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Ploaia a făcut ravagii: străzi inundate și mașini blocate 

MOX (Music Outdoor 
Experience) 2018

12-15 iulie, ora 20.00
Valea Drăganului, județul Cluj

Movie Nights
vineri, ora 21.30

Iulius Mall Cluj Napoca

ULTIMA ORĂ

Ediţie de VINERI – SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ a cotidianului
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Bucureștenii recunosc: 
Clujul i-a luat fața Capitalei

50 de troleibuze noi 
la Cluj made in Polonia

Mitingul aerian de la 
Câmpia Turzii a fost anulat

„Clujul i-a luat fața Bucureștiului la multe 
capitole”. Un bucureștean compară realizările lui 
Emil Boc cu cele ale Gabrielei Firea.  Pagina 7

După primele autobuzele electrice livrate de către 
polonezi, s-ar părea că și troleibuzele noi vor fi 
livrate tot de către Solaris.  Pagina 4

PUBLICITATE

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

Demonstraţiile aviatice organizate în fiecare vară, 
de patru ani încoace, la Baza 71 Aeriană de lângă 
Câmpia Turzii au fost anulate. Pagina 5

monitorul weekendde

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

Începe „vânătoarea” de chirii 

Strada Memorandumului a 
fost inundată de ruperea de 
nori care a lovit Clujului. Du-
pă o ploaie de câteva minute, 
pe Memorandumului oamenii 
ar fi putut să iasă cu bărcile. 
La fel s-a întâmplat și pe stra-
da Baba Novac.

Ruperea de nori de joi după-
amiaza a dus la inundarea mai 
multor zone ale Clujului, unde 
canalizarea este defi citară. În 
mai puţin de 20 de minute, mai 
multe străzi și subsoluri din oraş 
au fost inundate. Pompierii au 
intervenit de urgenţă.

ISU Cluj a anunțat inundații 
la casă și subsoluri pe străzi-

le Moților, Ceahlău și Mihai 
Eminescu. 

Au fost probleme în Piața 
Lucian Blaga, pe varianta Zo-
rilor - Mănăștur sau în Mărăști, 
sub pod, unde o mașină a ră-
mas blocată. Și pe strada Ba-
ba Novac, oamenii au putut 
să iasă cu bărcile, fără nicio 
problemă.

De exemplu, pe străzile Ale-
xandru Borza și Ceahlău șoferii 
și-au găsit mașinile aproape sub 
apă. Acest lucru nu este ceva 
nou, pentru că la fi ecare ploa-
ie, de ani de zile, zona arată la 
fel, dar Primăria Cluj-Napoca 
nu ia nicio măsură. 

Peste 100.000 de studenţi vor veni din toamnă să studieze la universităţile 
din Cluj-Napoca, iar prețul chiriilor va exploda. Pagina 6
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?

METEO

160/230C
Variabil

150/220C
Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

15°/23° Variabil

17°/24° Variabil

17°/22° Variabil

17°/24° Variabil

15°/23° Variabil

15°/23° Variabil

15°/22° Variabil

15°/23° Soare
12°/20° Variabil

11°/18° Înnorat

13°/21° Soare

13°/18° Înnorat

12°/20° Soare

12°/16° Ploaie

13°/18° Soare

12°/17° Ploaie

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

13 iulie

100: î. Hr. - S-a născut omul 
politic, generalul roman Cezar 
(Caius Iulius Caesar), unul din-
tre cei mai străluciţi strategi ai 
Antichităţii. 

1916: A murit chimistul 
Nicolae Teclu, membru al 
Academiei Române (n. 18 
oct. 1839).

1944: S-a născut matematici-
anul, profesorul și inventato-
rul maghiar Erno Rubik, care 
a inventat 'Cubul Rubik' 
(1974), cel mai popular joc 
din anii 80

14 iulie

1789: Căderea Bastiliei, sim-
bol al tiraniei și puterii absolu-

te, cucerirea impozantei fortă-
reţe, a marcat începutul 
Revoluţiei Franceze.

1862: S-a născut pictorul aus-
triac Gustav Klimt. 

1967: A murit poetul, proza-
torul și publicistul Tudor 
Arghezi membru titular al 
Academiei Române (2 iulie 
1955) (n. 21 mai 1880)

15 iulie

1606: S-a născut pictorul olan-
dez Rembrandt (Harmenszoon 
van Rijn). (m. 4 oct. 1669)

1904: A murit scriitorul rus 
A.P.Cehov. (n. 29 ian. 1860)

1919: S-a născut scriitoarea 
britanică Iris Murdoch. (m. 8 
feb. 1999)

150/240C
Înnorat

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

16°/24° Înnorat

17°/25° Înnorat

15°/24° Variabil

17°/25° Înnorat
13°/21° Ploaie

12°/19° Variabil

12°/18° Înnorat

13°/20° Variabil
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Expoziţia „Alter ego” 
la Muzeul de Artă
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
În perioada 27 iunie – 15 iulie 
2018, expoziţia „Alter ego“, care 
grupează artişti italieni şi români 
reprezentativi pentru arta con-
temporană. Expoziţia „Alter 
ego“, al cărei curator este Dr. Dan 
Breaz, îşi propune să aducă în 
atenţia publicului lucrări de grafi -
că de o evidentă valoare artistică. 
„Alter ego“ grupează patruzeci de 
artişti italieni şi români în jurul 
unor consonanţe în dialog. Prin 
selecţia artiştilor se realizează o 
sinteză, care include elemente a-
parţinând unor curente precum 
abstracţionismul, arta informală, 
arte povera, transavangarda, fi -
gurativismul şi conceptualismul.
Felul în care au reacţionat artiştii 
italieni şi români la aceste direcţii 
ale artei internaţionale este su-
biectul prezentei expoziţii. În func-
ţie de răspunsul pe care-l oferă 
aceşti creatori la direcţiile artistice 
menţionate, pot fi  grupaţi pe trei 
paliere: reasumarea fi gurativis-
mului internaţional, naturile 
moarte şi investigarea cotidianu-
lui, răspunsuri vizuale la diferite 
referinţe cultural-literare.

Expoziţie de Şahuri – Peste 
100 de şahuri din toată 
lumea
2 – 31 iulie
Casa de Cultura a Studentilor 
Cluj Napoca Ofi cial
10:00 – 17:00
Un eveniment inedit, în premieră 
la Casa de Cultură a Studenţilor 
din Cluj-Napoca, este Expoziţia de 
Şah, care va cuprinde peste 100 
de modele de piese de şah de pe 
întreg mapamondul…
Şah cu piese din lemn, şah cu 
piese din piatră cioplită, din 
marmură şi din câte şi mai câte 
alte materiale, toate ivite din 
creativitatea şi spiritul artistic al 
iubitorilor sportului minţii, adu-
nate de pe diverse continente şi 
expuse în Holul central al clădirii 
Casei de Cultură a Studenţilor, în 
perioada 2 – 31 iulie 2018. 
Posesorul formidabilei colecţii de 
tipuri de şah provenite din în-
treaga lume este domnul profe-
sor Emil Sitaru, care a avut ama-
bilitatea de a accepta expunerea 
colecţiei sale, unică în România, 
sub forma acestei expoziţii, dedi-
cată Anului Centenar ”100 de 
ani de la Marea Unire”.
Accesul publicului este gratuit.

Expoziţie Ceasuri cu Cuc 
la Gherla
Perioadă expoziţie: 2 – 31 iulie 
2018
Până la sfârşitul lunii iulie 2018, 
o inedită expoziţie poate fi  vizi-

tată de localnici şi turişti deo-
potrivă la Centrul Naţional de 
Informare şi Promovare 
Turistică Gherla, afl at în P-ţa 
Libertăţii nr. 3. Expoziţia de 
Ceasuri cu Cuc include 24 de 
exemplare care aparţin cunos-
cuţilor colecţionari Bereczki 
Tiberiu Ioan şi Boerean Ionel. 
Vernisajul are loc marţi, 10 iu-
lie 2018, ora 20:00, fi ind înso-
ţit de un program artistic al so-
listei Ramona Lobonţ şi al for-
maţiei Mixed Generations.
Expoziţia rămâne deschisă pu-
blicului până pe 31 iulie 2018, 
de luni până vineri, între orele 
08:00 – 15:00.

Vineri
Movie Nights
Iulius Mall Cluj Napoca
Timp: 21:30

Sâmbătă
Infernul din zgârie-nori
Cinema City Iulius

Timp: 20:10
Supervedeta Dwayne Johnson 
se află în fruntea distribuției no-
ii producții marca Legendary - 
Infernul din zgârie-nori, în rolul 
fostului agent FBI și veteran de 
război, Will Sawyer, comandant 
al unității de negociatori pentru 
situații care implicau ostatici, 
care acum este consultant inde-
pendent pentru securitatea clă-
dirilor zgârie-nori. În cursul unei 
misiuni de consultanță în China, 
acesta se trezește implicat, fără 
voia lui, într-un incendiu catas-
trofal chiar în clădirea pe care 
fusese chemat să o inspecteze 
din punct de vedere a siguranței 
și securității. În scurt timp își dă 
seama că acest incendiu i se în-
scenase de către forțe necunos-
cute, așa că prioritatea lui acum 
este să afle cine și cu ce motiv îl 
voia mort, și să-și scoată și fa-
milia rămasă captivă în infernul 
dezlănțuit în acea clădire colo-
sală.

Duminică
Hotel Transilvania 3: 
Monştrii în Vacanţă
Cinema Florin Piersic
Timp: 14:00
În fi lmul de animaţie al Sony 
Pictures, Hotel Transylvania 3: 
Monştrii în vacanţă, îi revedem pe 
monştrii noştri favoriţi în timp ce se 
îmbarcă pe un vas de croazieră lu-
xos, iar pe Drac luându-şi şi el o va-
canţă de la administraţia hotelului. 
Ei călătoresc cu mare plăcere fi ind-
că se bucură de toate facilităţile şi 
ofertele de la bordul vasului de 
croazieră, de la jocul de volei şi pâ-
nă la excursii organizate în locuri 
exotice, sau şedinţele de bronz la 
lumina lunii. Dar această vacanţă 
de vis se va transforma într-un coş-
mar, atunci când Mavis realizează 
că Drac s-a îndrăgostit de căpitanul 
vasului, misterioasa Ericka, care as-
cunde un secret periculos, care ar 
putea distruge întreaga lume a 
monştrilor. 

Peste 50 de artişti vor urca pe cele două sce-
ne MOX (Music Outdoor Experience) 2018, 
festival ce are loc între 12-15 iulie, într-o po-
iană la Coada Lacului de la Valea 
Drăganului, județul Cluj.
Între artiștii invitaţi se numără General Levy, 
Golan, Erb n Dub, Mc MoTa, The Model, Just2, 
Dj Snow, Akos și mulţi alţii. Festivalierii sunt 
așteptați și cu 12 ateliere și activităţi în aer li-
ber, zonă de hamace, zone de foc de tabără, 
muzică la focul de tabără, cinematograf în aer 
liber, big swing la 8 metri înălţime și yoga în fi -
ecare dimineaţă. Prețul fi nal al biletelor este de 
130 de lei, iar campingul este gratuit.
„Oamenii care vin la Mox pot participa la ate-
lierele de făcut măști tradiționale, sculpturi în 
bote, atelier de mișcare, de proză și poezie. 
Mai sunt ateliere de făcut ie, de pictat traiste, 
atelier de pictură și graffi ti, de făcut codițe 
împletite, tatuaje cu hena ș.a. Prietenii noștri 
se pot relaxa în zona cu hamace. Există două 
scene cu muzică bună. Avem un topogan de 
apă construit pe deal și multe alte surpize 

pentru cei care doresc să devină prietenii 
noștri”, a spus Marius Bugeac, organizatorul 
evenimentului.
Marius Bugeac își amintește cu mândrie cum a 
pornit totul și spune că rămâne uimit de fi ecare 
dată de proporțiile pe care le-a luat evenimen-
tul într-un timp relativ scurt: „Evenimentul a 
pornit de la o zi de naștere în 2011 în Măgura 
Tarcăului și cumva excursia a fost așa de fru-
moasă, încât după câteva luni, împreună cu tru-
pa cu care am urcat sus ne-am propus să repe-
tăm experiența.”
Parcarea se va situa, ca și în anul 2017, la 7 km 
distanță de eveniment. Din cauza drumului în-
gust și foarte rău, pe a doua jumătate distanţei 
accesul la locație se va face cu microbuze. Un 
transport costă 2 lei/persoană.
MOX sau Music Outdoor eXperience a devenit 
în șase ani unul dintre cele mai memorabile 
evenimente în aer liber și nu oriunde, ci în cre-
ierul munților, departe de agitația orașului, un-
de libertatea, distracția, aventura, ineditul și re-
laxarea sunt cuvinte la ordinea zilei.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Începe MOX, festival ca o excursie cu cortul 
cu peste 2.000 de prieteni
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„Viitorul raport MCV al 

Comisiei Europene va fi  

mai rău pentru România 

decât precedentele”. 

Avertismentul este lansat 

la RFI de profesorul Vasile 

Puşcaş, fost negociator şef 

al României cu UE. ”Mă 

aştept la un raport MCV 

cu foarte multe semne de 

întrebare”

Profesorul clujean, mem-

bru al Grupului de la Cluj 

din PSD, atrage atenţia că 

Bruxelles-ul este iritat de im-

predictibilitatea guvernării 

actuale de la Bucureşti, fapt 

evidenţiat şi de criticile for-

mulate de şeful Comisiei Eu-

ropene, Jean Claude Juncker, 

după întâlnirea de marţi cu 

premierul Viorica Dăncilă, 

potrivit revista22.ro.

„În 2019, riscăm să fim 

puşi în aceeaşi oală cu sta-

te precum Polonia sau Un-

garia”, mai spune fostul ne-

gociator şef al României cu 

UE, care afirmă totuşi că Ro-

mânia e departe de a fi ame-

ninţată cu articolul 7 din 

Tratatul de la Lisabona, aşa 

cum s-a întâmplat în cazul 

Poloniei.

În ceea ce priveşte pre-

luarea de către România a 

preşedinţiei Consiliului UE 

la 1 ianuarie 2019, Vasile 

Puşcaş remarcă discursul 

partidist şi populist al ac-

tualei guvernări.

Vasile Puşcaş este unul 

dintre membrii marcanţi ai 

aşa-numitului Grup de la 

Cluj din cadrul PSD-ului. 

Gruparea a avut la un mo-

ment dat o influenţă foar-

te puternică în interiorul 

partidului.

De remarcat că Vasile Puş-

caş este al doilea din aceas-

tă grupare care critică poli-

tica dusă de Liviu Dragnea. 

„Încă sunt membru PSD, dar 

după ce vor auzi asta, sigur 

mă vor îndepărta”, a spus 

Ioan Rus la Realitatea TV 

într-un interviu în 26 iunie.

„Consensualitatea, una-

nimitatea cu care se iau de-

ciziile în CEx este absurdă, 

nimeni nu gândeşte cu un 

centimetru mai la stânga 

sau la dreapta, ori suntem 

toţi spălaţi pe creier ori am 

fost injectaţi cu ceva. Asta 

nu poate duce la evoluţie 

pozitivă a partidului, chiar 

dacă în fruntea lui s-ar afla 

un geniu”, a arătat Ioan 

Rus, referindu-se la modul 

cum Dragnea înţelege să 

conducă partidul.

Ioan Rus şi-a manifestat 

susţinerea pentru Victor Pon-

ta şi formaţiunea politică pe 

care a înfi inţat-o recent, ca al-

ternativă la PSD-ul lui Liviu 

Dragnea.

Cei mai reprezentativi 

membri din Grupul de la 

Cluj sunt George Maior, fost 

senator PSD şi fost director 

SRI, actualmente ambasa-

dorul României la Washin-

gton, Ioan Rus, fost minis-

tru de Interne şi al Trans-

porturilor, Vasile Dâncu, fost 

ministru al Informaţiilor Pu-

blice şi vicepremier în Gu-

vernul Cioloş, şi Vasile Puş-

caş fost ministru delegat, 

Negociator Şef al României 

cu UE.Trebuie făcută preci-

zarea, că în prezent analiş-

tii politici îl consideră în 

prezent pe Vasile Dâncu un 

apropiat al lui Liviu Drag-

nea. Au fost chiar zvonuri 

că liderul PSD a fost foarte 

deranjat de numirea lui Ga-

briel Vlase în funcţia de şef 

al SIE, el dorind să-l nu-

mească pe Dâncu. Reveni-

rea în forţă a Grupului de 

la Cluj pe scena politică, ne 

face să ne întrebăm dacă nu 

cumva, el este cel care va 

absorbi mişcarea lui Ponta, 

când îşi declară public spri-

jinul pentru aceasta, mai 

scrie revista22.ro.

Mesajul Grupului de la Cluj 
după revocarea Codruței Kovesi
Vasile Puşcaş, fostul negociator–şef al României cu Uniunea Europeană şi membru marcant al Grupului 
de la Cluj din PSD, este alarmat după revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. 

Vasile Pușcaș este al doilea după Ioan Rus care critică, de la Cluj politica dusă de Liviu Dragnea

IOAN RUS | ex-vicepremier

 „Nu a mai fost niciodată așa ceva în PSD, această 
consensualitate, mai mult decât unanimitate, și 
asta mă înspăimântă de-a dreptul. Am participat 
la sute de ședințe de-astea de-a lungul vremii. 
De exemplu Marian Vanghelie, chiar dacă nu 
avea o cultură politică, făcea scandal pe chestiuni 
la care ținea. Baronii locali, votați de județele lor, 
aveau puncte de vedere, era o dispută 
extraordinară în orice BPN, pe resurse și pe 
proiecte. Acum văd că nimeni nu are nimic de 
spus (...) Încep să cred tot mai solid că PSD s-a 
băgat pe o stradă cu sens unic, nu mai există 
ieșiri nici în dreapta, nici în stânga și o să dăm 
cu capul în gard (...) Soluția pe care o propun 
Victor Ponta, Daniel Constantin și Sorin 
Câmpeanu cred că este o soluție bună și eu îi 
voi sprijini pe ei“

Producătorul polonez 

Solaris a depus singura 

ofertă la licitaţia lansată 

de Primăria Cluj-Napoca 

pentru achiziţia a 50 de 

troleibuze, valorea con-

tractului fi ind estimată la 

123 de milioane de lei.

Solaris Bus & Coach a de-

pus până la termenul limită 

de 9 iulie singura ofertă la li-

citaţia pentru achiziţia 50 de 

troleibuze noi de 18 metri, 

lansată în luna mai de Primă-

ria Cluj-Napoca, conform da-

telor din noul Sistem Electro-

nic de Achiziţii Pubice (SI-

CAP), scrie economica.net.

În prezent oferta se afl ă în 

evaluare, etapă programată 

pentru fi nalizare până la 31 

decembrie 2018.

Cele 50 de troleibuze ur-

mează să fi e achiziţionate în 

baza unui acord cadru pe o 

perioadă de 48 de luni. Valoa-

rea totală a acordului este de 

123 milioane lei, fără TVA, 

fondurile fi ind asigurate prin 

Programul Operational Regi-

onal – POR şi buget local.

Conform caietului de sar-

cini, troleibuzele vor fi  de tip 

articulat, noi, cu planşeu jos 

(podea coborâtă) şi facilităţi 

pentru accesul persoanelor cu 

mobilitate redusă.

Municipiul Cluj-Napoca mai 

lansase pe 15 februarie o lici-

taţie pentru achiziţia a 50 de 

troleibuze, acordul cadrul a-

vând atunci o valoare estima-

tă de 97 de milioane de lei (21 

milioane de euro) şi o durată 

de 48 de luni. Pe 30 martie, li-

citaţia a fost însă anulată. Mo-

tivul? „La data limită de depu-

nere ofertă nu exista nici un 

ofertant înscris care a depus 

ofertă de preţ", se explică în 

anunţul publicat în SEAP.

Producătorul polonez So-

laris a mai livrat recent la Cluj 

şi primele autobuzele electri-

ce din România. La începutul 

lunii, producătorul spaniol de 

material rulant CAF a anun-

ţat că a demarat negocierile 

pentru achiziţia Solaris Bus & 

Coach.

Reamintim că municipiul 

Cluj-Napoca este primul oraş 

din România care a introdus 

autobuzele electrice. Această 

licitaţie a fost câştigată de 

compania Solaris. În prima fa-

ză, au fost livrate 11 autobu-

ze, însă contractul prevede un 

total de 30 de autobuze elec-

trice pentru transportul pu-

blic. Acestea au fost puse în 

circulaţie pe 1 iunie.

Preţul unui autobuz elec-

tric este de 500.000 de euro, 

astfel că primele 11 costă 5,5 

milioane de euro. În iulie 

2017, când a fost fi nalizată 

licitaţia, primarul din Cluj-Na-

poca, Emil Boc, spunea că 

fi nanţarea primelor 11 auto-

buze este asigurată din fon-

duri elveţiene.

Primăria din Cluj-Napoca 

este astfel prima din România 

care achiziţionează şi pune în 

circulaţie autobuze electrice. 

Vehiculele au o capacitate de 

78 de locuri şi o autonomie 

de 105 kilometri, sunt dotate 

cu wifi , cu camere video de 

supraveghere, aer condiţionat 

şi podea joasă pentru persoa-

nele cu dizabilităţi.

50 de troleibuze noi la Cluj. 
Polonezii, singurii care au făcut o ofertă la licitaţie

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Pentru noi, creșterea confortului 
clujenilor în mijloacele de 
transport în comun reprezintă una 
dintre cele mai importante 
priorități pe care primărie le are. 
Pe de-o parte, dorim să prioritizăm 
transportul în comun în oraș, așa 
cum o fac și alte orașe europene și 
în al doilea rând să oferim condiții 
decente, civilizate, la fel ca în 
orașele europene pentru toți 
clujenii (…) Sunt în procedură 

publică de licitație 22 de trmavaie, 
alte autobuze și troleibuze. 
Transportul public reprezintă 
viitorul mobilității urbane a 
Clujului. Vrem să contruim un oraș 
pentru cetățeni și nu un oraș 
pentru mașini. Vremea în care un 
om, o mașină stăpânea orașul a 
dispărut. Mobilitatea urbană se 
bazează pe transportul public, pe 
sisteme de sharing, pe zone 
pietonale“ (aprilie 2018)“
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Demonstraţiile aviatice 

organizate în fi ecare vară, 

de patru ani încoace, la 

Baza 71 Aeriană de lângă 

Câmpia Turzii au fost 

anulate.

Unul dintre cele mai aştep-

tate evenimente din judeţul 

Cluj, mitingul aerian de la Câm-

pia Turzii Air Show 2018, s-a 

anulat. Planifi cate pentru da-

ta de 21 iulie, Ziua Porţilor Des-

chise se anulează, au anunţat 

organizatorii joi după-amiază.

„Din motive independente 

de voinţa noastră, Ziua Porţi-

lor Deschise şi mitingul aeri-

an Câmpia Turzii Air Show 

2018, planifi cate pentru data 

de 21 iulie se anulează. Eve-

nimentul va fi  replanifi cat la 

o data ulterioară, despre care 

vă vom informa în timp util. 

Vă mulţumim pentru înţelege-

re!”, au anunţat pe o reţea de 

socializare reprezentanţii Ba-

zei 71 Aeriană „General Ema-

noil Ionescu” Câmpia Turzii.

Adela Mureşan, purtătorul 

de cuvânt al bazei militare de 

la Câmpia Turzii, a declarat 

pentru Ziar de Cluj: „Am de-

cis să anulăm evenimentul pe 

termen nedetrminat, având în 

vedere contextul în care ar fi  

avut loc. Nu este vorba de pro-

bleme la avioane sau aspecte 

legate de siguranţa zborurilor 

noastre. Baza este operaţiona-

lă şi totul decurge normal. De-

ocamdată, nu am decis o altă 

dată pentru eveniment.”

Anularea evenimentului 

survine în urma tragicului ac-

cident aviatic de la Baza Ae-

riană Borcea. Un avion MiG-21 

LanceR s-a prăbuşit în du-

pă-amiaza zilei de sâmbătă, 

7 iulie, în timpul unui spec-

tacol aviatic. Pilotul, locote-

nent-comandorul Florin Rota-

ru, în vârstă de 36 de ani, şi-a 

pierdut viaţa în timpul mane-

vrării aeronavei.

Din ordinul ministrului a-

părării naţionale a fost numi-

tă o comisie de investigaţie 

tehnică pentru cercetarea îm-

prejurărilor producerii acestei 

catastrofe aviatice. Totodată, 

potrivit procedurilor, a fost se-

sizat Parchetul Militar şi au 

fost sistate zborurile de in-

strucţie cu acest tip de aero-

navă, până la fi nalizarea an-

chetei de specialitate.

Mitingul aerian de la Câmpia 
Turzii a fost anulat

La doar doi ani după fi na-

lizarea lucrărilor de 

modernizare, drumul 

judeţean DJ 103N este 

plin de gropi, susţin soci-

al democraţii clujeni. PSD 

Cluj îl acuză pe Alin Tişe 

de calitatea proastă a 

asfaltului din judeţ.

În 2016, reprezentanţii Con-

siliului Judeţean Cluj anun-

ţau că au fost fi nalizate lucră-

rile de modernizare şi reabi-

litare a drumului judeţean DJ 

103N, din localitatea Şaula pâ-

nă la limita cu judeţul Sălaj. 

Lucrările au vizat întreg par-

cursul acestui drum judeţean 

şi au constat în realizarea de 

şanţuri de pământ şi şanţuri 

pereate, acostamente, podeţe 

tubulare şi podeţe casetate, 

covor asfaltic în două straturi 

(binder şi strat de uzură), sem-

nalizare rutieră etc.

Însă, la doar doi ani, PSD 

Cluj arată că drumul este de-

ja într-o stare deplorabilă.

“În 2016, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj, Alin Ti-

şe, se lăuda cu modernizarea 

DJ 103 N aşa cum face săptă-

mânal cu asfaltările de proas-

tă calitate din tot judeţul. DJ 

103 N de lângă Huedin, care 

face legătura între judeţele 

Cluj – Sălaj este distrus la un 

an şi câteva luni de la fi nali-

zarea modernizării iar lucrări 

de acest tip au fost realizate 

în tot judeţul Cluj. Alin Tişe 

este mai lăudăros decât Ele-

na CeauşeScu. Îi mai lipseşte 

un alai după fi ecare comuni-

cat de presă în care se laudă 

cu lucrări de modernizare de 

proastă calitate care după un 

an, doi ani, se deteriorează” 

a declarat deputatul Horia 

Nasra, preşedintele PSD Cluj.

Potrivit reprezentanţilor CJ, 

garanţia lucrărilor efectuate 

pe acest tronson de drum es-

te de cinci ani, însă aceasta 

este valabilă doar din momen-

tul fi nalizării procedurii de re-

cepţie a lucrărilor. Deşi lucră-

rile au fost fi nalizate în sep-

tembrie 2016, recepţia aces-

tora a fost amânată, urmând 

să se facă o expertiză cu pri-

vire la calitatea lucrărilor. Re-

prezentanţii CJ spun că se va 

face o adresă la constructor 

pentru a reface porţiunile de 

drum pe care au apărut gropi.

Drum distrus după modernizare. 
PSD Cluj: „Lăudăroşenia lui Tişe 
nu ţine loc asfaltului!”

Doi ani şi jumătate, cât a 

durat ancheta şi procesul, a 

stat în arestul poliţiei, iar 

acum este în Penitenciarul 

de maximă siguranţă din 

Shanghai, Republica 

Populară Chineză. Românul 

a reuşit, în ianuarie 2017, 

să-i dea personal un memo-

riu cutremurător consulului 

României din Shanghai. 

Condamnatul cere să fi e 

transferat în România, dar 

de atunci nu s-a schimbat 

nimic, scrie clujust.ro.

Clujeanul Marius, stabilit în 

China în 2010 şi fost profesor la 

o prestigioasă universitate din 

Beijing, a fost arestat în martie 

2014 şi condamnat în martie 2016 

la 8 ani de închisoare pentru că 

a primit 80 de dolari de la o per-

soană, fără să ştie că banii ar 

proveni de la nişte infractori. Prin 

sentinţă, românul a fost obligat 

şi la plata unei amenzi în cuan-

tum de 100.000 RMB – moneda 

chinezească Yuan, echivalent a 

peste 13.600 de euro.

“Am fost aruncat într-o 
cuşcă ca un câine mort”

Amendă a fost achitată de că-

tre unchiul condamnatului, du-

pă ce a vândut apartamentul din 

Cluj, ca urmare a răspunsului 

primit de la Ministerul Justiţiei 

din data de 11 aprilie 2017, în ca-

re erau informaţi că o eventua-

lă cerere de transfer a unei per-

soane condamnate poate fi  lua-

tă în considerare doar în condi-

ţiile în care pedeapsa este una 

fi xă şi cheltuielile judiciare/amen-

zile sunt achitate în totalitate.

În memoriu, clujeanul ara-

tă că a fost încarcerat în ares-

tul poliţiei districtuale timp de 

2 ani şi jumătate, pe întreaga 

desfăşurare a anchetei şi pro-

cesului, timp în care spune că 

i-au fost încălcate în totalitate 

toate drepturile.

”Este de-a dreptul cutremu-

rător faptul că în secolul 21 es-

te încă posibil ca o fi inţă uma-

nă să fi e dezbrăcată de orice 

drept, de orice putere de a se 

apăra şi pur şi simplu arunca-

tă într-o cuşcă ca un câine mort 

pentru ca într-un fi nal apote-

otic, după 2 ani şi jumătate să 

fi e scoasă din cuşcă şi târâtă 

în faţa judecătorului pentru a 

i se determina vinovăţia. ”, 

scrie Marius.

Torturat psihic

Potrivit acestuia, torţionarii 

au făcut tot ce le-a stat în pu-

tere pentru a-i distruge psihi-

cul şi sufl etul. A stat închis 

într-o cuşcă de 16 mp cu alţi 

12 cetăţeni chinezi, cu care nu 

a putut comunica căci aceştia 

nu ştiau engleză

”Ani în şir, izolat de alţi stră-

ini, condamnat la o tăcere mu-

tă, nu am vorbit cu nimeni, fă-

ră numai cu bunul Dumnezeu. 

Se adaugă multe alte torturi psi-

hice de nesuportat, de care nu 

pot pomeni aici, însingurarea, 

frigul, hrana sărăcăcioasă… toa-

te menite să te distrugă psihic 

pentru a nu te putea apăra în 

timpul procesului. De două ori 

pe lună eram scos din cuşcă şi 

dus într-o alta, legat fedeleş de 

mâini şi de picioare într-un sca-

un de metal ce semăna izbitor 

cu un scaun electric în timp ce 

mi se repeta obsesiv că singura 

mea şansă este ca, odată ajuns 

în faţa judecătorului, să îi im-

plor mila cu lacrimi în ochi.”, 

scrie bărbatul.

Procesul a fost o şaradă. ”Din 

victimă a unor infractori chi-

nezi, devenisem în ochii procu-

rorului şi ai judecătorului, eu 

însumi unul din infractorii prin-

cipali, în timp ce adevăraţilor 

infractori le-a fost înlesnită fu-

ga din ţară (3 la număr). Şi mai 

de necrezut este faptul că nu 

am fost singura victimă a aces-

tor infractori, împreună cu mi-

ne fi ind interogat un cetăţean 

britanic. Cu toate că faptele noas-

tre fuseseră absolut identice, ce-

tăţeanul britanic a fost eliberat 

fără a petrece nici măcar o zi în 

închisoare, dovada supremă că 

faptele noastre nu constituiau o 

infracţiune”, povesteşte Marius.

Marius a precizat că va 

scrie câte o scrisoare pe zi: 

”Voi scrie în fi ecare zi până 

când cineva mă va auzi. În-

să chiar dacă nu mă va auzi 

nimeni în toţi aceşti 5 ani, 

nu îmi voi pierde nădejdea. 

Nu îmi voi pierde nădejdea 

că oamenii sunt buni, că exis-

tă şi va exista întotdeauna bi-

ne şi adevăr în lume, că dra-

gostea şi compasiunea vor 

înfrânge întotdeauna şi fără 

echivoc frica”

Din ianuarie 2017, avoca-

ţii au făcut demersuri pe lân-

gă Ministerul Justiţiei. Repre-

zentanţii Ministerului au răs-

puns că între România şi Chi-

na nu există tratat în privin-

ţa transferării persoanelor con-

damnate, dar că sunt consul-

tări în desfăşurare. De aseme-

nea, cei de la minister spun 

că nu se justifi că o audienţă.

„Temniţa roşie”, varianta reală 
cu un clujean închis în China de 4 ani
Povestea cunoscutului film „Temniţa roşie” (Red Corner), în care un american era încarcerat pe nedrept 
în China, este trăită de un clujean care de mai bine de patru ani este închis pe nedrept.

Clujeanul Marius, stabilit în China în 2010 şi fost profesor la o prestigioasă universitate din Beijing,
a fost arestat în martie 2014 şi condamnat în martie 2016 la 8 ani de închisoare
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PUBLICITATE

Data publicării: 13.07.2018

APELURI DE SELECŢIE
Asociaţia GAL Someş-Nadăş anunţă lansarea următoarelor sesiuni 

de cereri de proiecte

1.Măsura M4/3A – Asociativitate şi cooperare în teritoriul GAL Someş-Nadăş“
16 iulie 2018 – 31 august 2018

Data lansării apelului de selecţie: 16 iulie 2018
Benefi ciari eligibili:
  ONG-uri, înfi inţate conform OG. 26/2000 cu expertiza in dezvoltare comunitară do-

vedită, implicate în dezvoltarea de asociaţii comunitare/grupuri de producători;
Grupuri de iniţiativă neformalizate (grupuri ce vor sta la baza viitoarei Cooperative);
 Fermieri.

Fonduri disponibile: 271.335,46 EURO
Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 100.000 EURO.
Data limită de depunere a proiectelor: 31 august 2018.

2. Măsura M8/6B – Turism cultural şi de agrement
16 iulie 2018 – 31 august 2018

Data lansării apelului de selecţie: 16 iulie 2018
Benefi ciari eligibili:
 Autorităţi publice;
 Asociaţii de Dezvoltare Intercomunicară (ADI);
 Organizaţii neguvernamentale constituite în baza OG 26/2000.
Fonduri disponibile: 154.031,41 EURO
Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 70.000 EURO
Data limită de depunere a proiectelor: 31 august 2018.
Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot depune proiectele:
 31 august 2018 – Biroul GAL Someș-Nadăș, din loc. Florești, str. Avram Iancu, nr. 170 

(sediul Primăriei comunei Florești), jud. Cluj, în intervalul orar 12:00-16:00 de luni până 
joi, iar vineri între orele 10:00 – 14:00.

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului publicat pe site-ul: www.galsn.ro şi la sediul GAL pe suport tipărit.

Date de contact:
Asociaţia GAL Someș-Nadăș

Str. Avram Iancu, Nr. 170, et. 1, Loc. Florești, Jud. Cluj.
Tel: 0759 034 798 – Bogdan RUSU, 0738 723 732 – Florin MĂRGINEAN

e-mail: galsomesnadas@gmail.com
site: www.galsn.ro
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Str. Salinelor, nr. 7, Ocna Sibiului  PROGRAM: luni – duminică: 07.00 – 22.00

BILETE

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

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

•  Adulţi: 25 lei/zi (o singură intrare) între 
orele 07.00-18.00; 15 lei/zi (o singură 
intrare) între orele 18.00-20.00

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

ABONAMENTE

• pensionari (bărbaţi peste 65 de ani și femei 
peste 60 de ani): 100 lei/7 zile, 150 lei/10 
zile, 200 lei/14 zile

• adulţi: 150 de lei/7 zile, 210 lei/10 zile, 280 
lei/14 zile

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

Lacurile Ocna Sibiului 
Locul miraculos dintre munţi 

unde găseşti frumuseţea mării 
şi minunile terapiei naturale. 

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

şi nămol.

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

nămolul sunt folosite cu rezultate 
deosebite în bolile aparatului locomotor, 

reumatismele degenerative cronice, 
preartrozele şi artrozele, spondilozele, 

precum şi diferite afecţiuni 
ginecologice.

PUBLICITATE

Apartamentele din Cluj-Napoca 

rămân cele mai scumpe din 

ţară, cu o valoare medie de 

1.522 de euro pe metru pătrat.

„Peste 100.000 de studenţi vin 

să studieze la universităţile din 

Cluj-Napoca în fi ecare an, iar aces-

tora li se adaugă mulţi alţi absol-

venţi, tinere familii din alte jude-

ţe sau străini care vor să-şi con-

struiască un viitor în capitala Tran-

silvaniei. Este cunoscut faptul că 

sezonul „de vânătoare” pentru 

chirii este în lunile de iulie – au-

gust, când plaja de oferte este foar-

te diversă şi pentru toate gurstu-

rile şi buzunarele”, notează un 

portal de imobiliare din Cluj.

Site-urile şi publicaţiile cu pro-

fi l imobiliar sunt deja pline cu 

anunţuri, fi e că vorbim despre 

oferte postate de agenţii sau de 

persoane fi zice. La mare căuta-

re sunt apartamentele cu 2 şi 3 

camere, situate în apropierea u-

niversităţilor sau a staţiilor mij-

loacelor de transport în comun. 

Câteva exemple de prețuri, 

date de compariImobiliare.ro: 

un apartament de 2 camere, în 

Gheorgheni, se închiriază cu 

325 euro/lună, unul în Mărăști 

– cu 400 euro/lună. Mai există 

și opțiunea Floreşti, unde poți 

găsi o locuință de două camere 

pentru 250 euro/lună. 

Potrivit studiului, cele mai că-

utate zone de viitorii studenți sunt 

Gheorgheni, Mărăști, Mănăștur, 

Zorilor, Central, Bună Ziua, An-

drei Mureșanu, Grigorescu, Plo-

pilor sau Între Lacuri.Un studiu 

de la începutul lunii iulie arăta o 

tendinţă de încetinire a creşterii 

preţurilor în Cluj-Napoca. „Dacă 

în prima jumătate a anului tre-

cut apartamentele disponibile 

spre vânzare în Cluj-Napoca s-au 

scumpit cu nu mai puţin de 10%, 

în acest an ritmul de creştere es-

te la jumătate”. 

Apartamentele din Cluj-Na-

poca rămân însă cele mai scum-

pe din ţară, cu o valoare medie 

consemnată de 1.522 de euro pe 

metru pătrat util, la fi nalul lunii 

iunie. Ambele segmente de pia-

ţă analizate au resimţit o tempe-

rare a ritmului scumpirilor. 

„Preţul mediu cerut pentru 

apartamentele vechi a ajuns la 

1.553 de euro pe metru pătrat, 

iar cele noi la 1.492 de euro pe 

metru pătrat”, arată autorii stu-

diului citat.

16.287 de autorizaţii de con-

struire pentru clădiri rezidenţi-

ale au fost eliberate în primele 

cinci luni ale anului 2018, la ni-

vel naţional, în creştere cu 8% 

faţă de aceeaşi perioadă a anu-

lui trecut, conform datelor Insti-

tutului Naţional de Statistică.

Un număr de 1.592 de locu-

inţe au fost fi nalizate în judeţul 

Cluj, în primul trimestru al anu-

lui 2018, cu 474 mai multe de-

cât în aceeaşi perioadă a anului 

2017, relevă datele Direcţiei Ju-

deţene de Statistică. În mediul 

urban au fost fi nalizate 957 de 

locuinţe, iar în cel rural 635. Pes-

te 4.400 de locuinţe noi ar urma 

să fi e livrate în municipiul Cluj-

Napoca şi în împrejurimi în 2018, 

faţă de circa 3.800 anul trecut.

Peste 12.500 de tranzacţii imo-

biliare (pe toate segmentele pie-

ţei) au fost încheiate, în anul 2018, 

în judeţul Cluj (2.962 aprilie, 3.710 

martie, 3.459 februarie, 2.374 ia-

naurie), conform Agenţiei Naţio-

nale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară (ANCPI). De aseme-

na, în anul 2017 au fost vândute, 

la nivelul întregii țări, 627.802 de 

imobile, din care 43.774 în Cluj.

Studenții dau startul sezonului 
de „vânătoare” după o chirie în Cluj
În contextul în care, din toamnă, circa 100.000 de studenţi vor începe un nou an universitar, 
în următoarele două luni chiriile la apartamente vor exploda. 

Aeroport – 10 euro/mp
A. Mureșanu – 8 euro/mp
Apahida – 7 euro/mp
Aurel Vlaicu – 3 euro/mp
Baciu – 5 euro/mp
Borhanci – 7 euro/mp
Bulgaria – 5 euro/mp
Bună Ziua – 7 euro/mp
Calea Turzii – 7 euro/mp
Câmpului – 6 euro/mp
Central – 9 euro/mp
Dâmbu Rotund – 6 euro/mp
Europa – 7 euro/mp
Făget – 4 euro/mp
Feleacu – 6 euro/mp
Florești – 5 euro/mp
Gară – 7 euro/mp
Gheorgheni – 8 euro/mp
Grigorescu – 7 euro/mp
Gruia – 8 euro/mp
Hasdeu – 9 euro/mp
Horea – 9 euro/mp
Între Lacuri – 8 euro/mp
Iris – 7 euro/mp
Mănăștur – 7 euro/mp
Mărăști v- 7 euro/mp
Plopilor – 8 euro/mp
Zorilor – 8 euro mp
Sursă compariimobiliare.ro

Prețurile în Cluj, 
pe cartiere și zone
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Rectorul celei mai mari 

universităţi din ţară 

şi nou preşedinte al 

Academiei Române, isto-

ricul Ioan Aurel Pop 

explică a explicat care 

e diferenţa dintre terme-

nii „valah” şi „român” 

şi de ce geneza acestor 

termeni se pierde 

în negura istoriei.

Ioan Aurel Pop a descris 

la deschiderea unei şcoli de 

vară pe tema istoriei trecu-

tul românilor, în special ter-

menii folosiţi ca să descrie 

Ţara Românească.

„Acum, în anul Centena-

rului, se pun parcă mai mul-

te întrebări despre trecutul 

românilor decât altădată. 

Răspunsurile sunt şi ele mul-

te, unele în cunoştinţă de 

cauză, altele aproximări, 

ipoteze sau erori. Mai ales 

de când a apărut sigla Cen-

tenarului sub forma «100 – 

România», în loc de «100 – 

Marea Unire», mulţi cred ori 

insinuează că România sau 

Ţara Românească ar avea o 

vechime de doar un secol, 

în vreme ce unii vecini ai 

noştri ar fi aici de peste un 

mileniu. De aceea, vechi-

mea numelui de Ţara Româ-

nească şi a realităţii din ca-

re acesta a izvorât merită o 

atenţie specială”, spune el.

Astfel, Pop spune că 

atunci când românii şi-au 

constituit primele comuni-

tăţi politice – ţări, ducate 

sau voievodate ori altele – 

spre finele mileniului I şi la 

începutul mileniului al II-lea, 

străinii din jur le-au zis aces-

tora, după cum le ziceau şi 

locuitorilor lor, „Valahii”, 

„Vlahii”, „Blachii”, „terrae 

Blachorum”, cu variante.

„Sunt multe astfel de for-

maţiuni, deopotrivă la sud 

şi la nord de Dunăre, nuclee 

de state medievale şi apoi, 

unele, ducate sau principa-

te deplin constituite. De 

exemplu, cele două voievo-

date româneşti, locuite şi 

conduse de români, de la 

nord de Dunăre se cheamă 

în multe izvoare Valahia Ma-

re (Ţara Românească) şi Va-

lahia Mică (Moldova) sau 

Ungro-Vlahia (Vlahia dinspre 

Ungaria) şi Ruso-Vlahia (Vla-

hia dinspre Rusia), Valahia 

de Sus şi, respectiv, Valahia 

de Jos (după locul aşezării 

lor pe Dunăre)”, exemplifi -

că Pop şi adaugă: „Ştefan cel 

Mare însuşi, principele Mol-

dovei, vorbeşte într-o scri-

soare către senatul Veneţiei 

despre două Valahii, prima 

fi ind ţara lui, iar cea de-a do-

ua (l’altra Valachia) fi ind Ţa-

ra Românească. Banatul es-

te numit uneori în Evul Me-

diu Valachia Cisalpina (adi-

că „Ţara Românească de din-

coace de munţi”), iar într-o 

serie de documente latine, 

din preajma anului 1500, re-

feritoare la Banat, sunt po-

menite judecăţi făcute nu du-

pă „dreptul românesc” (ius 

valachicum), ca de obicei, 

ci după „dreptul Ţării Româ-

neşti” (ius Volachie). Cu al-

te cuvinte, Banatul, fi ind o 

Ţară Românească pentru lo-

cuitorii lui, era o Valahie pen-

tru cei dinafara lui, pentru 

neromâni”.

Cât priveşte limba româ-

nă, Pop spune că mulţi au-

tori din Evul Mediu târziu 

şi din perioada Renaşterii 

leagă nu numai fondul lim-

bii române, ci şi denumirea 

ei folosită de români, adică 

adjectivele romana sau ro-

manesca ori adverbul rumu-

neste, de originea romană a 

românilor.

„Pentru aceşti autori, ca-

re ştiau că limba se chema 

la ea acasă romana sau ro-

manesca şi nu valahă, era 

clar că şi poporul care o fo-

losea avea o denumire simi-

lară, derivată din latinescul 

Romanus. Unii dintre ei spun 

chiar în chip explicit acest 

lucru în scrierile lor. Cu al-

te cuvinte, românii îşi nu-

meau limba lor română, for-

mă care nu putea fi redată 

în latină (unde nu există vo-

cala „â”) decât prin roma-

na (…) Umanistul croato-un-

gar Antonius Verancius (Ve-

rancsics) evoca şi el, în jur 

de 1550, faptul că valahii îşi 

trag originea din romani, că 

au în limba lor «nenumăra-

te cuvinte… la fel şi cu ace-

laşi înţeles ca în limba lati-

nă şi în dialectele italieni-

lor» şi că atunci «când ei în-

treabă pe cineva dacă ştie 

să vorbească în limba vala-

hă spun: «Oare ştii româ-

neşte?», sau «când întreabă» 

dacă este valah, îl întreabă: 

«dacă este român»”, arată 

istoricul.

Istoricul Ioan Aurel Pop: „Ce înseamnă să fii român?”

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În urma filmuleţului 

de prezentare a realiză-

rilor lui Emil Boc după 

doi ani de mandat, un 

bucureştean a scris un 

articol în care face o 

comparaţie între realiză-

rile primarului Clujului 

şi cele ale Gabrielei 

Firea. Cu toate că mai 

este mult de lucrat în 

Inima Ardealului, s-au 

făcut destule până acum 

pentru ca bucureştenii 

să fie invidioşi.

„Clujul i-a luat faţa Bu-

cureştiului la multe capito-

le care ţin de viaţa de zi cu 

zi a omului de la oraş”. Cu 

assta îşi începe bucureştea-

nul Mihnea Lazăr articolul 

în care compară realizările 

lui Emil Boc cu cele ale Ga-

brielei Firea.

Ce are Clujul 
şi Bucureştiul nu?

Clipul de opt minute cu 

realizările pe care primăria 

din Cluj le-a făcut în ultimii 

doi ani a stârnit mici invidii 

în rândul bucureştenilor.

„Clipul de opt minute cu 

realizările pe care primăria 

din Cluj le-a făcut în ultimii 

doi ani are toate şansele să-l 

facă pe orice bucureştean 

get-beget să-şi bage unghia în 

gât de ciudă şi să se gândeas-

că să se mute, dacă nu în al-

tă ţară, măcar peste Carpaţi. 

De fapt, clipul ăsta – deşi cam 

lung şi tărăgănat – e un bun 

pretext ca să-ţi arate ţie, bu-

cureştean, tot ce nu a făcut 

Firea în fi x aceeaşi perioadă”, 

a scris Mihnea Lazăr într-un 

articol pe vice.com.

Prima realizare din Cluj 

care este scoasă în evidenţă 

este cea a achiziţionării au-

tobuzelor electrice, o premi-

eră în ţară, în timp ce bucu-

reştenii circulă în mijloace 

de transport în comun înve-

chite, fără aer condiţionat.

„ Apoi, primăria Cluj ră-

suceşte sadic un cuţit în ra-

na Firea a Bucureştilor: clu-

jenii circulă deja cu 11 auto-

buze electrice, în vreme ce 

noi, „capitaliştii”, încă visăm 

la aerul condiţionat al celor 

400 de autobuze turceşti. Ca-

re nici măcar nu sunt electri-

ce. Sigur, 11 nu se compară 

cu 400, dar aici vorbim de 

„11 care circulă vs 400 care 

există, momentan, doar în 

acte”. Ca să nu mai pomenim 

de super-autobuzul lui Firea 

de 30 de mii de euro, cu ca-

re nu circulă aproape nimeni”, 

scrie în sursa citată.

Extinderea Sălii Polivalen-

te este de asemenea un mo-

tiv pentru care bucureştenii 

pot spune „jos pălăria”, ora-

şului „din provincie.

„Filmul de promovare în-

cepe dur, ca o lovitură de 

ciocan în moalele capului: 

la Cluj s-a finalizat extinde-

rea şi renovarea Sălii Poli-

valente care are acum o ca-

pacitate de aproape zece mii 

de locuri. Sunt bucureştean 

mândru nevoie mare, dar 

trebuie să recunosc: aici, ar-

delenii ne-au luat faţa”, ex-

plică Mihnea Lazăr.

Bătaie pe locurile 
de parcare

Cu toate că şi clujenii se 

plâng de lipsa locurilor de 

parcare, bucureştenii au 

ajuns să fi e disperaţi din ca-

uza lipsei acestora. Atunci, 

deschidea Parkingului Me-

hedinţi-Negoiu, în ciuda în-

târzierilor, este un motiv de 

laudă, comparativ cu situa-

ţia Bucureştiului, unde nu 

au mai fost realizate parcări 

de foarte mult timp.

„Primăria Boc se mai la-

udă apoi cu o parcare aco-

perită, de 372 de locuri şi 

alte 1 800 de locuri de par-

care amenajate în oraş. Mo-

mentan, la Bucureşti, pri-

măria n-a inaugurat nimic 

în acest sens, dar a găsit o 

soluţie genială pentru flui-

dizarea traficului: mărirea 

tarifelor pentru parcare. În 

rest, promisiuni, promisiuni 

şi iar promisiuni”, a scris 

autorul în articol.

Oraşul smart
Ambiţia administraţiei lo-

cale de a face din Cluj un 

oraş „smart” a stârnit de a-

semenea puţină invidie prin-

tre bucureşteni. Cu toate că 

panourile din staţiile de au-

tobuz au uneori probleme-

le lor, în Bucureşti e foarte 

uşor să ratezi staţia la care 

cobori din cauza lipsei unor 

astfel de panouri şi a lipsei 

unui sistem care anunţă des-

tinaţia în mijloacele de trans-

port în comun.

„Ce au ei, clujenii în 

schimb, şi nu prea avem noi, 

la Capitală sunt, de pildă, 

aplicaţia primăriei care-ţi 

arată unde găseşti loc de par-

care. Sau panourile în staţi-

ile de autobuz care să-ţi ara-

te orele de sosire, la fel cum 

se întâmplă cam în orice oraş 

civilizat din secolul XXI, în 

condiţiile în care autobuze-

le din Bucureşti par să aibă 

un algoritm propriu, miste-

rios şi neştiut încă de ni-

meni, de sosire în staţii. În 

rest, bucureştenii deţin, în 

continuare supremaţia în ma-

terie de trafic haotic. Iar 

atunci când nu-i omoară tra-

ficul, o fac şantierele care 

par să nu se ma sfârşească. 

De pe vremea lui Ceauşes-

cu, trăiesc într-un oraş into-

xicat de şantiere”, este ex-

plicat în sursa citată.

Realizări care 
nu au impresionat

Desigur, s-a pus accentul 

şi pe realizările mai puţin 

impresionante, cu care, to-

tuşi, administraţia locală a 

ţinut să se laude. Printre 

acestea se numără moder-

nizarea Pieţei Unirii, reali-

zarea platformelor subtera-

ne pentru deşeuri sau pu-

nerea celor 3700 de metri 

pătraţi de gazon.

„Faptul că, la Cluj se mo-

dernizează Piaţa Unirii m-a 

lăsat, recunosc, rece. Piaţa 

Unirii avem şi noi, chiar da-

că nu e renovată. Ce-i drept, 

de ceva vreme, primăria lui 

Firea s-a apucat să renove-

ze fântânile din zonă. În fi-

ne, aici putem spune că avem 

un rezultat de egalitate. Clu-

jenii se mai laudă apoi cu 

52 de platforme subterane 

pentru deşeuri, dar asta e o 

slabă consolare, în condiţi-

ile în care românii continuă 

să recicleze, la nivel naţio-

nal, doar 7% din gunoiul 

produs. Aici, şi bucureşte-

nii şi clujenii se află cam în 

aceeaşi oală”, menţionează 

sursa citată. 

Bucureştenii se dau pe brazdă 
şi recunosc: Clujul a luat faţa Capitalei
Clujul a cunoscut o evoluţie surprinzătoare, iar cetăţenii din Bucureşti, inevitabil, fac comparaţii. 
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În cadrul „Serilor cultura-

le”, la Muzeul Mitropoliei 

Clujului, afl at la demiso-

lul Catedralei 

Mitropolitane din 

Cluj-Napoca, joi, 5 iulie 

2018 a avut loc un specta-

col intitulat „Drumul spre 

Marea Unire”, eveniment 

care s-a încadrează în 

seria de manifestări orga-

nizate cu prilejul „Anului 

omagial al unităţii de cre-

dinţă şi de neam” şi al 

„Anului comemorativ al 

Făuritorilor Marii Uniri 

din 1918”, în Patriarhia 

Română.

Evenimentul a adus împre-

ună două din cele mai repre-

zentative nume ale muzicii 

tradiţionale româneşti, Ioan 

Bocşa şi Doru Gheaja, care, 

însoţiţi de actorul Ioan Josan 

au exprimat prin harul şi ta-

lentul lor aspiraţiile de vea-

curi ale poporului roman de 

a trăi într-o ţară unită. Eveni-

mentul a reface în mod sim-

bolic acest drum al dorului al 

poporului, împlinit în eveni-

mentul astral de la Alba Iulia 

prin câtece, doine, poezii şi 

imne patriotice.

Evenimentul s-a bucurat şi 

de prezenţa Înaltpreasfi nţitu-

lui Părinte Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei, care a rostit 

în deschiderea lui un cuvânt 

în care a vorbit despre nevo-

ia de a redescoperi iubirea de 

neam şi de ţară evocând fi gu-

re ilustre ale intelectualităţii 

clujene interbelice precum 

scriitorul Ion Agârbiceanu şi 

istoricul Onisifor Ghibu.

Evenimentul organizat de 

Arheipisopie se înscrie în se-

ria serilor culturale ale Muze-

ului Mitropoliei Clujului or-

ganizate în prima zi de joi a 

fi ecărei luni.

Spectacol dedicat Marii Uniri, 
la Muzeul Mitropoliei Clujului

Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare a fost cinstit la 
mănăstirea clujeană de la 
Vad. Sfânta Liturghie, la 
care au luat parte sute de 
credincioşi, a fost săvârşi-
tă pe altarul de vară al 
mănăstirii, de 
Înaltpreasfi nţitul Andrei, 
Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului şi Clujului şi 
Mitropolitul Clujului, 
Maramureşului şi 
Sălajului, înconjurat de 
un sobor de peste 30 de 
preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învă¬ţătură, 
IPS Mitropolit Andrei a vorbit 
despre viaţa si virtuţiile Sfân-
tului Şte¬fan cel Mare şi Sfânt: 
„Două mari virtuţi îl caracte-
rizează pe Sfântul Ştefan cel 
Mare. Pe de o parte, puterni-
ca credinţă în Dumnezeu, ca-
re s-a concretizat în ctitorirea 
atâtor mănăstiri frumoase, in-
clusive a mănăstirii de la Vad 
şi a celei de la Feleac (…) Iar 
cealaltă virtute a fost marea 
dragoste ce a avut-o faţă de 
pământurile României”.

„Această ctitorie pentru 
veşnicie adăposteşte o obşte 
de călugări care a venit de la 
Mănăstirea Nicula. Această 
obşte se străduieşte de şase 
ani încoace, de când s-a reîn-
temeiat mănăstirea, să între-
gească ctitoria Sfântului Voe-
vod Ştefan cel Mare cu chilii 
şi cu toate cele de trebuinţă 
pentru a funcţiona aşa cum 
se cuvine. Astăzi l-am sărbă-
torit cu prisosinţă şi cu recu-
noştinţă pe Sfântul Voevod 
Ştefan cel Mare prin slujirea 

Înaltpreasfi nţitului Arhiepi-
scop şi Mitropolit Andrei. Pre-
zenţa numeroasă a 
credin¬cioşilor, preoţilor, mo-
nahilor demonstrează că ev-
lavia poporului drept credin-
cios faţă de Sfântul Voevod 
este mare”, a spus arhim. Du-
mitru Cobzaru, exarh al mă-
năstirilor din cadrul Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului şi 
Clujului.

Stareţul Nicodim Pop a mul-
ţumit la fi nalul Sfi ntei Litur-
ghii tuturor care au sprijinit 
biserica de-a lungul anilor şi 
a vorbit despre intenţia de a 
ridica un zid în jurul biseri-
cii, care să cuprindă şi chilii-
le pentru monahi.

De asemenea, primarul co-
munei Vad, David Prunean, a 
spus că în acest an se va deci-
de, împreună cu proiectanţii lu-
crărilor, care va fi  proiectul fi -
nal, astfel încât, „în perspecti-
vă să fi e una din cele mai fru-
moase lucrări din zonă”.

Mănăstirea de la Vad, de 
pe Valea Someşului, afl ată sub 
patronajul spiritual al Sfântu-
lui Voievod Ştefan cel Mare, 
a fost reactivată în toamna 
anului 2011, la iniţiativa IPS 
Arhiepiscop şi Mitropolit An-
drei. Mănăstirea a primit în 
administrare şi biserica mo-
nument istoric din localitate. 
La Vad a existat o mănăstire 
încă din secolul al XV-lea, ca-
re a func¬ţionat ca centru 
episcopal, de unde vine şi de-
numirea din prezent al Arhi-
episcopiei Vadului, Feleacului 
şi Clujului.

Sfântul Voievod 
Ştefan cel Mare, cinstit la 
mănăstirea clujeană de la Vad

Tinerii din Asociaţia Stu-
denţilor Creştini Ortodocşi Ro-
mâni din Cluj Napoca care a-
re sediul în cadrul Bisericii 
Studenţilor cu hramul Sfân-
tul Apostol şi Evanghelist Ioan 
şi Sfântul Ierarh Nicolae din 
Campusul studenţesc Haşdeu, 
au organizat sâmbătă 7 iulie 

2018, un pelerinaj în Munţii 
Retezat care a avut ca obiec-
tiv fi nal Lacul Bucura, locul 
unde se retrăgea uneori Pă-
rintele Arsenie Boca. 

Cei înscrişi în pelerinaj au 

pornit din noaptea de vineri spre 

sâmbătă de la Casa de Cultură 

a Studenţilor, în jur de ora 04:00 

spre Satul Nucşoara. De aici au 

fost preluaţi de microbuzele ca-

re asigură transportul local din 

zonă şi i-au dus până în locali-

tatea Cârnic de unde a pornit 

pelerinajul propriu-zis.

S-a urmat traseul: Cârnic – 

Cabana Pietrele – Cabana Gen-

ţiana – Custura Bucurei – La-

cul Bucura şi retur. Traseul la 

dus a fost de 5 ore, ultima par-

te a traseului fi ind mai grea, 

urmând ca la întoarcere să fi e 

un timp de 3 ore.

În fi ecare lună, Asociaţia 

Studenţilor Creştini Ortodocşi 

Români din Cluj Napoca orga-

nizează pelerinaje către dife-

rite obiective cu însemnătate 

duhovnicească dar şi frumu-

seţe naturală. În cadrul aces-

tor pelerinaje participanţii se 

deplasează către obiectiv cu 

autocarele, urmând ca ultimii 

18-20 de kilometri să fi e par-

curşi pe jos, în semn de dar 

pentru sufl et, mică osteneală 

pentru trup şi prilej de cunoaş-

tere a sfi nţilor, mănăstirilor şi 

naturii din ţara noastră. Oda-

tă porniţi într-un pelerinaj pe 

jos, tinerii poartă înaintea lor 

toaca, crucea şi ripidele, dar 

şi rugăciunile şi gândurile bu-

ne pe care le duc bucuroşi că-

tre obiectivul ales.

Pelerinaj pe jos A.S.C.O.R. Cluj în Munții Retezat – Lacul Bucura

Asociaţia Studenţilor 

Creştini Ortodocşi Români 

din Cluj-Napoca va orga-

niza în perioada 1 – 11 

august tabăra studenţeas-

că de vară, cel mai impor-

tant eveniment al 

Asociaţiei din timpul anu-

lui. Cu ocazia sărbătoririi 

a 100 de ani de la Marea 

Unire, tema taberei va fi  

şi o temă istorică, pe 

lângă cea duhovnicească.

În acest sens, participanţii 

la această tabără vor avea oca-

zia să se întâlnească cu mai 

mulţi invitaţi de seamă, prin-

tre care: Înaltpreasfi nţitul An-

drei, Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi Mi-

tropolitul Clujului, Maramu-

reşului şi Sălajului, Preasfi n-

ţitul Macarie al Episcopiei Or-

todoxe a Europei de Nord, Ra-

du Preda, directorul Institu-

tului de Investigare a Crime-

lor Comunismului şi Memo-

ria Exilului Românesc, pr. Pan-

telimon de la Schitul Găbud 

şi pr. Iustin de la Mănăstirea 

Oaşa, judeţul Alba, pr. Bog-

dan Ivanov, consilier cultural 

în cadrul Arhiepiscopiei Va-

dului, Feleacului şi Clujului, 

conform organizatorilor.

Tabăra va avea loc în mun-

ţii Vlădeasa, în satul Vişagu 

din comuna Săcuieu, judeţul 

Cluj, în cadrul parohiei părin-

telui Ioan Apostol. Tinerii vor 

participa în fi ecare dimineaţă 

la slujba Sfi ntei Liturghii, sea-

ra la Paraclisul Maicii Dom-

nului sau la citirea psaltirii. 

Vor avea loc drumeţii, atelie-

re de creaţie şi de meşteşu-

guri. Participanţii vor avea ca-

zare la cort şi se vor implica 

în pregătirea mesei.

Înscrierea în tabără se fa-

ce până în 24 iulie, conform 

ASCOR Cluj-Napoca.

Tabăra studenţească la Vişagu, Cluj

† Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei 
Andreicuţ

Poate ne întrebăm de ce, de 

multe ori, nu rămânem în 

starea de spirit a primilor 

creştini, de ce nu simţim 

din belşug darurile Duhului 

Sfânt, căci le teoretizăm 

oarecum pe toate acestea. 

Ce se întâmplă cu noi? 

Sfântul Ap. Pavel, în 

Epistola întâi către 

Tesaloniceni 5, 19, ne 

spune că aceste daruri, pe 

care Duhul Sfânt le revarsă 

din plin în Biserică, le 

putem şi pierde: „Duhul să 

nu-L stingeţi…” Cum stin-

gem Duhul? Îl stingem cu 

păcatele noastre, cu netreb-

nicia noastră, şi nu mai 

suntem în stare să ne bucu-

răm aşa cum s-au bucurat 

primii creştini în ziua de 

Rusalii.

Sfântul Siluan Athonitul a 

meditat şi el la această realita-

te şi iată ce spune: „Fericiţi sun-

tem noi, creştinii ortodocşi, că 

Domnul ne iubeşte şi ne dă ha-

rul Duhului Sfânt şi în Duhul 

Sfânt vedem slava Lui. Dar pen-

tru a păstra harul trebuie să iu-

bim pe vrăjmaşii noştri şi să-I 

mulţumim lui Dumnezeu pen-

tru toate necazurile”. Aşadar, 

pentru a păstra darurile Duhu-

lui Sfânt trebuie să avem o dra-

goste neţărmurită faţă de vrăj-

maşii noştri şi să-I mulţumim 

lui Dumnezeu nu numai pen-

tru bucurii, pentru împliniri, 

pentru belşug, ci să-I mulţumim 

şi pentru necazuri, pentru boa-

lă, pentru suferinţă, pentru să-

răcie… Dacă ne străduim bine, 

şi punându-ne problema credin-

ţei, s-ar putea să nu-i urâm pe 

vrăjmaşi, ci chiar să-i iubim, a-

ceasta este o lucrare pe care nu-

mai Duhul Sfânt o împlineşte 

în sufl etele noastre. Deci, ca să 

păstrăm Duhul Sfânt în noi, at-

mosfera de pace, de bucurie, de 

înălţare, pe care El o lucrează, 

trebuie să-i iubim pe vrăjmaşii 

noştri şi să-I putem mulţumi lui 

Dumnezeu pentru toate neca-

zurile. Neîmplinirile, suferinţe-

le, cu care ne confruntăm în fi -

ecare zi. Şi atunci, ne punem 

întrebarea: Ce să facem? Pentru 

că suntem păcătoşi şi, datorită 

păcatelor, am stins Duhul. Nu 

mai simţim această lucrare în 

sufl etele noastre. Ce să facem 

ca să redevenim în starea de 

Har şi de bucurie în care erau 

primii creştini la Rusalii, când 

S-a pogorât Duhul Sfânt şi a în-

temeiat în mod văzut Biserica. 

Apostolii, plini de Duhul Sfânt, 

au ieşit în piaţa din Ierusalim şi 

L-au binevestit pe Domnul Hris-

tos şi mântuirea pe care El o 

aduce lumii. Şi miile de oameni 

prezenţi acolo au fost străpunşi 

la sufl et şi citim în versetul 37 

că ei au zis către Petru şi către 

ceilalţi apostoli: «Bărbaţi fraţi, 

ce să facem?» Iar Petru a zis că-

tre ei: «Pocăiţi-vă şi să se bote-

ze fi ecare dintre voi în numele 

lui Hristos, spre iertarea păca-

telor voastre; şi veţi primi daru-

rile Duhului Sfânt…»

Cheia rezolvării problemei 

este aceasta: Noi, botezaţi sun-

tem, dar datorită păcatelor pier-

dem plinătatea Duhului Sfânt şi 

atunci trebuie să ne pocăim ca 

să reintrăm în starea de bucu-

rie şi de har în care erau creşti-

nii la Rusaliile din anul 33, când 

S-a pogorât Duhul Sfânt şi a în-

temeiat Biserica. Acum, aceas-

tă lucrare mare, numită pocăin-

ţă, nu-i întotdeauna bine înţe-

leasă. Pentru că pocăinţa nu pre-

supune a trece la un cult neo-

protestant. Dimpotrivă, pocăin-

ţa adevărată se lucrează în Bi-

serica Ortodoxă.

Iar defi niţia pocăinţei o fa-

ce Sfântul Ioan Damaschinul, 

care zice: „Pocăinţa este în-

toarcerea cu părere de rău şi 

cu lacrimi de la păcat la virtu-

te şi de la diavolul la Dumne-

zeu”. Aceasta este pocăinţa: 

convertirea sufl etului, întoar-

cerea. Şi întotdeauna, o bună 

pocăinţă se fi nalizează cu o 

bună spovedanie. Pentru că 

Domnul Hristos, Care a revăr-

sat Duhul peste Apostoli, le-a 

dat putere şi le-a zis: „Cărora 

le veţi ierta păcatele le vor fi  

iertate şi cărora le veţi ţine ţi-

nute vor fi ”. Iată modalitatea 

de a reintra în starea de har şi 

de bucurie, pe care numai Du-

hul Sfânt ne-o poate oferi, în 

lumea aceasta în care sunt atâ-

tea probleme şi atâtea neca-

zuri. A experimentat aceasta 

Sfântul Macarie Egipteanul, şi 

din experienţa lui ne comuni-

că şi nouă. Şi vă citesc câteva 

cuvinte ale sale: „Numai con-

vertirea adevărată a sufl etului 

schimbă natura fi rii celei stri-

cate, îl creează pe omul cel 

nou. Aşa cum s-a petrecut cu 

Pavel şi cu atâtea alţii. Toate 

sunt cu putinţă la Dumnezeu. 

Aşa cum tâlharul s-a schimbat 

în ultima clipă pentru că a vrut 

şi a crezut, tot astfel omul poa-

te să se schimbe dacă voieşte. 

Nu există neputinţă, ci numai 

rea-voinţă”. Auziţi! Tot omul 

poate să revină la starea de fe-

ricire şi de har de la primele 

Rusalii. Nu este neputinţă, ci 

numai rea-voinţă. Amin!

Pocăinţa, dar al Duhului Sfânt
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
TANIRO CAPITAL S.A.

cu sediul social în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, 
str. Horea, nr. 10, ap. 5, având număr de ordine în Registrul 
Comerţului J12/2120/2009, cod unic de înregistrare 
26195089, atribut fi scal RO, capital social subscris și vărsat 
103.000 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 13.08.2018, ora 10:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 03.08.2018, stabilită ca dată 
de referinţă. În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la data 
de 14.08.2018, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași 
ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor:

1. Se ia act de expirarea duratei mandatului de administrator 
a domnului Stukenborg Engelbert Maria la data de 10.08.2018 
și se propune aprobarea îndeplinirii formalităţilor de radiere 
a acestuia din evidenţa Ofi ciului Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj.

2. Aprobarea alegerii unui administrator în vederea 
completării numărului de membri în Consiliul de Administraţie 
al societăţii TANIRO CAPITAL S.A.

3. Aprobarea propunerii ca durata mandatului 
administratorului nou ales să fi e de 4 ani, începând cu data 
ședinţei AGOA.

4. Aprobarea propunerii ca mandatul administratorului 
nou ales să fi e cu titlu gratuit.

5. Aprobarea încheierii contractului de mandat între 
societatea TANIRO CAPITAL S.A. și administratorul nou ales.

6. Aprobarea mandatării unei persoane să negocieze și 
semneze în numele și pe seama societăţii contractul de 

mandat între societate și administratorul nou ales.
7. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în 

numele și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA 
care urmează să fi e adoptată.

8. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce 
va fi  adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator se afl ă la locaţia 
indicată ca loc pentru ţinerea ședinţei AGOA, putând fi  
consultată și completată de acţionari până la data de 
10.08.2018, zilnic între orele 10:00 – 12:00.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data de 13.07.2018.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea 
Generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se poate 
face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune în original la sediul societăţii până la data de 
10.08.2018. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de acţionari, se vor 
depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin 
scrisoare recomandată cu confi rmare de primire, pe care să 
fi e trecută adresa expeditorului/acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Dl. Stukenborg Engelbert Maria

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
TDR S.A.

cu sediul social în România, jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, 
str. Oașului, nr. 27, având număr de ordine în Registrul 
Comerţului J12/923/2000, cod unic de înregistrare 
13313387, atribut fi scal RO, capital social subscris și integral 
vărsat 229.417,5 lei, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 14.08.2018, 
la ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
06.08.2018, stabilită ca dată de referinţă.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 
15.08.2018, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi, 
după cum urmează:

1) Aprobarea vânzării tuturor activelor aflate în 
proprietatea societăţii TDR S.A., respectiv imobile clădiri și 
terenuri.

2) Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii să semneze în numele și pe seama 
societăţii contractele de vânzare privind vânzarea activelor/
imobilelor menţionate la punctul 1 din prezenta ordine de 
zi, să negocieze în mod liber toate clauzele contractelor 
menţionate, inclusiv preţul, modalităţile de plată și scadenţa 
plăţii, să dea declaraţii, să depună cereri și să reprezinte 
societatea în faţa oricărui notar public, oricărei instituţii 
publice sau oricărei persoane juridice sau fi zice, în vederea 
semnării, autentifi cării și înregistrării contractelor menţionate.

3) Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va fi  
adoptată.

4) Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi  
adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a, precum și să obţină documentele 
aferente eliberate de ORC.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data de 13.08.2018.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea 
Generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se 
poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune în original la sediul societăţii până la data de 
11.08.2018. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de acţionari, se vor 
depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin 
scrisoare recomandată cu confi rmare de primire, pe care 
să fi e trecută adresa expeditorului/acţionarului).

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 92 
mp suprafaţă construită, 78 mp 
utili, 2 băi, nemobilat, et. 1/3, 
contorizare individuală, C.T. pro-
prie, necesită zugrăveală, în preţ 
garaj individual, loc parcare, preţ 
132000 euro. Nu se acceptă in-
termediari. Tel. 0771-136002. 
(2.7)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă la ţară, cu curte și 
grădină, lângă Cluj. Aștept oferte 
la tel. 0741-455348. (12.15)

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

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţă de 
1800 mp, în Florești, vis-à-vis de 
blocurile ANL. Terenul este întă-
bulat, prea mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare 
la telefon 0746-402720. (2.7)

¤ Vând teren arabil în satul Câm-
penești, com. Apahida, supr. 
5800 mp, preţ 15 euro/mp. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0758-051260. (2.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 

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

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

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

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

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, zona ci-
nema, decomandat, zugrăvit, uti-
lat complect, centrală proprie, zo-
nă liniștită, ocupabil din 
11.07.2018. Preţ 400 euro. Ex-
clus agenţii. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0758-051260. (3.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 

Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

SPAŢII

¤ Asigur loc de depozitare pă-
mânt rezultat din escavare, în sa-
tul Câmpenești, comuna Apahida. 
Pentru detalii sunaţi la telefon 
0758-051260. (3.7)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb apartament cu 2 
camere, situat pe str. Taberei, cu 
apartament cu 2 camere în zona 
Plopilor, Calvaria. Pentru alte de-
talii sunaţi la tel. 0726-458249. 
(2.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

SERVICII

¤ Ofer servicii complete de conta-
bilitate, salarizare, resurse uma-
ne, consultaţă pentru cei ce do-
resc să înceapă o afacere în Cluj, 
acte înfi inţare PFA, II, SRL-D, SRL, 
deschidere puncte de lucru, mă 
deplasez și la sediul dvs. Informa-
ţii la tel. 0757-511763. (2.7)

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, 1400 
cmc, pentru Dacia 1400 și alte 
piese pentru direcţie. Informaţii 
la tel. 0726-458249. (2.7)

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

ELECTRO

¤ Vând trimmer RTT 29 Profesio-
nal, nou, adus din Germania, 800 
W, lăţimea de tăiere 29 cm, fi rul 
se reglează automat, preţ 220 
RON. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0744-955625. 
(2.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Vând aparate radio, video. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. (6.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (2.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru 
vană, oglindă cu ramă, suporturi, 
dulăpior cu trei uși cu oglinzi, 
chiuvetă din inox cu baterie pen-
tru bucătărie. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(2.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la coman-
dă. la telefon 0735-176040. (7.7)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (20.20)

MESAJ

PIERDUT portofel cu 
acte, buletin și 2 carduri 
de sănătate pe numele 

ROMAN CORNEL, 
sat Ghiolt, comuna 

Aluniș nr. 94.

Găsitorul rog să sune la nr. 
tel. 0744-540420. 

MOBILIER

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii suplimen-
tare la tel.0741-028813. (6.7)

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-955625. (2.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 
și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(2.7)

¤ Vând covor cu chenar și meda-
lion, culoare fond bej cu grenă și 
negru, cu dim. 3,50 x 2,50 m, 
strare foaret bună, preţ 30 RON/
mp. Penttru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0744-309401. (2.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (2.7)

¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, cu 
cameră și cauciuc, cadru de alu-
miniu, multiple poziţii, coș cu ba-
gaje, copertină reglabilă, pelerină 
de ploaie, ham, centură de sigu-
ranţă 5 puncte, frână de mână și 
picior, preţ 350 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (2.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (2.7)

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.

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 an, 
rasa LOMAN, preţ 15 RON/buc. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi lemn de haine, 
încălţămite, și multe alte lucruri. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. (7.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-
șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (7.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, cu-
lori foarte frumoase, din care unul 
de lână, lucrat manual, și carpete cu 
diferite modele, preţ negociabil. Inf. 
la telefon 0264-591965. (7.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi cu 
clasor mare și mic, brichete, stilouri 
noi, pixuri. Tel. 0759-020427. (7.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 4,5 
mm, , pistol ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, pentru autoapărare și pistol 
“Walter CP 88” de 4,5 mm, cu ali-
ce. Inf. la tel. 0759-020427. (7.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (7.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând rulotă, înmatriculată, do-
tată cu panou solar, în Florești. 
Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, 
Cluj-Napoca, C.I.F. 15009717

PIERDERI

¤ Declar pierdute Certifi cat de În-
registrare și Certifi cate Constata-
toare pe S.C. LIVADA DE NUCI 
CHIRA S.R.L. Le declar nule.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa TRANSILVANIA MASTER INSOLV IPURL, 
desemnată în calitate de lichidator judiciar al societății 

AGROTERUEL SRL organizează licitație publică cu strigare 
pentru vanzarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei 
constând în utilaje agricole și mașini.

Licitația va avea loc în data de 19.07.2018 ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. 
Cluj. Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 15:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în datele de 02.08.2018, 16.08.2018, 
30.08.2018, 13.09.2018.

Lista completă a tuturor bunurilor supuse procedurii de 
vânzare o puteți consulta la sediul procesual ales al 
lichidatorului judiciar.

Informații suplimentare se pot obține la tel: 0745.265.440
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

NOTIFICARE

Cabinetul Individual de Insolvenţă Jalbă Constantina, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, Nr. 5, Bl. V, jud. Cluj, 
înmatriculat în RFO al U.N.P.I.R. sub nr. 1B 4129 având cod 
de identifi care fi scal 35345681, administrator judiciar al 
COLŢ ALB SRL (in insolvenţă, in insolvency, en procedure 
collective), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. FABRICII, Nr. 2, 
Bloc Y3, Scara 3, Etaj P, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub 
nr. : J12/2158/2010 și având CUI 4152125, prin Încheierea 
pronunţaţă la data de 10.07.2018 de către Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 583/1285/2018,

NOTIFIC

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 
împotriva debitorului COLŢ ALB SRL cu datele de identifi care 
de mai sus.

1. Termen de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor: 
25.09.2018

2. Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea 
notifi carii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar: 10.10.2018.

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar.

5. Termen soluţionare eventuale opoziţii, contestaţii și 
defi nitivare a tabelului de creanţe: 23.10.2018

6. Prima Adunare a creditorilor Colt Alb SRL va avea loc 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, et. I, ap 2B, jud Cluj, 
la data de 16.10.2018, ora 13.00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al  
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 03 iulie 2018, in Cluj Napoca, 
str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

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

În caz de neadjudecare, licitațile se vor repeta în datele 
de, 10 iulie 2018, 17 iulie 2018, 25 iulie 2018 și 31 iulie 
2018 în aceleași condţii.Informații suplimentare se pot 
obține la tel :  0264/432.603

AVIZ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că PUZ conform Legii 350/2001, actualizată, Cluj-
Napoca, str. Aleea Stadionului, titular S.C. HOTEL SPORT 
CLUJ S.A., nu necesită evaluare de mediu, planul urmând 
a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, bl.9B, 
tel. 0264-410722, cod 400609, fax 0264-410716, e-mail 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 
9-14, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei 
anunţului.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. NOROC COM S.R.L., titular al „Desfi inţare 
etapizată construcţii existente“, str. Bulevardul Muncii nr. 
4-6, Cluj-Napoca, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului și continuarea procedurii 
privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul 
menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-14.00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.
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Marius Veiss înoată 
la CN de cadeţi
Campionatul Naţional de 
Cadeţi, 12-14 ani, are loc în-
cepând din 12 iulie, până în 
15 iulie în Târgoviște la 
Complexul Turistic de 
Nataţie. La competiţie sunt 
așteptaţi peste 450 de spor-
tivi din ţară, de la 68 de clu-
buri. Concursul va cuprinde 
opt reuniuni, câte două pe zi, 
prima începând la ora 09:30, 
iar a doua la ora 17:00. De 
la secţia de nataţie a Clubului 
Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca va participa 
sportivul Marius Veiss, la 
probele 100 m liber, 100 m 
spate și 200 m spate.

Doi judoka participă 
la Cupa Europei U21

În 14 și 15 iulie, sâmbă-
tă-duminică, 418 sportivi, 
251 la masculin și 167 la fe-
minin, se vor întâlni la Cupa 
Europei U21. Competiţia are 
loc în orașul Paks din 
Ungaria, iar sportivii care vor 
participa sunt sosiţi din 30 
de ţări de pe patru continen-
te. Lotul României este for-
mat din 18 judoka, 5 la fe-
minin și 13 la masculin, prin-
tre care se află și doi sportivi 
legitimaţi la CS ”U” Cluj. 
Alexandra Mazilu va intra pe 
tatami la categoria -78 kg, 
iar Răzvan Bodea la -73 kg.

Baschet: România 
s-a calificat în 
semifinalele CE U20
Selecţionata României s-a ca-
lificat în semifinalele 
Campionatului European de 
baschet feminin Under-20, 
Divizia B, de la Oradea, după 
ce a învins formaţia Israelului 
cu scorul de 64-43 (13-12, 
21-9, 12-10, 18-12). 
România a reușit a patra sa 
victorie consecutivă și nu mai 
poate pierde unul din prime-
le două locuri în grupă. 
Tricolorele pregătite de an-
trenorii Cătălin Tănase, 
Alexandru Radu și Larisa 
Toma au câștigat fără drept 
de apel meciul cu Israelul, 
cea mai bună jucătoare fiind 
Maria Ferariu, cu 17 puncte, 
7 recuperări, 3 pase decisive. 
Au mai jucat Carla Popescu 
10 p, 1 rec, 2 pd, Alina Podar 
8 p, 2 rec, 1 pd, Irina Părău 7 
p, 13 rec, 4 pd, Nicoleta 
Ghiţă 6 p, 6 rec, Anamaria 
Vîrjoghe 5 p, 7 rec, Ecaterina 
Armanu 3 p, 6 rec, Teodora 
Armanu 3 p, Nora Demeter 2 
p, 7 rec, 1 pd, Maria Tănase 
2 p, 2 rec, 1 pd, Nicolett 
Orban 1 p, 2 rec, 
Andreea-Maria Fleșer.

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Portarul Răzvan Szopka 

a revenit la Potaissa 

Turda, după câţiva ani 

petrecuţi la CSM Ploieşti 

sau la CSM Făgăraş.

„Văzând lucrurile din exteri-

or, e clar că echipa şi-a păstrat 

nivelul foarte bun de performan-

ţă pe plan intern, unde an de 

an s-au luptat pentru medalii, 

ceea ce nu e puţin lucru. Mai 

mult de atât, parcursul euro-

pean avut a ajutat echipa să câş-

tige în popularitate atât în ţară 

cât şi în străinătate. Mai pe scurt, 

cred că echipa nu a stagnat de 

la momentul plecării mele, ce-

ea ce este cel mai important lu-

cru.”, a declarat jucătorul Răzvan 

Szopka pentru turdanews.ro.

Întrebat cum a început să 

joace handbal, Răzvan a măr-

turisit pentru aceeaşi sursă: 

„L-am început la vârsta de 14 

ani la Baia Mare, oraşul meu 

natal, mai mult din curiozitate. 

Mi-a plăcut şi asta a fost. Cât 

despre momente frumoase au 

fost multe, nu pot să zic unul 

anume. Un sentiment de bucu-

rie şi împlinire a fost convoca-

rea la echipa naţională. Proba-

bil accidentările suferite, nu au 

fost tocmai momente uşoare.”

„Potaissa a reuşit o perfor-

manţă foarte bună, ţinând 

cont şi de situaţia handbalu-

lui masculin românesc pe plan 

internaţional, care are nevo-

ie de cât mai multe asemenea 

performanţe. M-am înţeles 

foarte bine, şi cel mai impor-

tant, am simţit respect şi apre-

ciere când am jucat la Turda 

cu echipele mele de club, as-

ta spune foarte multe despre 

publicul de aici. Un public ini-

mos, dar mai mult de atât, au 

învăţat cu timpul sa-i încura-

jeze pe cei din teren în mo-

mente grele, asumându-şi ro-

lul ăsta. Pentru mine sunt 

printre cei mai tari din ţară.”, 

a conchis Răzvan.

Veşti bune pentru Potaissa 

Turda, EHF a acceptat cererea 

Federaţiei Române de Handbal 

de „upgrade”, astfel încât for-

maţia turdeană va evolua în se-

zonul 2018-2019 în Cupa EHF.

După ce în sezoanele prece-

dente a jucat fi nala (2016-2017) 

şi a câştigat trofeul Cupei Chal-

lenge (2017-2018), Potaissa Tur-

da va evolua în cea de-a două 

competiţie europeană.

În primul tur, Potaissa Tur-

da va evolua contra unei din-

tre următoarele echipe: RK 

Dubrava (Croaţia), Kadetten 

Schauffhausen (Elveţia), RK 

Gorenje Velenje (Slovenia), 

Steaua Bucureşti (România), 

FC Porto (Portugalia), Selfoss 

(Islanda), Talent Robstab (Ce-

hia), RK Zeleznicar (Serbia), 

OCI Lions (Olanda), Polva Ser-

viti (Estonia), JH Besa Famgas 

(Kosovo). Tragerea la sorţi es-

te programată pe data de 17 

iulie. Iar partidele primului 

tur sunt programate pe 1 sau 

2 septembrie (turul) şi pe 8 

sau 9 (returul).

Reunirea lotului echipei 

turdene este programată 

pe 13 iulie.

Szopka, despre Potaissa Turda: 
„E clar că echipa și-a păstrat nivelul 
foarte bun de performanță”

RĂZVAN SZOPKA | portar Potaissa Turda

„Văzând lucrurile din exterior, e clar 
că echipa și-a păstrat nivelul foarte 
bun de performanță pe plan intern, 
unde an de an s-au luptat pentru 
medalii, ceea ce nu e puțin lucru. 
Mai mult de atât, parcursul european 

avut a ajutat echipa să câștige 
în popularitate atât în țară cât 
și în străinătate. Mai pe scurt, cred că 
echipa nu a stagnat de la momentul 
plecării mele, ceea ce este cel mai 
important lucru.“

PUBLICITATE

România a ieşit din cursa 

pentru medalii la 

Campionatul Mondial 

de handbal tineret din 

Ungaria, după ce a fost 

învinsă de ţara gazdă 

cu 31-26. Echipa antrena-

tă de Gheorghe Tadici mai 

are de jucat două meciuri 

în turneul locurilor 5-8.

Handbalistele noastre au 

de luat o revanşă în faţa Da-

nemarcei, după ce au pierdut 

cu scorul de 42-23 meciul din 

grupa în care erau. În cazul în 

care vor câştiga partida con-

tra nordicelor, ele vor putea fi  

premiate de MTS conform Nor-

melor Finaciare ale Legii Spor-

tului 1447. Conform legistaţi-

ei în vigoare, toţi sportivii, toa-

te loturile care se clasează pe 

locurile 1-6 la Jocurile Olim-

pice, Campionatele Mondiale, 

Campionatele Europene pot fi  

recompensaţi / recompensate 

fi nanciar.

În al doilea meci din CM 

5-8 se vor întâlni echipele: 

Olanda şi Franţa.

România U20 - Danemarca U20 
la Campionatul Mondial de handbal

Malmo FF a învins cam-

pioana Kosovo, Drita, 

cu scorul de 3-0, în 

deplasare, în prima 

manşă a turului 1 preli-

minar din UEFA 

Champions League.

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Cel mai probabil CFR Cluj 

va infrunta formaţia antre-

nată de Uwe Roesler.

Antrenorul german Uwe 

Roesler a folosit echipa: Jo-

han Dahlin – Eric Larsson, 

Lasse Nielsen, Rasmus Ben-

gtsson, Behrang Safari 

(Franz Brorsson, 83) – Ar-

nor Ingvi Traustason, Oscar 

Lewicki, Fouad Bachirou, 

Soeren Rieks -Markus Ro-

senberg (Bonke Innocent, 

84), Carlos Strandberg (Ale-

xander Jeremejeff, 61).

„Cred că e o echipă cu 

care ne putem lupta de la 

egal la egal. Nu ştim prea 

multe de ei, ştim doar că 

încep cu o săptămână mai 

devreme, o să vedem după 

primele meciuri”, a prefa-

ţat directorul sportiv al clu-

jenilor, Bogdan Mara, dis-

puta cu cea mai probabilă 

adversară a CFR-ului.

Supercupa României 

dintre Craiova şi CFR Cluj 

va avea loc sâmbătă, de la 

ora 20:30.

CFR Cluj îşi ştie adversara 
din UEFA Champions League 

Torpedo Kutaisi (Georgia) - Sheriff Tiraspol (R. Moldova) 2-1 

Flora Tallinn (Estonia) - Hapoel Beer Sheva (Israel) 1-4 

F91 Dudelange (Luxemburg) - Videoton Szekesfehervar 
(Ungaria) 1-1 

Alașkert (Armenia) - Celtic Glasgow (Scoţia) 0-3 

Vikingur (Feroe) - HJK Helsinki (Finlanda) 1-2 

Shkendija (Macedonia) - The New Saints (Ţara Galilor) 5-0 

Cork City (Irlanda) - Legia Varșovia (Polonia) 0-1 

Drita (Kosovo) - Malmo FF (Suedia) 0-3

Rezultatele înregistrate marţi în prima manşă 
a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor: 
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