 

proiectul „FlashMob Româ-

nia 2015”. Acţiune va cuprin-

de demonstraţii simultane, 

poze, autografe şi alte eveni-

mente de popularizare a a-

cestui sport, alături de spor-

tivii şi antrenorii de la clubu-

rile de scrimă din fi ecare din-

tre cele 11 oraşe.

Iniţiativa a aparţinut Fede-

raţiei Române de Scrimă şi clu-

burilor de scrimă din oraşele 

menţionate. În fi ecare din ce-

le 11 locaţii, demonstraţiile vor 

fi  susţinute de către sportivii 

de la cluburile locale, iar din 

partea Federaţiei Române de 

Scrimă vor participa la Braşov, 

Ana Maria Popescu (ex-Brân-

ză) (CSA Steaua/spadă), Si-

mona Pop (CSA Steaua/spa-

dă), Bianca Pascu (CS Dina-

mo/sabie), la Tg. Mureş, Gre-

ta Vereş (CSA Steaua/spadă), 

Mario Persu (CSU Craiova/spa-

dă), iar la Râşnov, Simona 

Gherman (CSA Steaua/spadă), 

Loredana Dinu (CS Dinamo/

spadă), Ioana Dumitru (CS Di-

namo/spadă), Ciprian Gălăţa-

nu (CS Dinamo/sabie).

În cazul în care vremea va 

fi  potrivnică cei pasionaţi de 

scrimă sunt aşteptaţi joi, 17 

septembrie, de la ora 17:00, 

la Sala Sporturilor „Horia De-

mian”.

FR de Scrimă, o nouă campanie 
de promovare a sportului în Cluj

La această naţională este 

convocat şi unul dintre 

cei mai importanţi jucă-

tori ai echipei din Liga 1 

din Cluj-Napoca, 

Alexandru Păun.

Selecţionerul naţionalei de 

fotbal U21 a României spune 

că indiferent împotriva cui 

joacă, pe propriul teren echi-

pa trebuie să se impună şi să 

meargă în deplasarea grea de 

la Erevan cu încă trei puncte.

Cristian Dulca, este optimist 

înaintea duelului de vineri.

„Ne aşteaptă un meci ex-

trem de important! Trebuie să 

continuăm parcursul pozitiv, 

început cu victoria în faţa Ar-

meniei, şi să câştigăm în faţa 

unui adversar care, în meciul 

pierdut cu 3-1 în Ţara Galilor, 

a demonstrat că are un joc 

consistent şi câţiva fotbalişti 

interesanţi. Însă, indiferent 

împotriva cui jucăm, pe pro-

priul teren trebuie să ne im-

punem jocul şi să mergem în 

deplasarea grea de la Erevan 

cu încă trei puncte. Cu două 

victorii în aceste partide, ră-

mânem optimişti şi ne gân-

dim la EURO”, a declarat Cris-

tian Dulca.

Tehnicianul le-a urat succes 

lui Steliano Filip şi Claudiu 

Bumba, jucători eligibili pen-

tru selecţionata Under 21 a Ro-

mâniei, dar care au făcut de-

plasarea la Budapesta împreu-

nă cu prima reprezentativă.

„Chiar dacă regret că nu îi 

pot avea la dispoziţie la me-

ciul cu Bulgaria, mă bucur pen-

tru ei şi le urez mult succes la 

echipa naţională. Sunt convins 

că înlocuitorii lor se vor des-

curca foarte bine şi ne vor aju-

ta să ne îndeplinim obiecti-

vul”, a spus Cristian Dulca.

La conferinţa de presă au 

participat şi fundaşul Deian 

Boldor şi portarul Valentin Co-

jocaru.

Cristian Dulca, născut pe 

25 octombrie 1972 la Cluj-Na-

poca, este în acest moment 

antrenorul naţionalei de tine-

ret U21 a României. Şi-a înce-

put cariera de antrenor la FC 

Vaslui în mai 2009, în sezo-

nul 2008-2009 al Ligii I şi a 

califi cat echipa în Liga Euro-

pa. A fost demis la 21 septem-

brie 2009. În 4 octombrie 2009 

a fost instalat în funcţia de 

antrenor principal al echipei 

„U” Cluj. După obţinerea pro-

movării în Liga I, a fost înlo-

cuit în funcţie de Marian Pa-

nă, dar a revenit la „U” Cluj 

trei ani mai târziu.

Partida România U21 – Bul-

garia U21, din preliminariile 

EURO 2017, este programată 

vineri, 4 septembrie, de la ora 

19:45, pe stadionul Trans-Sil 

din Târgu Mureş.

„Cu două victorii în faţa Bulgariei 
şi Armeniei ne putem gândi la EURO”

După înfrângerea previzi-

bilă suferită pe terenul 

vicecampioanei Baia Mare 

din prima etapă, fetele 

antrenate de Carmen 

Amariei au jucat de la 

egal la egal cu o altă pre-

tendentă la titlu în acest 

nou sezon al Ligii 

Naţionale, Corona Braşov, 

reuşind să îşi adjudece o 

victorie frumoasă, scor 

28-27 (12-13), la fi nalul 

unui meci de infarct.

Determinarea şi dăruirea 

pe teren a tinerelor handba-

liste de la „U” Cluj le-a pus 

braşovencelor serioase pro-

bleme încă de la începutul 

meciului. Partida a fost una 

surprinzător de echilibrată, 

s-a mers cap la cap pe toată 

durata ei, nici una dintre echi-

pe nu a reuşit să se distanţe-

ze pe tabelă la mai mult de 

două-trei puncte.

Dacă după prima repriză 

Corona Braşov a plecat la ves-

tiare cu un avantaj pe tabela 

de marcaj, elevele pregătite 

de Carmen Amariei s-au dis-

tanţat la trei puncte în repri-

za a doua, reuşind să reziste 

cu brio atacurilor braşoven-

celor, iar până la fi nal să se 

menţină în avantaj.

Cu Cristina Zamfi r în ma-

re formă, autoare a 12 goluri 

în acest meci, Corona a resta-

bilit egalitatea la 27-27 cu câ-

teva secunde înainte de fi nal, 

dar un atac rapid al clujence-

lor s-a încheiat cu o lovitură 

de la 7 m obţinută de Chin-

toan şi transformată de tână-

ra handbalistă Alexandra Din-

diligan, care a adus preţioasa 

victorie şi a declanşat hora 

bucuriei pe teren.

Pentru următorul meci, Car-

men Amariei le pregăteşte in-

tensiv pe elevele sale mai ales 

pentru că va întâlni o echipă 

despre care nu se ştie prea 

multe despre jocul din teren.

„La Cisnădie va fi  un meci 

difi cil având în vedere că sunt 

jucătoare cu experienţă, dor-

nice de afi rmare şi ele pen-

tru că e primul lor sezon. Tre-

buie să le vizionăm mult şi 

să vedem exact ce mod de 

abordare au în diverse siste-

me de apărare şi atac. În acest 

moment ne bucurăm de a-

ceastă victorie muncită, iar 

după aceea ne gândim la Cis-

nădie şi cu siguranţă ne do-

rim o evoluţie la fel de bună, 

poate chiar mai bună faţă de 

ce am arătat astăzi”, a afi r-

mat antrenoarea echipei „U” 

Alexandrion.

Universitatea Alexandrion 

Cluj va juca în etapa a III-a 

a Ligii Naţionale de handbal 

feminin pe terenul nou-pro-

movatei Măgura Cisnădie, 

sâmbătă, 5 septembrie, de la 

ora 18:00, meciul nefi ind te-

levizat.

Carmen Amariei este încrezătoare 
în victoria cu Măgura Cisnădie
Tânăra Alexandra Dindiligan, jucătoare nou transferată la echipa din Cluj, 
a marcat golul victoriei în ultima secundă a partidei.

Universitateta Cluj se afl ă în acest moment pe locul 10 în clasamentul Ligii Naţionale

„U” Alexandrion: Laura 
Popa – 6 goluri, Magda 
Paraschiv – 5, Alexandra 
Dindiligan – 5, Irina Ivan – 
5, Cristina Laslo – 4, 
Florina Chintoan – 3

Corona Brașov: Zamfi r – 
12 goluri, Chiper – 6, 
Ciuciulete – 2, Pricopi – 2, 
Dincă – 2, Marcu – 1, 
Cartaș – 1, Neagu – 1

Marcatoare
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