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ACTUALITATE

Bărbat condamnat în Italia pentru 
crimă organizată, prins la Cluj 
după 9 ani de urmărire

Un italian căutat de 9 ani de 
autorităţile italiene, după ce a fost 
condamnat la închisoare pentru 
infracţiuni de crimă organizată, 
a fost prins, joi, în judeţul Cluj, 
bărbatul fiind reţinut după des-
cinderi în Fizeşu Gherlii.

Potrivit unui comunicat al Po-
liţiei Române, poliţiştii din Cluj 
şi carabinierii italieni, cu spriji-
nul Biroului SIRENE din cadrul 
Poliţiei Române, l-au localizat şi 
reţinut pe cetăţeanul italian, ca-
re era căutat de autorităţile itali-

ene, fiind condamnat la o pedeap-
să de 16 ani de închisoare pentru 
infracţiuni de crimă organizată.

Surse judiciare au declarat că 
bărbatul este Manzo Gaetano şi 
avea legături cu gruparea mafi-
otă Camorra.

Potrivit poliţiştilor, bărbatul a 
fost reţinut şi prezentat magis-
traţilor din cadrul Curţii de Apel 
Cluj, pentru confirmarea manda-
tului european de arestare, ur-
mând a fi predat autorităţilor ita-
liene.

Alte evenimente în pagina 2
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Duminică, ora 20.00

Opera Naţională Română

Concert Maria Nazionale
Duminică, ora 20.00

Sala Sporturilor Horia Demian

1  = 4.5750   LEI

1  = 3.9057   LEI

100  = 1.4986 LEI
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Zeci de mii de creştini
sunt aşteptați la Nicula

Cu ocazia hramului, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula 
are loc unul dintre cele mai mari pelerinaje din ţară. Pagina 7

Ediţie de VINERI – SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ a cotidianului

Anul XX, nr. 147 (5096) ¤ 11 – 13 IULIE 2017 ¤ 12 pagini ¤ 1,50 lei

monitorul weekendde

Fo
to

: 
A

rh
iv

ă
 M

o
n

it
o

ru
l

PSD – Organizatia 
Judeteana Cluj

Un gând frumos 
tuturor mamelor, soţiilor 

şi fi icelor care poartă 
numele Sfi ntei Maria

PUBLICITATE

Următoarea ediție a cotidianului 

Monitorul de Cluj apare joi, 17 august

Credincioşii
sărbătoresc marţi

Adormirea 
Maicii Domnului,

Sfânta Maria 
Mare

72.000 de euro, câştigul 
Primăriei Cluj după Untold
Primarul Emil Boc spune că festivalul Untold va rămâne tot 
în centru şi la ediţia de anul viitor. Pagina 6

Minciuna de la care a pornit 
isteria antivaccinării
Dezinformarea este unul dintre motivele pentru care mulţi 
părinţi resping încă ideea vaccinării. Pagina 3
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?

METEO

210/320C
Variabil

170/190C
Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

21°/33° Variabil

23°/33° Variabil

19°/28° Variabil

23°/33° Variabil

17°/20° Înnorat

18°/21° Înnorat

15°/17° Ploaie

17°/21° Ploaie
19°/30° Variabil

17°/23° Ploaie

18°/27° Ploaie

17°/23° Ploaie

15°/19° Ploaie

12°/14° Ploaie

14°/17° Ploaie

12°/15° Ploaie
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Cea de-a opta ediție a Zilelor Culturale 
Maghiare din Cluj începe în acest weekend și 
va dura până duminică, 20 august.
Un spectacol în aer liber al operetei din 
Budapesta, concerte, târguri, concursuri de că-
lărie, deschiderea pentru public a Turnului 
Bisericii Sfântul Mihail sau montarea pe lacul 
din Parcul Mare a unei bărci medievale sunt 
doar câteva dintre cele 500 de evenimente ca-
re vor fi  reunite de a opta ediţie a festivalului 
Zilelor Culturale Maghiare, care au loc în fi eca-
re an în Cluj-Napoca.
Organizatorii așteaptă și în acest an un număr 
de vizitatori comparabil cu cel de anul trecut, 
respectiv 250.000, la acest festival care este 
gândit în așa fel încât să atragă atât public lo-
cal, indiferent de etnie, cât și turiști din restul 
Transilvaniei sau din străinătate.
Marea deschidere
Festivalul se deschide ofi cial cu spectacolul 
“Canon de dansuri” – Hommage a Kodály 
Zoltán, interpretat de Ansamblul Popular 
Maghiar de Stat, eveniment ce va avea loc luni, 
14 august, de la ora 19.00, la Opera Maghiară.
Gândit astfel încât să scoată în evidenţă speci-
fi cul ardelenesc – valori și obiceiuri prin care 
sunt legaţi de istoria Transilvaniei atât ma-
ghiarii, cât și românii – programul din acest an 

al Zilelor Culturale Maghiare din Cluj (ZCMC) 
conţine foarte multe evenimente care oferă 
celor două comunităţi, dar și celorlalţi locuitori 
ai orașului, posibilitatea de se cunoaște și înţe-
lege unii pe ceilalţi, cu scopul de a consolida 
dialogul interetnic.
“Anul trecut, cu ocazia împlinirii a 700 de ani 
de la ridicarea Clujului la rang de oraș, am re-
ușit să ajungem la apogeul ZCMC. Atmosfera 
și anvergura de anul trecut nu pot fi  și nici nu 
trebuie depășite, astfel că, odată cu cifra magi-
că 7, am ajuns la fi nalul unui ciclu. Începem un 
nou capitol în istoria Zilelor Culturale 
Maghiare din Cluj, ocazie cu care încercăm să 
ne dezvoltăm și extindem: de data aceasta do-
rim să animăm Parcul Central cu activităţi po-
trivite locului și, prin aceasta, să reducem 
aglomeraţia de pe strada Mihail Kogălniceanu, 
devenită neîncăpătoare”, a declarat Gergely 
Balázs, organizator principal al Zilelor 
Culturale Maghiare din Cluj, la conferinţa de 
presă care a anunţat începerea festivalului.
Astfel, timp de opt zile, locuitorii Clujului și vi-
zitatorii se vor putea bucura de sute de eveni-
mente de diverse tipuri, de la concerte, expo-
ziţii, tururi ghidate și proiecţii de fi lm la acti-
vităţi pentru copii, evenimente gastronomice 
sau petreceri.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

11 august

106: O diplomă militară ro-
mană, descoperită la 
Porolissum, atesta la această 
dată încheierea celui de-al 
doilea război dacic și constitui-
rea provinciei imperiale Dacia.

1456: Iancu de Hunedoara, 
voievod al Transilvaniei, a 
murit răpus de ciumă în tabă-
ra de la Zemun, lângă 
Belgrad. (n. 1407)
1949: S-a născut cântareaţa 
de muzică populară Veta Biriș.

12 august

1816: S-a născut Ion Ghica, scri-
itor, economist și om politic, 
membru și președinte al 
Societăţii Academice Române 

(1876-1879) și al Academiei 
Române (1879-1882, 
1884-1887, 1890-1893, 
1894-1895). (m. 22 apr. 1897)

1982: A murit actorul american 
Henry Fonda. (n. 16 mai 1905)

13 august

1595: Victoria de la Călugăreni a 
lui Mihai Viteazul, domn al Ţării 
Românești (1593-1601), împo-
triva armatelor otomane condu-
se de Sinan-pașa. (13/23)

1912: A murit compozitorul 
francez Jules Massenet. 
(n.12 mai 1842)

1917: A murit poetul Alexei 
Mateevici, autor al poeziei 
„Limba noastră”. (13/26) 
(n. 16 mart. 1888)

Încep Zilele Culturale Maghiare
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI
Farmacie si alchimie
3 iulie – 31 decembrie 2017
Muzeul Farmaciei
Expozitie temporara de la 
Muzeul Farmaciei, structura-
ta in jurul a patru teme: 
Farmacie si alchimie, 
Aparatura de laborator, 
Simboluri alchimice in farma-
cie si Confuzii alchimice. Ca 
de obicei, explicatiile celor 4 
teme si obiecte relevante din 
colectie sunt expuse in spati-
ul dedicat expozitiilor tempo-
rare de la intrarea in muzeu, 
iar pe parcurs, in cadrul unui 
traseu indicat corespunzator 
prin colectia de baza, vizita-
torii pot descoperi alte ele-
mente reprezentative, picturi 
murale de secol XVIII cu su-
biect alchimic, vase cu simbo-
luri preluate din alchimie si 
aparatura de laborator mos-
tenita din trecutul comun al 
acestor stiinte.

Someș Sunt Riveran
11 – 13 august 2017
Cluj-Napoca
Între 11 și 13 august ne întoar-
cem cu fața spre râul de care ne 
este legată existența. Îl cele-
brăm și ne reobișnuim cu 
spațiile cărora el le-a dat viață. 
În august suntem riverani.

ECo tradiţii pe Someş
11 – 13 august 2017
Parcul Feroviarilor
Timp de 3 zile, oameni de 
omenie din Cluj, vor construi 
împreună un scenariu ideal, 
orientat spre un viitor suste-
nabil al comunităţilor clujene. 
Un spaţiu viu, în care viaţa 
socială şi comunitară funcţio-
nează pe modelul unui sistem 
circular, întreţinut de comuni-
tăţile locale prin participare- 
de către copii, tineri, adulţi şi 
vârstnici. Reintegrăm oraşul 
în natură şi natura în oraş.

Festivalul Folcloric 
Internaţional al 
Minorităţilor „Szent 
István” (Sfântul Ştefan)
11 – 17 august 2017
Heltai FolkCenter

Vineri
Târgul Comunităților LGBT 
din România
Ora 18:00 – 21:00
Fabrica de Pensule

Parcursul artistic 
al lui Paulovics Laszlo
Ora 18:00
Muzeul de Artă
Expoziția, dedicată operei de o 
viața a pictorului si graficianu-
lui Paulovics László, dorește să 
aducă în fața publicului lucrări 

de pe parcursul mai multor 
decenii de creație, cu scopul 
de a crea o imagine asupra 
parcursului și evoluției stiluri-
lor artistului.

Seri de vară clujene
Ora 19:30 – 23:00
Amfi teatru de la Baza 
Sportivă Gheorgheni

Sâmbătă
Reforma protestantă 500 
– Biblia lui Szalay Lajos
Ora 10:00 – 17:00
Muzeul de Artă

Pim la ECo tradiţii 
pe Someş
Ora 11:00 – 12:00
Parcul Feroviarilor

Miniomul de știință
Ora 17:00 – 17:45
Parcul Feroviarilor
Știința e adevărata magie 

care poate crea lucruri spectacu-
loase. Însă pentru ca toate lu-
crurile să funcționeze e nevoie 
de multă „energie științifică”. 
Haideți să învățăm împreună 
cum să folosim „energia 
științifică“ și care sunt regulile 
pentru a deveni un „mini-om de 
știință”.

Dóczy Berde Amál – selecție 
din operă
Ora 18:00
Muzeul de Artă
Artista și-a deschis prima expoziție 
personală în anul 1913 la Aiud, lo-
calitate unde a activat ca profesor în 
perioada 1919-1921. În urma căsă-
toriei, născând doi băieți, a reușit, 
pe lângă viața de familie, să-și con-
struiască opera artistică în mod per-
severent. Dóczy(né) Berde Amál a 
fost una dintre puținele femei din 
prima jumătate a secolului XX care 
a rămas fi delă crezului și pasiunii 

sale artistice. Arta sa a fost inspira-
tă și de viața de familie, pictând 
adesea scene de familie și folosind 
membrii familiei (mama, sora – 
scriitoarea Berde Mária, cei doi 
băieți) drept model.

Duminică
V. Festival Alternativ Canin 
în Parcul de Sculpturi 
Arkhai, Vlaha
Ora 9:00 – 16:00
Arkhai Sculpture Park

Concert B.U.G Mafi a la 
Zilele Municipiului Turda
Ora 18:30 – 23:00
Parcul Teilor

Gala Tango Cazino 2017
Ora 20:00 – 22:00
Opera Maghiară
Gala Tango Cazino este gala ce-
lui mai mare Festival 
Internațional de Tango 
Argentinian din România.
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O teorie privind efectele 

secundare ale vaccinului 

s-a rostogolit ca un bulgăre 

de zăpadă în spaţiul 

public, la sfârşitul anilor 

1990. Din păcate, deşi a 

fost demontată, aceasta are 

ecou şi în prezent.

În 28 februarie 1998, revis-

ta medicală britanică The Lan-

cet a declanşat o alertă glo-

bală publicând o cercetare ca-

re susţinea că ar exista o le-

gătură între vaccinul antiru-

jeolă, oreion şi rubeolă şi a-

pariţia autismului.

O fraudă elaborată

Cercetător-şef era dr. An-

drew Wakefi eld, care cerea 

„suspendarea” vaccinării. Dar 

o investigaţie care a durat 7 

ani, realizată de jurnalistul 

Brian Deer, publicată în Jur-

nalul Medical Britanic, a de-

monstrat că „studiul” a fost, 

de fapt, „o fraudă elaborată”. 

10 din cei 13 autori şi-au re-

tras semnăturile. În urma in-

vestigaţiei, Colegiul Medicilor 

din Marea Britanie a făcut pro-

pria anchetă şi i-a interzis lui 

Wakefi eld, în 2010, să mai 

practice medicina în Anglia, 

aducându-i 36 de acuzaţii, din 

care patru de abuz de încre-

dere şi 12 de abuz asupra co-

piilor cu probleme de dezvol-

tare. Revista a retractat public 

studiul. Alte zeci de studii re-

alizate ulterior au demonstrat 

exact contrarariul: autismul 

nu e declanşat de ROR.

Părinţii au spus 
că vaccinul e de vină!

În urma analizelor, unele 

greu de suportat, mai ales de 

către copii, autorii susţineau 

că „debutul simptomelor com-

portamentale a fost asociat, de 

către părinţi, cu vaccinarea îm-

potriva rujeolei, oreionului şi 

rubeolei la opt din cei 12 co-

pii, cu infecţie cu rujeolă la un 

copil şi otită medie în altul.

Toţi cei 12 copii au avut ano-

malii intestinale, de la hiper-

plazia nodulară limfatică la ul-

ceraţia aphoidă. Histologia a 

arătat o infl amaţie cronică în 

colon la 11 copii şi o hiperpla-

zie limfoidă ileală reactivă la 

şapte copii, dar fără granuloa-

me. Tulburările comportamen-

tale au inclus autismul (nouă), 

psihoza dezintegrativă (una) şi 

posibilă encefalită postvirală 

sau vaccinală (două)”.

În secţiunea „Rezultate”, 

aceiaşi autori susţineau că, „la 

8 copii, debutul problemelor 

comportamentale a fost legat, 

fi e de părinţi, fi e de medicul 

curant al copilului, cu vacci-

narea împotriva rujeolei, ore-

ionului şi rubeolei. Cinci au 

avut o reacţie adversă preco-

ce la imunizare (erupţie cuta-

nată, febră, delir şi, în trei ca-

zuri, convulsii). La aceşti opt 

copii, intervalul mediu de la 

expunere la primele simptome 

comportamentale a fost de 6,3 

zile (intervalul 1-14 zile)”.

Ba chiar, se arăta că la u-

nii pacienţi, reacţiile post vac-

cin ar fi  fost certifi cate. „Un 

copil (copilul 4) a primit vac-

cin monovalent împotriva ru-

jeolei la 15 luni, după care 

dezvoltarea sa a încetinit (con-

fi rmată de evaluatori profesi-

onişti). Nu a fost făcută nicio 

asociere cu vaccinul în acel 

moment.

El a primit o doză de vac-

cin împotriva rujeolei, oreionu-

lui şi rubeolei la vârsta de 4,5 

ani, iar a doua zi mama lui a 

descris că a suferit o deteriora-

re remarcabilă a comportamen-

tului, pe care a legat-o de imu-

nizare”, se arată în cercetarea 

retractată din 2 februarie 2010, 

în urma unui proces.

Specialiştii clujeni: 
„Simple coincidenţe, 
nicio relaţie logică”

Medicii şi specialiştii clu-

jeni atrag, la rândul lor, aten-

ţia că nu există nicio legă-

tură între vaccinare şi au-

tism. Semnalul lor de alar-

mă este tras în contextul în 

care campania de vaccina-

re antirujeolică de la Cluj 

nu are neapărat efectele aş-

teptate de autorităţi.

„Categoric nu există nicio 

relaţie între autism şi vacci-

narea antirujeolică. Totul a 

pornit de la o persoană infl u-

entă în media a cărui copil, 

prin coincidenţă fi ind vacci-

nat, a dezvoltat şi autism, fă-

ră nicio legătură cu vaccina-

rea antirujeolică. De acolo, pe 

principiul bulgărelui de zăpa-

dă, lucrurile s-au amplifi cat 

şi s-au transmis. Sunt simple 

coincidenţe şi nu au niciun 

fel de relaţie logică. Nu exis-

tă o cauzalitate între vaccina-

rea antirujeolă şi autism. Com-

plicaţiile vaccinării antirujeo-

lice sunt foarte bine cunoscu-

te, sunt cele care pot să apa-

ră la toate vaccinurile. Din pă-

cate inclusiv populaţia jude-

ţului Cluj -care pare mai ele-

vată şi mai bine informată de-

cât populaţia din alte părţi- 

într-o oarecare măsură consi-

deră că vaccinarea ar putea 

să conducă la riscuri. Am vă-

zut că aproximativ 17 la sută 

din familile cu copii ale jude-

ţului refuză deocamdată vac-

cinarea. Oricum, sper ca 

această campanie care este în 

desfăşurare acum să dea roa-

de. Vaccinarea are mult mai 

multe benefi cii decât riscuri, 

care sunt minore şi în niciun 

caz nu are o relaţie cu autis-

mul”, spune dr. Angela But-

nariu, medic primar pediatru,

„A existat o afi rmaţie în 

1998 care a fost demontată de 

toată lumea medicală. Sunt o 

mulţime de studii care ne-au 

arătat clar să nu există nicio 

legătură între vaccin şi au-

tism. Multe institute de me-

dicină raportează dovezi cla-

re, concludente că nu există 

o legătură. Ultimele studii au 

arătat că numărul de cazuri 

de autism înregistrate la cei 

vaccinaţi este la fel de mare 

ca şi la cei nevaccinaţi. Cel 

care a publicat în 1998 stu-

diul a fost dirijat ca să scoa-

tă această concluzie care nu 

poate fi  validată”, spune, la 

rândul său, Mihai Moisescu, 

directorul DSP Cluj.

„Niciodată nu ne punem 

problema că din dorinţa de a 

face bine putem să facem şi 

rău. Nu vaccinăm copiii – ris-

căm răspândirea unei boli ca-

re chiar dacă e uşoară la vâr-

ste mici, la adult poate să fi e 

severă, şi oare câţi dintre mili-

tanţii anti-vaccin s-au întrebat 

vreodată dacă ei au sau nu pro-

tecţie contra bolii respective, 

având în vedere că la 04.08.2017 

CNPCBT România (Centrul Na-

ţional de Prevenire și Control 

A Bolilor Transmisibile) rapor-

ta 8455 de cazuri de rujeola cu 

32 de decese.

Câţi se gândesc la acei copii 

cu probleme severe de imunita-

te care cu adevărat au contrain-

dicaţii la vaccinare şi ai căror pă-

rinţi trăiesc într-o teamă perma-

nenţă că o erupţie banală se poa-

te dovedi ceva mult mai sever?

Şi nici nu am adus în dis-

cuţie tuberculoza, tetanosul, 

hepatita B, rabia, difteria, po-

liomielită, variola, boli despre 

care lumea crede că le-am în-

tâlnit doar în romanele seco-

lului XIX şi care nu există. E 

adevărat... unele nu mai exis-

tă sau nu mai auzim de ele 

pentru că suntem vaccinaţi”, 

spune Irina Filipescu, medic 

specialist de boli infecţioase 

la Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase Cluj-Napoca.

Minciuna de la care a pornit 
isteria antivaccinării
Dezinformarea este unul dintre motivele pentru care mulţi părinţi resping încă ideea vaccinării.

IPS Andrei, mitropolit al 

Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului, a vorbit 

despre marile probleme 

cu care se confruntă 

Biserica.

„Sunt foarte mulţi preoţi 

dăruiţi, foarte buni, dar, din 

păcate, avem şi câteva ca-

zuri mai speciale”, spune 

IPS Andrei Andreicuţ într-un 

interviu pentru evz.ro.

„Dacă este adevărat ce 

se spune (n.red. despre Po-

mohaci), lucrul acela, atunci 

rău a făcut. Se spune că e-

ra vorba despre un copil. 

Probabil că, dacă este aşa, 

justiţia îşi va spune cuvân-

tul... Dar este o palmă pe 

obrazul Bisericii. Sodomia 

este un păcat de moarte. 

Suntem împotriva sodomi-

ei. Biserica strigă asta cât 

poate de tare. Noi am ră-

mas cu acea dorinţă de a 

schimba articolul din Con-

stituţie care spune că «Fa-

milia se întemeiază pe că-

sătoria liber consimţită în-

tre soţi» cu formula mult 

mai potrivită: «Familia se 

întemeiază pe căsătoria li-

ber consimţită dintre un 

bărbat şi o femeie», pentru 

care au semnat peste trei 

milioane de români. Unii 

spun că din această cauză 

s-au căutat exemple de pre-

oţi care au căzut în păcat 

pentru ca apoi să spună: 

«Vedeţi? Şi voi aveţi proble-

mele voastre!»”, a precizat 

Mitropolitul Clujului.

Întrebat ce ar fi făcut da-

că Cristian Pomohaci era 

preot în Mitropolia Clujului, 

IPS Andrei Andreicuţ a răs-

puns: „Acelaşi lucru îl fă-

ceam: îl cateriseam”.

„Ca oameni ai Bisericii, 

trebuie să fim corecţi, dar 

nu trebuie să fim justiţiari. 

Nu trebuie să facem omul 

praf şi pulbere. Ar fi trebu-

it să aibă puterea să facă 

pocăinţă. Dacă eram eu, aş 

fi mers în faţa oamenilor şi 

le-aş fi spus că am păcătu-

it, că îmi pare rău în faţa lui 

Dumnezeu şi că v-am smin-

tit şi pe voi... Dumnezeu es-

te Cel Care iartă, nu preo-

tul. Şi el este născut din fi-

ii lui Adam, având deci o fi-

re căzută, ca noi toţi. Spo-

vedania va fi valabilă pen-

tru tine. Pentru că tu, creş-

tin care mergi la spoveda-

nie, nu eşti vinovat că ai un 

preot păcătos”, a mai spus 

Mitropolitul Clujului.

Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuţ, rupe tăcerea 
despre Pomohaci: Sodomia este un păcat de moarte

Jurnalistul Brian Deer este cel care a demontat punct 
cu punct, în British Medical Journal (Jurnalul Medical 
Britanic), cercetarea. Rezultatul celor 7 ani de inves-
tigaţie este uluitor: studiul e o fraudă cap-coadă. 
Jurnalistul a dovedit că Wakefi eld și-a selectat paci-
enţii, alegându- i pe cei cu părinţi care făceau parte 
deja din mișcarea anti-vaccinare sau ai căror copilași 
aveau afecţiuni care putea fi  confundate cu autismul.

A demonstrat și că în spatele acestei „cercetări” și a 
concluziilor ei se ascundeau două interese fi nancia-
re: Wakefi eld a fost plătit să acrediteze ideea că vac-
cinul provoacă autism, într-un proces care trebuia să 
fi e susţinut contra companiei farmaceutice care-l pro-
ducea, pe care el, personal, avea tot interesul s-o 
discrediteze, întrucât deja depusese documentaţia 
pentru aprobarea propriului vaccin contra rujeolei.

Investigația care a demonstrat 
frauda a durat 7 ani 

Efectele secundare ale vaccinului sunt minore
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Consiliul Autorităţii de 

Supraveghere 

Financiară (ASF) a 

aprobat, miercuri, 

valoarea Factorului N 

stabilită de Biroul 

Asigurătorilor de 

Autovehicule din 

România (BAAR). 

Aceasta este de 1,36, 

ceea ce înseamnă că 

şoferii cu risc ridicat 

vor fi taxaţi cu acest 

coeficient la plata poli-

ţei RCA.

„Valoarea Factorului N de 

1,36 arată că o persoană ca-

re primeşte de la cel puţin 

trei asigurători diferiţi ofer-

te ale căror prime de asigu-

rare RCA sunt mai mari cu 

36% faţă de tariful de refe-

rinţă aferent segmentului de 

risc din care face parte, es-

te încadrată în categoria asi-

guraţilor cu risc ridicat şi 

poate să solicite BAAR o 

ofertă pentru încheierea unui 

contract RCA”, se arată 

într-un comunicat al ASF.

Asiguraţii cu risc ridicat vor 

primi de la BAAR o ofertă al 

cărei preţ va fi  calculat prin în-

mulţirea tarifului de referinţă 

cu 1,36 şi cu coefi cientul afe-

rent clasei de bonus-malus.

BAAR a utilizat în calcu-

lul Factorului N datele ano-

nimizate (rezultate din pro-

cesul de determinare al ta-

rifului de referinţă) trans-

mise de ASF, respectiv:

• prima de risc la nivelul 

fiecărui asigurător RCA, pre-

cum şi prima de risc din ta-

riful de referinţă, pentru fi-

ecare segment de risc utili-

zat în raportul privind de-

terminarea tarifelor de refe-

rinţă pentru asigurarea RCA

• primele comerciale prac-

ticate efectiv pentru asigu-

rările RCA de către asigură-

torii RCA, aferente poliţelor 

RCA cu durata de 1, 6 şi 12 

luni şi care au avut cel pu-

ţin o zi de valabilitate în 

anul 2016.

Valorile primelor comer-

ciale aferente poliţelor cu 

durată sub-anuală au fost 

transformate în valori echi-

valente unor prime anuale. 

De asemenea, valoarea tu-

turor primelor aferente po-

liţelor selectate care au fost 

încadrate în alte clase de bo-

nus-malus decât B0 au fost 

transformate în valoarea e-

chivalentă pentru o poliţă 

similară din clasa B0 prin 

împărţire la coeficientul spe-

cific de bonus-malus aferent 

clasei în care a fost încadra-

tă poliţa respectivă.

În urma aplicării de că-

tre BAAR a celor două me-

tode descrise în Procedura 

privind gestionarea de către 

BAAR a asiguraţilor RCA cu 

risc ridicat, a rezultat o va-

loare a Factorului „N” de 

1,3593, prin rotunjire rezul-

tând o valoare finală a Fac-

torului N de 1,36.

BAAR va publica valoa-

rea Factorului N pe pagina 

de internet proprie, prin 

link poziţionat vizibil în pa-

gina de start, în termen de 

maxim două zile lucrătoa-

re de la data aprobării de 

către ASF.

În perioada următoare, 

ASF, BAAR şi asigurători RC A 

vor efectua analize periodi-

ce de impact, pe datele con-

crete, reale generate de pia-

ţa RCA, în vederea evaluării 

impactului efectiv asupra asi-

guraţilor, asupra activităţii 

BAAR şi asupra funcţionării 

normale a pieţei asigurărilor 

auto obligatorii.

Noile reguli RCA. Cum vor fi sancționați 
şoferii cu risc ridicat de accidente
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, miercuri, valoarea Factorului N stabilită 
de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR). 

Liderii patronatelor şi 

experţii fi scali reacţionea-

ză vehement faţă de 

intenţia Ministerului 

Finanţelor de a introduce 

plata defalcată (în cont 

separat) a TVA şi arată că 

această măsură va duce la 

creşterea costurilor biro-

cratice şi la complicarea 

relaţiilor de afaceri ale 

fi rmelor vizate.

Potrivit unui proiect lan-

sat de Ministerul Finanţelor, 

fi rmele îşi vor deschide un 

cont separat în care vor vira, 

defalcat, Taxa pe Valoarea 

Adăugată (TVA), măsura fi -

ind opţională de la 1 septem-

brie şi obligatorie de la 1 oc-

tombrie 2017.

Consiliul Naţional al Între-

prinderilor Private Mici şi Mij-

locii din România (CNIPMMR) 

avertizează, într-un comuni-

cat transmis miercuri, că mo-

difi carea Codul fi scal şi regle-

mentarea mecanismului pri-

vind plata defalcată a TVA va 

avea „efecte negative semni-

fi cative” asupra IMM-urilor.

Vor apărea, astfel, potrivit 

CNIPMMR, „costuri suplimen-

tare generate de modifi carea 

sistemelor informatice conta-

bile; costuri bancare supli-

mentare cu noul cont, comi-

sioane bancare suplimentare; 

afectarea cash fl ow-ul şi blo-

carea banilor, deoarece pen-

tru procedurile ANAF nu sunt 

prevazute termene de apro-

bare şi sancţiuni; dublarea nu-

mărului de plăţi, măsuri su-

plimentare de verifi care şi de 

management pentru TVA (obli-

gaţia contribuabililor de a de-

termina/verifi ca contul de 

TVA, obligaţia de a vira direct 

la bugetul de stat suma repre-

zentând TVA aferentă achizi-

ţiilor de la furnizorii/presta-

torii care nu le-au comunicat 

un cont de TVA şi de a noti-

fi ca acest fapt furnizorilor/

prestatorilor); eforturi semni-

fi cative de implementare teh-

nică, având în vedere terme-

nul foarte scurt: instituirea 

plăţii defalcate a TVA obliga-

toriu începând cu 01 octom-

brie 2017; neclarifi carea tutu-

ror aspectelor procedurale, de 

exemplu pentru factoring, re-

ţineri de garanţii de bună exe-

cuţie, sume achitate pe baza 

facturilor de decontare, în nu-

mele şi contul altei persoane 

impozabile sau compensări”.

Toate aceste efecte se vor 

manifesta „în condiţiile în ca-

re se majorează semnifi cativ 

amenzile”, proiectul prevă-

zând o amendă egală cu 50% 

din suma reprezentând TVA 

nevirată în contul de TVA al 

furnizorului/prestatorului; 

amendă cuprinsă între 2.000 

şi 4.000 de lei; amendă egală 

cu 10% din suma reprezen-

tând TVA nevirată în contul 

de TVA al furnizorului/pre-

statorului.

„România va fi  singura ţa-

ră din UE care va aplica me-

canismul privind plata defal-

cată a TVA în mod generali-

zat şi obligatoriu începând cu 

data de 1 octombrie 2017 (pen-

tru toate persoanele impoza-

bile şi instituţiile publice, in-

diferent dacă sunt sau nu în-

registrate în scopuri de TVA, 

cu excepţia persoanelor fi zi-

ce impozabile care nu sunt 

înregistrate şi nu au obligaţia 

să se înregistreze în scopuri 

de TVA), fără consultări rea-

le cu toate părţile interesate, 

fără analize de impact, fără 

testul IMM, fără testarea fe-

zabilităţii mecanismului, fără 

clarifi carea tuturor aspectelor 

procedurale, fără luarea în 

considerare a poziţiei parte-

nerilor sociali, fără informa-

rea şi pregătirea contribuabi-

lilor”, atenţionează CNIPMMR.

În acelaşi context, Ioana 

Iorgulescu, director executiv 

al Departamentului de asis-

tenţă fi scală şi juridică din ca-

drul companiei de consultan-

ţă fi scală EY România, a ară-

tat că mecanismul de plată 

defalcată a TVA va complica 

relaţiile de afaceri ale fi rme-

lor vizate.

Plata defalcată a TVA măreşte costurile birocratice 
ale firmelor şi le complică afacerile

Menţinerea unei stări 

încordate în relaţiile din-

tre SUA şi Coreea de Nord, 

cea din urmă anunţând că 

este gata să trimită rache-

te balistice în apropierea 

bazei militare a SUA din 

Guam, în Pacifi cul de Vest, 

a continuat să pună presi-

une asupra monedelor de 

la marginea zonei euro.

Pe acest fond activele con-

siderate drept sigure, un refu-

giu în momente de tensiune 

geo-politică, precum aurul, 

francul elveţian, yenul japo-

nez sau obligaţiunile de stat 

americane, au cunoscut creş-

teri rapide.

Preţul unciei de aur a cres-

cut ieri la Londra la 1.280,68 

dolari, valoarea care reprezin-

tă maximul ultimelor două luni 

şi jumătate.

Moneda elveţiană care s-a 

depreciat la fi nalul săptămâ-

nii trecute la 1,155 franci/eu-

ro, se întărea ieri la 1,13 – 

1,135, ceea ce a făcut ca me-

dia ei să urce de la 4,0354 la 

4,0483 lei, mai sus cu aproa-

pe opt bani comparativ cu da-

ta 4 august.

Cursul euro a urcat de la 

4,5687 la 4,5750 lei, maxim ce 

nu mai fost atins din 7 iulie. 

Piaţa s-a deschis la 4,568, tran-

zacţiile realizându-se apoi în-

tre 4,565 şi 4,576 lei. Cotaţii-

le de la ora 14:00 erau de 4,574 

– 4,577 lei.

Dolarul a continuat sa 

crească, mediu lui fi ind sta-

bilită la 3,9057, faţă de 3,8909 

lei, acum două zile. Cotaţii-

le din piaţă s-au mişcat în-

tre 3,883 şi 3,91 lei.

În regiune, moneda polo-

neză se deprecia faţă de eu-

ro la 4,266 – 4,275 zloţi iar 

cea maghiară la 305,1 – 305,5 

forinţi.

Perechea euro/dolar se 

tranzacţiona între 1,1705 şi 

1,1770 dolari.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00.  (R.G.)

Francul elveţian a crescut 
în patru zile cu 8 bani

PIAŢA VALUTARĂ
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Legea educaţiei se va 

modifica din nou. 

Ministrul Educaţiei, 

Liviu Pop, a declarat joi, 

la Cluj, că Legea educa-

ţiei va intra, din septem-

brie, într-un proces de 

modificare, urmând ca 

peste un an, în septem-

brie 2018, să fie înainta-

tă Parlamentului.

„Nu vreau să discut de 

Legea educaţiei naţionale 

pentru că sunt în Cluj, res-

pect acest oraş şi premier, 

atunci când s-a angajat le-

gea răspunderii pe Legea 

educaţiei naţionale, era ac-

tualul primar al Clujului. 

Dar vă asigur că, începând 

cu 1 septembrie, veţi fi par-

te a procesului de modifica-

re a Legii educaţiei naţiona-

le, exact cum am spus în 

programul de guvernare. 

Avem deschisă fişa de pro-

iect, în aşa fel încât în sep-

tembrie anul viitor, după ce 

facem o analiză temeinică 

a ceea ce s-a întâmplat şi în 

cei şase ani de zile de im-

plementare şi ce am avut 

înainte, cu experţi din uni-

versităţi, Academie, organi-

zaţiile studenţeşti, federaţi-

ile sindicale, vom finaliza 

proiectul de lege în septem-

brie anul viitor, când îl vom 

lansa către Parlament, un 

document care va atinge o 

bună parte dintre punctele 

pe care dumneavoastră le-aţi 

menţionat”, a spus minis-

trul, potrivit Agerpres.

A desfi inţat 
materialele auxiliare

Până una alta, Liviu Pop 

a anunţat zilele trecute că 

niciun material auxiliar nu 

mai este valabil, susţinând 

că în cel mult 30 de zile o 

comisie va elabora normele 

metodologice care vor sta la 

baza avizării materialelor 

auxiliare care vor putea fi 

folosite de către elevi şi pro-

fesori.

Liviu Pop a spus că a con-

statat că ordinul de ministru 

emis în 2002 şi care stătea la 

baza materialelor auxiliare nu 

a mai fost actualizat, el anun-

ţând că de miercuri nu mai 

este valabil niciun auxiliar.

„Începând de astăzi (n. red. 

– miercuri), auxiliarele nu mai 

sunt valabile. Niciun material 

auxiliar nu este omologat, iar 

în maximul 30 de zile, o co-

misie (...) va elabora normale 

metodologice care vor sta la 

baza avizării şi acreditării aces-

tor auxiliare, astfel încât să 

avem o zonă clară a acesto-

ra”, a susţinut Liviu Pop.

El a precizat că de eva-

luarea acestor materiale au-

xiliare se va ocupa Ministe-

rul Educaţiei, doar dacă va 

avea avizul conform al in-

spectoratului şcolar şi al aso-

ciaţiei de părinţi din unita-

tea de învăţământ.

Vrea manuale la sport 
şi dirgenţie

Recent, ministrul Educa-

ţiei, Liviu Pop, a postat pe 

pagina ofi cială de Facebook 

lista programelor şcolare pen-

tru învăţământ gimnazial la 

care trebuie să existe manu-

ale şcolare. Printre discipli-

nele care necesită manuale 

sunt Dirigenţia şi Yachtingul.

Printre manualele prezen-

tate de ministrul Educaţiei, 

care ar trebui să se regăseas-

că în programele şcolare, se 

află cel de Educaţie şi sport 

clasele V-VIII, dar şi manu-

ale de Pregătire sportivă 

practică pentru Atletism, 

Badminton, Baschet, Base-

ball, Canotaj, Dans sportiv, 

Fotbal, Gimnastică artistică 

feminină, Gimnastică artis-

tică masculină, Gimnastică 

ritmică, Haltere, Handbal, 

Hochei pe gheaţă, Hochei 

pe iarbă, Înot, Judo, Kai-

ac-canoe, Karate, Lupte gre-

co-romane, Lupte libere, Ori-

entare sportivă, Patinaj ar-

tistic, Patinaj viteză, Polo 

pe apă, Rugby, Sanie, Sări-

turi în apă, Schi alpin, Schi 

biatlon, Schi fond, Schi ori-

entare, Schi sărituri, Scri-

mă, Softball, Sport aerobic, 

Şah, Tenis, Tenis de masă, 

Volei şi Yachting.

De asemenea, ministrul 

Educaţiei consideră că este 

necesar şi manual pentru 

ora de Dirigenţie, disciplină 

numită Consiliere şi dezvol-

tare personală, clasele a V-a 

– a VIII-a.

Legea Educaţiei se modifică din nou
Fiecare ministru al Educaţiei vine cu legea lui. Liviu Pop vrea să „revoluționeze” învățământul românesc.

Ministrul Educaţiei a declarat că Legea educaţiei va intra, din septembrie, într-un proces de modifi care

Preşedintele PNL, 

Ludovic Orban, a decla-

rat, miercuri, că decla-

raţiile liderului UDMR 

Kelemen Hunor sunt „o 

jingnire la adresa naţiu-

nii”, afirmând că acesta 

„pescuieşte în ape tul-

buri” şi încearcă să se 

victimizeze.

„Sunt o jingnire la adre-

sa naţiunii. Pe de altă parte 

sunt împotriva generării unor 

confl icte provocate de decla-

raţiile lui Hunor care asta îşi 

doreşte, să se victimizeze, 

să reacţioneze întreg mediul 

politic, să se pună călare pe 

el ca să se victimizeze. Îl 

sancţionăm, fără discuţie că 

îl sancţionăm. Îl sancţionăm, 

în primul rând, prin faptul 

că niciodată nu vom accep-

ta ceea ce îşi doresc ei aici 

cu modifi cările legislative şi 

cu autonomia culturală. Cu 

permanentele jocuri pe care 

le fac se aşteaptă să mai câş-

tige ceva, să mai obţină ce-

va, în general cu atitudinea 

lor de jingnire (...)”, a de-

clarat preşedintele PNL, Lu-

dovic Orban, solicitat să co-

menteze declaraţiile lui Ke-

lem Hunor.

Ludovic Orban a afi rmat că 

centenarul Marii Uniri vizea-

ză întreaga naţiune şi va fi  săr-

bătorit de foarte mulţi cetăţeni 

români de origine maghiară.

„Centenarul Unirii vizea-

ză întreaga naţiune româ-

nă, chiar şi cetăţenii români 

de origine maghiară. Sunt 

foarte mulţi cetăţeni români 

de origine maghiară care 

vor sărbători un centenar, 

indiferent ce zice Kelemen 

Hunor. Kelemen Hunor pes-

cuieşte în ape tulburi cu po-

vestea asta, încearcă să se 

victimizeze”, a spus Orban.

Kelemen Hunor a declarat 

că maghiarii nu vor sărbători 

centenarul Marii Uniri, susţi-

nând că România nu va avea 

„prea multe realizări de pre-

zentat” şi va apela la „retorica 

naţionalistă de prost gust prin 

care încheie aceşti 100 de ani”.

„(...) Am dileme serioase 

referitor la ce va putea pre-

zenta statul român ca realiza-

re în afară de faptul ca de 100 

de ani această ţară există”, a 

declarat preşedintele UDMR, 

Kelemen Hunor, citat de coti-

dianul clujean de limba ma-

ghiară Szabadság.

„Declaraţiile lui Kelemen Hunor 
sunt o jignire la adresa naţiunii”

LIVIU POP | 
Ministrul Educației

 „Nu vreau să discut 
de Legea educaţiei 
naţionale pentru că 
sunt în Cluj, respect 
acest oraş şi premier, 
atunci când s-a 
angajat legea 
răspunderii pe Legea 
educaţiei naţionale, 
era actualul primar al 
Clujului. Dar vă asigur 
că, începând cu 1 
septembrie, veţi fi  
parte a procesului 
de modifi care a Legii 
educaţiei naţionale, 
exact cum am spus 
în programul de 
guvernare.“
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BILETE

•  Copii sub 10 ani și persoane cu handicap 
grad 1 grav: gratuit

• Copii peste 10 ani: 10 lei/zi (o singură 
intrare)

•  Adulţi: 20 lei/zi (o singură intrare) între 
orele 07.00-18.00; 10 lei/zi (o singură 
intrare) între orele 18.00-20.00

•  Parcare: 5 lei/zi (între orele 07 – 20)
• Șezlong și duș cu apă caldă: gratuit

ABONAMENTE

• pensionari (bărbaţi peste 65 de ani și femei 
peste 63 de ani): 85 lei/7 zile, 120 lei/10 zile, 
170 lei/14 zile

• adulţi: 120 de lei/7 zile, 170 lei/10 zile, 240 
lei/14 zile

• copii: 55 lei/7 zile, 78 lei/10 zile, 110 lei/14 
zile

Lacurile Ocna Sibiului 
Locul miraculos dintre munţi 

unde găseşti frumuseţea mării 
şi minunile terapiei naturale. 

Te poţi bucura de plajă, soare, apă şi 
distracţie nelimitată! În plus, poţi benefi cia 
gratuit de tratamente naturale cu apă sărată 

şi nămol.

Atracţia staţiunii este reprezentată de 
cele 12 lacuri funcţionale. Apa sărată şi 

nămolul sunt folosite cu rezultate 
deosebite în bolile aparatului locomotor, 

reumatismele degenerative cronice, 
preartrozele şi artrozele, spondilozele, 

precum şi diferite afecţiuni 
ginecologice.

Primarul Clujului, Emil Boc, 

a făcut publice primele 

sume plătite de organizato-

rii Untold pentru închirierea 

Sălii Polivalente, a Parcului 

Central şi a Casinoului.

324.135 de lei + TVA. Atât 

i-a costat pe organizatorii Un-

told închirierea Parcului Cen-

tral, Casinoului, Sălii Polivalen-

te, precum şi întreţinerea şi cu-

răţenia parcului. Primarul Clu-

jului, Emil Boc, a făcut publice 

primele cifre ale „profi tului” de 

pe urma Untold, joi la o emisi-

une radio. Banii, spune Boc, ar 

fi  fost deja achitaţi. Cifrele nu 

includ însă şi taxele şi impozi-

tele aferente către bugetul local.

„Despre Cluj Arena nu ştiu 

nimic, e la Consiliul Judeţean”, 

a declarat Boc, care a recunos-

cut că festivalul are două mari 

probleme: zgomotul şi lipsa de 

integrare în comunitatea clujea-

nă. Pentru ambele a promis că 

se vor găsi soluţii până anul vi-

itor. Deocamdată, Untold va ră-

mâne tot în centru.

Boc vrea avantaje 
pentru Cluj

„Per ansamblu, a fost o reu-

şită a Clujului, a Transilvaniei, a 

României. A fost un eveniment 

despre care s-a vorbit şi se va 

vorbi pozitiv în toate colţurile lu-

mii. A fost o energie pozitivă a 

tinerilor. Festivalul acesta face 

parte din acea parte a Români-

ei frumoase. Incidentele au fost 

nesemnifi cative ca pondere la 

numărul total de participanţi. 

Sunt şi dezavantaje. Asta este 

marea mea preocupare, indife-

rent de unde provin criticile, ar-

gumentele. Obiectivele Primări-

ei sunt de a menţine avantajele 

oraşului prin acest eveniment şi 

alte evenimente de profi l şi să 

diminuăm cât mai mult deza-

vantajele. Zgomotul reprezintă 

de departe cea mai mare provo-

care şi sunt convins că după trei 

ediţii avem posibilitatea cu spe-

cialiştii să găsim soluţii pentru a 

diminua acest impact major pen-

tru populaţie. Am făcut un in-

ventar de propuneri. Le vom dis-

cuta cu specialiştii. Trebuie să 

crească implicarea organizatori-

lor în problemele comunităţii, să 

creeze avantaje pentru comuni-

tate, benefi cii pentru oraş”, a 

spus Boc.

Nicio altă locaţie nu se 
ridică la standardele 
din centru

„Dacă am avea o locaţie ca-

re să se preteze şi să spun că 

se ridică la acelaşi nivel, evi-

dent că aş discuta. Deocamda-

tă, sincer, nu există o altă lo-

caţie comparabilă care să ofe-

re condiţiile pe care le oferă sta-

dionul şi polivalenta. Pe de al-

tă parte, nu le-am creat ca să 

le ţinem muzeu”, a mai adău-

gat primarul Emil Boc.

72.000 de euro, 
câştigul Primăriei 
Cluj după Untold
Primarul Emil Boc spune că festivalul Untold 
va rămâne tot în centru şi la ediţia de anul viitor.

O petiţie online a fost lansată recent de un clujean, prin ca-
re se cere scoaterea festivalului Untold, la care anul acesta 
au participat peste 330.000 de persoane, în afara orașului.
Nemulţumirea principală a iniţiatorilor, susţinută până în pre-
zent de peste 1.000 de persoane, este aceea că timp de o săp-
tămână – cât durează pregătirile și cele patru zile de festival – 
o bună parte din centrul orașului este închis. În această arie se 
afl ă Parcul central al orașului, stadionul și Sala Polivalentă.
În textul petiţiei se precizează că aceasta nu este îndrepta-
tă împotriva organizării festivalului, ci împotriva locului în 
care se desfășoară.
„Vrem să aducem în discuţie locaţia pusă la dispoziţia aces-
tuia, care s-a făcut fără a ţine cont de interesele tuturor clu-
jenilor.(...) Dacă, din punct de vedere juridic, Stadionul Cluj 
Arena și Sala Polivalentă ţin de domeniul privat al statului, 
Parcul Central ţine de domeniul public, iar închirierea sa nu 
se poate face prin atribuire directă sau contract, fără o con-
sultare publică prealabilă”, se arată în petiţie.
Alte persoane consideră că în timpul festivalului au loc dis-
trugeri pe care tot localnicii le plătesc sau sunt deranjaţi de 
zgomotul muzicii, care se aude până la marginea orașului și 
afectează, uneori, și calitatea vieţii pacienţilor din spitalele 
din centru, de faptul că evenimentul atrage persoane care 
consumă alcool și droguri, sau că determină o atmosferă 
propice pentru ca agenţii economici să mărească preţurile 
sau să ofere marfă expirată ori de proastă calitate.

Petiţie rămasă fără ecou

Anul trecut, organizatorii Untold au plătit o chirie totală de 
330.000 de lei, după cum urmează: 34.096 lei pentru 
Parcul Central (4 zile), 200.000 lei pentru Cluj Arena (20 zi-
le), 96.000 lei pentru Sala Polivalentă (12 zile).
În 2017, aceste sume arată în felul următor:
Închiriere Parc Central – 44.944 de lei plus TVA
Casino – 6.800 de lei plus TVA
Sala Polivalentă – 188.916 lei din care 50.000 de lei utili-
tăţi plus TVA
Întreţinere Parc Central RADP Cluj – 83.475 de lei plus TVA

Închirierea Parcului Central şi a Polivalentei 
a crescut faţă de anul trecut
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Zeci de mii de credin-

cioşi din întreaga ţară 

sunt aşteptaţi să meargă 

în pelerinaj şi să se 

roage, luni şi marţi, la 

icoana făcătoare de 

minuni a Fecioarei Maria 

de la Mănăstirea Nicula, 

judeţul Cluj, cu ocazia 

sărbătorii Adormirii 

Maicii Domnului. Ca în 

fi ecare an, unii credin-

cioşi sosesc la Nicula cu 

câteva zile înainte, petre-

cându-şi nopţile în cor-

turi sau în aer liber, în 

curtea mănăstirii, cân-

tând şi rugându-se.

Anul acesta sunt aşteptaţi 

peste 50.000 de credincioşi 

la Nicula.

Reprezentanţii Mitropoli-

ei Clujului au declarat că 

luni, 14 august, de la ora 

12.00 va avea loc un pele-

riznaj pe jos de la Biserica 

Sf. Nicolae din Gherla până 

la Mănăstirea Nicula, la ca-

re vor participa mitropolitul 

Clujului, IPS Andrei, şi alţi 

înalţi ierarhi ortodocşi.

Post și rugăciune

„La sărbătoarea Adormi-

rii Maicii Domnului de la Mă-

năstirea Nicula sunt aştep-

taţi, ca în fi ecare an, zeci de 

mii de pelerini din întreaga 

ţară, care să se închine şi să 

se roage la icoana făcătoare 

de minuni a Fecioarei Ma-

ria”, au spus reprezentanţii 

Mitropoliei.

Potrivit acestora, luni, de 

la ora 21.30, icoana făcătoa-

re de minuni va fi  scoasă din 

biserică, vor avea loc Utre-

nia şi Prohodul Maicii Dom-

nului, iar în jurul orei 02.00 

va avea loc înconjurul bise-

ricii cu icoana.

„Ca în fi ecare an, se vor 

pregăti pentru pelerini pes-

te 20.000 de sarmale şi felii 

de cozonac”, au mai spus 

sursele citate.

Marţi, de sărbătoarea de 

Sfânta Maria, începând cu 

ora 9.00, va fi  ofi ciată sluj-

ba de Liturghie, ofi ciată de 

un sobor de preoţi în frunte 

cu mitropolitul Clujului, IPS 

Andrei Andreicuţ.

Icoana de la Nicula 
a lăcrimat trei săptămâni

Atestată documentar din 

1552, Mânăstirea Nicula a fost, 

la început, o aşezare monaha-

lă modestă şi a devenit cunos-

cută în primăvara anului 1699, 

prin icoana Maicii Domnului, 

zugrăvită în 1681 de către pre-

otul ortodox Luca din Iclod, 

care s-a dovedit ca fi ind făcă-

toare de minuni şi, prin aceas-

ta, obiectiv de pelerinaj.

Icoana Maicii Domnului 

de la Nicula fost pictată în 

anul 1681 de către preotul 

ortodox Luca, din comuna 

Iclod, judeţul Cluj, la cere-

rea şi pe cheltuiala nobilu-

lui român Ioan Cupşa din 

Nicula, care a donat-o, ul-

terior, bisericii din sat. Icoa-

na a fost pictată pe lemn 

de tei, are înălţimea de 86 

de centimetri, lăţimea de 

65 de centimentri, iar gro-

simea scândurii este de doi 

centimetri.

Potrivit tradiţiei, aceas-

tă icoană a Maicii Domnu-

lui cu Pruncul a lăcrimat 

26 de zile, între 15 februa-

rie şi 12 martie 1694, fiind 

făcătoare de minuni. Potri-

vit legendei, ea a început 

să lăcrimeze când un ofiţer 

şi mai mulţi soldaţi din re-

gimentul de cavaleri „Ho-

henzollern”, aparţinând cul-

tului romano-catolic, au 

ajuns la Nicula pentru a ve-

dea o biserică ortodoxă. 

De-a lungul timpului, re-

prezentanţii Mănăstirii Ni-

cula au consemnat cazuri 

de persoane care sufereau 

de diverse boli şi care s-au 

vindecat după ce s-au ru-

gat şi au atins icoana.

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A FECIOAREI MARIA DE LA MĂNĂSTIREA NICULA

Zeci de mii de credincioşi, aşteptaţi 
la icoana Fecioarei Maria de la Nicula
La Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, judeţul Cluj, are loc, cu ocazia hramului 
Adormirea Maicii Domnului, unul dintre cele mai mari pelerinaje din ţară.

Zeci de mii de credincioşi din întreaga ţară merg în fi ecare an de Sfănta Maria în pelerinaj la Mănăstirea Nicula Icoana făcătoare de minuni a Fecioarei Maria de la Mănăstirea Nicula

Adormirea Maicii Domnului 

sau Sfânta Maria Mare este una 

dintre cele mai importante săr-

bători creştine, iar pentru ro-

mâni este şi ocrotitoarea mari-

narilor, în mai multe oraşe fi ind 

organizate, în 15 august, proce-

siuni cu icoane şi pelerinaje, dar 

şi manifestări artistice.

Biserica Ortodoxă cinsteşte 

la 15 august Adormirea Maicii 

Domnului. Este cea mai veche 

sărbătoare închinată Sfi ntei Fe-

cioare Maria, dar mărturii des-

pre existenţa ei nu există decât 

începând din secolul al V-lea, 

când cultul Maicii Domnului în-

cepe să se dezvolte foarte mult, 

mai ales după Sinodul IV Ecu-

menic, care a hotărât că Maica 

Domnului este Născătoare de 

Dumnezeu.

În seara dinaintea sărbătorii 

se săvârşesc în toate bisericile 

Vecernia cu Litie şi chiar Prive-

gherea întreagă, adică şi slujba 

Utreniei, urmată de cântarea Po-

hodul Maicii Domnului. Sărbă-

toarea a fost precedată de două 

săptămâni de post aspru.

Principala sărbătoare a Sfi n-

tei Maria, din 15 august, se nu-

meşte ofi cial în biserica roma-

no-catolică „Ridicarea la Ceruri 

a Fecioarei Maria”, iar în bise-

ricile ortodoxe „Adormirea Mai-

cii Domnului”.

La ţară se obişnuieşte ca de 

Sântămaria Mare să fi e angajaţi 

pândarii în vii şi să fi e „legat” 

ciocul păsărilor, pentru a nu mai 

putea strica boabele de struguri. 

De asemenea, se oferă ofrandă 

din noua poamă.

De Sântămaria Mare se adu-

nă ultimele plante de leac, pu-

tându-se afl a cum va fi  toamna 

ce se apropie, şi se culeg fl ori 

care se pun la icoana Fecioarei 

Maria, considerându-se că apoi 

sunt bune de leac.

Între cele două sărbători de-

dicate Sfi ntei Maria – 15 au-

gust şi 8 septembrie, când se 

sărbătoreşte Naşterea Maicii 

Domnului – este timpul priel-

nic semănării grâului.

De la sărbătoarea Adormi-

rii Maicii Domnului se redes-

chide perioada în care se pot 

face nunţi, încep târgurile şi 

iarmaroacele de toamnă, dar 

şi praznicele de pomenire a 

morţilor.

Adormirea Maicii Domnului sau 
Sfânta Maria Mare, una dintre 
cele mai importante sărbătoriAnul trecut, Înaltpreasfi nţitul (ÎPS) Andrei 

Andreicuţ, Mitropolitul Clujului, 
Maramureșului și Sălajului, a subliniat, în 
predica pe care a susţinut-o după slujba ofi ci-
ată la Mănăstirea Nicula că terorismul ţinteș-
te înspre creștini, iar religia ortodoxă are de 
suferit din cauza expulzărilor, masacrelor și 
distrugerii bisericilor. Acesta a adăugat că 
pierderea credinţei oamenilor este un pericol 
pentru Europa. Mitropolitul Clujului a mai 
spus în predica sa că multe tragedii sunt cau-
zate de corupţie, dar și de dorinţa oamenilor 
de a obţine puterea cu orice preţ.

În 2015, IPS Andrei Andreicuţ, a spus, în pre-
dica rostită la Liturghia de la Mănăstirea 
Nicula, că Maica Domnului este îngrijorată de 
dispersarea familiei creștine, în condiţiile în 
care, anul trecut, în România au fost înregis-

trate 26.000 de divorţuri. IPS Andrei Andreicuţ 
a adăugat că o altă cauză a divorţurilor este 
exodul milioanelor de români care au plecat 
în Italia sau Spania pentru a-și câștiga pâinea 
cea de toate zilele. Mitropolitul Clujului consi-
deră că soluţia pentru rezolvarea acestei situa-
ţii vine din Sfânta Scriptură, pentru că, în mo-
mentul în care apar necazuri și neînţelegeri, 
oamenii ar trebui să apeleze la rugăciunile 
Maicii Domnului.

În 2012, IPS Andrei Andreicuţ i-a îndemnat pe 
credincioșii de la Mănăstirea Nicula să își trăias-
că viaţa în liniște, în spovedanie, post și fapte 
bune, pentru că a constatat că există „vrăjmă-
șie, ură și ranchiună" la nivelul clasei politice și 
al oamenilor de rând. IPS Andrei Andreicuţ a 
arătat în predica rostită că românii sunt "foarte 
slăbuţi din punct de vedere creștinesc”.

Predicile lui IPS Andrei Andreicuţ la Nicula. 
De la atentate, la divorţuri.
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Pr. Bogdan Ivanov

Atestată documentar ca 

existând din 1552, 

Mânăstirea Nicula şi-a 

petrecut primul secol şi 

jumătate în ipostaza de 

aşezare monahală modes-

tă, un fel de sihăstrie a 

câtorva călugări retraşi în 

pustietatea codrului, păs-

trând urma discreţiei la 

fel ca în cazul altor vetre 

monahale ardelene.

Numele ei a ieşit la lumi-

nă de abia în primăvara anu-

lui 1699, prin icoana Maicii 

Domnului, zugrăvită în 1681 

de către preotul ortodox Lu-

ca din Iclod, cumpărată de la 

acesta de către nobilul român 

Ioan Cupşa şi donată de că-

tre acesta Mânăstirii Nicula, 

dovedită mai apoi ca fi ind fă-

cătoare de minuni şi, prin a-

ceasta, obiectiv de pelerinaj.

În 1700, sub presiunea cur-

ţii imperiale din Viena, a luat 

fi inţă în Transilvania Biserica 

Unită cu Roma (Greco-Catoli-

că), în care au fost încorporaţi 

o mare parte a românilor or-

todocşi – preoţi şi mireni –, în-

crezători în viaţa mai bună ca-

re li se promitea. Ultimele bas-

tioane de rezistenţă ortodoxă 

au fost însă mânăstirile, pe ca-

re însă generalul Bukow, la or-

dinul împărătesei Maria Tere-

zia, le-a distrus cu tunurile şi 

cu torţele; călugării acestora – 

cei scăpaţi cu viaţă – s’au re-

fugiat peste munţi.

În 1774 mai exista în Ni-

cula un singur călugăr orto-

dox; după toate probabilităţi-

le, acesta e anul în jurul că-

ruia mânăstirea Nicula a in-

trat sub administraţie greco-ca-

tolică. Deşi ca mânăstire pro-

priu-zisă, cu călugări şi pra-

vilă monahală, nu a funcţio-

nat decât 13 ani, între 1935 şi 

1948, ea a continuat să rămâ-

nă obiectiv de pelerinaj prin 

icoana Maicii Domnului.

Biserica de zid a fost con-

struită în perioada anilor 

1875-1879-1905, iar pictura 

interioară a fost făcută în teh-

nica tempera de prof. Vasile 

Pascu, în anul 1961. Iconos-

tasul care o împodobeşte es-

te sculptat în lemn de tei de 

Samuil Keresteşiu din Tăşnad 

în anul 1938 şi are în centru 

Icoana făcătoare de minuni a 

Maicii Domnului. Prin forma 

sa solară, iconostasul este u-

nicat şi de o rară frumuseţe, 

fi ind o adevărată emblemă a 

Niculei. Clădirea stăreţiei a 

fost construită între 1978-1989 

şi ea adăposteşte un paraclis 

cu hramul „Sfântul Ierarh Ni-

colae” şi o importantă colec-

ţie de icoane vechi, pictate pe 

sticlă şi pe lemn, precum şi o 

colecţie de cărţi vechi de cult 

printre care şi „Cazania” mi-

tropolitului Varlaam, tipărită 

în anul 1643.

Sunt cunoscute împreju-

rările dramatice ale anului 

1948, când dictatura comu-

nistă a desfi inţat abuziv Bi-

serica Greco-Catolică, iar pe 

conducătorii ei i-a supus unor 

aspre persecuţii. Singura al-

ternativă a credincioşilor gre-

co-catolici şi a unora din pre-

oţii lor a fost aceea de a re-

veni în Biserica de care fuse-

seră despărţiţi în 1700 şi în 

care, prin liberă opţiune, se 

afl ă şi astăzi, laolaltă cu bi-

sericile şi bunurile lor. În con-

textul de atunci, cei câţiva 

călugări greco-catolici au pă-

răsit mânăstirea Nicula, dar 

nu înainte de a ascunde icoa-

na în casa unui ţăran din Lun-

ca Bonţului, unde a stat pâ-

nă în 1965; revenită în mâ-

năstire pentru numai câteva 

ore – şi urmărită de vigilen-

ţa Securităţii – ea s’a refugi-

at în sediul Arhiepiscopiei 

Ortodoxe a Clujului, de un-

de s’a întors triumfal – şi de-

fi nitiv – în 1992. În acest răs-

timp, de 44 de ani, Nicula a 

reintrat în conul de umbră al 

istoriei, rămânând o mânăs-

tire modestă, cu o viaţă mo-

nahală întru nimic ieşită din 

comun.

Începând cu anul 1992, în 

condiţiile libertăţii religioase 

de după Revoluţia din Decem-

brie ’89, Mânăstirea Nicula a 

devenit al doilea mare centru 

de pelerinaj din România – 

după Mitropolia din Iaşi. Pe-

lerinii sporesc de la an la an; 

numai la slujbele hramului, 

din noaptea şi ziua de 15 au-

gust, participă câteva zeci de 

mii de închinători, fără nici o 

discriminare confesională, et-

nică sau de altă natură; e si-

gur că printre ei se afl ă şi ca-

tolici, greco-catolici, şi chiar 

protestanţi, fără ca cineva să 

fi  fost cumva împiedicat sau 

stânjenit. Şi e tot atât de si-

gur că ceea ce atrage poporul 

la Nicula nu e nimic altceva 

decât icoana făcătoare de mi-

nuni a Maicii Domnului, cea 

care îi conferă mânăstirii o di-

mensiune duhovnicească fă-

ră egal în România.

Înainte de toate şi mai pre-

sus de orice, Mânăstirea Ni-

cula e un loc al sfi nţeniei, iar 

sfi nţenia îi este conferită cu 

precădere de icoana făcătoa-

re de minuni a Maicii Dom-

nului, cea care a creat, între-

ţine şi sporeşte un pelerinaj 

universal şi, prin aceasta, ecu-

menic.

În primăvara anului 2001, 

Înaltpreasfi nţitul Arhiepiscop 

şi Mitropolit Bartolomeu a 

anunţat proiectul de rectitori-

re a Niculei, când a fost sfi n-

ţită şi piatra de temelie a no-

ii biserici şi când, efectiv, s’au 

început lucrările. Pe lângă edi-

fi ciile cu profi l cultural, prin-

cipala construcţie din Mânăs-

tirea Nicula este noua biseri-

că, care va înnobila acest am-

fi teatru natural. Proiectul mai 

include Casa de creaţie, Cen-

tru de studii patristice, clădi-

rea unui corp administrativ, 

Arhondaric şi Clopotniţă. Pâ-

nă în prezent s-a reuşit edifi -

carea Casei de creaţie, ce cu-

prinde reşedinţa arhiepisco-

pului, biblioteca şi atelierul 

de pictură. Biserica mânăsti-

rii este în faza de fi nisaje in-

terioare cât şi exterioare. În 

toamna anului 2012, Centrul 

de studii patristice a fost in-

augurat şi a găzduit Congre-

sul Facultăţilor de Teologie din 

Patriarhia Română.

De istoria recentă a Mănăs-

tirii Nicula se leagă şi nume-

le vrednicului de pomenire 

Arhiepiscop şi Mitropolit Bar-

tolomeu care şi-a avut aici a 

doua sa reşedinţă şi atelierul 

biblic în care timp de 11 ani 

a lucrat ca „un pălmaş a Du-

hului Sfânt” la revizuirea Sfi n-

tei Scripturi. În reşedinţa Mi-

tropolitului se păstrează bibli-

oteca personală a marelui ie-

rarh, arhiva sa literară, pre-

cum şi o parte din lucrurile 

sale personale, ca mărturii ale 

vieţii sale zbuciumate.

Mănăstirea Nicula, 
la 465 de ani de existenţă

În preajma noului înce-

put de an şcolar, 

Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă Gherla, în par-

teneriat cu Protopopiatul 

Ortodox Gherla, Radio 

Renaşterea Cluj şi Gherla 

Info, lansează o campa-

nie fi lantropică ce are 

drept scop ajutorarea 

copiilor care provin din 

familii sărace, prin colec-

tarea şi distribuirea de 

ghiozdane şi rechizite 

şcolare.

Anul trecut, datorită spri-

jinului acordat de oamenii cu 

sufl et mare, 87 de copii au 

păşit zâmbitori şi plini de spe-

ranţă în noul an şcolar. Şi în 

acest an ne propunem să aju-

tăm cât mai mulţi copii ne-

voiaşi, pe care îi avem în evi-

denţă. Ce putem face pentru 

ei? În cazul de faţă putem să 

donăm suma de 80 de lei sau 

un ghiozdan cu rechizite şco-

lare şi astfel un copil se va 

bucura de ceva atât de ele-

mentar pentru el : acccesul 

la învăţătură.

Cei care vor să se implice 

în acest proiect pot dona, în 

perioada 8 august- 12 septem-

brie, suma de 80 de lei sau 

un ghiozdan cu rechizite şco-

lare la sediul Protopopiatului 

Ortodox Gherla afl at pe stra-

da 1 Decembrie 1918, nr. 33. 

Se pot face donaţii şi în con-

tul Asociaţiei Filantropia Or-

todoxă fi liala Gherla: RO60B-

TRLRONCRT0296429801, Ban-

ca Transilvania.

„Doar împreună putem 

să aducem zâmbetul pe chi-

pul cât mai multor copii ca-

re nu îndrăznesc, decât cu 

eforturi mari, să spere la un 

viitor mai bun”, a declarat 

părintele protopop de Gher-

la Paul Isip.

A cincea ediţie 
a proiectului filantropic 
„Ghiozdane cu rechizite 
pentru copiii nevoiaşi”

Luni, 14 august 2017, de 

la ora 12, având ca punct 

de pornire Biserica 

Sfântul Nicolae, din par-

cul Municipiului, se va 

porni în tradiţionala pro-

cesiune, pe jos, din Gherla 

la Mânăstirea Nicula.

Este al şaselea an de când, 

prin iniţiativa Înaltpreasfi nţi-

tului Părinte Andrei, Mitropo-

litul Clujului, se organizează 

procesiunea, pe jos, intitula-

tă sugestiv, La Nicula colo-n 
dea l. Aceasta se adaugă la pe-

lerinajul, mai mare, ale cărui 

începuturi coincid cu anul 

1699, când icoana pictată de 

preotul Luca, din Iclod, şi do-

nată de nobilul Ioan Cupcea, 

bisericii din Nicula a lăcrimat 

vreme de trei săptămâni.

Şi anul acesta procesiunea 

se va bucura de prezenţa pă-

rintelui mitropolit Andrei, a 

ierarhilor prezenţi la hram, a 

numeroşi clerici şi mireni din 

toate colţurile ţării. Manifes-

tarea va debuta cu un mo-

ment de rugăciune, după ca-

re, în sunet de toacă şi în cân-

tări duhovniceşti vom porni 

spre Mânăstirea Nicula pe ur-

mătorul traseu: Biserica Sfân-
tul Nicolae – Str. Avram Ian-
cu – Autogara – Str. Liviu 
Rebreanu – Nicula sat – Mâ-
năstirea Nicula.

La această procesiune sunt 

invitaţi să participe „pe toţi 

fi ii lacrimilor Maicii Domnu-

lui de la Nicula, pe toţi aceia 

care, în aceste vremuri tul-

buri, vor să-i ceară: Maică vi-

no iară,/ Nu lăsa să piară,/ 

Ţara şi poporul,/ Turma şi păs-

torul”, a declarat părintele 

protopop de Gherla, Paul Isip.

Procesiunea 
„La Nicula colo-n 
deal”, în ajunul 
sărbătorii Adormirea 
Maicii Domnului

Sâmbătă, 12 august
06:00 Acatistul Acoperământului Maicii Domnului

Ceasurile III și VI

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

18:00 Vecernia, Utrenia și Ceasul I (Priveghere)

Duminică, 13 august
08:30 Acatistul Acoperământului Maicii Domnului

Ceasurile III și VI

Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur

15:00 Taina Sfântului Maslu

18:00 Ceasul IX, Vecernia și Acatistul Adormirii Maicii Domnului

21:00 Miezonoptica, Utrenia și Ceasul I

Luni, 14 august
07:00 Acatistul Acoperământului Maicii Domnului

Ceasurile III și VI

Sfânta Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur

12:00 Taina Sfântului Maslu

15:00 Taina Sfântului Maslu

18:00 Vecernia cu Litie - Slujește IPS Mitropolit Andrei 
Andreicuţ cu un sobor de arhierei, preoţi și diaconi

21:30 Scoaterea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului

22:00 Utrenia și Prohodul Maicii Domnului

Înconjurul bisericii cu Icoana Maicii Domnului (în jurul orei 02:00)

Moliftele Sfântului Vasile cel Mare

Marţi, 15 august - Adormirea Maicii Domnului

05:00 Sfânta Liturghie în biserică

08:00 Acatistul Adormirii Maicii Domnului

09:00 Sfânta Liturghie arhierească în sobor de arhierei, 
preoţi și diaconi Predică – ÎPS Mitropolit Andrei Andreicuţ

Programul slujbelor de la hramul 
Mănăstirii Nicula
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SUDOKU

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONVOCATOR

COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII SINTEROM S.A.
DIN DATA DE 24.08.2017/25.08.2017

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL PARTEA A IV-A, Nr. 2545/21.07.2017

În baza art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 
republicata cu modifi cările și completările ulterioare, Consiliul 
de Administraţie al societăţii SINTEROM S.A., cu sediul 
în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.12, jud. Cluj, completează 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
din data de 24.08.2017 ora 12.00, respectiv 25.08.2017 
în conformitate cu solicitarea acţionarului minoritar SIF 
OLTENIA și respectiv solicitarea acţionarului majoritar 
CONTACTOARE SA, cu următoarele puncte:

I. Solicitare de completare a ordinii de zi SIF OLTENIA:

1. Alegerea Consiliului de Administraţie prin metoda 
votului cumulativ.

Propunerile Sif Oltenia pentru ocuparea posturilor vacante 
de administrator sunt:

- Cotoc Petruc
- Baceanu Constantin Mugurel

II. Solicitare de completare a ordinii de zi CONTACTOARE S.A.

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, aleși 
prin vot cumulativ, în condiţiile în care AGEA, convocata pentru 
dată de 24.08.2017, ora 10 va aproba modifi carea actului 
constitutiv al societăţii, în sensul radierii aplicării acestei metode 
pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie.

2. Alegerea celor trei noi membrii ai Consiliului de 
Administraţie, în condiţiile în care AGEA, convocata pentru 
dată de 24.08.2017, ora 10 va aproba modifi carea actului 
constitutiv al societăţii, în sensul diminuării numărului 
membrilor Consiliului de Administraţie de la 5 la 3.

Propunerile Contactoare S.A. pentru ocuparea posturilor 
vacante de administrator sunt:

- Bognar Attila Iosif
- Papuc Dorina
- Pop Laura

Astfel Ordinea de zi completată a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor societăţii SINTEROM S.A. din data 
de 24.08.2017/25.08.2017, ora 12.00 va fi  următoarea:

1. Alegerea unui administrator al societăţii, având în 
vedere calitatea de administrator provizoriu a doamnei Pop 
Laura. Valabilitatea mandatului noului administrator va 
începe la data de 24.08.2017/25.08.2017 și se va încheia 
la data de 18.04.2021.

Notă: lista cu propuneri şi informaţiile cu privire la 
califi carea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia 
de administrator se afl a la dispoziţia acţionarilor, pe site-ul 
societăţii, putând fi  completată până la data de 09.08.2017

2. Aprobarea datei de 13.09.2017 ca data de înregistrare, 
adică de identifi care a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente fi nanciare și operaţiuni 
de piaţă, respectiv a datei de 12.09.2017, ca “ex-date”.

3. Împuternicirea consilierului juridic al societăţii să 
efectueze formalităţile cerute de lege pentru înregistrare, 
publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate 
și a actului constitutiv actualizat.

4. Alegerea Consiliului de Administraţie prin metoda 
votului cumulativ.

Propunerile Sif Oltenia pentru ocuparea posturilor vacante 
de administrator sunt:

– Cotoc Petruc
– Baceanu Constantin Mugurel

5. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, 
aleși prin vot cumulativ,

În condiţiile în care AGEA, convocata pentru dată de 
24.08.2017, ora 10 va aproba modifi carea actului constitutiv 
al societăţii, în sensul radierii aplicării acestei metode pentru 
alegerea membrilor Consiliului de Administraţie.

6. Alegerea celor trei noi membrii ai Consiliului de 
Administraţie, în condiţiile în care AGEA, convocata pentru 
dată de 24.08.2017, ora 10 va aproba modifi carea actului 
constitutiv al societăţii, în sensul diminuării numărului 
membrilor Consiliului de Administraţie de la 5 la 3.

Propunerile Contactoare pentru ocuparea posturilor 
vacante de administrator sunt:

- Bognar Attila Iosif
- Papuc Dorina
- Pop Laura

Restul prevederilor din convocatorul iniţial rămân 
neschimbate.

SINTEROM S.A.
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Bognar Attila Iosif
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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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ De vânzare apartament cu 3 
camere, supr. 78 mp, bloc nou 
+ garaj, loc de parcare, locuibil 
imediat, cart. Zorilor Sud, preţ 
120.000 euro. Tel. 
0744-653097. (7.7)

¤ De vânzare apartament cu 3 
camere, supr. 90 mp, acte, zonă 
semicentrală, et. 1, 2 băi, fi nisat 
clasic, îmbunătăţiri, garaj indivi-
dual, preţ 120.000 euro. Infor-
maţii și detalii suplimentare la 
tel. 0742-827432. (7.7)

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

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

¤ Vând apartament cu destinaţie 
birou. Pentru informaţii și detalii 
vă rog sunaţi la tel. 0760-185659.

CASE/CABANE

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 12200 pm, în Mărișel, zona 
centrală, front 90 m la drumul 
principal, curent electric, apă în 
faţa terenului, carte funciară, 
preţ 8 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (7.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

¤ Vând teren extravilan în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

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 intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez garsonieră la parter, în 
zona Pata, confort 1, suprafaţa 28 
mp, mobilată, utilată cu frigider, 
aragaz, mașină de spălat, noi, 
proaspăt zugrăvit. Disponibil ime-

diat. Detalii și informaţii suplimen-
tare la telefoanele 0746-667820 
sau 0264-581136. (2.7)

APARTAMENTE

¤ Ofer cazare în BĂILE 1 MAI. In-
formaţii suplimentare le puteţi 
obţine la tel. 0740-918594. (5.7)

¤ Dau în chirie la preţ convena-
bil, de la 1 octombrie, aparta-
ment cu 3 camere, zonă liniștită, 
mobilat, dotat, etaj 1, în cart. 
Mănăștur, unei tinere perechi 
sau două fete tinere (studente). 
Rog seriozitate. Informaţii sau 
detalii suplimentare la tel. 
0743-330440. (10.14)

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

apartament 
cu 2 camere, pe termen 
lung, în cart. Mărăşti, 

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet no-
tarial, caut loc de muncă în do-
meniul juridic ca și consilier juri-
dic, jurist. Ofer și cer seriozitate. 
Tel. 0758-324971.

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

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

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

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

SERVICII

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii 
la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469. (7.7)

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

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

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

TERAPEUT THETA 

HEALING

(terapie cu 

biocâmp).

Tratez la domiciliul 

pacientului.

Tel: 0742 700 014.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. (2.7)

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri 
+ cuptor – pe gaz, preţ 400 
RON. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0751-014413.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, 
stare perfectă de funcţionare, ve-
chime 7 ani, preţ 1000 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demon-
tate de un sobar. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

MOBILIER

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF cu-
loare lemn natur, cu feronerie + 
chei, preţ 300 RON, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând reviste de modă pentru 
croșetat și diferite materiale pen-
tru croșetat, preţ negociabil. In-
formaţii supimentare la 
0264-590688, seara. (2.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, în stare 
bună de funcţionare. Informaţii și 
relaţii la tel. la 0744-605935. (2.7)

¤ Vând bicicletă medicinală nouă. 

Preţ mic. Informaţii la telefon 
0735-176040. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând pianină germană, clape de 
fi ldeș, preţ convenabil, negociabil. 
Informaţiile suplimentare le puteţi 
obţine la tel. 0740-213460. (5.7)

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (7.7)

¤ Vând sticle și borcane. Pentru 
relaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0722-515094. (7.7)

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

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

¤ Vând baloţi de lucernă în Comu-
na Feleacu. Preţ 10 lei/bucată. Aș-
tept telefoane la 0745-182440.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, han-
dicap ușor, doresc corespondenţă 
cu doamne/domni. Vă rog să scri-
eţi la BAT GABRIEL, str. Morii nr. 
7-9, Aiud 515200, jud. Alba.

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, un colţ a 
fost medaliat, preţ negociabil. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fot-
baliști, medalii, decoraţii, foto-
grafi i, cer și ofer seriozitate. Aș-
tept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Colecţionar, cumpăr bijuterii 
vechi, ceasuri vechi, antichităţi, ta-
blouri, colecţii de timbre și mone-
de, decoraţii militare, aparate foto, 
statui din bronz, ect. Aștept telefoa-
ne la 0744-6667820 sau la resear-
chmattersmore@gmail.com. (7.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, genţi, chibrituri, scrumie-
re, reclame, brichete, insigne, afi -
șe, etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. Tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 100.000 lei, 50.000 lei, 
500.000 lei și 1.000.000 lei, va-
rianta de plastic, orice cantitate, 
indiferent de calitate. Aștept 
oferte serioase la tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Clujean colecţionar caut pe ci-
neva care ar avea timbre, picturi, 
poze vechi, scaune foarte vechi. 
Aștept telefoane la 
0752-362823. (5.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (5.7)

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapiţate cu pie-
le. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (5.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mași-
nă de scris neagră, aparat foto 
cu burduf, radio, tablouri, icoa-
ne). Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (5.5)

ANIMALE

¤ Cine a pierdut o cășelușă de 
companie de talie medie, afectu-
oasă, în cart. Plopilor, alb cu ne-
gru, să sune la tel. 0364-143848

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal 
Dej, cu sediul în loc. Dej, str. M. 
Eminescu, nr. 2, vinde la licitaţie 
publică în data de 30.08.2017, 
ora 10.00, bunuri mobile con-
stând în: 1. Autoutilitară 
Volkswagen, bunul este proprie-
tatea debitorului SC Parafarma 
Med Trading SRL, cu domiciliul 
fi scal în loc. Dej, str. Înfrăţirii, nr. 
9, ap. 11, jud. Cluj. 2. Autotu-
rism Volkswagen Passat, bunul 
este proprietatea debitorului SC 
Neuma Art SRL, cu sediul fi scal 
în loc. Dej, str. Mircea cel Bătrân, 
nr. 2, ap. 2, jud. Cluj. Informaţii 
suplimentare pot fi  obţinute la 
sediul Serviciul Fiscal Municipal 
Dej, str. M. Eminescu, nr. 2, ca-
mera 28, telefon 0264216230, 
int. 132, sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro, 
Info ANAF -anunturi – vanzarea 
prin licitatie a bunurilor seches-
trate – Structura DGRFP Cluj.

PIERDERI

¤ S.C. ZET CORPORATION S.R.L. 
cu sediul în Sat Cojocna, Comuna 
Cojocna, Str. Sanatoriului nr. 7 
jud. Cluj, J12/2256/2007 și Cod 
unic de înregistrare 21763595, 
declar pierdut Act nr. 
37667/24.05.2017. Se declară 
nul. (1.1)

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!



vineri – duminică, 11 – 13 august 2017 monitorulcj.ro 11

www.batrom.ro

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Angajăm 
personal cu 
experiență 

pentru MAGAZIN 
NATURIST 

Magazinul este situat în incinta Sigma Center, str 
Republicii 109, Cluj-Napoca. 

Pentru informații sunați la telefon: 

0786-102493, 0762-201892 

sau e-mail:hypericumimpex@gmail.com

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM

AGENŢI DE CURĂŢENIE

în condiţii avantajoase de salarizare, 

plată ore suplimentare, 

bonusuri.

Relaţii la telefon 0784-290.182, 
0785-966.688 sau 021-335.00.11, 

de luni până vineri, 
între orele 09:00-18:00.

             Always clean!
ANGAJEAZĂ MUNCITORI LA CLUJ NAPOCA

SALARIU DE ÎNCADRARE – 1600 LEI din 1 aprilie

•  1 – „Bonus de familie Fujikura” lunar (120 lei), dacă împreună 
cu tine vine și un alt membru al familiei tale, având aceeași 
adresă în buletin.

•  2 – Bonus de început de scoala pentru copiii minori ai angajatilor 
(70 lei)

•  3 – Prime lunare de prezenţă (45-60lei), calitate(50lei) și 
productivitate(între 0-150lei).

•  4 – Bonus anual de performanţă, primă de Paști și primă de 
Crăciun, cadou de ziua copilului

• 5 – Tichete de masă de 15 lei pe zi, 315 lei pe lună.
•  6 – Bonus de fi delitate, după 3 ani de activitate neîntreruptă 

în Fujikura.
• 7 – Transport gratuit, asigurat de către societate.
•  8 – Posibilitatea de a efectua ore suplimentare platite dublu
• 9 – Spor de noapte de 25%
• 10 – Multe altele benefi cii

Interviurile de angajare se desfăşoară – Zilnic de luni 
până vineri

la sediul fabricii din Cluj-Napoca, str. Streiului, nr. 18, 
între orele 08:30 – 10:00

Sună-ne la telefonul:
Tel: 0264-207950 / 0749-018611

şi dacă nu eşti din Cluj venim noi în satul tău sau
îţi organizăm transport să vii la fabrică pentru interviu

Cerinţe:
• Studii – minim 8 clase
•  Aptitudine şi disponibilitate pentru munca în picioare 

şi în schimburi
• Capacitate de distingere a culorilor

PROGRAMUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN COMUN
PENTRU PERIOADA 12 – 15 august 2017

Ca urmare a Hotararii de Guvern care stabileste ca 
salariatii din sectorul public sa fi e liberi luni, 14 august 
2017, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face 
cunoscut publicului cãlãtor programul de transport urban 
si metropolitan pentru perioada 12 – 15 august 2017:

 12.08.2017 – circulaţia se va desfășura între orele 
5,30–23,00, conform programului pentru zilele de sambată;
 13.08 si 15.08.2017 – circulaţia se va desfășura între orele 

6,00–23,00, conform programului pentru zilele de duminică;
 14.08.2017 – circulaţia se va desfășura între orele 

5,20–23,00, conform programului pentru zilele de sambată;

Liniile 26L, 36L, 48L, 50L si 100L vor avea vor avea un 
program de circulatie special:

Linia 26L – Grigorescu: 5.25 – 7.10 – 8.20 … 16.05 – 17.15;
Emerson: 6.08 – 7.40 – 8.50 … 16.40 – 17.45.
Linia 36L – P-ta M.Viteazul:5.32- 5.50- 7.21- 8.29- 13.29- 
14.16- 16.15- 17.30- 21.48;
Emerson: 5.52- 6.10- 7.42- 8.50- 13.50- 14.40- 16.40- 
17.53- 22.08.
Linia 48L – Baisoara: 5.20 – 7.10 – 8.10 … 13.40 – 16.10 
– 17.10;
Emerson: 5.43 – 7.38 – 8.38 … 14.10 – 16.40 – 17.40.
Linia 50L – Zorilor: 5.25 – 7.10 – 8.10 … 13.35 – 16.05 
– 17.10;
Emerson: 6.10 – 7.40 – 8.42 … 14.15 – 16.40 – 17.40.
Linia 100L – P-ta Garii: 5.25 – 5.51- 7.27 – 8.29 … 12.25 
– 12.35 – 12.53 – 13.29 – 13.47 – 13.56 – 16.19 – 
17.23 … 21.50;
Depou: 5.47 – 6.15 – 7.50 – 8.52 … 12.47- 12.57 – 13.16 
– 13.52 – 14.10 – 14.19 – 16.44 – 17.44 … 22.13.

Pe liniile metropolitane vor fi  asigurate din comune 
plecari suplimentare fata de programul din zilele de 
sambata, astfel: M12/M11-(4:35), M13-(4:55), 
M21-(5:07), M22-(5:20), M23-(5:05), M26-(5:10), 
M31-(5:05), M33-(5:10), M34/M32-(4:50), M38/
M39L-(4:40), M41L-(4:45), M43-(5:10),

Va multumim pentru intelegere.

                                                                                                        

INFORMARE

POLIȚIA LOCALĂ
Vă informează

Având în vedere faptul că în perioada 11.08.2017 – 
13.08.2017, în municipiul Turda se desfăsoară activităţi 
cultural sportive cu ocazia zilelor municipiului Turda, 
circulaţia rutieră va fi  restricţionată astfel:

1. Pe strada Războieni și strada 1 Decembrie 1918 
precum și strada Aurel Vlaicu va fi  interzis accesul 
autovehiculelor întrucât în Parcul Central și în intersecţia 
acestor străzi se desfășoară numeroase activităţi;

2. Pe strada Tineretului va fi  interzisă circulaţia în această 
perioadă deoarece se desfășoară activităţi culturale sub 
egida Z.M.T.

Ne cerem scuze si vă multumim pentru înţelegere!

ANUNŢ PUBLIC

STP Turda aduce la cunoștinţa publicului călător 
programul de circulaţie al autobuzelor în perioada 
11.08.2017 – 16.08.2017:

Pe durata evenimentului „Zilelele Municipiului Turda“, 
autobuzele STP vor circula după cum urmează :

Vineri 11.08.2017 autobuzele STP vor circula după 
programul normal de circulaţie Luni-Vineri . Suplimentar 
vor fi  introduse următoarele curse pe Linia 10:

Plecări din Micro III: 21:10, 21:30, 22:20, 22:40, 
22:50, 23:00, 23:10, 23:20, 23:40, 24:00.

Plecări din Turda Nouă: 21:15, 21:40, 22:00, 22:50, 
23:10, 23:20, 23:30, 23:50, 00:10, 00:30.

Sâmbătă 12.08.2017 şi Duminică 13.08.2017 autobuzele 
STP vor circula după programul normal de circulaţie 
Sâmbătă-Duminică. Suplimentar, vor fi introduse 
următoarele curse pe Linia 10:

Plecări din Micro III: 21:30, 21:50, 22:10, 22:40, 
22:50, 23:00, 23:10, 23:20, 23:30, 23:40, 24:00.

Plecări din Turda Nouă: 21:15, 22:00, 22:20, 22:40, 
23:10, 23:20, 23:30, 23:40, 23:50, 24:00, 00:10, 00:30.

Luni 14.08.2017 – se va circula conform programului 
de Sâmbătă.

Marţi 15.08.2017 – se va circula conform programului 
de Duminică.

Miercuri 16.08.2017 – program normal de Luni – 
Vineri.

Aceste modifi cări de program sunt făcute cu acordul 
Primăriei Municipiului Turda.

AVIZ DE MEDIU

S.C. SAMUS TEC S.A., în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru PUZ – FABRICA PREFABRICATE, în localitatea 
Dej, str. 1 Mai, FN, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj începând din data de 11.08.2017, între orele 
9.00 – 14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 29.08.2017, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în 
zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 14.00.
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România se menţine 
pe locul 42

Naţionala României ocupă ace-
lași loc ca și luna trecută, 42, în 
clasamentul Federaţiei 
Internaţionale de Fotbal (FIFA). 
Clasarea actuală a României ră-
mâne cea mai bună din luna 
martie încoace. Polonia, adver-
sara României în preliminariile 
Cupei Mondiale 2018, a urcat 
un loc și se afl ă pe 5, cea mai 
bună poziţie din istoria sa în cla-
samentul FIFA. Celelalte adver-
sare ale tricolorilor în campania 
pentru Rusia au urcat în clasa-
ment: Danemarca, o poziţie – 
46, Muntenegru, două locuri – 
52, Armenia, un loc – 72, 
Kazahstan, un loc – 105. Brazilia 
este noul lider al ierarhiei, ur-
mată de campioana mondială 
Germania și de Argentina. 
Elveţia (locul 4) și-a egalat cea 
mai bună clasare a sa.

Niculescu, eliminată 
în optimile probei 
de dublu de la 
Rogers Cup
Perechea Monica Niculescu/
Barbora Krejcikova (România/
Cehia) a fost eliminată în opti-
mile de fi nală ale Rogers Cup 
(Toronto), turneu de categorie 
WTA Premier 5. Niculescu și 
partenera sa au fost învinse, 
scor 2-6, 4-6, într-o oră și 11 
minute de joc, de cuplul Lucie 
Safarova/Barbora Strycova 
(Cehia), cap de serie numărul 
3. În sferturile competiţiei, 
Safarova și Strycova vor întâlni 
câștigătoarele meciului Julia 
Goerges/Savciuk (Germania/
Ucraina) – Gabriela 
Dabrowski/Jelena Ostapenko 
(Canada/Letonia). Monica 
Niculescu (locul 19 WTA la du-
blu) și Barbora Krejcikova (48 
WTA la dublu) vor primi câte 
un cec de 9.170 de dolari și 
105 puncte în ierarhia mondi-
ală, pentru prezenţa în optimi. 
Accederea în sferturi este re-
compensată cu 18.075 de do-
lari și 190 de puncte WTA.

Tenis: Tecău şi Rojer 
s-au oprit în optimi
Perechea alcătuită din tenisma-
nul român Horia Tecău și olan-
dezul Jean-Julien Rojer a fost 
învinsă de cuplul Henri 
Kontinen (Finlanda)/John 
Peers (Australia), cu 6-4, 7-5 în 
optimile de fi nală ale probei de 
dublu din cadrul turneului ATP 
Masters 1.000 de la Montreal, 
dotat cu premii totale de 
4.662.300 dolari. Principalii fa-
voriţi s-au impus într-o oră și 
23 de minute, într-un meci în 
care au avut 7 ași și 6 duble 
greșeli. Tecău și partenerul său 
au reușit 5 ași, dar au făcut tot 
atâtea greșeli duble. Cuplul ro-
mâno-olandez va primi pentru 
participare un cec de 18.050 
dolari și 90 de puncte ATP. 
Kontinen și Peers au acum 2-1 
în meciurile directe, după ce au 
câștigat anul trecut, în optimi, 
la Monte Carlo, cu 6-2, 6-3. 
Tecău și Rojer au învins anul 
acesta, la Dubai, în semifi nale, 
cu 7-6 (8), 6-3.

Pe scurt

PUBLICITATE

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a 

învins-o pe formaţia 

Voinţa Cetate cu un scor 

de 7-0 în primul tur al 

Cupei României.

Haţiegan a marcat în mi-

nutele 5, 18, 56, urmat de 

Hordouan în minutele 10, 

12, de Goga în minutul 40 

iar Giurgiu a reuşit să mar-

cheze în prelungirile primei 

reprize.

„Noi suntem în perioada 

de pregătire. Ne-am urmat 

planul de antrenament în 

ceea ce priveşte pregătirea 

fizică şi tot ce e de acumu-

lat. Într-adevăr, ei au încer-

cat, cât au reuşit, să se opu-

nă. Nu vreau să par maliţi-

os sau ironic, dar noi ne an-

trenăm. Avem jucători bine 

cotaţi, avem alte pretenţii şi 

important e că am început 

să creştem la dinamica de 

joc, poziţionare. Mai sunt 

mici lucruri de corectat sau 

de însuşit pentru jucătorii 

noi. Dar sunt foarte mulţu-

mit pentru că e victoria cea 

mai importantă. Jucătorii 

noi sunt în momentul în ca-

re fac cunoştiinţă cu ceea 

ce înseamnă „U” Cluj, cu 

pretenţiile care sunt destul 

de ridicate şi atunci, nor-

mal, că ei se vor adapta. 

Cum trece timpul creşte pre-

siunea. Nu e uşor să joci la 

„U” Cluj, nici în Liga a IV-a, 

nici în Liga a III-a. În rest, 

sunt mulţumit de aportul lor 

şi sper să se dezvolte ca să 

progreseze cât mai mult”, a 

declarat Marius Popescu la 

finalul jocului.

„Universitatea Cluj e o 

echipă foarte bună şi sper să 

promoveze în Liga I, nu în 

Liga a II-a, pentru că meri-

tă. Jucătorii Universităţii au 

fost mai buni la toate capi-

tolele. Noi rămânem în Liga 

a IV-a şi vom juca aici”, a 

spus Gabriel Bozga, antre-

norul Voinţei Cetate.

Căpitanul Gabriel Giurgiu 

a mărturisit: „Noi nu ştiam 

la ce să ne aşteptăm pentru 

că nu i-am văzut niciodată 

pe cei de la Voinţa Cetate, 

dar eram pregătiţi pentru 

acest meci. Avem trei săptă-

mâni în spate de antrena-

mente, de muncă intensă. 

Referitor la penalty, a fost o 

decizie de moment din par-

tea lui Goga. M-a întrebat 

dacă vreau să facem schema 

şi am fost de acord. Au mai 

făcut-o şi alţii”.

Echipa clujeană va evo-

lua în următorul tur al Cu-

pei României pe data de 23 

august.

Victorie în primul meci 
oficial pentru Universitatea

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

După un mic antrena-

ment, baschetbaliştii au 

fost măsuraţi de prepara-

tori fi zici.

Antrenorul Mihai Silvă-

şan a declarat: „Am vrut să 

facem echipa în aşa fel în-

cât să fi m mai puternici de-

cât anul trecut, însă nu va fi  

o muncă uşoară. Jumătate 

din echipă este schimbată, 

vom lucra mult în această 

perioadă la chimia echipei, 

trebuie să îi facem pe jucă-

tori să înţeleagă că scopul 

comun este câştigarea trofe-

elor puse în joc, nu este un 

premiu individual sau altce-

va de genul acesta. Cu cât 

înţelegem mai repede acest 

lucru, cu atât este mai bine 

pentru toată lumea. Avem o 

mică «problemă», de care în-

să nu mă pot plânge, pentru 

că sunt mândru: avem patru 

jucători la lotul naţional ca-

re vor veni după 7 septem-

brie sau, sperăm noi, după 

fazele eliminatorii ale FIBA 

Eurobasket. Acest lucru ne 

reduce foarte mult numărul 

de zile de pregătire împreu-

nă înainte de primul meci 

ofi cial din 24 septembrie”.

„Va fi  greu 
să ne apărăm titlul”

„Eu sunt foarte fericit cu 

echipa pe care o avem! Du-

pă cum s-a văzut, de la re-

unire lipseşte Domercant, ca-

re şi-a operat fetiţa şi va ajun-

ge la Cluj vineri după-masă. 

Sperăm să muncim cât mai 

bine şi să creăm iarăşi atmo-

sfera care a fost sezonul tre-

cut. Va fi  greu să ne apărăm 

titlul, întotdeauna este mai 

greu să îl aperi decât să îl 

câştigi. Le-am spus şi băie-

ţilor la şedinţă că unul din-

tre obiectivele noastre în 

acest sezon este să câştigăm 

toate trofeele, toţi ochii sunt 

pe noi, suntem echipa pe ca-

re toţi vor să o învingă, ce-

lelalte echipe nu vor avea 

foarte mult de pierdut în me-

ciurile nu noi, ci doar de câş-

tigat. Trebuie să fi m pregă-

tiţi pentru acest lucru, tre-

buie să fi m foarte buni chiar 

şi în cele mai proaste zile 

ale noastre”, a mai mărturi-

sit tehnicianul.

„Sunt foarte optimist”

Silvăşan a vorbit şi despre 

jucători care au părăsit echi-

pa în această pauză compe-

tiţională: „Cei patru jucători 

care au plecat, Vlad Moldo-

veanu, Filip Adamovic, Max 

Pustozvonov şi Kyndall Dy-

kes au fost jucători foarte im-

portanţi în angrenajul echi-

pei de anul trecut. Din păca-

te, nu am reuşit să îi ţinem. 

Prin plecarea lui Vlad a tre-

buit să schimbăm strategia 

privind jucătorul român, în-

să eu sunt foarte optimist, nu 

îmi place să privesc în urmă, 

alţii trebuie să îşi găsească 

acum locul aici şi să facă o 

fi gură frumoasă. I-am expli-

cat lui Tudor Gheorghe că noi 

avem avem doi fundaşi în lot 

şi, decât să îl ţinem şi să nu 

aibă minute, este mai bine 

pentru el să meargă şi să joa-

ce la altă echipă”.

U-Banca Transilvania va 

disputa primele meciuri ofi-

ciale în perioada 24-26 sep-

tembrie.

U-BT se pregăteşte de noul sezon
Formaţia de baschet masculin U-BT s-a reunit, joi, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. 

U-BT va susține un cantonament pe plan local până în 20 august
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