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Preşedintele Turciei ameninţă UE că va „deschide porţile” pentru refugiaţii sirieni
Preşedintele turc, Recep 

Tayyp Erdogan, ameninţă sta-
tele europene cu transferul de 
refugiaţi de origine siriană, lo-
calizaţi în prezent pe terito-
riul Turciei, dacă Blocul euro-
pean va continua să catalo-
gheze acţiunea întreprinsă de 
Ankara în Siria ca fiind o „ocu-
paţie” militară.

Preşedintele Erdogan a atras 
atenţia asupra manierei în care 
comunitatea internaţională se 
raportează la demersul Turciei, 
pe care îl cataloghează ca fi ind 
o formă de „ocupaţie” militară, 
după ce liderii mai multor sta-

te au condamnat hotărârea au-
torităţilor de la Ankara de a ata-
ca statul sirian.

„Noi vom deschide porţile 
şi vom trimite 3.6 milioane de 
refugiaţi sirieni către voi”, a 
declarat Erdogan, în cadrul 
unui discurs în faţa partidu-
lui său, Justiţie şi Dezvoltare, 
răspunzând criticilor statelor 
europene.

În cadrul aceluiaşi comuni-
cat, şeful de stat turc a reiterat 
scopul demersului său militar 
ce constă în eliminarea elemen-
tului terorist de pe teritoriul sta-
tului său, şi nu invadarea Siri-

ei. „Ei nu sunt oneşti, ei doar 
aruncă vorbe”, referindu-se la 
criticii externi; „noi creăm acţi-
une, care e diferenţa noastră”, 
a transmis Erdogan.

Bilanţul victimelor atacuri-
lor începute miercuri este de 
109 de „terorişti ucişi”, con-
form declaraţiilor preşedinte-
lui Turciei.

Armata Turciei a lansat mier-
curi operaţiuni militare în 
nord-estul Siriei, de-a lungul 
frontierei comune, vizând gru-
puri insurgente kurde. Adminis-
traţia Recep Tayyip Erdogan vrea 
să creeze o "zonă de securita-

te" în nordul şi nord-estul Siri-
ei, de-a lungul frontierei cu Tur-
cia. Trupele turce vor pătrunde 
"în Siria pentru a neutraliza o 
ameninţare de lungă durată la 
adresa Turciei", a declarat Fa-
hrettin Altun, consilierul pentru 
Comunicare al preşedintelui Re-
cep Tayyip Erdogan.

Turcia ar trebui să ia în con-
siderare că dorinţa sa de a se 
alătura Uniunii Europene preve-
de ca aceasta să adere la politi-
ca externă a blocului, a anun-
ţat joi Comisia Europeană, res-
pingând din nou operaţiunea 
militară din nordul Siriei.

FURTUNA
de William Shakespeare

Vineri, ora 20.00
Teatrul Naţional Cluj-Napoca

Chiritza în concert
Sâmbătă, ora 20.00

 Teatrul Naţional Cluj-Napoca 
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Aeroportul clujean țintește 
7 milioane de pasageri

Lipsa de infrastructură ucide. 
Nepăsarea PSD costă vieţi!

Sopor, primul cartier proiectat 
și construit de la zero

Aeroportul Cluj şi-a propus să ajungă până în 2035 la 
7 mil. de pasageri, de 2,5 ori mai mult faţă de 2018, 
când a fost tranzitat de 2,78 mil. de oameni.  Pagina 4

Președintele Klaus Iohannis afirmă că lipsa de 
infrastructură ucide la fel ca şi corupţia: „Această 
nepăsare criminală a PSD-iştilor costă vieţi”.   Pagina 5

Cluj-Napoca va avea un nou cartier, construit de la zero, 
ceea ce, susţin reprezentanţii municipalităţii, reprezintă 
o premieră în România ultimilor 30 de ani.  Pagina 7 
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Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, oraș fără mașini?

Ce urmează după căderea Guvernului Dăncilă? 
Iohannis: „Anticipatele reprezintă cea mai bună soluție”

Primăria recunoaște 
că nu are soluții 
pentru traficul din oraș. 
Atât primarul 
Emil Boc, 
cât și viceprimarul 
Dan Tarcea, spun 
că singura soluție 
este încurajarea 
folosirii 
transportului 
în comun 
și extinderea 
benzilor dedicate.  
 Pagina 7
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

11 octombrie

1944: Armata Română a eli-
berat orașul Cluj de sub ocu-
paţia horthysto-fascistă.

1963: A murit poetul, drama-
turgul și realizatorul francez 
de fi lm Jean Cocteau. (n. 5 
iul. 1889)

12 octombrie

1863: S-a format guvernul con-
dus de Mihail Kogălniceanu. 
Este perioada marilor reforme 
din timpul domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza (1859-
1866). (12/24 oct. 1863 - 26 
ian./7 febr. 1865)

2001: Premiul Nobel pentru 
Pace a fost atribuit 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 

și secretarului general al a-
cesteia, Kofi  Annan.

13 octombrie

1860: A fost făcută prima fo-
tografi e din spaţiu, dintr-un 
aerostat suspendat la înălţi-
mea de 1200 de picioare 
deasupra orașului Boston. 

1999: Comisia Europeană 
propune deschiderea nego-
cierilor de aderare la 
Uniunea Europeană cu șase 
noi ţări candidate - Malta, 
Letonia, Lituania, Slovacia, 
Bulgaria și România, cu 
condiţii speciale pentru ulti-
mele două, la summitul ca-
re va avea loc în luna de-
cembrie la Helsinki. 
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Unde mergem în weekend?Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziţie Andrei Câmpan. 
Leonard Vartic
3 – 20 octombrie 2019
10:00 – 17:00
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
În realizarea lucrărilor care vor 
fi expuse, cei doi artişti au 
pornit de la o viziune comună:
„Culoarul este străpuns, de o 
parte şi de cealaltă, de feres-
tre. Prin aceste ferestre se în-
trezăreşte peisajul de dincolo. 
Fragmentele vizibile par fami-
liare, semnele sunt cunoscute, 
timpul este însă fluid iar spa-
ţiul este distorsionat.“
Asemenea cărărilor care se bi-
furcă în grădina lui J. L. 
Borges, drumurile urmate de 
Andrei Câmpan şi Leonard 
Vartic au ajuns în universuri 
paralele, în spaţii metafizice, 
ocolind evidenţele şi forfota 
cotidiană.

Gala de deschidere a Toamnei 
Muzicale Clujene 2019
Vineri, 11 octombrie 2019, ora 19
Colegiul Academic
Concertul de deschidere
Orchestra Filarmonicii de Stat 
„Transilvania“
Tung-Chieh Chuang dirijor
Yu-Hui Chuang corn
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart
Concertul nr. 3 pentru corn, în 
Mi bemol major, KV 447
Gustav Mahler
Simfonia a VII-a în mi minor

VINERI

Furtuna de William 
Shakespeare
Teatrul Naţional Cluj-Napoca 
Timp: 20:00
regia: Gábor Tompa
decorul şi costumele: Carmencita 
Brojboiu
muzica şi sound design: Lucian Ban 
– cu excepţia piesei „Cosmos“ de 
Vangelis (reorchestrată de Lucian 
Ban) şi a „Baroque Suite for String 
Quartet“ (anonim)
coregrafi a: Jakab Melinda
video design: Radu Daniel
asistent de regie: Teofi l Paşca
lighting design: Jenel Moldovan

SÂMBĂTĂ

Street FOOD Festival 
Cluj Napoca
Sâmbătă, 5 octombrie 
ora 10:00 – 23:00

Toamna se numără foodtruck-urile.
Pe principiul „nu lăsa pe anul vii-
tor pofticioşii pe care îi poţi face 
fericiţi anul ăsta“, Street FOOD 
Festival Cluj Napoca revine cu o 
ediţie specială de toamnă. În 
primăvară ne-am petrecut minu-
nat în număr mare, aşa că între 
10-13 octombrie vrem să repe-
tăm momentele faine şi chiar să 
le înmulţim. Te aşteaptă pe 
Aleea Stadionului o ediţie de 
toamnă mai bogată în culori, 
arome, decoruri, muzică şi expe-
rienţe. Urmăreşte evenimentul şi 
fi i pe fază cu tot ce îţi pregătim 
pentru zilele de 10-13 octom-
brie. Ne revedem în curând.

Chiritza în concert, 
spectacol-concert 
de Ada Milea
20:00 – 21:00
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
după Vasile Alecsandri şi Matei 
Millo
spectacol concert de: Ada Milea
cântece de: Ada Milea, Anca Hanu
scenografi a: Alexandra Constantin
maestru de lumini: Jenel Moldovan

DUMINICĂ

Padurea Unor Inimi 
Romanesti – Faza 2
10:00 – 17:00 
Padurea Unor Inimi Romanesti
Pădurea Unor Inimi Româneşti, fa-
za a II-a. ia startul pe 13 Octombrie 
2019.
Revenim cu cea de-a 2-a fază a ac-
ţiunii de împădurire „Pădurea unor 
inimi româneşti“ care se va desfă-
şura pe parcursul a 5 zile in 3 săp-
tămâni diferite. (D 13.Oct,, S 19.
Oct, D 20 Oct., S 26 Oct, D 27.Oct. 
2019)
Programul pe zile:
Ş Ziua 1 Ţ Duminică 13 Octombrie 
2019 – H:10:00 – 17:00
– Întreţinere şi Plantare- participare 
generală

Il Nullafacente. 
Aleg să nu fac nimic
Il Nullafacente: un paradox des-
pre căutarea fericirii
Voinţa de a fi  „prezent“, renun-
ţând la linguşirile şi chemările 
falselor ispite ale lumii, îi con-
duce pe protagonist şi pe soţia 

sa să experimenteze posibilita-
tea de a exista, liberi de orice 
condiţionare. Tema operei nu 
este alegerea paradoxală a 
protagonistului de a nu face ni-
mic, pe plan economic, ci nevo-
ia celui care vrea să dea un 
sens autentic propriei vieţi, 
dincolo de orice lege socială, 
economică şi psihologică care 
ne încătuşează.
Există o parte din noi, spectato-
rii, care refuză să asiste la a-
ceastă poveste, judecând-o 
drept absurdă, periculoasă, te-
nebroasă. Dar alegerile extre-
me ale protagonistului şi boala 
în stadiu terminal a soţiei con-
stituie o chemare la esenţa fi e-
căruia, sufocată în fi ecare zi de 
„rolul“ care ne-a fost croit pre-
cum o haină de care nu ne pu-
tem elibera. Şi totuşi, dacă re-
zistăm să fi m locuiţi de aceste 
tenebre ca spectatori, la sfârşit 
putem întrevedea o lumină de 
care, măcar o parte dintre noi, 
avem o nevoie vitală pentru a 
ști să existăm.
(Roberto Bacci)

„Cu toţii vor să joace Hamlet“ – e titlul unei 
poezii scrisă de Carl Sandburg. Așa o fi , cine 
știe! Cert este că am auzit de Hamlet. Avem în 
minte imaginea tânărului îmbrăcat în negru 
care ţine în mână un craniu și se întreabă cu 
glas melancolic: „A fi  sau a nu fi ? Aceasta-i în-
trebarea“. Și cu asta, gata! Credem că știm 
piesa, avem impresia că știm povestea tânăru-
lui prinţ al Danemarcei. Și totuși… Care sunt 
motivaţiile sale? De ce dorește să se răzbune? 
De ce ezită atât?
Nu ne propunem să rezolvăm dilema în care 
se afl ă eroul nostru. Ar însemna să vă răpim 
mult prea mult timp și nici nu e sigur că am 
avea sorţi de izbândă. Dorim doar să analizăm 
mai în amănunt un anume episod, și anume 
uciderea lui Polonius. Se face vinovat Hamlet 
de crimă? E justifi cată reacţia sa? Trebuie con-
damnat sau achitat? Vom face acest lucru din-
tr-o perspectivă juridică și vom fi  susţinuţi de 
doi profesioniști în domeniu: Roxana 
Mândruţiu va juca rolul procurorului iar 

Gabriela Groza îl va apăra pe Hamlet. 
Dumneavoastră veţi da verdictul.
Procese la teatru este un proiect complet nou 
în peisajul nostru teatral. Nu știu să se fi  făcut 
ceva asemănător în România. Cred că demer-
sul nostru vă va responsabiliza și pe dumnea-
voastră. Va trebui să luaţi o decizie după ce aţi 
văzut scena și aţi ascultat argumentele. Va tre-
bui să daţi un vot. Și să hotărâţi destinul unui 
personaj dramatic. Pare simplu? N-aș zice.
(Ionuţ Caras)
regia: Ionuţ Caras
video design: Lucian Matei
Distribuţia:
Hamlet: Cosmin Stănilă
Gertrude: Irina Wintze
Polonius: Cristian Grindean
Maestru de ceremonii: Ionuţ Caras
Procurorul: Roxana Mândruţiu
Avocatul apărării: Gabriela Groza
Recomandare de vârstă: 16+
Dumincă, 13 octombrie, ora 18:00-19:30

Procese la Teatru. Episodul I: Hamlet

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Înnorat
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#FĂRĂȘTIRI
„Va fi mai rău 
pentru mine, va fi mai 
rău pentru jurnalism, 
pentru orice jurnalist, 
dacă m-aș lăsa 
intimidată. 
Asta ar însemna 
că au învins și 
nu vor învinge.”

Veronica Guerin

jurnalist

Veronica Guerin a fost reporter de investigații la Sunday Independent și a scris despre traficul de droguri. În 26 iunie 1996 
a fost ucisă cu focuri de armă în timp ce oprise la un semafor.

Intenţia a fost să lase poiana 

să respire si de a găsi o vari-

antă de camping responsabil 

şi curat. De asemenea, s-a 

dorit stoparea comerţului 

şi a extinderii construcţiei 

de tarabe, cât si punerea lor 

în legalitate, deoarece sunt 

ilegale, din toate punctele de 

vedere, afi rmă Raul Ionuţ. 

Imediat după luarea acestei 

iniţiative, toată lumea a vizat 

administraţia Parcului Apuseni. 

Turiştii s-au revoltat, au trecut 

peste bariere, panouri şi restric-

ţii şi şi-au revendicat dreptul 

de ,„iubitori de natură”, aver-

tizează clujeanul indignat.

„Consecinţele sunt eviden-

te. Şi mai multe tarabe ilegale 

s-au construit. Plastic, gips, fi er, 

cuie, peturi, hârtii, iar plastic. 

Pe panoul cu regulile Parcului 

Natural, un comerciant şi-a bă-

tut în cuie reclama. Aroganţă 

mioritică. Râul e secat, iar un-

de mai e un ochi de apă, e po-

luată de reziduurile comercian-

ţilor. Toalete puse pe fi rul apei. 

Pădurea plină de mizerii. Brazi 

arşi, brazi tăiaţi. Fum”, se ara-

tă într-un mesaj pe pagina de 

Facebook a lui Raul Ionuţ.

Mai nou, spune clujeanul, 

în acele construcţii ilegale s-au 

amenajat şi camere, iar pro-

prietarii oferă cazare. „Condi-

ţii nu există, nici pubele, nici 

toalete. Fiecare îşi rezolvă de-

şeurile cum poate, în natură”, 

dezvăluie Raul.

„Problema nu este 
că se campează!”

„Ca să evităm discuţii inuti-

le, problema nu e că se cam-

pează”, afi rmă clujeanul. Ad-

ministraţia Parcului a propus de 

mai multe ori o reglementare a 

activităţilor din zonă, cu scopul 

de a proteja zona de poluare şi 

de a conserva oarecum structu-

ra şi naturaleţea locului. Au exis-

tat chiar proiecte concrete de e-

co-camping, au fost semnate 

contracte cu fi rme de consul-

tanţă, pe care Primăria Pietroa-

sa nu le-ar fi  respectat însă.

„Nu deranjează pe nimeni 

prosperitatea nimănui. Deran-

jează mizeria, poluarea, insa-

lubritatea, dezordinea. Nu, nu 

e ceva specifi c pentru Padiş 

să îţi faci nevoile în pădure. 

Nu, nu e nevoie ca zona să 

ajungă un bâlci infect, la fel 

ca şi la Bâlea Lac sau Peşte-

ra Urşilor. Se poate şi curat, 

organizat. Dovada sunt cam-

pingurile vecinilor noştri din 

Muntenegru, Albania, Croa-

ţia”, mai spune clujeanul.

Mizerie, râu secat, brazi arşi în zona Padiş
La începutul acestui an s-a anunţat interzicerea campării în Poiana Glăvoi, loc cunoscut iubitorilor 
de munte sub denumirea La Grajduri, din cauza mizeriilor şi a gunoaielor din zona respectivă

Fostul viceprimar al muni-

cipiului Cluj-Napoca, 

Horváth Anna a rememo-

rat dimineaţa în care a fost 

săltată de procurorii 

Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie (DNA) Cluj.

În luna mai, Horváth a fost 

condamnată de Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) la 

doi ani de închisoare cu sus-

pendare pentru trafi c de in-

fl uenţă într-un dosar început 

în perioada campaniei electo-

rale pentru alegerile locale din 

2016. Sentinţa fusese defi ni-

tivă. Acum, fostul viceprimar 

îşi aduce aminte de clipele în 

care DNA a bătut, dis-de-di-

mineaţă, la poarta ei.

„Au venit într-o dimineaţă 

de luni, 10 octombrie 2016, la 

ora 7:38. Cu câteva minute 

înainte, István pornise cu co-

piii la şcoală, apoi la muncă. 

«Cine este?», am întrebat la in-

terfon. «Direcţia Naţională An-

ticorupţie (DNA), deschideţi 

poarta!» Aşa a început, astăzi 

se împlinesc 3 ani. 1.095 de 

zile care au reprezentat cea 

mai grea, educativă şi specia-

lă perioadă din viaţa mea”, se 

arată într-un mesaj al fostului 

consilier local.

„A fost un dar excepţio-

nal să experimentez solida-

ritatea, puterea şi protecţia 

comunităţii, ceea ce m-a aju-

tat să-mi păstrez demnita-

tea, integritatea, când totul 

părea pierdut. Mi-a dat cu-

raj să mă străduiesc să 

schimb ceea ce pot. Răbda-

re, să accept inevitabilul. În-

ţelepciune, să pot face dife-

renţa între cele două, ori de 

câte ori a trebuit”, mai scrie 

ex-viceprimarul Clujului.

„S-au împlinit 140 de zile 

de când s-au pronunţat asupra 

mea. Să fi e împăcaţi. Cert este 

că, nici până în ziua de azi nu 

au fost în stare să-mi spună 

motivaţia deciziei lor, este su-

gestiv. Şi ilegal, dar la noi asta 

contează doar în cazul murito-

rilor de rând. Desigur, voi aş-

tepta. Nu pot face nimic altce-

va, căci asta este cerinţa ca să 

merg mai departe, să îmi caut 

în continuare dreptatea – ade-

vărul, din care există doar unul. 

Dar, există”, îşi încheie mesa-

jul Horváth Anna.

Potrivit sentinţei ÎCCJ, in-

stanţa a achitat-o pe Horvath 

Anna pentru comiterea in-

fracţiunii de spălare de bani 

şi a menţinut-o pe cea de doi 

ani închisoare aplicată pen-

tru săvârşirea infracţiunii de 

trafi c de infl uenţă, cu inter-

zicerea unor drepturi pe o 

durată de 2 ani.

Instanţa a mai decis să im-

pună fostului viceprimar să 

frecventeze un program de re-

integrare socială derulat de 

serviciul de probaţiune sau 

organizat în colaborare cu in-

stituţii din comunitate.

„Pe parcursul termenului 

de supraveghere, inculpata va 

presta muncă neremunerată 

în folosul comunităţii în ca-

drul Asociaţiei Filantropice 

Medical-Creştină Cluj sau Re-

giei Autonome a Domeniului 

Public Cluj, pe o perioadă de 

100 de zile lucrătoare”, se sub-

liniază în sentinţă.

De asemenea, ÎCCJ a de-

cis în ceea ce îl priveşte pe o-

mul de afaceri clujean Fodor 

Zsolt, inculpat, de asemenea, 

în dosarul lui Horvath Anna, 

să îl achite pentru comiterea 

infracţiunii de spălare de bani, 

dar a menţinut pedeapsa de 

1 ani şi 6 luni închisoare cu 

suspendare aplicată pentru 

săvârşirea infracţiunii de cum-

părare de infl uenţă.

UDMR consideră că sen-

tinţa este nedreaptă şi neechi-

tabilă, iar formaţiunea o va 

susţine pe Horvath Anna în 

căutarea dreptăţii pe plan in-

ternaţional.

Trei ani de când fostul 
viceprimar al Clujului 
a fost „săltat” de DNA
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CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACŢIONARILOR RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Administratorul unic al RAIKO TRANSILVANIA S.A., o 
societate pe acţiuni cu sediul în Căpușu Mare, str. Principală 
nr. 310, jud. Cluj, România, având codul unic de înregistrare 
33125302 și număr de ordine în registrul comerţului: 
J12/1527/2014 („Societatea“), respectiv dl. TOMASZ 
KURCIN, cetăţean polonez, născut în Zlotow, Polonia la 
data de 28.02.1977, domiciliat în str. Piecewska 35, m.137, 
80-288 Gdansk, Polonia, identificat cu CI seria CDB 782649 
emisă de autorităţile poloneze la data de 17.08.2016, 
CNP 77022807814 („Administratorul Unic“),

în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modifi cările și completările ulterioare, precum 
și cu prevederile actului constitutiv al Societăţii valabil la data 
convocării,

convoacă prin prezenta:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII

(„AGEA”)

pentru data de 11.11.2019, ora 12:00, la următoarea 
adresă:
 Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, etajul 

18, București, cod poștal 020276, Romania – sediul societăţii 
de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen SCA.

În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite 
condiţiile pentru ţinerea ședinţei Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor din cauza neîndeplinirii cerinţelor 
de cvorum legale sau statutare, a doua convocare pentru 
aceasta adunare este stabilită pentru data de 12.11.2019, 
la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La ședinţa AGEA vor putea participa și vota doar acţionarii 
Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data 
de referinţă de 01.11.2019 („Data de Referinţă”). Această 
Dată de Referinţă este valabilă și pentru a doua convocare.

AGEA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social al RAIKO 
TRANSILVANIA S.A., prin aporturi în numerar, cu suma 
maximă de 840.000 lei (din care 800.000 lei aport la capitalul 
social și 40.000 lei primă de emisiune), de la valoarea actuală 
a capitalului social de 3.055.500 lei la valoarea de 3.855.500 
lei, prin emiterea unui număr maxim de 800.000 acţiuni 
noi, ordinare, în formă dematerializată.

Majorarea de capital social se va realiza prin oferirea 
acţiunilor nou emise spre subscriere în cadrul unei oferte de 
acţiuni prin plasament privat (ofertă adresată la mai puţin 
de 150 de investitori) ce se va derula în perioada stabilită 
de Consiliul de Administraţie în cadrul intervalului 15.01.2019 
– 29.02.2020. În cadrul ofertei de acţiuni prin plasament 
privat vor avea drept de subscriere și acţionarii Societăţii de 
la Data de Referinţă. Aporturile, inclusiv prima de emisiune, 
vor fi  plătite integral la data subscrierii.

Majorarea de capital social se realizează pentru asigurarea 
fi nanţării curente a Societăţii, și a implementării planurilor 
de dezvoltare ale acesteia, pentru susţinerea activităţilor 
de export și de marketing și în vederea admiterii la 
tranzacţionare a acţiunilor Societăţii pe sistemul alternativ 
de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori București 
(piaţa AeRO).

Preţul de subscriere va fi  de 1,05 lei/acţiune, subscrierea 
realizându-se la o valoare nominală de 1,00 leu/acţiune și o 
primă de emisiune de 0,05 lei/acţiune. Valoarea preţului de 
subscriere a rezultat în urma analizei efectuate de către SSIF 
Tradeville SA, cu care Societatea a încheiat un contract de prestări 
servicii de intermediere și este aceeași cu valoarea preţului de 
subscriere din cadrul ofertei de acţiuni prin plasament privat 
derulate de Societate în perioada 15.07.2019 – 26.07.2019.

2. Aprobarea ridicării dreptului de preferinţă al acţionarilor 
existenţi, în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990.

În cazul în care ridicarea dreptului de preferinţă al 
acţionarilor existenţi nu va fi  aprobată de AGEA, acţionarii 
existenţi vor avea dreptul să își exercite dreptul de preferinţă 
în termen de o luna de la data publicării în Monitorul Ofi cial 
a hotărârii AGEA.

Raportul scris întocmit de Administratorul Unic al Societăţii 
cu privire la motivele ridicării dreptului de preferinţă și modul 
de determinare a valorii de emisiune a acţiunilor poate fi  
consultat de acţionari la sediul Societăţii, la locul de desfășurare 
al AGEA sau obţinut de către aceștia în format electronic 

printr-o solicitare scrisă pe e-mail la adresele: helpdesk@
tradeville.eu sau investors@raiko.com.

3. Adoptarea unei versiuni actualizate a actului constitutiv 
al Societăţii care să refl ecte noua valoare a capitalului social și 
noua structură a acţionarilor în urma majorării capitalului social.

4. Împuternicirea Administratorul Unic al Societăţii în 
vederea efectuării tuturor demersurilor necesare și legale 
privind pregătirea, derularea si închiderea ofertei de acţiuni 
prin plasament privat și a majorării de capital social, precum 
și a admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Societăţii pe 
sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa 
de Valori București, inclusiv, dar fără limitare:

(a) adoptarea, modifi carea și implementarea procedurii 
de subscriere în cadrul ofertei de acţiuni prin plasament 
privat și stabilirea termenilor și condiţiilor subscrierii în 
conformitate culimitele aprobate de AGEA;

(b) constatarea și validarea subscrierilor efectuate;
(c) constatarea numărului total de acţiuni nou emise și a 

noii valori a capitalului social;
(d) redactarea și semnarea oricăror documente și 

desfășurarea oricăror operaţiuni și formalităţi cerute în 
vederea implementării ofertei de acţiuni prin plasament 
privat și a majorării capitalului social;

(e) operarea înregistrărilor necesare în Registrul Acţionarilor 
Societăţii;

(f) adoptarea și semnarea versiunii actualizate a actului 
constitutiv al Societăţii care să refl ecte noua valoare a 
capitalului social și noua structură a acţionarilor în urma 
majorării capitalului social;

(g) întreprinderea tuturor măsurilor și formalităţilor 
necesare în scopul înregistrării și efectuării publicităţii aferente 
majorării de capital social; 

(h) întreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea 
admiterii la tranzacţionare pe piaţa AeRO a acţiunilor Societăţii.

5. Autorizarea expresă a administratorului unic al Societăţii, 
Dl. Tomasz Kurcin, să încheie și să efectueze, în numele și 
pe seama Societăţii, orice acte juridice și operaţiuni privind 
fi nanţarea Societăţii (inclusiv, dar fără limitare, contracte de 
împrumut bancar sau de la acţionari sau alte persoane fi zice 
sau juridice, contracte de garanţie și derularea de operaţiuni 
în legătură cu emiterea de obligaţiuni), în limita sumei de 
2.000.000 lei pe contract sau operaţiune și de 2.000.000 
lei pe an fi nanciar.

6. Diverse.

Acţionarii îndreptăţiţi să participe și să voteze la AGEA sunt 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data 
de Referinţă. Acţionarii pot participa la AGEA personal sau 
prin reprezentant, în baza următoarelor documente:

A. Acţionari persoane fi zice: dacă se prezintă personal – 
actul de identitate; dacă este reprezentat de altă persoană: 
împuternicire specială notarială și actul de identitate al 
împuternicitului.

B. Acţionari persoane juridice: dacă se prezintă prin 
reprezentantul legal: actul de identitate al reprezentantului 
legal și un document ofi cial care atestă calitatea de reprezentant; 
dacă se prezintă prin altă persoană decât reprezentantul legal: 
actul de identitate al împuternicitului, împreuna cu împuternicirea 
specială semnată de administratorul sau directorul general 
al persoanei juridice reprezentate și un document ofi cial care 
atestă calitatea de administrator sau director general al 
persoanei care a emis împuternicirea.

Documentele menţionate mai sus vor fi  depuse în original 
(mai puţin actele de identitate, care vor fi  depuse în copie 
certifi cată de către titular ca fi ind conformă cu originalul) la 
sediul Societăţii sau la locul de desfășurare al AGEA cu cel 
puţin 48 de ore înainte de data Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor.

Modelul de procură specială pentru reprezentarea în cadrul 
AGEA poate fi  consultat de acţionari la sediul Societăţii, la 
locul de desfășurare al AGEA ori obţinut de către aceștia în 
format electronic printr-o solicitare scrisă pe e-mail la adresele: 
helpdesk@tradeville.eu sau investors@raiko.com.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din totalul capitalului social al Societăţii au dreptul de a 
cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi mai sus 
prezentată, înaintând în acest sens cereri Administratorului 
Unic, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentului 
convocator în Monitorul Ofi cial.

Pentru documente și informaţii suplimentare vă rugăm să 
contactaţi Societatea la adresa de e-mail investors@raiko.com.

Administratorul Unic al RAIKO TRANSILVANIA 
S.A.

KURCIN TOMASZ

Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu din 

Cluj-Napoca, al doilea 

cel mai mare din ţară, 

afl at în subordinea 

Consiliului Judeţean 

Cluj, şi-a propus să ajun-

gă până în 2035 la 7 

milioane de pasageri, de 

2,5 ori mai mult faţă de 

2018, când aeroportul a 

fost tranzitat de 2,78 

milioane de oameni.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj este al 

doilea aeroport din România 

din punct de vedere al pasa-

gerilor transportaţi după Ae-

roportul Internaţional “Henri 

Coandă“ Bucureşti, iar pen-

tru anul 2019 estimează fap-

tul că va înregistra un trafi c 

de 3 milioane de pasageri.

Transportul aerian de pa-

sageri a crescut în primul se-

mestru al acestui an cu 7,7% 

comparativ cu perioada simi-

lară din 2018, de la 9,943 mi-

lioane pasageri la 10,709 mi-

lioane pasageri, conform da-

telor centralizate e Institutul 

Naţional de Statistică.

Astfel, pe aeroportul Henri 

Coandă-Bucureşti au fost îm-

barcaţi 3.466.500 pasageri şi 

debarcaţi 3.378.300 pasageri, 

pe Cluj- Napoca 681.800 pa-

sageri îmbarcaţi şi 654.600 pa-

sageri debarcaţi, iar pe Trai-

an Vuia-Timişoara 364.900 pa-

sageri îmbarcaţi şi 349.400 pa-

sageri debarcaţi.

În 15 ani Aeroporul Cluj 
vrea să ajungă la 17 
milioane de pasageri

Viceprimarul municipiu-

lui Cluj-Napoca Oláh 

Emese a anunţat sosirea 

noilor mijloace de trans-

port în comun în oraş.

„Noi troleibuze au ajuns 

la Cluj-Napoca!”, este me-

sajul viceprimarului, însoţit 

de o fotografi e cu un trolei-

buz nou-nouţ marca Solaris, 

aşezat pe platforma unui ca-

mion. La mijlocul lunii tre-

cute, primarul Emil Boc a 

precizat că mai urmează să 

fi e achiziţionate 50 de tro-

leibuze şi 24 de tramvaie 

pentru transportul comun în 

Cluj-Napoca.

În septembrie, Compania 

de Transport Public (CTP) 

Cluj-Napoca a pus în circula-

ţie 20 de autobuze electrice 

noi, care circulă pe liniile 47, 

44, 24, 33, 32 şi 30. Acestea 

erau restul celor 41 de auto-

buze electrice pe care munici-

palitatea a anunţat că le va 

achiziţiona în 2019. 11 au fost 

achiziţionate din fonduri elve-

ţiene, iar restul de 30 au fost 

cumpărate prin fonduri UE.

Liviu Neag, directorul CTP 

Cluj-Napoca a subliniat că ţin-

ta Companiei este să ajungă 

„aproape” de 100% transport 

nepoluant. „Din 410 mijloace 

de transport pe care le avem 

la ora actuală în oraş, 250 sunt 

pe combustibil, iar 160 sunt 

total nepoluante. Procentul 

este apropiat de 50% nepolu-

ant”, a precizat Neag.

Sosesc troleibuzele noi 
la Cluj-Napoca!

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca anunţă pune-

rea în funcţiune a instala-

ţiei de semaforizare revi-

zuită de la intersecţia 

străzilor Vasile Bologa cu 

Alexandru Vaida Voievod.

Principala modifi care con-

stă în relocarea trecerii de pi-

etoni de pe strada Alexandru 

Vaida Voievod de cealaltă par-

te a intersecţiei astfel încât să 

se permita şi efectuarea vira-

jului de stânga de pe strada 

Vasile Bologa şi semaforiza-

rea trecerii de pietoni existen-

te de pe strada Vasile Bologa.

“Precizam că accesul de 

pe strada Alexandru Vaida 

Voievod pe strada Vasile Bo-

loga se va face doar prin vi-

raj de dreapta. Măsura im-

plementată a fost aprobată 

în cadrul Comisiei Operative 

de Circulaţie şi are drept scop 

diminuarea congestiei din 

sensul giratoriu de la inter-

secţia str. Teodor Mihali cu 

str. Slănic. Rugăm conducă-

torii auto şi pietonii să circu-

le cu prudenţă în zona men-

ţionată şi să respecte regle-

mentările de circulaţie”, trans-

mite municipalitatea.

Un nou semafor 
în cartierul Gheorgheni
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Lipsa de infrastructură ucide. Nepăsarea criminală a PSD-iştilor costă vieţi
Preşedintele Klaus 

Iohannis s-a referit la 

accidentul din Ialomiţa, 

soldat cu moartea a zece 

persoane, el afi rmând că 

lipsa de infrastructură 

ucide la fel cum şi corup-

ţia ucide şi că „această 

nepăsare criminală a 

PSD-iştilor costă vieţi”. 

Afl at la Iaşi, preşedintele 

a promis că viitorul 

guvern liberal va construi 

autostrada spre Moldova.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis, soţia sa Carmen şi lide-

rul liberalilor Ludovic Orban 

au mers la pas prin Iaşi, spre 

Adunarea Regională a fi liale-

lor PNL din Nord-Est. Şeful 

statului a ascultat doleanţe-

le ieşenilor, discutând, de 

exemplu, cu reprezentanţii 

asociaţiilor care au reclamat 

faptul că Guvernul PSD nu a 

demarat construirea autostră-

zii Bucureşti-Iaşi. „Actualul 

Guvern nu a făcut nimic. Pro-

babil că, în următoarele săp-

tămâni, vom avea alt guvern. 

Am dori să schimbe această 

abordare”, au spus reprezen-

tanţii celor două organizaţii. 

În replică, şeful statului a 

spus: „Sunt sigur că noul gu-

vern va primi nişte mesaje 

foarte clare în acest sens şi 

atunci lucrurile se vor pre-

zenta mult mai bine. Vă do-

resc mult succes!”.

Klaus Iohannis a fost aş-

teptat şi de un bătrân din ju-

deţul Neamţ, care i-a înmâ-

nat un toiag: „Dacă altfel nu 

se poate, cu el să faceţi o re-

gulă, o Românie normală”.

„După atâtea tulburări şi 

atâta nelinişte, dacă nu pu-

teţi cu vorba bună şi cu în-

ţelegere, faceţi dreptate cu a-

ceastă unealtă. Dumnezeu să 

vă ajute!”, a afi rmat bătrâ-

nul, care i-a oferit preşedin-

telui şi un coş cu produse a-

duse din propria grădină.

Primire moldovenească

Un ieşean a adus un steag 

tricolor pe care l-a întins şi 

s-a fotografi at cu Klaus Io-

hannis, Carmen Iohannis şi 

Ludovic Orban. Cei care au 

venit să îl vadă pe şeful sta-

tului erau de toate vârstele, 

fi e că vorbim de tineri şi ti-

nere care au dorit fotografi i 

cu preşedintele şi liderul 

PNL, fi e că vorbim de oa-

meni în putere care doreau 

să schimbe câteva cuvinte 

cu şeful statului.

Într-un oraş în care liderii 

PSD au fost huiduiţi la sce-

nă deschisă, Klaus Ioahannis 

a înaintat cu greu printre ie-

şenii veniţi să îl întâmpine. 

”Este primit moldoveneşte, 

de asta întârzie”, le explica, 

în acest timp, secretarul ge-

neral Robert Sighiartău, ce-

lor 2.000 de delegaţi liberali 

strânşi pentru Adunarea re-

gională a filialelor din 

Nord-Vest, la Centrul de con-

ferinţe Agora din Iaşi.

Klaus Ioahnnis a intrat în 

sala reuniunii, de mână cu 

soţia sa Carmen, urmaţi de 

preşedintele PNL Ludovic Or-

ban, ei fi ind aplaudaţi de li-

beralii entuziasmaţi.

În discursul ţinut în faţa 

delegaţilor, preşedintele Kla-

us Iohannis a invocat nevo-

ia de infrastructură a Româ-

niei, cu referire specială la 

autostrada spre Moldova. „Da-

că scăpăm de pesedişti şi 

ajungem, în fi nal, să avem 

un Guvern liberal, această 

autostradă se va face!”, a afi r-

mat Klaus Iohannis.

Lipsa de infrastructură 
ucide

Lipsa de infrastructură 

ucide, precum şi corupţia 

ucide, a declarat preşedin-

tele Klaus Iohannis, menţi-

onând accidentul cumplit 

petrecut în cursul dimineţii 

în judeţul Ialomiţa, în care 

zece persoane şi-au pierdut 

viaţa. „Azi dimineaţă, la 6 

şi ceva, am primit un me-

saj cutremurător. Între Ur-

ziceni şi Slobozia a avut loc 

un accident rutier groaznic, 

cu zece morţi şi aproape ze-

ce răniţi grav. M-a întristat 

foarte mult. Ce poţi să spui? 

Condoleanţe, îmi pare foar-

te rău! Ce să înţelegem de 

aici? Să înţelegem că lipsa 

de infrastructură ucide, pre-

cum şi corupţia ucide? A-

ceastă nepăsare criminală a 

pesediştilor costă vieţi, cos-

tă vieţi de români”, a acu-

zat şeful statului.

Preşedintele a punctat fap-

tul că schimbarea României 

poate veni doar având la câr-

mă un guvern liberal. „PSD 

este principalul motiv al ră-

mânerii în urmă a României! 

Fără PSD, România ar fi  fost 

mult, mult mai departe. Fără 

PSD, România ar fi  fost în 

rând, cum se spune, cu cele-

lalte naţiuni europene. Acest 

decalaj, dragii mei, trebuie de-

păşit. Acest decalaj trebuie 

depăşit cu un guvern respon-

sabil, cu un guvern liberal!”, 

a declarat şeful statului.

La capitolul nerealizărilor 

PSD, Iohannis s-a referit şi la 

amânarea examenului de re-

zidenţiat. „Păi, nu ţi-ar fi  ru-

şine, PSD?”, a acuzat şeful 

statului anunţând că „nici nu 

este nevoie de un ministru al 

educaţiei PSD, fi indcă vom 

avea de săptămâna viitoare 

un alt guvern”, a punctat Kla-

us Iohannis.

Şeful statului a pledat pen-

tru debarcarea Guvernului 

PSD. „Eu îmi doresc foarte 

mult, şi o spun public, pen-

tru ca tot românul să înţelea-

gă – eu îmi doresc foarte mult 

ca această moţiune de cen-

zură să treacă şi acest guvern 

eşuat să pice!”, a declarat 

Klaus Iohannis.

”Drumul spre România 

Normală se face pornind de 

la votul românilor de la ale-

gerile parlamentare”, a de-

clarat Klaus Iohannis, care 

i-a îndemnat pe liberali să 

lupte pentru a câştiga alege-

rile împreună. În „România 

Normală” există o autostra-

dă sau două care leagă Mol-

dova de restul ţării, „hoţii 

stau la puşcărie, nu în Parla-

ment”, românii se întorc în 

ţară, „statul funcţionează pen-

tru cetăţean”, „în fruntea in-

stituţiilor ajung oameni pe 

merit, pe competenţe, nu pe 

pile şi cunoştinţe din Repu-

blica PSD”.

Victoriile împotriva PSD

Preşedintele PNL, Ludovic 

Orban, a enumerat victoriile 

obţinute de şeful statului îm-

potriva PSD descris drept „cel 

mai puternic, cel mai perfi d 

şi cel mai ticălos adversar, ca-

re a existat în ultimii 30 de 

ani”. „Faptul că astăzi nu e în 

vigoare Ordonanţa 13 se da-

torează preşedintelui Româ-

niei, în spatele căruia au ve-

nit toţi românii corecţi, toţi 

românii cinstiţi, toţi românii 

educaţi, toţi românii care vor 

binele României. Faptul că as-

tăzi în fruntea Parchetelor nu 

stau politrucii din magistra-

tură ai PSD-ului, gen politru-

cul care este desemnat să con-

ducă Secţia specială, i se da-

torează rezistenţei preşedin-

telui Klaus Iohannis.

Faptul că astăzi instituţii-

le statului nu sunt capturate 

şi nu sunt folosite ca fi liale 

de partid împotriva cetăţeni-

lor se datorează preşedinte-

lui Klaus Iohannis”, a punc-

tat Ludovic Orban. El a enu-

merat şi realizările din poli-

tica externă, precum Reuni-

unea celor trei Mări, Summi-

tul de la Sibiu sau faptul că 

România a dat procurorul şef 

european, reuşită care „se da-

torează în primul rând pre-

şedintelui Klaus Iohannis”.

Liderii PNL precum Ralu-

ca Turcan, Rareş Bogdan sau 

Robert Sighiartău şi-au ex-

primat convingerea că libe-

ralii vor ajunge la guverna-

re, alături de preşedintele 

Klaus Iohannis, câştigând 

alegerile prezidenţiale, loca-

le şi parlamentare. 

Preşedintele Klaus 

Iohannis a anunţat că 

vineri va chema partidele 

la prima rundă de consul-

tări şi a precizat că, în opi-

nia sa, alegerile parlamen-

tare anticipate reprezintă 

cea mai bună soluţie.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a avut joi după-amiază, 

imediat după căderea Guver-

nului Dăncilă, o primă reac-

ţie: „Rezolvat!”. Şeful statului 

a precizat că va începe con-

sultările cu partidele politice 

vineri, la ora 11:00.

„Rezolvat! Astăzi a câştigat 

România! Astăzi, votul româ-

nilor dat pe 26 mai la referen-

dum a fost, iată, întru totul şi 

pe deplin respectat. Căderea 

guvernului PSD este rezultatul 

fi resc al reacţiei întregii socie-

tăţi faţă de abuzurile şi incom-

petenţa acestui guvern. Succe-

sul moţiunii de cenzură confi r-

mă un proces care a început 

cu ceva vreme în urmă, odată 

cu votul din 26 mai de la refe-

rendum şi europarlamentare. 

Acest proces se numeşte intra-

rea în istorie a PSD. Românii 

au cerut căderea Guvernului 

PSD. Românii au cerut oprirea 

distrugerii justiţiei şi stoparea 

amnistiei şi graţierii. Românii 

au cerut, prin vot, să nu se pro-

ducă îndepărtarea ţării noastre 

de Uniunea Europeană. Bilan-

ţul de astăzi vorbeşte de la si-

ne: am reuşit să îndeplinim toa-

te aceste solicitări legitime şi 

să blocăm dezastrul PSD. (...) 

Sunt chestiuni care necesită o 

rezolvare urgentă. România a-

re nevoie de un buget corect 

pentru anul viitor. De aseme-

nea, trebuie ca în cel mai scurt 

timp să facem o nominalizare 

de comisar european care să 

respecte standardele de profe-

sionalism şi credibilitate ceru-

te de partenerii noştri din Uni-

unea Europeană. Suntem aproa-

pe în pragul alegerilor prezi-

denţiale şi avem responsabili-

tatea să asigurăm desfăşurarea 

lor corectă şi organizarea în ce-

le mai bune condiţii, inclusiv 

pentru românii din diaspora. 

Sunt, aşadar, probleme care nu 

suportă nicio amânare. Voi lua 

o decizie cu respectarea Con-

stituţiei şi având în vedere ca, 

indiferent de opţiunea aleasă, 

să fi e asigurată stabilitatea Ro-

mâniei”, a spus Iohannis.

CE URMEAZĂ DUPĂ CĂDEREA GUVERNULUI DĂNCILĂ?

„Anticipatele reprezintă cea mai bună soluţie”
Guvernul a picat. Moţiunea de cenzură a trecut cu 238 de voturi.

Moţiunea de cenzură a trecut cu 238 de voturi

*Formarea unui Guvern minoritar în jurul PNL, care să fi e 
susţinut în Parlament de cei care au votat moţiunea de 
cenzură – Pro România, ALDE, PMP, UDMR și minorităţi. 
Ludovic Orban este ofi cial propunerea PNL pentru funcţia 
de prim-ministru. Dacă un astfel de cabinet va fi  votat în 
Parlament el ar putea rămâne în funcţie până la alegerile 
parlamentare organizate la termen. Dacă guvernul nu va 
fi  validat de Parlament, se face a doua propunere de pre-
mier care în termen de 10 zile își alcătuiește un nou cabi-
net și se prezintă în parlament. În cazul în care sunt res-
pinse două guverne consecutiv în Parlament se declanșea-
ză alegeri anticipate.
*Formarea unui Guvern PNL-USR, eventual cu premier de la 
USR sau din alianţa USR-PLUS. Ofi cial, propunerea Alianţei 
pentru funcţia de premier este Dacian Cioloș, neofi cial nu-
mele vehiculat pentru post este Dragoș Tudorache. Ambii 
sunt însă europarlamentari și este puţin probabil că ar re-
nunţa la mandatul de la Bruxelles pentru un scurt mandat 
la Palatul Victoria, înaintea alegerilor parlamentare.
*Formarea unui guvern mai larg, din care să facă parte PNL 
și partidele care l-au ajutat să înlăture guvernul Dăncilă, re-
spectiv ALDE, Pro România, UDMR, PMP. USR a anunţat de-
ja că refuză să participe la o astfel de formulă, dar i-ar acor-
da sprijin în Parlament.
*Formarea unui guvern de tehnocraţi care să gestioneze 
treburile ţării până la alegeri.
Cea mai complicată sarcină a viitorului Guvern va fi  alcătui-
rea legii Bugetului pentru anul 2020, care trebuie adoptată 
în Parlament îniante de fi nalul anului.

Variantele de lucru înaintea 
consultărilor la Palatul Cotroceni 
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ANUNŢ PUBLIC

Politică publică alternativă pentru reformarea sistemului de creșe publice

Plasat între concediul maternal și grădiniță, programul de creșă din România este greu 
accesibil copiilor cu vâsta cuprinsă între 0-3 ani din mediul urban și inaccesibil pentru co-
piii din mediul rural. În acest context, Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omu-
lui alături de Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia implementează proiectul Dia-
log Social Efi cient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie, cod MySMIS 
111141. Scopul proiectului este de a elabora și de a susține o politică publică alternativă 
în domeniul reformării sistemului de creșe publice și de a capacita echipa ACEDO în formu-
larea unei politici publice. Proiectul este implementat la nivel național în perioada 5 sep-
tembrie 2018 – 4 ianuarie 2020, fi ind cofi nanțat din Fondul Social European, prin Progra-
mul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

În cadrul proiectului, situația creșelor din România ca instituții de îngrijire și educație a 
copiilor de vârstă mică este analizată în contextul numărului foarte redus de copii de la ni-
vel național care urmează un program de creșă, a dotărilor de infrastructură, a formării 
personalului, a armonizării cadrului legislativ de funcționare a creșelor, dar și în contextu-
al stimulării părinților de a-și lua un loc de muncă. 

Conform studiului de impact la nivel național și european privind educația timpurie a 
copiilor, elaborat în cadrul proiectului, 81% dintre respondenți, experți din domeniul 
educației, consideră că numărul creșelor din localitatea unde au domiciliul nu este sufi ci-
ent raportat la cererile de înscriere ale copiilor, în timp ce 63% dintre aceștia sunt de pă-
rere că nu există sufi cient personal califi cat pentru a lucra în domeniul educației timpurii 
pentru segmentul de vârstă 0-3 ani.

Etapele de elaborare ale politicii publice alternative în educația timpurie realizate în ca-
drul acestui proiect au cuprins sesiuni de formare pentru echipa ACEDO în redactarea unei 
politici publice, derularea unei analize și publicarea rezultatelor cu privire la nevoile, resur-
sele și initiațivele din educația antepreșcolară și organizarea a 8 seminarii regionale de 
consulare publică și dialog social. Informații detaliate cu privire la activitățile derulate pe 
durata implementării sunt prezentate pe plaforma de consultare www.dialogpublic.ro.  

Proiectul Dialog Social Efi cient pentru Politici Publice Alternative în Educația Timpurie, 
cod MySMIS 111141 este cofi nanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este 997.904,02 lei, 
confi nțarea Uniunii Europene este de 977.945,95 lei. 

Principalele rezultate obținuțe în cadrul proiectului sunt: un raport de analiză privind 
impactul politicilor publice în domeniul educației timpurii și aplicarea acestora în Româ-
nia, 8 sesiuni de consultare publică și sensibilizare a instituțiilor publice, a mediului negu-
vernamental și a partenerilor sociali pentru susținerea și promovarea politicii publice, un 
program de formare pentru echipa Solicitantului și o politică publică alternativă în educația 
antepreșcolară.

Proiect cofi nanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020.

Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului

www.dialogpublic.ro
Telefon: 031.426.23.86

E-mail: offi ce@acedo.ro

Proiect cofi nanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Cea de-a 18 ediţie 

a Festivalului 

Internaţional „Puck” 

va aduce între 14 şi 18 

octombrie la Cluj-Napoca 

spectacole din şapte ţări, 

precum şi evenimente 

speciale pentru studenţi, 

directori de teatre 

sau păpuşari de limbă 

maghiară.

După ceremonie va fi  pre-

zentat spectacolul „Cartea cu 

Apolodor”, prezentat de Tea-

trul pentru Copii şi Tineret 

„Merlin” din Timişoara (care 

va mai avea o reprezentaţie 

şi de la ora 12:00).

La Teatrul „Puck” pot fi  ur-

mărite în prima zi de festival 

spectacolele „Matei Corbul” 

(în limba maghiară). De la ora 

17, va fi  prezentat spectacolul 

„Yuki şi atelierul de păpuşi” 

(prezentat de PP Theatre din 

Japonia). De la ora 18:00, es-

te programată pe aceeaşi sce-

nă premiera spectacolului „Al-

fonso şi vrăjitoarea”, în regia 

lui Decebal Marin, prezentată 

de artiştii Teatrului „Puck”.

Urmează de la ora 19:00, 

la Academia de Muzică „Ghe-

orghe Dima” (AMGD) spec-

tacolul „Aladdin” al artiştilor 

Teatrului de Vest din Reşiţa.

Ziua de marţi, 15 octom-

brie, începe cu spectacolul 

„Povestea cizmarului” (în lim-

ba maghiară), al Teatrului de 

Păpuşi „Vojtina” din Debre-

cen, Ungaria. Urmează de la 

orele 10:00 şi 13:00, la Teatrul 

„Puck” spectacolul „O poves-

te într-un acvariu”, al Teatru-

lui „Arlechino” din Braşov.

De la 10:30, Teatrul „Toma 

Caragiu” din Ploieşti prezintă 

spectacolul „Califul Barză”, la 

Casa de Cultură a Studenţilor 

(CCS) din Cluj-Napoca. Studi-

oul Euphorion al TNC va găz-

dui de la ora 12:00 spectaco-

lul „Poveşti în parc”, al artiş-

tilor de la Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” din Alba Iulia.

Foaierul Teatrului Puck va 

fi  de la ora 19:00 decor pen-

tru spectacolul nonverbal ja-

ponez „Yuki şi atelierul de 

păpuşi”. De la ora 20:00 es-

te programat spectacolul non-

verbal „Femeia albă”, susţi-

nut de Magali Chouinard, pe 

scena instituţiei-gazdă.

Miercuri, 16 octombrie, 

cea de-a treia zi de festival 

începe la CCS, de la orele 

9:30 şi 11:00, cu spectacolul 

„Clanul zânelor” (în limba 

maghiară). De la ora 11:00, 

publicul este aşteptat să ur-

mărească la TNC spectaco-

lul „Apolodor” al Teatrului 

„Ţăndărică” din Bucureşti.

Teatrul „Ariel” din Târgu 

Mureş prezintă la AMGD de 

la orele 10:00 şi 12:00 „Al-

bă ca Zăpada şi cei şapte pi-

tici”. Pe scena Teatrului 

„Puck” va fi prezentat, de 

la orele 10:00 şi 13:00 „Hän-

sel şi Gretel”, al Teatrului 

pentru Copii şi Tineret „Lu-

ceafărul” din Iaşi.

De la ora 18:00, Teatrul 

pentru Copii şi Tineret „Co-

libri” din Craiova prezintă 

spectacolul „Chiriţa în Iaşi”. 

În foaierul Teatrului „Puck” 

va fi prezentat de la ora 

19:00 „Yuki şi atelierul de 

păpuşi”, iar în sala de spec-

tacole a instituţiei urmează, 

de la ora 20:00, „Jocul tim-

pului”, spectacol nonverbal 

susţinut de David Zuazola 

Puppets din Spania.

Joi, 17 octombrie, în pen-

ultima zi de festival, Teatrul 

„Ariel” din Târgu Mureş pre-

zintă de la 9:30 şi 11:00 

„Aventurile lui Miska Pribea-

gul” (în limba maghiară).

De la 19:00, la Teatrul 

„Puck” este programat spec-

tacolul nonverbal „Girafa”, 

al Teatrului de Păpuşi „Hop 

Signor” din Atena.

Ultima zi a festivalului 

(vineri, 18 octombrie) va 

începe cu „Albă ca zăpa-

da”, spectacol susţinut de 

actorii Teatrului Clasic „Ioan 

Slavici”. De la ora 17:00, se 

va juca „Ciobănaşul cu ochi 

de stele” al artiştilor Tea-

trului „Puck”.

Festivalul Internaţional 
„Puck” aniversează majoratul

Un alt eveniment organizat pentru tineri este „Poethree”, 
programat pentru joi, 17 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul de Păpuși „Puck”. Este un concept relativ nou, foar-
te în vogă în rândul tinerilor din întreaga lume, cu multe 
momente interactive de poezie și muzică, organizat în ca-
drul festivalului de Poethree Collective din Cluj-Napoca.

O altă noutate a ediţiei va fi  „Întâlnirea artiștilor păpușari 
maghiari”, proiect care va reuni în cadrul festivalului 60 de 
artiști profesioniști din România și Ungaria, precum și 40 
de studenţi și cadre didactice din cele două ţări. 

„Poethree”, un concept în vogă 
în rândul tinerilor
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Viceprimarul Dan Tarcea 

recunoaşte că Primăria nu 

mai are soluţii în ceea ce 

priveşte descongestionarea 

trafi cului în Cluj-Napoca.

Viceprimarul Dan Tarcea a 

spus, joi, că Primăria nu poa-

te face nimic, pe termen scurt, 

pentru a descongestiona trafi -

cul din oraş, în special din zo-

na centrală, singura soluţie 

avută în vedere fi ind încuraja-

rea folosirii transportului în 

comun şi extinderea benzilor 

dedicate acestuia.

„Prioritizăm transportul în 

comun. Avem 210.000 maşini 

în oraş, în câţiva ani vor fi  

300.000. Nu putem să dărâ-

măm clădirile, să facem loc 

maşinilor, de aceea vom ajun-

ge să intrăm în zona centrală 

doar cu mijloacele de trans-

port în comun. Să lărgim stră-

zile astăzi, nu putem, să mai 

facem câteva sensuri unice în 

Gheorgheni sau Andrei Mure-

şanu sau să le modifi căm, sunt 

doar pansamente care rezolvă 

problema pentru 6 luni, iar da-

că mai vin 2,000 de maşini 

suntem iar în situaţia anteri-

oară. Autostrăzi suspendate 

peste blocuri nu putem face”, 

a spus viceprimarul.

Tarcea a spus că trafi cul din 

centru este blocat de capaci-

tatea străzilor, care sunt cele 

ale unui oraş gândit acum câ-

teva sute de ani, iar problema 

în cartiere vine din „vremea 

comuniştilor” când a fost pre-

văzut doar un loc de parcare 

la 10 apartamente.

„Probabil că generaţiile 

viitoare care vor veni vor 

avea oaltă mentalitate şi nu 

vor avea într-o familie 2 sau 

3 maşini, ci doar una. Pe vre-

mea comuniştilor, când s-au 

construit blocurile şi s-au fă-

cut cartierele, era prevăzut 

doar un loc de parcare la 10 

apartamente, ori azi avem 

cel puţin 15 maşini la 10 a-

partamente. Dacă aşa au fost 

construite cartierele... Solu-

ţii magice nu sunt”, a expli-

cat Tarcea.

Primăria recunoaşte: „Nu sunt 
soluţii pentru traficul din Cluj” Boc continuă războiul cu 

şoferii: „Vom avea bandă 

dedicată autobuzelor pe 

Calea Floreşti. Vom rea-

ranja locurile de parcare”

Emil Boc a anunţat că pe 

Calea Floreşti va fi  implemen-

tată o bandă dedicată trans-

portului în comun.

Primarul Clujului a anun-

ţat că începând cu luna no-

iembrie va fi  creată o bandă 

specială dedicată transportu-

lui în comun pe Calea Floreşti 

pe sensul către Mărăşti şi zo-

na centrală a oraşului.

Edilul a anunţat că se va 

renunţa la parcările oblice şi 

se vor pune maşinile la bor-

dură astfel încât să fi e o ban-

dă dedicată autobuzelor pe 

Calea Floreşti.

„Dacă nu prioritizăm trans-

portul în comun vom avea 

mari probleme. Acum toată 

lumea este nemulţumită. Sper 

că până la începutul noiem-

brie să rezolvăm problema 

trafi cului între Calea Floreşti 

şi Mărăşti. Vreau să facem o 

solicitare către CNAIR prin 

care să gândească o bandă 

dedicată transportului în co-

mun dinspre Floreşti, cel pu-

ţin până la intrare în Cluj. 

Vom avea bandă dedicată pen-

tru transportul în comun de 

la intrarea pe Calea Floreşti 

prin rearanjarea locurilor de 

parcare. Trebuie să montăm 

mai multe semafoare supli-

mentare pentru autobuz, ast-

fel încât transportul în comun 

să plece primul. Eu cred că 

până în luna noiembrie vom 

rezolva această problema", a 

declarat primarul Clujului la 

un post de radio.

Prin noua idee, Emil Boc 

încearcă în continuare să îi 

convingă pe clujeni să renun-

ţe la maşină şi să folosească 

transportul în comun pentru 

a se deplasa în oraş. Edilul a 

anunţat că în continuare va fi  

toleranţă zero pentru maşini-

le parcate neregulamentar în 

punctele cheie ale oraşului.

„Nu vom tolera deloc ma-

şinile parcate în staţiile de au-

tobuz, trecerile de pietoni sau 

diferite intrări importante”, a 

replicat primarul când a fost 

întrebat despre parcările pe 

trotuar.

Emil Boc nu mai vrea maşini în Cluj!

Cluj-Napoca va avea 

un nou cartier, primul 

care va fi  proiectat şi con-

struit de la zero în ultimii 

30 de ani în România, în 

baza unui plan urbanistic 

realizat în urma unui 

concurs internaţional. 

Cartierul se va întinde 

pe 250 de hectare şi va 

fi  terminat în 30 de ani.

„Este al şaselea concurs de 

soluţii pe care Primăria mu-

nicipiului Cluj-Napoca îl or-

ganizează şi, cu siguranţă, nu 

ultimul. (...) Avem un proiect 

de 250 de hectare, un nou Mă-

năştur, dacă mă pot exprima 

aşa, dar va fi  un Mănăştur al 

secolului 21, adică va fi  un 

cartier care va ţine cont de 

toate aspectele de calitatea 

vieţii pe care cetăţenii unui 

oraş european şi le doresc”, 

a declarat primarul Emil Boc.

Arhitectul Klaus Birthler, 

elaboratorul temei de proiec-

tare a concursului internaţio-

nal, a declarat, joi, într-o con-

ferinţă de presă, că arhitecţii 

au avut sarcina de a proiecta 

un oraş pentru oameni.

Câştigătorul concursului 

este o echipă de arhitecţi din 

Cluj-Napoca, condusă de Oc-

tav Silviu Olănescu, iar pre-

miul constă în acordarea con-

tractului de proiectare, a că-

rui valoare estimată este de 

2,8 milioane de lei.

„Primăria Cluj-Napoca şi Or-

dinul Arhitecţilor din România 

au organizat concursul interna-

ţional de soluţii pentru «Plan 

Urbanistic Zonal Sopor Mas-

terplan – Cluj-Napoca 2019», 

câştigătorul fi ind o echipă de 

arhitecţi clujeni – Octav Silviu 

Olănescu, Vlad Sebastian Ru-

su şi Anamaria Cornelia Olă-

nescu. Juriul a apreciat coe-

renţa propunerii, arhitecţii a-

vând sarcina de a proiecta un 

oraş pentru oameni. Concur-

sul internaţiomal a fost unul in-

edit, fi ind prima dată în Româ-

nia după 1989 când se propu-

ne proiectarea de la zero a unui 

nou cartier pe un teren de 250 

de hectare care are peste 1.000 

de proprietari. Aceasta este ma-

rea provocare şi estimez că no-

ul cartier va fi  fi nalizat în 30 de 

ani, în etape”, a spus Birthler.

Premiul 1 constă în con-

tractul de proiectare cu valoa-

re estimată la nivelul sumei 

de 2,8 milioane de lei, premiul 

2 are o valoare de 120.000 lei, 

iar premiul 3 de 70.000 de lei.

Primarul Emil Boc a de-

clarat, la rândul său, că no-

ul cartier se doreşte a fi  „un 

Mănăştur (cel mai mare car-

tier din Cluj-Napoca – n.a.) 

al secolului al XXI-lea” şi va 

ţine cont de toate aspectele 

de calitate a vieţii.

El a mai spus că în nou 

cartier toate facilităţile -bănci, 

şcoli etc- vor fi  la maximum 

20 de minute de mers pe jos 

şi că se va pune accent pe di-

mensiunea ecologică.

„Vor fi  aplicate reguli sim-

ple, în 20 de minute de mers pe 

jos vei găsi toate facilităţile ne-

cesare într-un cartier – creşă, 

grădiniţă, şcoală, cenrtu de car-

tier cu bancă, bulevarde, trasa-

te de la început, contituând cu 

transport public şi mobilitate al-

ternativă, cu accent pe dimen-

siunea ecologică, verde, ale ora-

şului şi respect pentru mediul 

înconjurător. Toate aceste ingre-

diente se vor regăsi aici. Proiec-

tul va fi  implementat ţinând cont 

de exigenţele de calitate cerute 

de clujeni”, a spus Boc.

Noul cartier va fi  constru-

it în zona Sopor.

Sopor, primul cartier proiectat şi construit 
de la zero în ultimii 30 de ani din România
Municipiul Cluj-Napoca va avea un nou cartier, care va fi construit de la zero, ceea ce, 
susţin reprezentanţii municipalităţii, reprezintă o premieră în România ultimilor 30 de ani

Noul cartier va fi  construit în zona Sopor și se va întinde pe o suprafață de 250 de hectare

PREMIUL I – Asiza Birou de Arhitectură SRL
Autori principali: arh. Octav Silviu Olănescu, arh. Vlad 
Sebastian Rusu, arh. Anamaria Cornelia Olănescu
PREMIUL II – SC PLANWERK ARHITECTURĂ ȘI URBANISM SRL
Autori principali: SC PLANWERK ARHITECTURĂ ȘI URBANISM SRL
PREMIUL III – URBAN SYNAPSE SRL
Autor principal: urb. Damian Alexandru Ioan

Caștigătorii concursului pentru Sopor

Boc promite trotuar în Sopor: 
„Vom face unul provizoriu”

Emil Boc a anunţat că lo-

cuitorii din cartierul Sopor 

vor avea în curând trotuar 

şi nu vor mai fi  nevoiţi să 

meargă pe carosabil.

Primarul Clujului a anun-

ţat că locuitorii din cartierul 

Sopor vor avea în curând tro-

tuar şi o poartă de acces pen-

tru intrarea în Baza Sportivă 

din Gheorgheni, astfel încât 

să nu mai fi e nevoiţi să mear-

gă până la sensul giratoriu 

de pe strada Unirii.

„Am stabilit ca în luna 

noiembrie să se facă o poar-

tă de intrare în Baza Spor-

tivă din Gheorgheni din-

spre cartierul Sopor, astfel 

încât oamenii să nu mai fi e 

nevoiţi să ocolească. Vom 

face şi un trotuar provizo-

riu în zona respectivă pâ-

nă când vom fi naliza pro-

iectul. Dezvoltarea cartie-

rului Sopor este în conti-

nuare o prioritate pentru 

noi”, a declarat Emil Boc.
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Pr. Bogdan Ivanov

Printre instituţiile româneşti de referinţă, care au fost înfi -

inţate în Metropola Transilvaniei după Marea Unire din 

anul 1918 se afl ă, la loc de frunte, alături de Universitate, 

Operă sau Colegiile româneşti şi Consistoriul Ortodox din 

Cluj, înfi inţat în toamna anului 1919 şi condus de provi-

denţialul arhimandrit Nicolae Ivan.

 Înfi inţarea Consistoriului 

clujean a dat substanţă actu-

lui istoric de la Alba Iulia şi 

a contribuit esenţial la conso-

lidarea conştiinţei româneşti 

în Cluj, iar pe fundamentul 

acestuia a fost rectitorită, doi 

ani mai târziu, Episcopia Va-

dului, Feleacului şi Clujului. 

Asemenea repere esenţiale din 

istoria românească a Clujului 

trebuie transmise tinerelor ge-

neraţii, care trebuie să cunoas-

că începuturile acestor insti-

tuţii fondatoare de cultură şi 

spiritualitate. În acest sens, 

Arhiepiscopia Clujului a or-

ganizat, joi, 10 octombrie 2019, 

de la ora 19.00, în sala mare 

a Muzeului Mitropoliei Cluju-

lui, evenimentul cultural „Un 

secol de la înfi inţarea Consis-

toriului ortodox la Cluj”.

La acest eveniment au 

vorbit: IPS Arhiepiscop şi 

Mitropolit ANDREI, PS Epi-

scop Justin al Maramureşu-

lui, PS Episcop Petroniu al 

Sălajului, Pr. Lect. Univ. Dr. 

Cosmin Cosmuţa, Pr. Dr. Flo-

rin Cătălin – Ghiţ, Dr. An-

dreea Ineoan Dăncilă, care 

au prezenta principalele re-

pere istorice ale organizării 

Consistoriului clujean, dar 

şi au subliniat impulsul pe 

care l-a dat venirea la Cluj 

a Arhimandritului Nicolae 

Ivan ortodoxiei din această 

parte a ţării.

Această seară a fost con-

struită ca o călătorie în isto-

ria de un secol a instituţiei, 

de la momentul fondator, 

odată cu venirea Episcopu-

lui Nicolae Ivan, punctând 

principalele evenimente ilus-

trate de actorul Ruslan Bâr-

lea, de la Teatrul Naţional 

din Cluj-Napoca, care a lec-

turat o suită de texte speci-

al selectate.

Seara a fost însoţită şi de 

un recital vocal-simfonic în 

interpretarea unor artişti de 

la Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca: Irina Săndu-

lescu Bălan – soprană; Iulia 

Merca – mezzosoprană, Ioan 

Alexandru Mocian – tenor, Pe-

tru Burcă – bas, acompaniaţi 

la pian de Bianca Murariu, de 

la Academia Naţională de Mu-

zică „Gheorghe Dima”. Artiş-

tii au interpretat lucrări de: 

Joseph Haydn, W.A. Mozart, 

Ludwig van Beethoven, Ro-

bert Schumann, Karl Jenkins. 

Un secol de la înfiinţarea Consistoriului ortodox la Cluj, 
marcat printr-un eveniment cultural la Muzeul Mitropoliei

Preoţii care slujesc în 

parohiile Municipiului 

Cluj-Napoca s-au reunit în 

şedinţă de lucru, marţi 8 

octombrie 2019.

Întâlnirea prezidată de 

părintele protopop Alexan-

dru-Constantin Ciui s-a des-

făşurat la Centrul Eparhial 

al Arhiepiscopiei Clujului 

şi a debutat cu săvârşirea 

unei slujbe de mulţumire 

în Capela Seminarului Teo-

logic Ortodox din Cluj-Na-

poca. La întrunirea preo-

ţească au participat în ca-

litate de invitaţi părintele 

Cristian Sonea, prodecanul 

Facultăţii de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca şi pre-

ot slujitor al Bisericii ,, Sfân-

tul Apostol Andrei” din car-

tierul clujean Andrei Mure-

şanu şi părintele Dan Hog-

nogi, protopop al Protopo-

piatului Cluj I şi preot pa-

roh al Bisericii ,,Adormirea 

Maicii Domnului” din car-

tierul Mănăştur.

Prima parte a întâlnirii a 

fost rezervată câtorva punc-

te de pe ordinea de zi din 

sectorul administrativ. În par-

tea a doua, părintele confe-

renţiar Cristian Sonea le-a 

vorbit preoţilor despre coor-

donatele misiunii în societa-

tea actuală. De asemenea a 

făcut referiri la difi cultatea 

slujirii pastoral-misionare în 

comunităţile creştin-ortodo-

xe din diaspora. Pe baza ex-

perienţei dobândite în nume-

roasele vizite efectuate la co-

munităţile creştin-ortodoxe 

de pe continentul african, pă-

rintele prodecan a prezentat 

şi felul în care Dumnezeu a 

ales să îşi facă misiunea în 

această parte a lumii. În con-

cluzia acestei prezentări, a 

fost accentuată nevoia de a 

intensifi ca misiunea în paro-

hiile Municipiului Cluj-Napo-

ca, apelând la contextul mult 

mai favorabil decât cel din 

situaţiile expuse.

În acelaşi spirit misionar, 

părintele protopop Dan Hog-

nogi, le-a propus preoţilor 

clujeni implicarea ca parte-

neri în cadrul unui proiect 

dedicat anului omagial al 

satului românesc ce are ca 

obiectiv principal salvarea 

de la distrugerea totală a bi-

sericii de lemn, monument 

istoric, din Săliştea Veche, 

judeţul Cluj. Proiectul pre-

supune organizarea unui 

concert caritabil în data de 

24 octombrie în vederea adu-

nării de fonduri pentru re-

abilitarea bisericii precum 

şi realizarea unei colecte în 

parohiile din Protopopiate-

le Cluj I şi II.

Restaurarea Bisericii ,,Sfân-

tul Apostol Pavel” din Săliş-

tea Veche va concretiza dra-

gostea poporului dreptcredin-

cios pentru biserica din satul 

românesc. În fi nalul întâlnirii 

preoţii prezenţi au hotărât şi 

organizarea unei întâlniri de 

tineret la nivelul protopopia-

tului care se va desfăşura la 

începutul lunii viitoare, locul 

şi tema întâlnirii fi ind stabili-

te ulterior de către coordona-

torii activităţilor cu tinerii din 

cele trei cercuri preoţeşti.

Întâlnire de lucru 
a preoţilor clujeni

Sâmbătă, 5 octombrie 

2019, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului, s-a 

afl at în mijlocul credin-

cioşilor din localitatea 

Boju Cătun, judeţul Cluj.

Cu acest prilej, Mitropoli-

tul Andrei a resfi nţit biserica 

Filiei Boju Cătun din Parohia 

Boju, Protopopiatul Cluj I, şi 

a sfi nţit pictura lăcaşului de 

cult, realizată în tehnica tem-

pera, în perioada 2017-2019.

Apoi, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei a ofi ciat Sfânta 

Liturghie, în pridvorul biseri-

cii, şi a rostit un cuvânt de în-

văţătură, vorbindu-le celor 

prezenţi despre faptul că „cri-

teriul adevăratei credinţe es-

te jertfa, jertfa liturgică – Sfân-

ta Liturghie, la care prescura 

şi vinul se prefac în Trupul şi 

Sângele Domnului nostru Ii-

sus Hristos”.

Alături de ierarh au slujit: 

consilierul eparhial pe pro-

bleme de misiune şi proto-

col, arhidiaconul Claudiu Gra-

ma, protopopul de Cluj I, pre-

otul Dan Hognogi, preotul 

lect. univ. dr. Răzvan Perşa 

de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, preotul prof. Cipri-

an Cherecheş de la Semina-

rul Teologic Ortodox din 

Cluj-Napoca, preotul paroh 

Brian Bancoş, precum şi alţi 

preoţi invitaţi. Răspunsurile 

la slujbă au fost date de un 

grup de studenţi de la Facul-

tatea de Teologie Ortodoxă 

din Cluj-Napoca.

Pentru întreaga activitate 

desfăşurată în parohie şi fi lie, 

Părintele Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei l-a hirotesit 

iconom pe parohul Brian Ban-

coş, cu dreptul de a purta brâ-

ul roşu. De asemenea, mem-

brii comitetului şi consiliului 

parohial au fost distinşi cu di-

plome de aleasă cinstire, pre-

cum şi alţi binefăcători.

Lăcaşul de cult, cu hramul 

„Sfântul Proroc Ilie Tesvitea-

nul”, din Boju Cătun, a fost 

construit între anii 1999-2002. 

În perioada 2017-2019, biseri-

ca a trecut prin ample lucrări 

de renovare şi înfrumuseţare, 

atât la exterior, cât şi la inte-

rior, fi ind împodobită cu pic-

tură în tehnica tempera, rea-

lizată de pictorul bisericesc 

Liviu Bob din Baia Mare. Mi-

ca comunitate din Boju Cătun 

este formată dintr-un număr 

de aproximativ 20 de familii 

şi 20 de văduvi şi văduve.

Mitropolitul Andrei a resfinţit Biserica din Boju Cătun

† Arhiepiscopul și 
Mitropolitul ANDREI

Şi a pus Adam femeii sale 

numele Eva, adică viaţă, 

pentru că ea era să fi e 

mama tuturor celor vii” 

(Facere 3, 20)

Două femei stau ca două 

pietre de hotar, la început şi 

la sfârşit de istorie: Eva şi Ma-

ria. Din Eva ne tragem viaţa 

biologică, Sfânta Fecioară Ma-

ria Îl naşte pe Cel ce ne dăru-

ieşte viaţă veşnică, pe Hristos 

Mântuitorul nostru.

Prin Adam şi Eva toţi ne pră-

buşim, prin Fiul Preasfi ntei Fe-

cioare Maria toţi ne ridicăm: „pre-

cum printr-un om a intrat păca-

tul în lume şi prin păcat moar-

tea, aşa şi moartea a trecut la 

toţi oamenii, pentru că toţi au 

păcătuit în el” (Romani 5, 12).

Domnul Hristos este Adam 

cel Nou şi Sfântul Apostol Pa-

vel tine să sublinieze că: „pre-

cum prin greşeala unuia a ve-

nit osânda pentru toţi oame-

nii, aşa prin îndreptarea adu-

să de Unul a venit, pentru toţi 

oamenii, îndreptarea care dă 

viaţă” (Romani 5, 18).

Cele două femei, înainte de 

a se implica în demersul lor – 

demersul catastrofal al Evei şi 

demersul mântuitor al Mariei 

-, au avut un dialog cu nevă-

zutele puteri. Eva cu diavolul, 

care i-a spus: „Dumnezeu a zis 

El, oare, să nu mâncaţi roade 

din orice pom din rai? Iar feme-

ia a zis către şarpe: Roade din 

pomii raiului putem să mân-

căm. Numai din rodul pomu-

lui celui din mijlocul raiului 

ne-a zis Dumnezeu: Să nu mân-

caţi din el, nici să vă atingeţi 

de el, ca să nu muriţi!” (Face-

re 3, 1-4). Şi au mâncat şi s-au 

prăbuşit. N-au ascultat! N-au 

avut virtutea ascultării.

Maria, Maica Domnului a 

avut dialog cu Arhanghelul Ga-

vril, care i-a spus: „Iată vei lua 

în pântece şi vei naşte fi u şi vei 

chema numele lui Iisus. Aces-

ta va fi  mare şi Fiul Celui Prea-

înalt Se va chema şi Domnul 

Dumnezeu Îi va da Lui tronul 

lui David, părintele Său. Şi va 

împărăţi peste casa lui Iacov în 

veci şi împărăţia Lui nu va avea 

sfârşit. Şi a zis Maria către în-

ger: Cum va fi  aceasta, de vre-

me ce eu nu ştiu de bărbat? Şi 

răspunzând, îngerul i-a zis: Du-

hul Sfânt Se va pogorî peste ti-

ne şi puterea Celui Preaînalt te 

va umbri; pentru aceea şi Sfân-

tul care Se va naşte din tine, Fi-

ul lui Dumnezeu se va chema… 

Şi a zis Maria: Iată roaba Dom-

nului. Fie mie după cuvântul 

tău!” (Luca 1, 31-38). Maica 

Domnului a ascultat, a avut vir-

tutea ascultării! Prin Fiul ei, 

prin noul Adam s-a mântuit lu-

mea întreagă.

Ea este scara lui Iacov, 

amintită în cartea Facerii la 

capitolul 28, şi creştinii noş-

tri în versuri simţite exprimă 

acest lucru: „Scară dacă nu e-

ra, / Domnul nu se pogora, / 

Tu eşti scara cea cu fl ori, / Cu 

un capăt peste nori, / Tu eşti 

raiul prea frumos, / Care-ai 

tras pe Domnul jos”.

Venirea în lume a Maicii 

Domnului se sărbătoreşte pe 

8 septembrie, la începutul anu-

lui bisericesc. Importanţa săr-

bătorii o subliniază troparul 

zilei: „Naşterea ta, de Dum-

nezeu Născătoare Fecioară, bu-

curie a vestit la toată lumea, 

că din tine a răsărit Soarele 

dreptăţii, Hristos, Dumnezeul 

nostru. Şi dezlegând blestemul 

a dat binecuvântare şi stri-

când moartea, ne-a dăruit no-

uă viaţă veşnică”.

Cântările sărbătorii sunt pli-

ne de teologie şi subliniază im-

portanţa Noii Eve, a Maicii 

Domnului, în iconomia mân-

tuirii: „Astăzi, Dumnezeu, Cel 

ce se odihneşte pe scaune în-

ţelegătoare, scaun sfânt pe pă-

mânt Luişi mai înainte Şi-a 

gătit. Cel ce a întărit cu înţe-

lepciune cerurile, cer însufl eţit 

cu iubirea de oameni Şi-a fă-

cut. Că din rădăcină nerodi-

toare rod de viaţă purtător ne-a 

odrăslit nouă pe Maica Sa”.

S-a fi xat şi începutul anului 

bisericesc în luna septembrie, 

binecuvântată de naşterea Mai-

cii Domnului, din două motive: 

se consideră că acum a început 

Dumnezeu zidirea lumii şi tot 

acum Domnul Hristos – Noul 

Adam îşi începe propovăduirea. 

Zice Sfântul Evanghelist Luca 

despre Mântuitorul că a venit 

în Nazaret, unde fusese crescut, 

şi după obiceiul Său, a întrat în 

ziua sâmbetei în sinagogă şi s-a 

sculat să citească. Şi I s-a dat 

cartea Proorocului Isaia. Şi des-

chizând cartea, a găsit locul un-

de era scris: „Duhul Domnului 

este peste Mine, pentru care M-a 

uns să binevestesc săracilor; M-a 

trimis să vindec pe cei zdrobiţi 

cu inima; să propovăduiesc ro-

bilor dezrobirea şi celor orbi ve-

derea; să slobozesc pe cei apă-

saţi, Şi să vestesc anul plăcut 

Domnului” (Luca 4, 16-19).

Eva şi Maria
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În atenţia publicului călător,

Începând cu data de 01.10.2019 se eliberează carduri pentru studenţi și am constatat o supraaglomerare a Centrelor 
de eliberare carduri. Pentru a remedia această situaţie CTP Cluj-Napoca a luat următoarele măsuri :

Nr. crt. Locația Luni-Vineri Sâmbătă- Duminică Cartier

1 I.P. Voitești 1 7:00-21:00 închis Centru

2 Opera 6:00-21:00 8:00-20:00 Centru

3 Regionala CFR 6:00-20:00 7:00-20:00 Centru

4 P-ța Mihai Viteazu 6:00-20:00 închis Centru

5 Memorandumului Sud 6:00-20:00 închis Centru

6 Gara- pe peron 7:00-15:00 închis Gara

7 Gara- pe str. Horea 6:00-20:00 închis Gara

8 Bistriței 6:00-20:00 8:00-14:00 numai sâmbăta Gheorgheni

9 Grigorescu- Stația Radio 6:00-20:30 7:00-15:00 numai sâmbăta Grigorescu

10 P-ța Flora 6:00-20:00 8:00-15:00 Mănăștur

11 Bucium 6:00-21:30 7:00-21:00 Mănăștur

12 Minerva 5:30-21:00 6:00-21:00 Mănăștur

13 Izlazului 6:00-20:00 inchis Mănăștur

14 Câmpului 6:00-20:00 8:00-15:00 Mănăștur

15 Arte Plastice 6:00-21:00 7:00-19:00 Mărăști

16 Aurel Vlaicu 6:00-20:00 8:00-14:00 numai sâmbăta Mărăști

17 P-ța Mărăști 6:00-21:30 7:00-19:00 Mărăști

18 Polus 8:45-22:15 8:45-22:16 Polus

19 Zorilor 6:00-20:00 7:00-19:00 Zorilor

20 Observator 8:00-16:00 inchis Zorilor

S-a prelungit perioada de eliberare a abonamentelor de hârtie până la data de 01.11.2019, în următoarele locaţii:
Călătorii care dţtin un card de transport îl pot reîncărca la cele 61 de automate din staţii, pentru a evita aglomeraţia de 

la Centrele de eliberare carduri.
Pentru a nu aștepta nejustifi cat la coadă, călătorii sunt rugaţi să se programeze pe site-ul www.ctpcj.ro și să se prezin-

te la ghișeu la ora planifi cată, având prioritate în fata celor neplanifi caţi.
S-au înfi inţat Centre dedicate pentru studenţi în Campusurile Hașdeu, Observator și Economica, deschise între orele 

8:00-20:00.
Studenţii care deţin abonamente pe card valabile până la 31.10.2019 sunt rugati să vină pentru reîncărcare după 

data de 20.10.2019, pentru a nu aglomera suplimentar Centrele de vânzare carduri în această perioadă.
Ne cerem scuze pentru inconveniente și vă asigurăm că analizăm situaţia și soluţiile potrivite pentru a asigura operati-

vitatea servirii și confortul călătorilor.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

COMUNICAT DE PRESĂ

A fost inaugurat Centrul pentru Iniţiative 
de Tineret,

Voluntariat şi Implicare în Comunitate, 
primul centru de acest fel din Turda!

CIVIC – Centrul pentru Iniţiative de Tineret, Voluntariat 
și Implicare în Comunitate este un proiect câștigător din ca-
drul proiectului de bugetare participativă, Turda Decide. 
Acesta a fost depus de Asociaţia The Da Vinci System, tine-
rii reușind să strângă cele mai multe voturi din cadrul com-
petiţiei. Astfel, le-a fost asigurată fi nanţarea de la bugetul 
local pentru implementarea acestui proiect.

Primăria Municipiului Turda a pus la dispoziţie tinerilor 
spaţiul de pe strada Axente Sever nr. 25 care a fost complet 
renovat și utilat cu mobilier, videoproiector, sistem de sono-
rizare, laptopuri pentru cursuri, telefon multifuncţional, im-
primantă, tablă interactivă și alte decoraţiuni interioare.

De acest spaţiu vor benefi cia toţi tinerii interesaţi să se 
implice în comunitate. Scopul proiectului este să creeze con-
textul pentru a dezlănţui potenţialul uman prin crearea 
unui cadru în care comunitatea locală să poată să se ma-
nifeste proactiv pentru binele comun.

Direcţii de acţiune propuse:
1. Atragerea unor entităţi regionale, naţionale sau in-

ternaţionale pentru a desfășura și în Turda proiecte de ca-
re să benefi cieze tineretul turdean. Alte entităţi, ONG-uri 
regionale, naţionale sau internaţionale, companii dispuse 
să desfășoare gratuit proiecte pentru tineret.

2. Utilizarea spaţiului de către entităţile din oraș care nu au 
la dispoziţie spaţii corespunzător dotate pentru proiectele co-
munitare pe care le desfășoară precum: întâlniri ale oricăror 
grupuri informale de tineret care vor să organizeze proiecte, 
proiecte realizate de ONG-uri fără sedii, sau cu sedii care nu 
se potrivesc proiectului desfășurat (de exemplu: au un birou 
dar vor să organizeze o conferinţă publică), dezbateri de inte-
res public și pregătiri realizate de școli sau de profesori din ca-
drul școlilor și liceelor din oraș, mai ales dacă au nevoie de un 
spaţiu dotat cu tablă interactivă sau de acces la laptopuri su-
fi cient de performante pentru softuri complexe.

3. Proiecte dezvoltate direct de către Asociaţia The Da 
Vinci System pentru tineret precum: Săptămâna Carierei 
(o serie de workshopuri la care să poată avea acces orice 
elev de liceu privind orientarea în carieră, alegerea locului 
de muncă, depunere de CV-uri, interviuri și multe altele), 
Ateliere de Gândire Critică și seminarii pe diferite tematici 
de interes pentru tineri.

4. Identifi carea de surse de fi nanţare pentru centre de tineret.
Valoarea proiectului fi nanţat de la bugetul local a fost de 

192.000 de lei. Prin proiectul de bugetare participativă Tur-
da Decide au fost fi nanţate în acest an 20 de proiecte depu-
se de cetăţeni ai Turzii, alese câștigătoare în urma unui pro-
ces de votare la care au putut paricipa toți locuitorii orașului.

Gemini: Conspiraţia
Cu acest fi lm, Ang Lee, ne arată o premisă futuristă complicată în 
cinema: un actor și clona lui. Evoluţia CGI a permis crearea tinerei 
clone Will Smith (care, este bine să ne amintim, are 50 de ani).
Henry Brogen (Will Smith) este un soldat de elită, în slujba guver-
nului care, după mulţi ani de serviciu, decide să se retragă în viaţa 
privată, abandonând misiunile și intrigile politice... Cu toate aces-
tea, nu va fi  ușor să lăsase în urmă secretele întunecate ale siste-
mului, deoarece va fi  urmărit de un agent tânăr și misterios ( 
Junior ), care se dovedește a fi  o versiune mai tânără a lui Henry 
însuși... Ce legătură are savantul Clay Verris (Clive Owen), șeful 
unui proiect secret numit Gemen, cu tânărul agent?
Program: vineri 17:30/sâmbătă 20:00/luni 17:30/miercuri 
20:00/joi 17:00

Joker
„Joker-ul lui Todd Phillips se concentrează pe iconicul inamic su-
prem și imaginează o poveste originală, ce nu a mai fost până 
acum publicată și nici ecranizată. Istoria lui Arthur Fleck, magistral 
jucat de Joaquin Phoenix, este cea a unui om care se străduiește 
să își găsească locul în societatea fragmentată a Gotham-ului. Este 
clovn în timpul zilei, însă noaptea speră să își îndeplinească visul 
de a-și face un nume în lumea stand-up comediei... i se pare însă 
că viaţa îi rezervă numai lui glumele proaste, nenorocul... Prins 
într-o existenţă ce oscilează între apatie și cruzime, Arthur ia o de-
cizie greșită și declanșează o reacţie în lanţ a evenimentelor ce se 
vor derula în acest întunecat studiu al personajului".
Program: vineri 21:30/sâmbătă 22:30/luni 20:00/marţi 22:00/
miercuri 17:30/joi 22:30

SUDOKU
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, su-
pr. 74 mp, complet finisat, gre-
sie, faianță, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniță 10 mp, teren 23 
mp, suprafața totaăl 125 mp, 
izolat termic, preț 110.000 eu-
ro. Informații suplimentare la-
tel. 0787-880847 sau 0258-
828342.

¤ Vând apartamet cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, finisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! 
Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 
2 camere, bucătărie, cămară, 
cu toate utilităţile, teren 850 
mp. Preţ 42000 euro. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0756-269934 sau 
0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 
camere la etaj, curte și grădină 
cu pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informașii 
sunași la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsoniera, intrări se-
parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren Mărișel 12200 mp.
intravilan,zona de case. Carte 
funciară,curent electric,apa.front 
90 m la drumul principal. Pret 4 
euro mp.Telefon:0752371454

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-

cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

ÎNCHIRIERI

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 3 
sau 1, pe termen lung. Suntem do-
uă persoane, muncitori.  Așteptăm 
telefoane la 0749-974302.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

SPAȚII

Căutam spaţiu pentru 
închiriere, suprafaţa 

150 mp (open space) 
destinat unui atelier 
de producţie haine. 
Dotări minime: baie 

utilă, curent, apă, 
încălzire.

Nu dorim să aibă vad 
comercial, dar vrem 

o zonă uşor accesibilă, 
poate să fi e şi casă 

dacă îndeplineşte con-
diţiile de mai sus.

Persoana de contact: 
Mirela Birta Timiş, 

0745-826 001. 
(2.16)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ CAUT persoană serioasă pe 
post de însoțitor, pentru un stu-
dent nevăzător. Telefon 0767-
929727 sau 0726-729969. (5.7)

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO

¤ Vând hotă mare pentru so-
bă, metal inoxidabil, cazan ino-
xidabil, pentru baie, capacitate 
de 100 l, făcut la comandă. 
Preţuri foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 

stare bun, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând două birouri pentru 
calculator , dim. 70 x 130 x 86 
cm, culoare combinaţie wenge 
și stejar auriu, stare perfectă, 
preţ 250 RON/buc., și raft de 
bibliotecă cu dulap pentru acte, 
cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 uși 
în partea de jos (cu etajere in-
terioare), cu chei, dim. H â 205 
cm, L â 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 
350 RON. Cele 3 piese de mo-
bilier sunt ideale pentru agenţii 
de turism, agenţie imobiliară 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741-278287.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri 
negociabile. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă, preț 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producție 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (3.40)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

COLECȚIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-
terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare. tmbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra fra-
te, lego, vederi vechi, statuete sau 
scule, cum ar fi  mașina de găurit, 
fl ex. Relaţii la tel. 0749-974302

MATRIMONIALE

¤ Clujean 44 ani, caut o relaţie 
bazată pe sinceritate, iubire. Poţi 
fi  și de la ţară, cu un copil nu mă 
deranjează. Eu fără obligaţii, 
glumeț, romantic. Aștept telefon-
ae la  0749-974302. (2.5)

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunați la telefon 
0786-603497.

LICITAȚIE

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Administraţia Judeţea-
nă a Finanţelor Publice Cluj, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, vinde la 
prima licitaţie publică, în data 
de 22.09.2019, ora 12.00, bu-
nurile imobile constând din: 
Autovehicul marca MAN 8163, 
model L2000, an fabricaţie 
1999, la aceste preţuri se 
adaugă TVA. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la se-
diul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, camera 11A, tele-
fon 0264.591670, interior 582 
sau accesând pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Administraţia Judeţea-
nă a Finanţelor Publice Cluj, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, vinde la a 
treia licitaţie publică, în data de  

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

24.10.2019, ora 12.00, bunuri-
le mobile constând din: 1. Fe-
răstrău de format, marca Ma-
gic, la preţ de 11100 lei; 2. Fe-
răstrău de retezat transversal, 
la preţ de 6000 lei; 3. Ferăs-
trău radial Omega, model 
PFA22N, la preţ de 16000 lei; 
4. Mașină de certat, marca 
AJMT, model DM15, la preţ de 
7400 lei; 5. Mașină de frezat 
marca Magic, model MT 6, la 
preţ de 7650 lei; 6. Mașină de 
prelucrat 4 feţe, marca Magic, 
la preţ de 16000 lei; 7. Uscator, 
marca HB Group, la preţ de 
49600 lei; 8. Circular multila-
mă , marca Lignuma, la preţ de 
18550 lei; 9. Compresor trifa-
zic, marca Abac, model HP4, la 
preţ de 1850 lei; 10. Container, 
marca Mobil, la preţ de 4150 
lei; 11. Fierăstrău panglică, 
marca, Lurem, model Sar 400, 
la preţ de 4850 lei; 12. Instala-
ţie exhaustare aspirare, la preţ 
de 5800 lei; 13. Mașină tâm-
plărie, marca Lurem, model 
C310E, la preţ de 11600 lei; 
14.Mașină de frezat cu lanţ, 

marca Mesa, model GT 600, la 
preţ de 6500 lei; 15. Motosti-
vuitor, marca Yale, model Die-
sel, la preţ de 30100 lei; 16. 
Post trafo aerian, la preţ de 
15800 lei; 17. Tubulatură de 
exhaustare, la preţ de 5350 
lei; 18. Unitate de aspirare 4 
saci, marca Coral, la preţ de 
4150 lei; 19. Cazan vitoplex, 
marca Viessmann, model Vito-
plex, la preţ de 8350 lei; 20. 
Compresor cu șurub, marca Si-
rio, model 11-10-500 ES, la 
preţ de 7900 lei. La aceste pre-
ţuri se adaugă TVA. Informaţii 
suplimentare pot fi  obţinute la 
sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 7, 
telefon 0264.700574 sau acce-
sând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

PIERDERI

¤ BOGDAN FLORIN MARIAN pier-
dut atestat profesioanl C.P.I. emis 
de ARR. Îl declar nul.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

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

tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor

- manipularea casei de marcat

- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi

- recepţionarea și gestionarea mărfi i

Ce cerem:
-responsabilitate

-sociabilitate

-cunoașterea modei

-experienţa în domeniul vânzării de haine

- angajăm și bărbaţi și femei

- vorbirea limbii maghiară

Ce oferim:
Salar atractiv

Zilnic 8 ore

Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 
sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi similare 
– anunta selectie pentru urmatoarele categorii de personal:

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru fl exibil, in functie de utilajul pe care 

va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii 

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ ANGAJARE

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Dorobanţilor nr. 104, etaj 6, judeţul Cluj organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual vacant, conform H.G. 
286/23.03.2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 
1027/2014, în cadrul instituţiei:

- consilier juridic, studii superioare, grad II, pe perioadă 
nedeterminată.

Condiţii specifi ce de participare la concurs:

- studii superioare de specialitate;

- vechime minimă în specialitatea studiilor: 6 luni.

Concursul se va desfașura la sediul instituţiei, astfel:

- proba scrisă în 05.11.2019 ora 10;

- proba interviu în 11.11.2019 ora 10.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs 
până la data de 24.10.2019, ora 15 la sediul CJCPCT Cluj.

Date de contact: telefon 0264-597781.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Noi, Crisan Radu, executor judecătoresc in circumscriptia 
Curtii de Apel Cluj cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, 
nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, jud, Cluj 

Se publica spre cunoștinţă că în ziua de 12.11.2019 ora 
12:00, se va vinde la licitatie publica (locul vânzarii): Cluj-
Napoca, Calea Dorobantilor nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, Judetul 
Cluj la Biroul Executorului Judecătoresc Crisan Radu, imobilul:  
Teren, înscris în C.F. nr. 50387 Mihai Viteazu, cu nr. cadastral 
-, nr. topo 2643, imobil compus din: teren cu o suprafata 
de 10.000 mp, avand categoria de folosinta pasune, imobil 
situat în localitatea  Mihai Viteazu - 407405, Judetul Cluj, 
proprietatea BALINT (fosta MALAI) Alexandra Maria. 

Pretul de pornire al licitatiei este 21.850,00 Lei.

ANUNȚ DE MEDIU

Comuna Câţcău anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
,, Extidere retele de canalizare in localitatea Câţcău, judetul 
Cluj ” in comuna Câţcău, sat Câţcău, judetul Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr.99, si la sediul 
titularului : COMUNA CÂŢCĂU reprezentanta prin Primar 
MUREȘAN CĂLIN cu sediul in Comuna Câţcău, sat Câţcău, 
judetul Cluj, in zilele de luni – joi intre orele 9.00 – 14.00 
si vineri intre orele 9.00 – 12.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, 
nr.99, judetul Cluj.

• Asistent manager

• Recepționer primire clienți

Cerinte: 

– seriozitate,

– cunoștinte PC

– engleză basic

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 

de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 17.10.2019, in Cluj Napoca, str. 
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. Documentaţia de înscriere 
va putea fi  depusă până la ora 13:00, în ziua anterioară 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţile se vor repeta în 
datele de, 24.10.2019, 31.10.2019, 07.11.2019 și 
14.11.2019 în aceleași condoţii. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la tel : 0264/432.603

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L, în calitate de 
administrator judiciar provizoriu al societăţii Molseg Invest 
S.R.L. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), 
conform Sentinţei civile nr. 1566 pronunţată în ședinţa 
publică din data de 24.09.2019, în dosarul nr. 498/1285/2019 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Molseg Invest S.R.L. (Gherla, str. 
Codrului, nr. 17A, jud. Cluj, J12/2803/2013, C.U.I. 
RO32236337) că faţă de aceasta a fost deschisă procedura 
insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei este 19.11.2019;

2. Termenul limită pentru verifi carea cererilor de admitere 
a creanţelor, întocmirea, comunicarea și publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar 
al creanţelor este 29.11.2019;

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de 
tabelul de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile trecute, 
sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în 
tabelul preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea 
tabelului preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă;

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 10.12.2019.

Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data 
de 04.12.2019, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar 
– Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul
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Victorie pentru 
baschetbalistele 
clujene
Echipa de baschet feminin a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj a început cu o victorie clară 
ediţia 2019-2020 a Ligii 
Naţionale. Universitarele, an-
trenate de Giannis Koukos, s-au 
impus pe teren propriu cu sco-
rul categoric de 89-48 (26-12, 
28-13, 17-12, 18-11) în faţa 
formaţiei CSU Rookies Oradea, 
în prima etapă din grupa Vest.
Mariah King a fost coșghetera 
partidei cu 27 de puncte, 8 re-
cuperări și 7 intercepţii, urmată 
de Artavia Ford cu 22 de punc-
te și 10 recuperări și Tunde 
Kilin cu 13 puncte și 14 pase 
decisive. Pentru echipa noastră 
au mai înscris pe tabelă: Bianca 
Fota 7 puncte (6 recuperări), 
Teodora Neagu 6 puncte (9 re-
cuperări), Andreea Fleșer 6 
puncte (2×3, 5 recuperări), 
Denisa Fota – 6 puncte și 
Noemi Boloni – 2 p.
De la echipa oaspete s-au re-
marcat Ruxandra Chiș cu 22 de 
puncte și Alexandra Mangra cu 
12 puncte.
Pentru „alb-negre” urmează o 
deplasare le ACS KSE Târgu 
Secuiesc. Partida din cadrul 
etapei a doua a LNBF, grupa 
Vest, este programată luni, 14 
octombrie, de la ora 18:00.

Record All-Time 
de copii la un meci
Federaţia Română de Fotbal a 
anunţat că 26.414 copii și înso-
ţitori s-au înscris pentru a asista 
la meciul România – Norvegia, 
din preliminariile Euro-2020.
Acest număr s-a înregistrat cu 
patru ore înaintea termenului 
de înscriere pentru bilete gratu-
ite la partida din 15 octombrie, 
de pe Arena Naţională.
Recordul all-time de spectatori 
legat de o partidă UEFA la care 
este permis exclusiv accesul co-
piilor este de 22.000 de fani și 
datează de luna trecută, la jo-
cul Partizan Belgrad – AZ 
Alkmaar, din Liga Europa.

Universitatea Cluj 
reprezentată la CN
Campionatul Național de mara-
ton pentru seniori și tineret, 
ediția 2019, va avea loc dumi-
nică, 13 octombrie, în 
București. Întrecerea va avea 
loc la individual și pe echipe, 
feminin și masculin, iar 
competiția va avea loc în cadrul 
„Raiffeisen Bank Bucharest 
Marathon”.
De la secția de atletism a 
Clubului Universitatea vor par-
ticipa la fi nala individuală de 
maraton atleții Andei Ivănescu-
Gliga, Dan Hrișcu, Tudor 
Șevciuc și Iosif Bobiș, iar la pro-
ba de echipe, ștafeta ”U” Cluj 
va fi  compusă din Tudor Șevciuc 
(primul schimb, după care va 
continua maratonul), Levente 
Kanyzsai, Cristian Tăut și Marius 
Dumitru.
Startul competiției se va da du-
minică, 13 octombrie, la ora 
9:30, din Piața Constituției. 
Participarea se face individual 
și pe echipe la categoria: seni-
ori, tineret. Timpul de închidere 
al cursei de maraton este de 
3:30:00 la masculin și 4:00:00 
la Feminin.

Pe scurt

Formaţia antrenată 

de Mihai Silvăşan a câşti-

gat meciul retur cu forna-

ţia din Kosovo, 91-47, 

pe noul parchet ultra 

modern din BT Arena. 

Trupa clujeană a dominat 

meciul de la un capăt 

la altul şi avea să se 

impună cu o diferenţă 

de 44 de puncte după 

ce în meciul tur a câşti-

gat cu 98-73 în deplasare.

Andrei Calnicenco a fost 

cel mai bun marcator de pe 

teren cu 17 puncte, fi ind ur-

mat de Planinic şi Richard, 

ambii cu 11 puncte. David Vi-

da, unul dintre tinerii de 

perspectivă din lot, a înche-

iat meciul cu 10 puncte.

U-BT Cluj va face parte 

din Grupa G din FIBA Euro-

pe Cup alături de Sodertalje 

(Suedia); BC Balkan Bote-

vgrad (Bulgaria) şi Enisey 

Krasnoyarsk (Rusia).

Mihai Silvăşan s-a arătat 

mulţumit de evoluţia pe ca-

re au avut-o elevii săi în me-

ciul cu Rahoveci:

„Până la urmă e impor-

tant că am reuşit să ne înde-

plinim obiectivul, acela de a 

fi  în grupele FIBA Europe 

Cup. Vreau să felicit băieţii 

pentru profesionalismul de 

care au dat dovadă. Eram fa-

voriţi înaintea acestei duble, 

dar ei şi-au făcut treaba la 

fi ecare posesie. Mă bucur că 

am reuşit să utilizez toată 

echipa. În ultimul sfert am 

jucat chiar cu patru jucători 

U23. Aş fi  jucat chiar cu cinci, 

dar David Vida a fost elimi-

nat. Pe de altă parte, a evo-

luat bine şi sper să continue 

tot aşa. Este foarte simplu, 

începem campionatul luni şi 

pornim la drum în FIBA Eu-

rope Cup. Trebuie să fi m din 

ce în ce mai buni, să fi m con-

centraţi şi să avem o chimie 

cât mai bună pe zi ce trece. 

Vreau să remarc parchetul, 

este unul foarte bun. Avem 

cea mai frumoasă sală din 

România, cel mai bun par-

chet şi cele mai bune inele. 

Mă bucur că în sfârşit s-a 

achiziţionat acest parchet. E 

benefi c pentru toate sportu-

rile de sală, băieţii se simt 

mult mai bine pe el. Este una 

dintre cele mai bune supra-

feţe care există la ora actu-

ală”, a spus Silvăşan.

U-BT Cluj a făcut scor cu Rahoveci şi la retur

FRT & Winners Sports 

Club anunţă prezenţa 

la Cluj-Napoca a Simonei 

Halep împreună cu Ion 

Ţiriac şi Ilie Năstase.

Legendele tenisului româ-

nesc vin pe malul Someşu-

lui Mic cu prilejul unui eve-

niment organizat de Federa-

ţia Română de Tenis şi 

Winners Sports Club. „Cu a-

ceastă ocazie dorim să po-

pularizăm în rândul tinerei 

generaţii unul dintre cele mai 

iubite sporturi din România 

şi din lume la ora actuală”, 

transmit organizatorii.

Marţi, 15 octombrie, de 

la ora 11:00, copiii cu vârste 

cuprinse între 3 şi 7 ani sunt 

aşteptaţi la Winners Sports 

Club în Parcul Rozelor la în-

tâlnirea cu sportivii români 

care au făcut istorie în teni-

sul mondial. Copiii vor avea 

ocazia să cunoască legende-

le tenisului şi să schimbe cu 

fi ecare dintre ei mingi pe te-

renurile clubului.

„Ceea ce au realizat până 

astăzi aceşti trei sportivi pen-

tru tenisul din România poa-

te fi  egalat şi continuat de co-

piii care fac astăzi cunoştinţă 

cu performanţele lor. Intrarea 

este liberă, locurile sunt limi-

tate, iar înscrierea se poate fa-

ce până luni, 14 octombrie, 

ora 14:00 apelând numerele 

de telefon: (0755) 740 407 sau 

(0755) 046 390”, transmit cei 

de la Winners Sports Club.

Întâlneşte-ţi campionii! 
Simona Halep, Ion Ţiriac 
şi Ilie Năstase vin la Cluj

Formaţia antrenată 

de Adrian Falub are 

un meci uşor la prima 

vedere împotriva celor 

de la Snagov, echipă care 

a acumulat un singur 

punct în 10 partide dispu-

tate. Trupa ilfoveană 

a reuşit o remiză, 1-1, 

pe terenul celor de la 

Petrolul Ploieşti şi a înca-

sat 27 de goluri reuşind 

să marcheze doar trei.

Snagov a fost una dintre 

echipele care s-au bătut în pri-

ma partea a sezonului prece-

dent pentru promovare, însă 

problemele fi nanciare de la 

echipă au făcut ca formaţia 

să termine doar locul cinci se-

zonul. Ilfovenii au fost pe pri-

mul loc până în pauza de iar-

nă, atunci când mai mulţi ju-

cători importanţi în frunte cu 

antrenorul Gyuszi Balint au 

părăsit echipa.

Universitatea Cluj a avut 

mari probleme cu Sportul 

Snagov în sezonul precedent 

şi a reuşit să obţină patru 

puncte după două meciuri 

extrem de echilibrate. În pri-

mul joc al stagiunii prece-

dente, cele două echipe au 

remizat 0-0, în timp ce la re-

tur Universitatea Cluj s-a im-

pus cu 1-0 după un gol mar-

cat de Nicolae Pîrvulescu în 

minutul 89 al partidei.

Sportul Snagov a fost pre-

luată de doi investitori care 

au planuri mari şi care au fost 

principalii contribuabili la FC 

Carmen Bucureşti în stagiu-

nea precedentă. Fotbaliştii de 

la Snagov au fost neplătiţi în 

primele şapte etape, dar situ-

aţia s-a redresat în ultima pe-

rioadă, iar lucrurile încep să 

intre pe un făgaş normal.

Universitatea Cluj nu stă 

deloc bine în clasament şi a-

re 11 puncte acumulate du-

pă 9 meciuri disputate în ac-

tualul sezon. Trupa antrena-

tă de Adrian Falub ocupă lo-

cul 16, primul care duce în 

Liga a 3-a. Ardelenii sunt ne-

învinşi de şase etape, dar ce-

le două remize din ultimele 

două jocuri nu au fost pe 

placul fanilor care sunt în 

continuare nemulţumiţi de 

evoluţia favoriţilor.

Trupa clujeană a reuşit în 

această săptămână să îi trans-

fere pe Alexandru Roşca şi 

Araud Guedj, doi mijlocaşi 

de 21, respectiv 22 de ani. 

Roşca este un jucător cu ex-

perienţă la nivelul ligii se-

cunde şi ar putea debuta pen-

tru clujeni împotriva celor 

de la Sportul Snagov.

Adrian Falub are mari pro-

bleme de lot la acest meci şi 

nu se va putea baza pe Tudor 

Telcean, Cosmin Dur-Bozoan-

că şi Arthur Crăciun. Primii 

doi jucători sunt convocaţi al 

naţionalele U-19 şi U-21 ale 

României, în timp ce al trei-

lea a fost selecţionat la naţi-

onala Republicii Moldovei.

Universitatea Cluj s-a bu-

curat la meciul cu Ripensia 

Timişoara de revenirea lui 

Cristi Gavra şi Octavian Go-

ga, dar acest lucru nu s-a vă-

zut cu adevărat şi pe tabelă. 

Cei doi golgheteri ai clujeni-

lor din sezonul precedent nu 

au reuşit prea multe, iar echi-

pa a scos doar un rezultat 

de egalitate, 1-1, împotriva 

celor de la Ripensia.

„U“ Cluj joacă duminică pe terenul 
celor de la Sportul Snagov
„U” Cluj va juca duminică de la ora 14 :30 cu cei de la Sportul Snagov în etapa 11 din Liga a 2-a

Universitatea Cluj – Sportul Snagov în sezonul 2018/2019

Sportul Snagov: Micle – 
Dorobanţu, G. Apostol, 
Mocioacă, Cos. Novac – 
Răileanu, Iul. Roșu – 
Safsaf, Ad. Stoica, Al. 
Nechita – Lungu

“U” Cluj: Tordai – Takacs, 
Kay, Ignacio, Berci- 
Miranda, Dican, Florescu, 
Taub – Gavra, Pop

Echipele probabile
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