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Traian Băsescu, comparaţie dură 
între Emil Boc şi Gabriela Firea

Concurs bilingv de cultură generală, 
cu ocazia Centenarului Marii Uniri

PSD Cluj lansează Cartea Neagră 
a Consiliului Judeţean 

Unul spune ce a făcut, altul spune ce o să facă, 
atrage atenţia fostul președinte. Pagina 4

La concurs au participat 100 de elevi de la licee 
de limbă română şi maghiară.  Pagina 7

Social democraţii clujeni au realizat o listă 
a eşecurilor marca Alin Tişe.  Pagina 5
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Au scăzut preţurile apartamentelor 
de vânzare din Cluj-Napoca!

Furtuna a afectat castelul lui Octavian Goga
Acoperișul Muzeului Memorial „Octavian Goga” din Ciucea a fost parțial distrus. Pagina 7

Un studiu realizat 
de o agenție imobiliară 
din Cluj arată topul 
cartierelor din Cluj-Napoca 
după scăderile de prețuri 
înregistrate 
la vânzările 
de apartamente, 
în luna mai. 
Citiți 
clasamentul 
integral 
al prețurilor, 
în pagina 6  

monitorul weekendde

Străzile din Cluj, din nou inundate!
Iar a plouat în 

Cluj- Napoca și cana-
lizările, încă o dată, 
nu au făcut faţă. 
Astfel, străzile au fost 
din nou inundate.

Șoferii au fost ne-
voiţi să conducă ex-
trem de prudent din 
cauza cantităţilor im-
presionante de apă 
care au ajuns pe 
străzile Clujului în ur-
ma unei furtuni.

Poza zilei

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

15 iunie 

1889: A murit Mihai 
Eminescu, poetul naţional al 
românilor, membru de onoa-
re post-mortem al Academiei 
Române. (n. 15 ian. 1850)

1959: S-a născut Alexandru 
(Ducu) Darie, regizor român 
de teatru contemporan

2003: Armata americană a 
lansat operaţiunea militară 
cu numele de cod 'Scorpionul 
deșertului', în nordul și nord-
estul Irakului, împotriva gru-
părilor loiale fostului regim al 
lui Saddam Hussein

16 iunie

1873: A murit Andrei Șaguna, 
îndrumător cultural, scriitor bi-

sericesc și memorialist. (n. 20 
dec. 1808/1 ian. 1809) 
(16/28 iun.)

1997: A fost adoptat Tratatul 
de la Amsterdam (Maastricht 
II) prin care se dorea crearea 
- prin extinderea UE - a unei 
Europe unite.

17 iunie

1910: Primul zbor al lui Aurel 
Vlaicu pe dealul Cotrocenilor.

1925: A murit inginerul 
Anghel Saligny, membru și 
președinte al Academiei 
Române (1907-1910), cunos-
cut, în special pentru podul 
de peste Dunăre de la 
Cernavodă - Fetești (inaugu-
rat la 19 sept./1 oct. 1895). 
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Unde mergem în weekend?Unde mergem în weekend?

Sub motto-ul „Redescoperă bucuria lucrurilor 
mărunte”, cercetașii din Cluj-Napoca, din ca-
drul Organizaţiei Naţionale „Cercetasii 
Romaniei” vor organiza sâmbătă, 16 Iunie 
2018, în Parcul Central Simion Barnuţiu, 
a paisprezecea ediţie a „Festivalului Luminii”.
„Adevărata fericire nu e rezultatul bogăţiei, a 
succesului în carieră și nici măcar al satisfacerii 
tuturor plăcerilor. Fericirea e atunci când ești 
mulţumit de ceea ce ai și te bucuri din plin de 
asta. Dar mai presus de atât, adevărata cale 
spre fericire este acea de a-i face pe ceilalţi fe-
riciţi."- Sir Robert Baden Powell – fondatorul 
Mișcării Cercetășești
Festivalul Luminii – evenimentul naţional al 
Organizaţiei Naţionale “Cercetașii 
României”, anul acesta desfășurându-se in 
26 de localităţi, revine la Cluj cu cea dea pai-
sprezecea ediţie pe 16 iunie 2018 în Parcul 
Central ”Simion Bărnuţiu” pentru a vă rea-
minti de lucrurile mărunte care fac viaţa mai 
frumoasă în fiecare zi. Sprijiniţi de partenerii 
lor, cercetașii își propun să transforme parcul 

într-un spaţiu de basm, în care toată lumea 
are posibilitatea de a redeveni copil și de a 
descoperi ceea ce îi face fericiţi.
Festivalul a devenit mai cunoscut în rândul clu-
jenilor, de la an la an, tot mai mulţi oameni 
călcându-i pragul și tot mai mulţi voluntari, de 
toate vârstele, care își oferă ajutorul. 
Participanţii sunt încurajaţi să se deconecteze 
de la cotidian și să petreacă câteva ore în aer 
liber, alături de familie și prieteni, înconjuraţi 
de artă în diversele ei forme: muzică, pictură, 
origami și multe altele.
Întreg parcul va fi  luminat de aproximativ 
20.000 de gulgute, cutiuţe de hârtie în care se 
afl ă lumânările, aranjate în diferite forme. La 
ora 21:00, se va începe aprinderea lumânări-
lor din gulgute, iar de la ora 22:00, va avea 
loc una dintre atracţiile principale ale serii, 
spectacolul pirotehnic și jongleriile cu foc.
Desigur, „Fesitvalul luminii” nu înseamnă doar 
lumânări aprinse prin parc, ci dorește să apro-
pie participanţii, cu mic, cu mare, care pot con-
tribui și ei la crearea acestui spaţiu de poveste.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Festivalul Luminii – Cluj-Napoca

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziţie de bonsai 
la Grădina Botanică
Gradina Botanica Alexandru 
Borza – Cluj Napoca
15-17 iunie
10:00 – 18:00
Gradina Botanica Alexandru 
Borza – Cluj Napoca
În perioada 11-17 iunie 2018, 
Grădina Botanică ’Alexandru 
Borza’ din Cluj-Napoca organi-
zează o expoziţie de bonsai. 
Aceştia vor putea fi  văzuţi în in-
cinta serelor mici, recent renova-
te, din vecinătatea Institutului 
Botanic, în intervalul orar 10-18.
Vor fi  expuse peste 20 de exem-
plare aparţinând a 19 specii de 
copaci miniaturizaţi, cu vârste cu-
prinse între 4 şi 25 de ani. 
Provenienţa lor este diversă, ei fi -
ind obţinuţi atât din seminţe şi bu-
taşi, dar şi colectaţi ca şi yamadori 
din condiţii austere de mediu.

Strada Potaissa – Piaţa 
de flori altfel
Strada Potaissa
15-17 iunie
10:00 – 22:00
În 2018, a 20a ediţie a 
Producători locali de plante aroma-
tice şi ornamentale, fl orişti şi desig-
neri fl orari cu experienţă sau mici 
fl orării chic vin la cea de-a doua 
ediţie a pieţei de fl ori altfel organi-
zată pe Strada Potaissa, cunoscută 
în special pentru vechiul zid de apă-
rare al cetăţii medievale a Clujului. 
Acesta va fi  din nou iluminat arhi-
tectural, tocmai pentru a fi  scos în 
evidenţă. Elementele de impact de 
la prima ediţie, precum fântâna ar-
teziană temporară sau instalaţiile 
artistice, revin în prim plan dar, de 
această dată, sunt îmbogăţite de 
mai mult conţinut dedicat iubitori-
lor de amenajări exterioare şi creş-
terea plantelor şi fl orilor. În fi ecare 
seară artişti locali vor susţine con-
certe live în faţa publicului. 
Totodată, va fi  din nou amenajată 
o zonă de relaxare şi de recreere şi 
va exista o zonă de deservire cu 
mâncare şi băuturi răcoritoare, al-
coolice si non-alcoolice.

Expoziţie Sever Săsărman 
Portrete din altă viaţă
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
13-30 iunie
10:00 – 17:00
Cu ocazia expoziţiei organizate la 
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca în 
luna iunie a anului 2018, artistul 
ne oferă o selecţie de lucrări care 
au scopul de a introduce vizitatorul 
în lumea fascinantă a picturii şi, în 
oarecare măsură, în universul crea-
ţiei lui Săsărman. Totodată, aceas-
tă introducere reprezintă şi un mo-
ment important, deoarece prezen-
ţa pentru prima oară a artistului în 
spaţiile expoziţionale ale muzeului 

va reprezenta şi păşirea pe scena 
artistică clujeană a unei colecţii 
de lucrări care refl ectă nu numai 
o evoluţie, ci şi formarea unui spi-
rit artistic excepţional.

Expoziţie Teodora Axente 
Spaţiul din literă
13 iunie – 8 iulie
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
10:00 – 17:00
Expoziţia „Spaţiul din literă/ 
The Space from the Letter“, al 
cărei curator este Dr. Dan 
Breaz, îşi propune să pună în 
valoare lucrări de pictură din 
cea mai recentă perioadă de 
creaţie a artistei Teodora 
Axente. Lucrările se individua-
lizează printr-o pictură în care 
minuţia detaliului realist fuzio-
nează cu un discurs vizual al 
semnifi caţiilor simbolice.
Toate lucrările expuse au fost re-
alizate în prima jumătate a anu-
lui 2018, special pentru expozi-
ţia de la Muzeul de Artă 
Cluj-Napoca. Creaţiile refl ectă 
preocuparea sa pentru expresivi-
tatea fi gurii umane în spaţii neu-
tre, care nu sunt localizate cu 
precizie. Teodora Axente exce-
lează prin fi neţea observaţiei re-

aliste, detaliile vestimentare fi ind 
atent selectate pentru a potenţa 
sensurile imaginii. Mănuşile, rochii-
le, mantiile şi chiar decorurile vege-
tale sunt semne materiale care ofe-
ră indicii asupra trăirilor subiective. 
Personajele feminine care populea-
ză imaginarul artistic se afl ă într-un 
permanent dialog cu persoana care 
priveşte, deoarece, prin posturile 
adoptate, ne lansează provocarea 
de a ne imagina acel scenariu care 
stă în spatele gesticii adoptate.

Vineri
Nabucco de G. Verdi
Opera Nationala Romana 
Cluj-Napoca
Timp:18:30
Subiectul urmăreşte, pe parcursul 
celor patru acte, evoluţia condiţiei 
poprului evreu – de la cea de opri-
mare la cea de libertate – dar şi a 
atitudinii împăratului 
Nabucodonosor – întâi de arogan-
ţă, apoi de umilinţă – în faţa 
Dumnezeului Atotputernic. 
Viziunea regizorală a Inei Hudea 
respectă concepţia dramaturgică 
originală, în timp ce scenografi a 
Lilianei Moraru prezintă compo-
nenta spaţială a acesteia într-un 
context modern, contemporan.

Spectacolul are o pauză şi se în-
cheie în jurul orei 21.00.

Sâmbătă
MICUL PRINŢ – Spectacol 
de teatru de păpuşi
Teatrul Naţional Cluj
Timp:19:00
O călătorie spre pământ.
Un mic prinţ care leagă prietenii 
cu fl oarea, aviatorul, vulpea,
şi…o întâlnire misterioasă cu şar-
pele. Muzica, decorul simplu şi 
păpuşile vii ne însoţesc spre o lu-
me plină de dragoste şi grijă pen-
tru tot ce ne înconjoară.Fiecare 
copil este un mic prinţ. Şi fi ecare 
om mare îşi aduce aminte uneori 
de micul prinţ afl at în sufl etul lui. 
Spectacol de teatru de păpuşi re-
comandat pentru toate vârstele.

Duminică
Meșterul Manole
Teatrul Naţional Cluj
Timp:19:00
Piesa reprezintă un moment u-
nic în dramaturgia română, co-
agulând magicul, sacrul, profa-
nul, misteriile, într-o 
copleșitoare fuziune a spiritului 
uman cu cel universal.
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Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani
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Admitere 2018 la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) oferă viitorilor studenţi pentru admiterea 

2018, 4937de locuri la învăţământul de licenţă, dintre care 3320 la buget și 1617 locuri 
la taxă.

Cele 12 facultăţi ale Universităţii Tehnice, între care 9 la Cluj-Napoca și 3 la Baia Mare, 
cu extensii universitare în localităţile Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare și Zalău, pun la dispoziţia 
viitorilor studenţi 96 programe de licenţă, 109 programe de masterat și 14 domenii de 
studii doctorale.

Concursul de admitere va consta în examen scris, și/sau probe de aptitudini pentru 
unele facultăţi, iar pentru altele concursul va fi  la alegere, în funcţie de media examenului 
de la bacalaureat sau, media între nota obţinută la bacalaureat la una dintre disciplinele 
matematică, informatică, fi zică, chimie, economie și media la examenul de bacalaureat.

Perioada de înscriere și de desfășurare a concursului de admitere la studii de licenţă 
pentru sesiunea de vară, este 10 iulie – 30 iulie 2018. Înscrierile se pot face în Cluj- 
Napoca, la Centrul Universitar Nord Baia Mare și în localităţile unde UTCN are extensii 
universitare.

Informaţii legate de calendare, probe de concurs, numărul de locuri pe specializări, se 
regăsesc la adresa : https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/.

Pentru cei care au absolvit studiile de licenţă, Universitatea Tehnică din Cluj- Napoca 
oferă un număr de 2745 de locuri la masterat, dintre care 2000 la buget și 745 de 
locuri cu taxă.

Detalii și informaţii legate de înscriere se găsesc la adresa: https://www.utcluj.ro/
admitere/master/.

Fostul preşedinte Traian 

Băsescu, lider al PMP, a 

făcut, miercuri seara, pe 

Facebook, o comparaţie 

între primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Emil Boc, 

şi edilul Capitalei, 

Gabriela Firea. Băsescu a 

afi rmat că, în timp ce pri-

mul spune ce a făcut, 

altul spune zilnic pe toate 

televiziunile ce o să facă.

„Diferenţe! Ţoapa de Vo-

luntari cumpără autobuze cu 

motorizare diesel, în timp ce 

primarul de Cluj cumpără au-

tobuze electrice. Ţoapa de Vo-

luntari o atacă mizerabil pe 

Angela Ghiorghiu, în timp ce 

primarul de Cluj aplaudă din 

sală marii artişti prezenţi la 

TIFF. Ţoapa de Voluntari vrea 

să fure ceva din gloria Simo-

nei Halep şi ţine să urce pe 

podium alături de campioa-

nă, în timp ce la Cluj prima-

rul a urmărit-o pe Halep din 

tribună la FED CUP. Ţoapa 

de Voluntari ne spune zilnic, 

pe toate televiziunile ce o să 

facă, în timp ce la Cluj pri-

marul spune din când în când, 

ce a făcut. Ţoapa de volun-

tari bagă tot bugetul primă-

riei numai în spectacole cu 

artişti plătiţi regeşte mult pes-

te valoarea lor, în timp ce la 

Cluj toate marile festivaluri 

se autofi nanţează (Jazz in the 

Park, TIFF, UNTOLD etc.). 

Asta este diferenţa între un 

primar care lucrează pentru 

comunitate şi o Ţoapă de Vo-

luntari ahtiată după imagine 

care bagă toţi banii cetăţeni-

lor în propria-i proslăvire”, a 

scris Traian Băsescu pe pagi-

na sa de Facebook.

El a criticat-o şi luni pe 

Gabriela Firea, primar gene-

ral al Capitalei, afirmând că 

a mers pe Arena Naţională 

pentru că a vrut să îi flure 

gloria Simonei Halep şi că 

merita să fie huiduită.

„Arena Naţională! Înfăşu-

rată în tricolor, Ţoapa de Vo-

luntari, a vrut să fure ceva din 

gloria Simonei Halep. Mii de 

bucureşteni au tratat Ţoapa 

aşa cum merita, fl uierături in-

fi nite pe Arena Naţională", a 

scris, luni, Traian Băsescu pe 

pagina sa de Facebook.

Simona Halep a prezen-

tat, luni după-amiază, trofe-

ul de la Roland-Garros pe 

Arena Naţională, în aplau-

zele a zeci de mii de persoa-

ne, imnul naţional fi ind cân-

tat de Marcel Pavel şi Moni-

ca Anghel, dar primarul ge-

neral al Bucureştiului, Ga-

briela Firea, a fost huiduită.

În momentul în care Pri-

marul Capitalei, Gabriela 

Firea, şi-a început discur-

sul prin care i-a făcut loc 

pe scenă Simonei Halep, 

mii de oameni au huiduit-o 

la unison. Gabriela Firea 

şi-a dat seama că nu trebu-

ie să prelungească momen-

tul: "Bun venit, Simona Ha-

lep! Te rog să primeşti din 

sufletul nostru cheia oraşu-

lui Bucureşti şi această pla-

chetă ovaţională. Îţi mulţu-

mim pentru tot ce ai făcut!", 

au fost cuvintele politicia-

nului, urmate de prima re-

acţie a Simonei.

„Vă mulţumesc foarte mult 

că aţi venit aici. Bucuria e 

chiar mai mare decât pe Cen-

tralul de la Paris, vă mulţu-

mesc foarte mult. Nu m-am 

aşteptat la aşa ceva, e un 

moment deosebit. Sunt foar-

te mândră că sunt româncă. 

Aceste performanţe au venit 

100% din ţara noastră. M-am 

antrenat şi am crescut aici", 

a transmis Simona, în apla-

uzele miilor de fani care i-au 

scandat numele.

Liderul WTA, Simona Ha-

lep, a câştigat primul său 

turneu de Mare Şlem din ca-

rieră, sâmbătă, după ce a 

învins-o în trei seturi, 3-6, 

6-4, 6-1 pe americanca Sloa-

ne Stephens, în finala tur-

neului de la Roland Garros.

Băsescu face comparaţie între Boc şi Firea: 
Unul spune ce a făcut, altul ce o să facă
Traian Băsescu: „Ţoapa de Voluntari vrea să fure ceva din gloria Simonei Halep şi ţine să urce pe podium 
alături de campioană, în timp ce la Cluj primarul a urmărit-o pe Halep din tribună la FED CUP”.

Traian Băsescu a făcut o comparaţie între primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, şi edilul Capitalei, Gabriela Firea

Începând din 2019, România 

va avea 33 de mandate în 

Parlamentul European, faţă 

de 32 câte are în prezent, 

după ieşirea Marii Britanii 

din Uniunea Europeană, 

anunţă Ministerul Afacerilor 

Externe (MAE).

Parlamentul European a apro-

bat, marţi, proiectul de Decizie 

a Consiliului European de sta-

bilire a componenţei Parlamen-

tului European în viitoarea sa 

legislatură, 2019-2024.

Acest proiect de decizie a 

Consiliului European face par-

te din pachetul de iniţiative ca-

re completează cadrul legal pen-

tru desfăşurarea alegerilor eu-

ropene din 2019 şi a fost gene-

rat de necesitatea stabilirii vii-

toarei componenţe a Parlamen-

tului European, dacă Regatul U-

nit părăseşte Uniunea Europea-

nă până la acel moment.

„Astfel, deputaţii europeni 

au aprobat cu 566 de voturi pen-

tru, 94 împotrivă şi 31 de abţi-

neri proiectul de decizie a Con-

siliului European, conform că-

ruia în viitoarea sa legislatură 

Parlamentul European va avea 

705 membri (faţă de 751 în pre-

zent), aleşi pe liste naţionale, 

dacă Regatul Unit părăseşte U-

niunea Europeană până la mo-

mentul respectiv. În această si-

tuaţie, conform noii chei de dis-

tribuţie, România va câştiga un 

mandat în plus faţă de actuala 

legislatură (urmând a avea 33 

de mandate, faţă de 32 în pre-

zent)”, arată Ministerul Aface-

rilor Externe, într-un comunicat 

de presă, remis joi

„După ieşirea Marii Britanii 

din Uniunea Europeană, Româ-

nia devine a şasea ţară ca pon-

dere în Uniunea Europeană, iar 

cetăţenii români vor fi  astfel mai 

bine reprezentaţi la nivelul Par-

lamentului European. Acest lu-

cru înseamnă un plus de res-

ponsabilitate faţă de proiectul 

european pentru care ţara noas-

tră se pregăteşte, în contextul 

Preşedinţiei României la Consi-

liul Uniunii Europene din pri-

mul semestru al anului viitor“, 

a declarat Victor Negrescu.

Creşterea numărului de man-

date pentru România a fost so-

licitată de eurodeputatul Clau-

dia Ţapardel.

„Negocierile pe marginea 

redistribuirii mandatelor par-

lamentare au fost extrem de 

difi cile, deoarece acestea au 

fost purtate între liderii grupu-

rilor politice parlamentare, şefi  

de delegaţii, raportori şi mem-

bri ai Comisiei, fi ecare expri-

mând poziţii diferite pe acest 

subiect, în funcţie de interese-

le propriilor state membre. Du-

pă un şir lung de negocieri, 

mă bucur să constat că la fi -

nalul acestora, cu sprijinul şi 

efortul meu, România primeş-

te ceea ce merita de foarte mult 

timp – un mandat în plus”, a 

susţinut Ţapardel, reprezen-

tant al României în Parlamen-

tul European, potrivit unui co-

municat de presă al delegaţi-

ei europarlamentarilor PSD, 

potrivit Mediafax.

Alegerile europene vor avea 

loc, la nivelul statelor membre, 

în perioada 23-26 mai 2019.

România va avea un mandat în plus 
în Parlamentul European după Brexit

Proiectul de lege care 

aduce modifi cări la Codul 

de procedură penală 

a fost votat în plenul 

de miercuri al Senatului, 

Camera Deputaţilor 

urmând să dea votul în 

calitate de for decizional.

Iniţiativa legislativă a fost 

adoptată cu 74 de voturi pen-

tru, 28 de voturi împotrivă şi 

nicio abţinere. Proiectul de mo-

difi care a Codului de procedu-

ră penală vizează transpune-

rea directivei UE legată de pre-

zumţia de nevinovăţie, printre 

modifi cări regăsindu-se şi cea 

referitoare la distrugerea pro-

belor unei înregistrări obţinu-

te în mod ilegal.

Comisia pentru legile Justi-

ţiei a dat vot favorabil modifi -

cărilor Codului de procedură 

penală. Au fost 15 voturi „pen-

tru” şi 3 voturi „împotrivă”.

Printre amendamentele 

adoptate de Comisia pentru 

legile Justiţiei aduse Codu-

lui de procedură penală, se 

numără cel care prevede că 

procurorii pot distruge pro-

bele unei înregistrări obţinu-

te în mod ilegal.

Modificările la Codul de procedură 
penală, votate de Senat
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CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ

Organizează în data de 23.06.2018–sâmbătă. ora 10.00, la sediul 
din mun. Cluj Napoca, str. I.B. Deleanu nr. 72, jud. Cluj, interviu pentru 
ocuparea postului de: 

CURIER-pe perioada nedeterminată.
Postul include și atribuţii de îngrijitor clădire.

Condiţii de participare:

– studii medii

– operare pe calculator

– aptitudini practice.

Cererile de înscriere se depun la sediul Instituţiei noastre pana la data 
de 22.06.2018-VINERI, ora 15.00 si vor fi  insotite de:

– C.V.;

– cazier judiciar;

– fotocopia Diplomei de Bacalaureat.

Pe lista neagră a PSD işti-

lor clujeni cele mai răsu-

nătoare eşecuri sunt de 

departe criza gunoaielor, 

şi scandalurile şi răfuieli-

le personale cu conduce-

rea Aeroportului Cluj.

„Alin Tişe este cel mai slab 

preşedinte din istoria Clujului. 

În ultimii doi ani executivul 

Consiliului Judeţean Cluj a ges-

tionat prost toate marile pro-

vocări ale judeţului şi este re-

stant la multe capitole, de la 

promisiuni nerealizate până la 

întârzieri, instituţia fi ind încăr-

cată şi de confl ictele persona-

le pe care preşedintele institu-

ţiei le-a avut/le are cu direc-

torii regiilor din subordine.

Alin Tişe a trecut o linie ro-

şie! Aşa nu se mai poate! Au 

trecut doi ani de la alegeri şi în 

dreptul său putem trece doar 

scandaluri de presă, răfuieli per-

sonale, însă nicidecum o activi-

tate serioasă administrativă. Sper 

să realizeze cât de curând că es-

te preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, nu un măscărici de 

la circ” a declarat deputatul Ho-

ria Nasra, preşedintele PSD Cluj.

Prezentăm câteva dintre 

fragmente din Cartea Neagră: 

Centrul de Management 
Integrat al Deşeurilor – 
eşec răsunător marca 
Alin Tişe

Cel mai răsunător eşec al 

executivului administraţiei ju-

deţene, sub conducerea preşe-

dinţilor Alin Tişe şi Horea Uio-

reanu, ambii lideri marcanţi 

ai PNL Cluj, este Centrul de 

Management Integrat al De-

şeurilor (CMID), un proiect pe 

fonduri europene care trebuia 

să rezolve în întreg judeţul, 

problema reciclării şi depozi-

tării moderne a deşeurilor. Ne-

realizarea acestui proiect, care 

a costat până acum peste 100 

de milioane de euro, a generat 

o cascadă de probleme pentru 

localităţiile Clujului în privin-

ţa reciclării şi depozitării gu-

noaielor.

Proiectul este o marcă înre-

gistrată a neputinţei adminis-

trative a domnului Alin Tişe, 

care în apărarea sa a încercat 

să producă în permanenţă o 

perdea de fum, aruncând vina 

pentru acest eşec lamentabil 

pe oricine, mai puţin pe dom-

nia sa, dovedind lipsă de băr-

băţie şi caracter.

Managementul mediocru 
de la Cluj Arena

Un politician mediocru se 

va înconjura întotdeauna de 

aplaudaci politici fără expe-

rienţă profesională dar buni 

de promovat dacă sunt “bă-

ieţi de la partid”.

Aşa s-a întâmplat şi în cazul 

managementului Cluj Arena, 

compania care administra sta-

dionul confrutându-se cu foarte 

mari probleme fi nanciare, după 

ce Curtea de Conturi a stabilit 

un impozit neplătit pe mai mul-

ţi ani pentru stadion, ce a dus 

la un debit „rostogolit”, de circa 

15 milioane de lei.

Pentru a masca această im-

potenţă, Executivul Consiliu-

lui Judeţean a înfi inţat Direc-

ţia de Administrare şi Exploa-

tare a Stadionului Cluj Are-

na, în conducerea acesteia fi -

ind plasat acelaşi “băiat de 

la partid””. Cât despre dato-

riile de 15 milioane de lei… 

Care datorii ?!?

Investitori imaginari 
în parcurile industriale 
imaginare ale Clujului!

De-a lungul anilor, în cele 

două mandate de preşedinte 

al Consiliului Judeţean Cluj, 

Alin Tişe a promis în mai mul-

te rânduri că va aduce inves-

titori, investiţii, multinaţiona-

le de renume din Occident în 

parcurile industrial clujene.

La parcuri industriale ima-

ginare, precum TETAROM IV, V 

şi parţial I, avem parte şi de in-

vestitori imaginari. Este memo-

rabil anunţul privind sosirea in-

dienilor de la Tata Motors la 

Cluj, apoi informările privind 

negocieri de succes cu „mari com-

panii” din occident sau Asia.

În fapt, de doi ani, marii 

investitorii străini nu au pus 

piciorul în judeţul Cluj. Şi pâ-

nă la urmă cine ar fi  intere-

sat de parcurile industriale din 

subordinea Consiliului Jude-

ţean Cluj, când singura preo-

cupare a Executivului este să 

schimbe directorii din regii? 

Prin urmare, în privinţa par-

curilor imaginare şi a investi-

torilor străini imaginari, ori 

diagnosticul este mitomanie 

ori este doar dezinteres şi in-

conştienţă pură.

(…)Confl ictul Executivului 

Consiliului Judeţean Cluj cu 

directorul Aeroportului Inter-

naţional Avram Iancu din 

Cluj-Napoca este unul perso-

nal, total contraproductiv ju-

deţului Cluj şi inexplicabil a-

vând în vedere performanţa 

managerială a directorului.

I-am solicitat lui Alin Tişe 

să fi nanţeze proiectele judeţu-

lui Cluj, să vină la locul de mun-

că şi să înţeleagă utilitatea fi -

nanţării proiectului intermodal, 

extinderii pistei la 3.500 de me-

tri şi fi nanţarea construcţiei 

unui terminal Cargo pentru 

transport marfă, însă indiferen-

ţa şi impasibilitatea l-au carac-

terizat şi în această speţă.

PSD Cluj lansează Cartea Neagră a CJ Cluj. 
„Doi ani de nerealizări, scandal şi impotenţă administrativă”.
Social democraţii clujeni au realizat o carte neagră a eşecurilor marca Alin Tişe, la doi ani de la preluarea 
mandatului de preşedinte al consiliului Judeţean Cluj.

În opinia Social-democraților Alin Tișe este cel mai slab președinte din Istoria Clujului

Cu siguranţă că dezastrul ecologic de la Pata Rât putea fi  
preîntâmpinat încă de acum câţiva ani. Cu siguranţă că 
Executivul Consiliului Judeţean Cluj a minţit cu privire la ac-
tivarea staţiei de osmoză încă din decembrie 2017. Cu sigu-
ranţă că râul de levigat de la Pata Rât a poluat Zapodie, re-
spectiv Someș.

În mai multe rânduri i-am semnalat domnului Alin Tișe, că 
și la propriu și la fi gurat, Consiliul Judeţean Cluj nu se con-
duce în trening și pantofi : Știu, sunteţi blazat dar treziţi-vă 
domnule președinte, aici este Cluj, nu Belgravistan! Măcar 
în următorii doi ani opriţi spectacolul de prost gust și de 
mahala de la ședinţele Consiliului Judeţean și rezolvaţi pro-
blema de la Pata Rât!

Criza levigatului de la Pata Rât, marcă 
înregistrată a preşedintelui Alin Tişe 

COSTURI

100
Nerealizarea Centrului de Management Integrat 
al Deșeurilor a costat până acum peste 100 
de milioane de euro, a generat o cascadă 
de probleme pentru localităţiile Clujului în privinţa 
reciclării şi depozitării gunoaielor 

PUBLICITATE

CITIȚI AICI INTEGRAL CARTEA NEAGRĂ
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Directorul General al 

CNAIR SA, Narcis Neaga, 

şi preşedintele 

Consiliului Judeţean 

Bistriţa – Năsăud, Radu 

Moldovan, alături de 

reprezentanţi ai condu-

cerii CNAIR si DRDP 

Cluj, au fost miercuri pe 

DN 17C şi DN 17D pen-

tru a vedea realitatea 

din teren.

„Încercăm ca prim obiec-

tiv începerea lucrărilor la 

Centura Bistriţei, care este 

esenţială. Este un proiect 

cuprins în Masterplan, am 

solicitat avizul de mediu, 

iar în câteva zile vom primi 

un răspuns. Am facut deja 

solicitarea pentru a obţine 

fondurile necesare realiză-

rii acestui proiect. Este prins 

în perioada de finanţare 2021 

-2030, si facem eforturi să 

tragem proiectul în actualul 

exerciţiu de finanţare, ca să 

începem lucrările de proiec-

tare şi execuţie”, a declarat 

Directorul General al CNA-

IR, Narcis Neaga.

Lucrările de reciclare 

(ransforsare a drumului) în-

cepute în anul 2015 pe DN 

17D sunt în parte fi nalizate, 

estimându-se ca la sfârşitul 

anului viitor acestea să fi e 

terminate aproximativ inte-

gral. În ceea ce priveşte DN 

17C pe care este un trafi c ri-

dicat, s-au identifi cat zone 

în care este posibilă lărgirea 

drumului cu o bandă, pe sen-

surile de urcare.

Delegaţia CNAIR s-a afl at 

în inspecţie pe şantierele ce-

lor 4 loturi ale autostrăzii Câm-

pia Turzii – Târgu Mureş.

CNAIR, din nou în inspecţie 
pe drumurile şi şantierele 
administrate de DRDP Cluj

România este ţara europeană 

care va pierde cel mai mare 

număr de joburi (61,93% din 

totalul locurilor de muncă 

existente) din cauza automa-

tizării, potrivit documentului 

„Raportul asupra stabilităţii 

fi nanciare” emis de Banca 

Naţională a României.

Conform unui studiu publi-

cat de Forumul Economic Glo-

bal care a avut loc la Davos la 

începutul acestui an şi la care 

au participat peste 30.000 de ti-

neri din 186 de ţări, antrepre-

noriatul şi dezvoltarea unui cli-

mat propice start-up-urilor sunt 

factorii care pot sprijini dezvol-

tările economice viitoare.

În 2018, 71 de milioane de ti-

neri cu vârste de până în 24 de 

ani nu sunt încadraţi în piaţa 

muncii, reprezentând un record 

istoric mondial conform Interna-

tional Labour Organization (ILO), 

scrie Business Magazin. În ace-

laşi timp, peste 50% din popu-

laţia globului are sub 30 de ani, 

un alt record istoric al raportu-

lui între generaţii dominat de ti-

neri. Iar aceasta însemnă că o 

mare majoritate a populaţiei glo-

bului trebuie pregătită altfel pen-

tru provocările din piaţa muncii 

viitorului. Odată cu avansul teh-

nologiei şi al automatizării pro-

ceselor de muncă, tot mai mul-

te slujbe vor fi  îndeplinite de ro-

boţi, iar astfel oamenii vor fi  ne-

voiţi să se reprofi leze. Un raport 

al producătorului Dell Technolo-

gies arată că 85% din slujbele 

din 2030 încă nu au fost inven-

tate. Pentru ca tinerii să fi e pre-

gătiţi pentru oportunităţile viito-

rului, este necesar ca şi sistemul 

de învăţământ să se schimbe, să 

se adapteze la nevoile pieţei.

România, ţara care va pierde cel mai mare 
număr de joburi din cauza automatizării

În urma unui studiu rea-

lizat de o mare agenţie 

imobiliară din Cluj, s-a 

întregistrat o medie de 

1364 euro/mp în luna 

mai, în scădere cu 19 

euro/mp faţă de luna 

aprilie, dar totuşi în 

creştere cu 71 euro/mp 

faţă de aceeaşi lună a 

anului precedent, când 

indicele a înregistrat 

1293 euro/mp.

Topul cartierelor din 

Cluj-Napoca ce au înregis-

trat cele mai mari scăderi 

de preţ în luna mai, faţă de 

luna aprilie:

1. Zonă Centrală – o scă-

dere cu 96 euro/mp, de la 

1626 euro/mp în luna aprilie, 

la 1530 euro/mp în luna mai;

2. Zorilor – o scădere cu 

44 euro/mp, de la 1569 euro/

mp în luna aprilie, la 1525 eu-

ro/mp în luna mai;

3. Grigorescu – o scădere 

cu 26 euro/mp, de la 1235 eu-

ro/mp în luna aprilie, la 1209 

euro/mp în luna mai;

4. Mănăştur – o scădere 

cu 23 euro/mp, de la 1275 eu-

ro/mp în luna aprilie, la 1252 

euro/mp în luna mai;

5. Europa – o scădere cu 

22 euro/mp, de la 1265 euro/

mp în luna aprilie, la 1243 eu-

ro/mp în luna mai;

6. Mărăşti – o scădere cu 

13 euro/mp, de la 1470 euro/

mp în luna aprilie, la 1457 eu-

ro/mp în luna mai;

7. Bună Ziua – o scădere 

cu 3 euro/mp, de la 1337 eu-

ro/mp în luna aprilie, la 1334 

euro/mp în luna mai.

În zonele limitrofe ale Clu-

jului, Baciu şi Floreşti, preţuri-

le apartamentelor de vânzare 

au avut o traiectorie diferită. 

Mai exact, în Baciu s-a înregis-

trat o scădere a preţurilor cu 

14 euro/mp, de la 1022 euro/

mp la 1008 euro/mp, în timp 

ce Floreştiul a înregistrat o creş-

tere a acestora cu 16 euro/mp, 

de la 791 euro/mp în luna apri-

lie, la 807 euro/mp în luna mai.

Preţurile au continuat să 

crească în Floreşti, deoarece 

această zonă a început să se 

extindă, datorită cererii foar-

te mari, scrie în studiul reali-

zat de agenția de imobiliare.

Preţurile apartamentelor 
de vânzare din Cluj au scăzut
Pentru prima dată în ultimii ani se înregistrează o scădere a preţurilor 
la apartamentele din Cluj-Napoca.

Preţurile au creascut în Floreşti, datorită cererii foarte mari
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În urma unei furtuni 

devastatoare care a avut 

loc duminică, un copac a 

fost rupt din rădăcini, 

acoperişul Muzeului 

Memorial „Octavian 

Goga” din Ciucea a fost 

parţial distrus şi alte zone 

au fost afectate.

Un brad a cedat sub efec-

tele unei furtuni puternice şi 

a căzut pe acoperişul muzeu-

lui din Ciucea. Pe lângă asta, 

au mai fost şi alte daune, în-

să nu la fel de importante şi 

care nu pun în pericol viaţa 

angajaţilor sau a vizitatorilor.

„În urma furtunii de dumi-

nică s-au produs mai multe 

pagube, dar cea mai însem-

nată este căderea unui brad 

de mari dimensiuni pe acope-

rişul castelului, care a distrus 

ţigle şi câteva elemente de 

susţinere din lemn, din struc-

tura acoperişului. Acoperişul 

a fost deteriorat pe o latură, 

cam pe jumătate”, a explicat 

Ioana Lidia Ilea, directorul 

muzeului.

Daune minore

Restul daunelor au fost mi-

nore şi nu au afectat în niciun 

fel patromoniul.

„Mai sunt şi alte daune, 

dar de mai mici dimensiuni. 

De exemplu, în clădirea ane-

xă, unde e depozitul de ma-

teriale consumabile, a fost de-

teriorat un tavan, dar nu unul 

cu valoare de patrimoniu. Aco-

lo s-au mai amplifi cat degra-

dările care oricum au apărut 

în urma furtunii puternice din 

septembrie anul trecut. Un 

brad mai micuţ a căzut pe 

ghereta de pază, dar nici ace-

ea nu este din patrimoniu”, a 

spus directorul.

Mobilizare pentru 
rezolvarea situaţiei

Imediat după incident, re-

prezentanţii muzeului au fă-

cut demersurile necesare pen-

tru ca situaţia să fi e rezolva-

tă în cel mai scurt timp. Ast-

fel, Au început, cu ajutorul u-

nei echipe de alpinişti utili-

tari, lucrările de înlăturare a 

efectelor fenomenelor meteo-

rologice extreme, respectiv a 

vânturilor puternice şi a că-

derilor masive de precipitaţii 

ce au avut loc la începutul 

acestei săptămâni şi care au 

produs edifi ciului muzeal u-

nele daune. Întrucât este vor-

ba despre un monument isto-

ric de valoare naţională, înce-

perea lucrărilor a putut avea 

loc doar după ce un reprezen-

tant al Direcţiei Judeţene pen-

tru Cultură şi Patrimoniu Na-

ţional Cluj s-a deplasat la fa-

ţa locului pentru a lua act de 

situaţia creată, eliberând, în 

acest sens, un aviz pentru de-

mararea lucrărilor în regim de 

maximă urgenţă

„Am făcut diverse demer-

suri către Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură, Consiliul Ju-

deţean, a venit la faţa locului 

Comitetul local pentru situaţii 

de urgenţă a comunei Ciucea 

care a constatat pagubele pro-

duse de bradul căzut. Deocam-

dată am chemat alpinişti uti-

litari care înlătură părţile care 

chiar ar constitui un pericol 

imimnent pentru clădire”, a 

adăugat Ioana Lidia Ilea.

De asemenea şi Biserica 

din lemn, afl ată în folosinţa 

Mănăstirii „Naşterea Maicii 

Domnului”, a fost afectată. 

Din cauza furtunii puternice 

s-au accentuat degradările ca-

uzate de alte fenomene me-

teorologice din trecut, produ-

cându-se inclusiv infi ltrări ale 

apei pluviale.

Muzeul poate fi  vizitat 
în continuare

Programul major de vizi-

tat însă nu a fost restricţio-

nat, iar pentru ca vizitato-

rii să fie în siguranţă, zona 

afectată a fost delimitată de 

către autorităţile competen-

te, iar persoanele neautori-

zate nu au acces acolo. În 

rest, însă, Muzeul este des-

chis pentru toţi cei dornici 

să cunoscă istoria marelui 

poet Octavian Goga.

„În ceea ce priveşte vizi-

tatorii, zona afectată a fost 

delimitată și încercuită. Por-

ţiunea respectivă nu se vi-

zitează, în rest muzeul es-

te deschis publicului”, a mai 

spus Ioana Lidia Ilea, direc-

torul muzeului.

Furtuna a afectat castelul lui Octavian Goga
Acoperişul Muzeului Memorial din Ciucea a fost parţial distrus.

O parte a acoperișului a cedat sub greutatea unui brad

IOANA LIDIA ILEA | 
directorul muzeului

 „În urma furtunii 
de duminică s-au 
produs mai multe 
pagube, dar cea 
mai însemnată este 
căderea unui brad 
de mari dimensiuni 
pe acoperișul 
castelului, care 
a distrus țigle 
și câteva elemente 
de susținere din 
lemn, din structura 
acoperișului. 
Acoperișul a fost 
deteriorat pe o 
latură, cam pe 
jumătate“

Un concurs bilingv de cultu-

ră generală la care au parti-

cipat aproape 100 de elevi 

de la licee de limbă română 

şi maghiară a fost organizat 

joi în premieră în ţara noas-

tră, la Cluj-Napoca, eveni-

mentul fi ind dedicat 

Centenarului Marii Uniri.

În cadrul concursului, ele-

vii au prezentat informaţii le-

gate de personalităţi care au 

trăit în Cluj-Napoca în ultimul 

secol, printre care biologul 

Emil Racoviţă, compozitorul 

Sigismund Toduţă sau conte-

le Banffy Miklos.

"Concursul de cultură ge-

nerală 'Cluj-Napoca 100' se 

adresează elevilor liceelor cu 

predare în limba română şi 

maghiară din municipiu ca-

re au ocazia să îşi măsoare 

creativitatea şi cunoştinţele 

dobândite despre personali-

tăţile clujene de marcă a ul-

timilor o sută de ani. Clujul 

face istorie, acest concurs es-

te o premieră naţională, ast-

fel încât fi ecare echipă din 

liceele cu predare în limba 

română prezintă o persona-

litate de etnie maghiară, în 

timp de elevii maghiari pre-

zintă o personalitate de et-

nie română. Trăim, practic, 

în societăţi paralele, în Tran-

silvania, ne lipsesc podurile 

care unesc cele două comu-

nităţi, iar speranţa noastră 

stă în generaţiile viitoare. 

Concursul înseamnă cunoaş-

terea celuilalt, a valorilor şi 

istoriei celeilalte comunităţi", 

a spus vicepreşedintele exe-

cutiv al UDMR pentru admi-

nistraţie locală, Anna Hor-

vath, citată de Agerpres.

Pentru fi ecare prezentare 

elevii au avut la dispoziţie 15 

minute, ei putând alege să se 

folosească de diversele moda-

lităţi media, de la fotografi i la 

clipuri. În concurs s-au înscris 

14 echipe de la 13 licee româ-

neşti şi maghiare din Cluj-Na-

poca, fi ecare echipă având în-

tre 5 şi 10 elevi.

Prezent la deschiderea eve-

nimentului, primarul Emil Boc 

a afi rmat şi el că multicultu-

ralismul şi unitatea sunt va-

lori foarte importante pentru 

o comunitate.

"Ce este mai frumos decât 

să vezi într-un oraş multicultu-

ral şansa de a ne cunoaşte mai 

bine reciproc personalităţi ma-

ghiare şi române, să le prezen-

tăm şi să ne respectăm valorile 

într-un un climat de înţelegere 

şi toleranţă?", a spus Emil Boc.

Concursul "Cluj-Napoca 100" 

face parte din seria de progra-

me organizate anul acesta de 

UDMR sub denumirea generi-

că de "1000 de ani în Transilva-

nia, 100 de ani în România".

Concurs bilingv de cultură generală organizat cu ocazia Centenarului Marii Uniri
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Viorica Văscu

În duminica Sfi ntilor 
Romani, Arhim. Serafi m 
Maciuca, fostul stareţ al 
Manastirii Nicula, a fost 
sărbătorit la împlinirea 
celor 94 de ani în prezen-
ţa sutelor de credincioşi 
dar şi a vieţuitorilor 
mănăstirii pe care a con-
dus-o timp de zece ani.

Arhim. Dumitru Cobzaru: 
„Viaţa i-a făcut sfi nţi pe mo-
şii şi strămoşii noştrii, conşti-
inţa lor de neam”

Sfânta Liturghie a fost 
of iciată la Mănăstirea 
„Adormirea Maicii Dom-
nului” de la Nicula pe al-
tarul de vară de către un 
sobor de preoţi avându-l 
în frunte pe Arhim. Dumi-
tru Cobzaru, exarhul Mă-
năstirilor din Arhiepisco-
pia Vadului, Feleacului şi 
Clujului.

În cuvântul de învăţătură 
adresat sutelor de credincioşi 
prezenţi, preacuviosul părin-
te a evidenţiat semnifi caţia 
duminicii de astăzi pentru 
neamul românesc şi iubirea 
pe care le-o datorăm înainta-
şilor noştri.

Viaţa i-a făcut sfinţi pe 
moşii şi strămoşii noştrii, 
conştiinţa lor de neam. Mai 
ales în acest an, când săr-
bătorim împlinirea celor 100 
de ani de la Marea Unire, 
ne dăm seama cât de impor-
tant este să ai rădăcini adân-
ci, asemeni stejarilor de aici 
de la Nicula, înfipte în pă-
mântul ţării tale, iar fruntea 
să o avem sus până în ce-
rul lui Dumnezeu. Pentru că 
ne aparţin şi una şi cealal-
tă, şi pământul şi cerul ca-
re ne aşteaptă în condinţii-
le în care vom deveni sfin-
ţi ai lui Dumnezeu. Răspun-
surile liturgice au fost date 
de Corala „Andrei Mureşa-
nu” din Bistriţa dirijor Ar-
hid. Cornel Pop.

La fi nalul slujbei, Arhiman-
dritul Serafi m Măciucă a fost 
omagiat prin cuvântări şi a 
avut loc lansarea unei cărţi 
care conţine aspecte din via-
ţa preacuviosului părinte.

Arhim. Dumitru Cobzaru 
i-a mulţumit Părintelui Sera-
fi m pentru infl uenţa pe care 
a avut-o în formarea lui ca şi 
om al bisericii, dar a eviden-
ţiat şi bogata lui activitate, 
spunând că este un adevărat 

ziditor de sufl ete dar şi de aşe-
zăminte pentru veşnicie.

În cei 94 de ani, Părintele 
Serafi m a clădit atât duhov-
niceşte cât şi material. Între 
anii 60-70 cât a fost stareţ, pă-
rintele a făcut la mănăstirea 
Nicula câteva lucrări impor-
tante pentru ridicarea ei. La 
Bălan, unde el a fost preot pa-
roh 20 de ani, a lăsat două bi-
serici, o casă parohială şi o 
comunitate de credincioşi foar-
te frumoasă. A mai clădit mă-
năstiri la Pătrânjeni – Alba, la 
Brazi a fost duhovnic şi a des-
coperit moaştele Sfântului Te-
odosie, Mănăstirea de la So-
veja, a salvat două biserici – 
una de la Sândominic, o co-
mună ungurească de lângă 
Bălan şi una de la Mieru-
crea-Ciuc şi multe altele.

A clădit pentru Dumnezeu 
şi pentru Biserica Lui. Noi 
ucenicii lui considerăm că sun-
tem facerea mâinilor lui, şi 
pentru asta îi mulţumim.

Au mai vorbit Ieromona-
hul Lucian Demian, de la 
Mănăstirea Văratec, unul 
dintre fii duhovniceşti apro-
piaţi ai părintelui dar şi pre-
otul paroh al localităţii Bă-
lan, judeţul Harghita, pr. 
Cristian Cristinoi.

Tuturor le-a mulţumit Ar-
himandritul Serafi m, mărtu-
risidu-le că tot ce a făcut, pe 
când a fost paroh în localita-
tea Bălan, dar şi pe timpul 
când a fost numit stareţ la Ni-
cula, a făcut prin sprijinul şi 
ajutorul Maicii Domnului.

Cartea „Părintele Sera-
fim Măciucă – o viaţă în-
chinată slujirii lui Dumne-
zeu şi a aproapelui”, scri-
să de Ieromonahul Panteli-
mon Mocan, este apărută 
cu binecuvântarea Înaltprea-
sfinţitului Părinte Andrei, 
Mitropolitul Clujului, la edi-
tura Ecclesia a Mănăstirii 
Nicula, cu sprijinul părin-
telui stareţ, Arhim. Nicolae 
Moldovan. Cuvântul înain-
te este semnat de Arhim. 
Dumitru Cobzaru, exarh al 
Mănăstirilor din Arhiepi-
scopia Vadului, Feleacului 
şi Clujului.

În anul 2014, Înaltpreasfi n-
ţitul Părinte Andrei, Mitropo-
litul Clujului i-a acordat ar-
him. Serafi m Măciucă „Cru-
cea Arhiepiscopală”, cea mai 
înaltă distincţie acordată pre-
oţilor, la împlinirea celor 90 
de ani de viaţă în slujba lui 
Hristos.

Părintele Serafim Măciucă 
la 94 de ani – o viaţă 
închinată slujirii lui 
Dumnezeu şi a aproapelui

Parohia „Naşterea 

Domnului” din Cluj-Napoca, 

unde este paroh Nicolae 

Buda, a fost, duminică, 10 

iunie, gazda a două eveni-

mente. Ca în fi ecare an, în 

prima parte a lunii iunie, în 

cadrul Proiectului „Părinţii 

şi copiii în biserică”, au 

venit în locaşul de cult 

părinţii cu copiii botezaţi, 

din parohie, în cursul anu-

lui trecut. Cu această ocazie 

a avut loc şi un concert sus-

ţinut de Ansamblul Coral 

„Voci Transilvane”.

Părinţii, împreună cu cei 

mici au fost in¬vitaţi să par-

ticipe la această sărbătoare 

dedicată lor la care au fost 

feli¬citaţi din faţa Sfântului 

Altar de către preoţii Nico-

lae Buda şi Ciprian Taloş, 

apoi au primit în dar icoane 

şi diplome. Un moment im-

portant al întâlnirii a fost 

prezenţa în mijlocul lor a 

profesorului Nicolae Miu, un 

cunoscut şi apreciat medic 

pediatru clujean, care a di-

alogat cu părinţii pe mai mul-

te teme de interes.

„Părinţii au avut prilejul 

de a dialoga şi de a primi 

sfaturi de la un pediatru re-

numit, care a demonstrat pe 

parcursul unei activităţi pro-

digioase atât pe plan ştiinţi-

fi c, cât şi ca practician, că 

Dumnezeu lucrează adânc 

în acest sufl et sensibil, iar 

rugăciunea şi credinţa puter-

nică sunt cele care dau va-

loare actului medical în re-

laţia cu semenii. Pentru pro-

fesorul Miu, seva de unde 

vin puterea şi iubirea pen-

tru oamenii în suferinţă es-

te Sfânta Liturghie la care 

participă cu regularitate, fi -

ind un credincios bun al bi-

sericii noastre. Părinţii au 

primit in¬formaţii folositoa-

re despre vaccinuri, alimen-

taţie, bolile copilăriei, anti-

biotice şi au avut ocazia de 

a pune întrebări privind sta-

rea de sănătate a micuţilor 

lor. Părinţii au fost îndem-

naţi de către preoţii care i-au 

botezat pe micuţi să-i împăr-

tăşească pe copii cât mai des, 

Sfânta Euharistie fi ind cel 

mai bun medicament pentru 

sănătatea noastră trupească 

şi sufl etească”, după cum au 

arătat organizatorii.

Cu această ocazie, a avut 

loc şi evenimentul intitulat 

„Ofranda muzicală” a Ansam-

blului Coral „Voci Transilva-

ne”, fondat în 1945 de dr. Au-

gustin Bena, preot, profesor, 

dirijor, compozitor, ctitor al 

învăţământului muzical de 

rang universitar clujean, pri-

mul rector al Academiei de 

Muzică din Cluj.

Din anul 1994, de când 

la conducerea formaţiei se 

află dirijorul Adrian Coro-

jan, această formaţie are 

concerte în ţară şi în străi-

nătate, având în repertoriu 

lucrări de compozitori ro-

mâni şi străini, cu muzică 

laică şi religioasă, lucrări 

din literatura muzicală ro-

mânească şi universală. Pro-

gramul pe care ansamblul 

l-a prezentat credincioşilor 

se numeşte „Ofrandă muzi-

cală de suflet românesc” şi 

a reunit cântări religioase şi 

cântece patriotice dedicate 

Centenarului Marii Uniri.

„Părinţii şi copiii în biserică”, în parohia clujeană „Naşterea Domnului”

Pr. Cosmin Vele

Cu binecuvântarea Înalt-
preasfi nţitului Părinte Arhie-
piscop şi Mitropolit Andrei, 
prăznuirea Sf. Cuv. Onufrie 
cel Mare, a debutat la Mănăs-
tirea Floreşti, în seara zilei de 
11 Iunie 2018, începând cu 
ora 21, cu slujba privegherii 
de toată noaptea. Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie a fost 
săvârşită de Preasfi nţitul Pă-
rinte Macarie, Episcopul or-
todox român al Europei de 
Nord, înconjurat de un fru-
mos sobor de preoţi.

Atmosfera anastasică a fost 

realizată prin prezenţa a nu-

meroşi credincioşi, care s-au 

împărtăşit în număr mare cu 

Sfi ntele Taine, iar spiritul atho-

nit al slujbei a fost creat prin 

înălţătoarele răspunsuri litur-

gice date de grupul de muzi-

că bizantină “Sf. Ioan Damas-

chin” din Cluj-Napoca, afl at 

sub măiastra conducere a Prof. 

Sorin Albu.

În cuvântul de învăţătură 

adresat credincioşilor, Preasfi n-

ţitul Părinte Macarie, a evocat 

viaţa Sfântului Onufrie cel Ma-

re, făcând o analogie cu viaţa 

Sfântului Macarie Romanul, 

amintind totodată credincioşi-

lor de importanţa păstrării ini-

mii curate, în acest sens fă-

când referire la îndemnul Mân-

tuitorului “De nu vă veţi în-

toarce şi nu veţi fi  precum 

pruncii, nu veţi intra în împă-

răţia cerurilor.” (Matei 18, 3).

Înainte de binecuvântarea 

fi nală, Preasfi nţitul Macarie a 

sfi nţit icoana Sfântului Onu-

frie, pictată în Sfântul Munte 

Athos de Gheron Patapie 

Kavsokalvitul.

La fi nal, părintele proto-

singhel Visarion Paşca, du-

hovnicul Mănăstirii “Acope-

rământul Maicii Domnului” 

(Floreşti, jud. Cluj) şi coordo-

natorul proiectului fi lantropic, 

a mulţumit Înaltpreasfi nţitu-

lui Părinte Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei, pentru bine-

cuvântarea şi pentru purtarea 

de grijă pe care o manifestă 

faţă de acest proiect social, 

apoi a mulţumit Preasfi nţitu-

lui Părinte Macarie pentru dra-

gostea şi osteneala de a fi  pre-

zent la acest hram.

Marţi seara, manifestările 

au continuat cu un moment 

cultural.

Prezenţă Arhierească la hramul Aşezământului 
pentru copii „Sfântul Onufrie”, Floreşti

În biserica Parohiei 

„Sfântul Ilie” din 

Cluj-Napoca, în spaţiul 

Galeriei Horeb, a avut loc 

duminică, 10 iunie, înche-

ierea festivă a celei de a 

treia ediţii a proiectului 

educaţional „Întâmplări 

cu îngeri”, care s-a desfă-

şurat în perioada octom-

brie 2017 – iunie 2018, şi 

a constat în întâlniri săp-

tămânale cu copiii cu vâr-

ste cuprinse între trei şi 

şapte ani.

Proiectul educaţional „În-

tâmplări cu îngeri” a fost co-

ordonat de părintele Ser-

giu-Vasile Bălaj, sprijinit de 

parohul Vasile Istrate, prof. 

Daniela Marcu şi educatoa-

rele Diana Beian şi Oana Do-

mocuş. „La festivitate au par-

ticipat, alături de copii, pă-

rinţii acestora, precum şi ca-

dre didactice de la Şcoala 

Generală din Panticeu, jude-

ţul Cluj. În timp ce părinţii 

au asistat la o proiecţie vi-

deo cu fotografi i din timpul 

activităţilor din ultimii trei 

ani, prof. Daniela Marcu a 

susţinut în faţa copiilor o lec-

ţie despre poporul român ca-

re îşi serbează anul acesta 

Centenarul. Copiii au colo-

rat harta României, apoi au 

fost invitaţi să lipească fl ori 

roşii, galbene şi albastre, pe 

care şi-au scris numele, 

într-un «pom al iubirii» care 

îl simbolizează pe Mântui-

torul Iisus Hristos. Apoi co-

piii au fost pre¬miaţi, pri-

mind diplome de merit, cărţi 

şi icoane”, conform pr. Va-

sile Istrate.

Festivitatea a continuat cu 

lansarea cărţii pentru copii 

„Universul miraculos al plan-

telor. Să învăţăm biologia prin 

poveşti”, scrisă de prof. Da-

niela Marcu şi de elevul Mar-

tin Fabian Ionuţ.

A urmat un microrecital 

de vioară susţinut de către 

studenta Claudia Zob, pre-

cum şi melodii patriotice 

interpretate de Martin Fa-

bian. Din partea grupului 

de copii de la Biserica „Sfân-

tul Ilie”, a interpretat me-

lodii de muzică populară 

David Morar.

„În încheiere părinţii şi co-

piii au participat la o agapă, 

prilej de bucurie şi comuniu-

ne, în cadrul că¬¬reia s-a 

hotărât că acest proiect 

tre¬buie să continue după 

vacanţa de vară”, conform pr. 

Vasile Istrate.

Proiectul educaţional 
„Întâmplări cu îngeri”, 
în parohia clujeană „Sfântul Ilie”
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SUDOKU

BERBEC
Vineri aveţi șansa să câștigaţi o sumă mare bani, probabil dintr-o moșteni-
re. Vă sfătuim să amânaţi întâlnirile de afaceri, pentru că sunteţi ușor insta-
bil din punct de vedere emoţional. S-ar putea să aveţi difi cultăţi de concen-
trare. Vă pregătiţi să plecaţi împreună cu partenerul de viaţă într-o călătorie 
în interes de familie.

TAUR
Aveţi ocazia să faceţi schimbări importante în viaţa dumneavoastră, mai 
ales pe plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, 
relaţiile de prietenie și de parteneriat. Ţineţi cont de intuiţie, dar și de ideile 
partenerului de viaţă!

GEMENI
Parcurgeţi o perioadă favorabilă pe toate planurile. Aveţi șanse de reușită 
atât pe plan fi nanciar, cât și social. Relaţiile cu partenerul de viaţă sunt ar-
monioase și vă bucuraţi de înţelegere în familie. Vă recomandăm să profi -
taţi din plin de toate ocaziile care vă apar, dar să fi ţi cumpătat.

RAC
Un fost coleg, cu care vă întâlniţi întâmplător, vă propune un nou loc de 
muncă. Vă sfătuim să nu vă gândiţi doar la câștiguri, ci și la obligaţii. 
Consultaţi-vă cu partenerul de viaţă și nu luaţi decizii în grabă!

LEU
Intenţionaţi să terminaţi o lucrare începută mai demult în casă. O rudă 
apropiată vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. Fiţi 
diplomat și evitaţi o ceartă! Spre seară, vă vizitează un prieten bun.

FECIOARĂ
Aveţi ocazia să cumpăraţi o casă sau să faceţi un schimb de locuinţă. 
Întreaga familie este de acord cu iniţiativa dumneavoastră, mai puţin o per-
soană în vârstă, care se opune vehement. Puteţi să vă ascultaţi intuiţia.

BALANȚĂ
S-ar putea să fi ţi puţin descurajat de câte probleme aveţi de rezolvat. Dacă 
reușiţi să vă mobilizaţi, puteţi face schimbări interesante în casă, pe care 
partenerul de viaţa le vă aprecia. Fiţi atent la cheltuieli! Nu este o zi bună 
pentru investiţii. Vă sfătuim să acordaţi mai mult timp odihnei.

SCORPION
Aveţi succes în toate activităţile legate de cămin. S-ar putea să câștigaţi o 
importantă sumă de bani, dintr-o afacere. Puteţi să vă faceţi planuri de vii-
tor împreună cu partenerul de viaţă. Mai târziu afl aţi că un prieten are pro-
bleme cu sănătatea.

SĂGETĂTOR
Aveţi reușite pe plan profesional, dar cu preţul unor ore de muncă supli-
mentare. Atenţie la un coleg de serviciu! Invidios pe succesul dumneavoas-
tră, încearcă să vă atragă într-o ceartă. Partenerul de viaţă este nemulţumit 
de faptul că trebuie să lucraţi peste program.

CAPRICORN
S-ar putea să aveţi discuţii dure cu o femeie, din cauza unor probleme de 
natură fi nanciară. Se pare că persoana respectivă întârzie să-și achite o da-
torie. În partea a doua a săptămânii sunteţi predispus la probleme de sănă-
tate sau chiar la accidente. Vă sfătuim să evitaţi călătoriile.

VĂRSĂTOR
Dacă plecaţi într-o călătorie, fi ţi prudent și nu vă grăbiţi! Există riscul să fi ţi 
implicat într-un accident de circulaţie. Ar fi  bine să evitaţi întâlnirile de afa-
ceri, pentru că nu dispuneţi de putere de convingere și riscaţi să încheiaţi 
tranzacţii dezavantajoase. Aveţi întâlniri plăcute cu prietenii. Nu vă neglijaţi 
partenerul de viaţă!

PEȘTI
Un grup de prieteni vă invită într-o excursie. Dacă acceptaţi invitaţia, s-ar 
putea ca relaţiile parteneriale să se tensioneze și chiar să aveţi o discuţie 
aprinsă. Partenerul de viaţă este nemulţumit pentru că sunteţi nevoit să vă 
împrumutaţi, deși mai aveţi și alte datorii. Vă sfătuim să vă consultaţi și cu 
ceilalţi membri ai familie și să nu luaţi o decizie de unul singur.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Abonează-te la
monitorul

¤  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

Comunicat de Presă
A fost semnat cel mai important contract de fi nanţare din istoria Turzii!

Vor fi  asfaltate străzile principale, vor fi  construite piste de 
biciclete și se va moderniza transportul public cu bani europeni!

A sosit momentul mult așteptat de toţi cetăţenii Turzii! 
După doi ani de muncă asiduă a administraţiei locale, contractele 
de fi nanţare pentru modernizarea celor 4 coridoare de mobilitate 
urbană au fost semnate astăzi, iar proiectele au o valoare 
totală de 31.355.430,65 euro. Prin aceste proiecte vor fi  
asfaltate și modernizate străzile principale pe care circulă 
mijloacele de transport în comun (cu piste de biciclete, alveole 
pentru autobuze, construirea de staţii moderne, e-ticketing, 
monitorizare video), se vor achiziţiona 20 de autobuze electrice 
și se va implementa sistemul de Bike Sharing.

1. Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată 
în zona industrială a Municipiului Turda- valoare proiect: 
4.833.552,52 euro. Prevede modernizarea Străzii 22 
Decembrie 1989 (1,575 km)

2.Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată 
în zona de est a Municipiului Turda- proiect în valoare de: 
9.866.588,20 euro. Se modernizează Piaţa Romană – str. 
Ștefan cel Mare – Calea Victoriei (3,437 km)

3.Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată 
în zona de vest a Municipiului Turda-proiect în valoare de 
8.835.555,28 euro. Cuprinde str. Alexandru Ioan Cuza – str. 
Clujului – str. Simion Bărnuţiu – str. General Dragalina – str. 
Dr. Ioan Raţiu (3,453 km)

4.Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată 
în zona centrală a Municipiului Turda – proiect în valoare de 
7.819.734,65 euro. Cuprinde str. Libertăţii – Piaţa 1 Decembrie 
1918 – str. Andrei Șaguna – str. Gheorghe Lazăr – str. Axente 
Sever – str. Avram Iancu – str. Andrei Mureșanu (2,735 km)

Detalii proiect:
Lungimea infrastructurii rutiere reabilitate: 11,2 km
Lungimea pistelor/traseelor de biciclete construite: 9,555 km
Suprafaţa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale 

construite/modernizate/extinse: 54.430 mp

Număr de biciclete (sistem bike-sharing) achiziţionate: 320 buc.
Număr de autobuze achitizionate: 20
Staţii de reîncarcare electrică achiziţionate/instalate/

construite pentru autobuzele alimentate electric: 3
Sistem de e-ticketing
 S i s tem de  î nch i r ie re  de  b i c i c le te 
(„bike-sharing”/”bike rental”)
Sistem de management al trafi cului
Acestea sunt cele mai importante proiecte din istoria 

recentă a Turzii, care vor avea cel mai mare impact asupra 
dezvoltării infrastructurii rutiere la nivelul municipiului. Durata 
de implementare a proiectelor este de 48 de luni de la data 
semnării contractelor de fi nanțare, moment în care Turda 
își va schimba complet înfățișarea.
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

CASE/CABANE

¤ 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

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 teren arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (4.7)

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

¤ Vând teren în 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 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 
613 mp, front 18 ml la drum 
judeţean, preţ 15 euro mp. 
Inf. și relaţii suplimentare 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.

¤ 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.

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.

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb apartament cu 2 ca-
mere, situat pe str. Taberei, cu a-
partament cu 2 camere în zona 
Plopilor, Calvaria. Pentru alte deta-
lii sunaţi la tel. 0726-458249. (7.7)

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

¤ 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.

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, decomandat, în cartierul 

Mărăști, zona cinema, zugrăvit, 
utilat complect, centrală proprie, 
zonă liniștită, ocupabil din 
01.07.2018. Exclus agenţii. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0758-051260. (4.7)

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

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

SERVICII

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

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

¤ Ofer servicii complete de con-
tabilitate, salarizare, resurse u-
mane, consultaţă pentru cei ce 
doresc să înceapă o afacere în 
Cluj, acte înfi inţare PFA, II, 
SRL-D, SRL, deschidere puncte 
de lucru, mă deplasez și la se-
diul dvs. Informaţii la tel. 
0757-511763. (6.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

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.

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, 1400 
cmc, pentru Dacia 1400 și alte 
piese pentru direcţie. Informaţii 
la tel. 0726-458249. (6.7)

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 suplimentare su-
naţi la tel. 0744-955625. (7.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 

baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru va-
nă, oglindă cu ramă, suporturi, du-
lăpior cu trei uși cu oglinzi, chiuvetă 
din inox cu baterie pentru bucătă-
rie. Informaţii la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (7.7)

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca PHILIPS, nou. Informaţii la 
telefon 0745-569336. (7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. (7.7)

MOBILIER

¤ 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. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-955625. (7.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând canapea extensibilă, nouă, 
culoare piersică, cuvertură vernil, în 
stare excelentă, preţ 350 RON, ne-
gociabil. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0744-440658. (4.7)

TELEFOANE

¤ Ofertă! Vând MOTOROLA MOTO 
E4 Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 13 
MP, 3 GB RAM, 5000 mAh (l-am 
primit cadou), preţ 600 RON. Pen-
tru alte informaţii sunaţi la tel. 
0741-455348. (9.15)

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. (2.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (2.20)

¤ Vând la preţ mic cărţi medicale, 
diverse specialităţi, în limba ro-
mănă, germană, engleză. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0757-551157. (7.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (7.7)

DIVERSE

¤ 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. (4.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (4.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (4.7)

¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, cu 
cameră și cauciuc, cadru de alumi-
niu, multiple poziţii, coș cu bagaje, 
copertină reglabilă, pelerină de 
ploaie, ham, centură de siguranţă 
5 puncte, frână de mână și picior, 
preţ 350 RON. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0744-955625. (7.7)

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

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

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.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichida-
tor judiciar provizoriu al Mac Lewy S.R.L. (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite) prin Încheierea Civilă nr. 996 pro-
nunţată în ședinţa din data de 07.06.2018, în dosarul nr. 
489/1285/2018, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii Mac Lewy S.R.L. (Cluj-Napoca, str. Lom-
bului, nr. 3, ap. 12, judeţ Cluj, J12/1330/2013, C.U.I. 
31552668) că faţă de aceasta a fost deschisă procedura in-
solvenţei în formă simplifi cată prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor credi-
torilor la hotărârea de deschidere a procedurii este data de 
18.08.2018;

2. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de ad-
mitere a creanţelor asupra averii debitoarei și a documen-
telor justifi cative este data de 01.08.2018;

2. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire 
și publicare a tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este data de 20.08.2018;

3. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contesta-
ţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea ta-
belului preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă;

4. Termenul pentru soluţionarea opoziţiilor, a eventua-
lelor contestaţii și pentru defi nitivarea tabelului de crean-
ţe este data de 04.10.2018.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
04.09.2018, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

¤  plăteşti doar 20 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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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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Salina Turda angajează personal pentru punctele de 
lucru Salina Turda şi Ştrand Durgău situat în Turda, Aleea 
Durgăului, nr. 4, jud. Cluj:

Punctul de lucru Salina Turda

 Femeie de serviciu – 1 post
 Cerinţele postului: minim studii generale, curs de igienă, 
seriozitate

Punctul de lucru Ştrand Durgău

 Femeie de serviciu – 3 posturi
 Cerintele postului: minim studii generale, curs de igienă, 
seriozitate

Candidaţii interesaţi pot trimite CV însoţit de scrisoare 
de intenţie la următoarea adresa de e-mail offi ce@
salinaturda.eu sau la sediul societăţii Turda, Aleea Durgăului, 
nr.7, jud. Cluj.

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a 
cărui dată va fi  stabilită de comun acord cu aceștia.

Informaţii suplimentare la tel. 0364-260.940- departament 
Resurse Umane

ANUNŢ DE ANGAJARE

Salina Turda angajează personal pentru punctele de 
lucru Salina Turda şi Ştrand Durgău situat în Turda, Aleea 
Durgăului, nr. 4, jud. Cluj:

 LUCRĂTOR ÎN BUCATĂRIE – 2 posturi

Cerintele postului: minim studii generale, curs de igienă, 
seriozitate

Candidaţii interesaţi pot trimite CV însoţit de scrisoare de 
intenţie la următoarea adresa de e-mail offi ce@salinaturda.eu 
sau la sediul societăţii Turda, Aleea Durgăului, nr.7, jud. Cluj.

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a 
cărui dată va fi  stabilită de comun acord cu aceștia.

Informaţii suplimentare la tel. 0364-260.940- departament 
Resurse Umane

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și

Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu 
Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, 
respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 
25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin 
practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitaţie publică 
pentru vânzarea următoarelor bunuri:

 Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de inventar 
– preţ de strigare 3.139.288 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 28.06.2018, ora 15:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 12.07.2018, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile 
mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 
secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.   C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator       Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și

Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu 
Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, 
respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 
25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin 
practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. 
Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform 
încheierii civile nr. 576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei 
de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 
1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

 Bunuri imobile după cum urmează:

1. Bază de producţie situată în Dej, str. Bistriţei nr. 63, 
jud. Cluj, compusă din teren în superfaţă de 5.266 mp și 
construcţii înscrise în Cartea Funciară – preţ de strigare 
275,826.00 lei + TVA;

2. Apartament situat în Cluj-Napoca, str. Mehedinţi, nr. 
23, jud. Cluj, neînscrisă în Cartea Funciară – preţ de strigare 
234,897.00 lei + TVA;

3. Garsonieră situată în Cluj-Napoca, str. Migdalului, nr. 
22, jud. Cluj, neînscrisă în Cartea Funciară – preţ de strigare 
100,543.00 lei + TVA;

4. Garaj situat în Cluj-Napoca, str. Buftea, jud. Cluj, amplasat 
pe teren închiriat – preţ de strigare 13,717.00 lei + TVA;

5. Proprietate imobiliară situată pe str. Panait Cerna – 
Splaiul Independenţei Sud, localitatea Bistriţa, jud. Bistriţa 
Năsăud, formată din teren în suprafaţă de 163 mp și 
construcţie de tip spaţiu comercial dispus pe mai multe 
nivele P+1E+M în suprafaţă de 444 mp, înscris în Cartea 
Funciară – preţ de strigare 680,667.00 lei + TVA.

6. Proprietate imobiliară situată în Bărabănt, str. A.I Cuza 
nr. 31, jud. Alba, formată din teren în suprafaţă de 1.600 mp 
și construcţie de tip sediu administrativ P+1E, înscrisă în Cartea 
Funciară – preţ de strigare 711,808.00 lei + TVA;

7. Proprietate imobiliară situată în Zalău, str. Tudor 
Vladimirescu, jud. Sălaj formată din spaţiu constând în raioane 
lapte, mezeluri,pâine la parter bloc în suprafaţă de 133 mp 
și cotă teren în suprafaţă de 56 mp (demersuri rectifi care Carte 
Funciară în curs) – preţ de strigare 266,928.00 lei + TVA;

8. Proprietate imobiliară constând în:
8.1. Balastieră situată în Someș Odorhei, formată din 

teren în suprafaţă de 4.450 mp înscris în Cartea Funciară, 
teren în suprafaţă de 7.519 mp înscris în Cartea Funciară 
și construcţii

8.2. Terenuri situate în Năpradea, în suprafaţă de 11.600 
mp, 52.700 mp și 34.800 mp, neînscrise în Cartea Funciară

- Preţ de strigare 503,511,00 lei+TVA

Licitaţia va avea loc în data de 28.06.2018, ora 15:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 12.07.2018, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.   C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator        Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CLUJ-NAPOCA
ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de Masinist Utilaje , 
perioada nedeterminata, la Sistemul de Gospodarire a 
Apelor Cluj-Napoca- Formatia Cluj

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa:  in data de 09 iulie 2018 ora 09.00
- Proba practica: in data de 10 iulie 2018 ora 13.00
- Proba interviu : in data de 12 iulie 2018 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
Conditiile specifi ce stabilite pe baza fi sei postului:
domiciliul candidatului sa fi e in Judetul Cluj
Conditiile specifi ce referitoare la studiile necesare pentru 

ocuparea postului:
- minim studii generale (8 clase)
-atestat masinist utilaje(avantaj permis conducere cat C)
- vechime min. 1 an in domeniu (excavator ,buldoexcavator, 
buldozer)

Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes –Tisa , str.Vanatorului nr.17 din Cluj –Napoca 
sau la Sistemul de Gospodarire al Apelor Cluj-Napoca cu 
sediul in localitatea Cluj-Napoca, str.Donath nr.157/A judetul 
Cluj, a dosarelor de participare la concurs este in data de 
05 iulie 2018 ora 10,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut; 
cererea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii, 
copia actului de identitate , copiile documentelor care atesta 
nivelul studiilor, specializarilor , conform cerintelor postului, 
copie carnet de munca /adeverinta care sa ateste vechimea 
in munca ,cazier judiciar in original ,adeverinta medicala care 
atesta satrea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul 
de familie al candidatului ,in original ;Curriculum vitae .

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144 sau la Cluj 
Napoca: persoana de contact : Bodea Lia, telefon : 
0264433028 ,int.144- comp. Resurse Umane) 

Prezentul anunt indeplineste prevederile OUG nr.90/2017.
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Mara: „Omrani va 
fi jucătorul nostru, 
cu siguranţă”

După ce dinamovistul Nemec a 
refuzat oferta lui Gigi Becali, se 
pare că nici Billel Omrani nu va 
ajunge sub comanda lui 
Nicolae Dică. „Billel Omrani e 
jucătorul lui CFR pentru încă un 
an. Normal că încă se judecă la 
comisii, dar noi suntem siguri 
nu stă la sută, ci un milion la 
un milion că el va continua cu 
noi și la reunire vom avea o 
discuţie mai avansată pentru 
a-și prelungi contractul și pen-
tru a opri aceste suspiciuni. Noi 
suntem siguri că va fi  un jucă-
tor foarte important pentru noi 
și în sezonul următor și suntem 
convinși că putem să-l facem să 
continue pentru mai mulţi ani. 
Dar repet, el va fi  jucătorul nos-
tru cu siguranţă”, a spus 
Bogdan Mara.

Vlad Negrean 
a revenit la ”U” Cluj
Jucătorul Vlad Negrean s-a în-
tors la Universitatea Cluj după 
un an petrecut la formaţia CS 
Știinţa Explorări Baia Mare. 
Negrean a evoluat la echipa de 
volei masculin a CS ”U” Cluj 
timp de două sezoane, între 
anii 2015-2017. „Mă bucur că 
m-am întors înapoi la 
Universitatea Cluj. Vreau să fa-
cem performanţă la echipă și 
să ajungem în clasament cât 
mai sus. M-am întors, în princi-
pal, pentru proiectul frumos pe 
care mi l-au propus cei de aici și 
vreau să mă stabilesc în cel mai 
frumos oraș al Transilvaniei și 
să-mi închei cariera la cea mai 
frumoasă echipă studenţească 
din ţară”, a declarat jucătorul 
Vlad Negrean, pentru u-cluj.ro.

Voleibaliştii de 
la ”U” participă 
la Sports Festival
În acest sfârșit de săptămână, 
14-17 iunie, municipiul 
Cluj-Napoca va fi  gazda primei 
ediţii a evenimentului „Sports 
Festival”. În cadrul „Sports 
Festival” va avea loc și o com-
petiţie ofi cială din circuitul naţi-
onal de Volei pe Plajă, organi-
zată sub egida Federaţiei 
Române de Volei. De la Clubul 
Sportiv Universitatea Cluj vor 
participa la etapa de beach vol-
ley șase echipe, trei la masculin 
și trei la feminin. Echipele ”U” 
Cluj sunt formate din: Raluca 
Bucur/ Angelica Podină, 
Alexandra Bara/ Paula Tarţa, 
Sorina Răileanu/ Adina 
Stanciu,, Dan Borota/ Vlad 
Moisa, Ștefan Someșan/ 
Alexandru Voinea, Adi Pop/ 
Cătălin Neag.

Pe scurt

Jucătoarea Simona Halep, 

numărul 1 în clasamentul 

WTA şi recent câştigătoa-

re a turneului de Mare 

Şlem de la Roland Garros, 

a declarat, miercuri, că 

în cei 20 de ani de când 

a început să practice teni-

sul a trecut prin foarte 

multe momente grele, 

însă niciodată nu a 

renunţat la acest sport.

„Pe parcursul celor 20 de 

ani de când am început teni-

sul au fost multe momente gre-

le, însă niciodată nu am spus 

că renunţ la tenis. Dacă încerci 

în fi ecare zi să te trezeşti cu 

energie şi încredere, atunci o-

rice e posibil. În viaţă duci o 

luptă cu tine mereu, pentru că 

mai apar şi gânduri negative. 

Dacă ai puterea de a te lupta 

cu tine atunci vei reuşi indife-

rent ce îţi propui”, a spus ea.

Halep a explicat că în ca-

rieră cea mai frumoasă secun-

dă a fost momentul în care a 

ridicat trofeul turneului pari-

zian. „La Roland Garros, când 

eram condusă cu 1-0 la seturi 

şi 2-0 la ghemuri, am simţit 

că dacă nu schimb tactica voi 

pierde din nou fi nala. Aşa că 

am încercat să fi u mai agre-

sivă, să merg spre fi leu, să fi u 

mai relaxată şi să dau impor-

tanţă fi ecărui punct. Pentru 

mine o secundă înseamnă 

foarte mult, practic poate 

schimba total situaţia meciu-

lui. Pot spune că o secundă 

m-a ajutat să câştig acest 

Grand Slam, mult dorit şi mult 

muncit. Cea mai fericită se-

cundă din viaţa mea a fost 

când am ridicat trofeul. Dar 

în viaţa personală pot spune 

că a fost atunci când s-a năs-

cut nepoţica mea”, a menţio-

nat Halep.

Numărul 1 mondial a pre-

cizat că fără ajutorul părinţi-

lor nu ar fi  ajuns la acest ni-

vel în tenis. "Părinţii meu au 

fost alături de mine de când 

am început tenisul. Ei m-au 

ajutat să ajung unde sunt as-

tăzi. La fel ca şi antrenorii, 

colegii, prietenii şi toţi ceilalţi. 

Pentru că atunci când intri pe 

teren eşti emoţionat, ai dureri 

de stomac, te simţi rău, dar 

ei vin cu o îmbrăţişare, cu o 

vorbă bună şi îmi dau putere 

să încerc să dau ce am mai 

bun din mine. Părinţii au fost 

mereu foarte aproape de mi-

ne, în mod special când am 

avut nevoie. M-au sprijinit fi -

nanciar ca să pot ajunge aici 

şi nu m-au certat niciodată 

când am mai pierdut câte un 

meci sau nu am făcut ce tre-

buia pe teren. Am înţelegere 

din partea lor. Ei mi-au dat 

încredere că într-o zi îmi pot 

îndeplini visul. Numai aşa 

cred că am putut ajunge la cel 

mai înalt nivel în tenis”, a ex-

plicat jucătoarea română.

Simona Halep: În 20 de ani au fost momente 
grele, dar niciodată nu am renunţat la tenis

Selecţionerul naţionalei 

masculine de handbal 

a României, spaniolul 

Xavier Pascual Fuertes, 

a încheiat pe cale amiabilă 

colaborarea cu Federaţia 

Română de Handbal, mier-

curi, după barajul 

cu Macedonia, pentru cali-

fi carea la Campionatul 

Mondial din 2019, potrivit 

paginii de Facebook a FRH.

„Mulţumesc tuturor, pen-

tru ca m-au făcut uneori să 

mă simt român. Din păcate 

noul contract cu Barcelona nu 

îmi mai permite să continui 

pe ambele fronturi. Este o des-

părţire foarte difi cilă pentru 

mine”, a precizat Xavier Pas-

cual, după meciul cu Mace-

donia de la Cluj-Napoca.

„Vreau să îi mulţumesc 

pentru tot ce a făcut în aceş-

ti doi ani şi în acelaşi timp să 

îi spun că lucrurile pe care le 

lasă în urmă sunt foarte va-

loroase şi vom ţine cont de e-

le în viitorul apropiat”, a de-

clarat preşedintele FRH, Ale-

xandru Dedu.

Tehnicianul iberic a preci-

zat că a luat de mai mult timp 

decizia de a nu continua la na-

ţionala României: „De acum 

câteva luni am luat decizia de 

a renunţa la echipa naţională 

din diferite motive, dar cel mai 

important, la reînnoirea con-

tractului cu echipa de club, FC 

Barcelona a pus condiţia să re-

nunţ la această dublă funcţie, 

antrenor de club şi selecţioner. 

Această condiţie putea fi  im-

pusă de către club încă de la 

început şi aş dori înainte de 

toate să mulţumesc clubului 

pentru că mi-a permis să pre-

iau Echipa Naţionala a Româ-

niei. Această decizie a fost cu-

noscută doar de cei foarte apro-

piaţi mie, asta pentru a nu afec-

ta buna desfăşurare a activita-

ţii echipei, sau cel puţin aceas-

ta a fost intenţia mea”.

„Vreau să mulţumesc tu-

turor acelor pe care-i consi-

der prietenii mei români: an-

trenori, conducători, arbitri, 

cei care lucrează la Federa-

ţia Română de Handbal, ca-

re m-au ajutat enorm în a-

ceastă perioadă, cu care une-

ori m-am certat, exprimân-

du-mi nemulţumirea. Vouă 

vă cer scuze, pentru că ştiţi 

că uneori sunt impulsiv în 

astfel de momente. Sper că 

nu v-am dezamagit şi să ştiţi 

de acum înainte, casa mea 

este şi casa voastră”, a mai 

spus Xavi Pascual.

Pascual a mulţumit şi fa-

nilor pentru sprijin şi a sub-

liniat că aceştia l-au făcut să 

se simtă român: ''M-aţi fă-

cut să mă simt român la fel 

ca toţi ceilalţi şi să îndrăgesc 

această ţara, care acum, da-

că-mi permiteţi, o consider 

şi ţara mea”.

„Când am preluat aceasta 

echipă naţională multă lume 

nu a înţeles, dar pentru mi-

ne era o provocare şi în tot 

acest timp am avut multe de 

învăţat. Ca peste tot, am în-

tâlnit lucruri bune şi mai pu-

ţin bune, însă va pot spune 

un singur lucru, cele poziti-

ve depăşesc de departe cele 

mai puţin bune. Mulţumesc 

pentru încrederea acordată, 

atât preşedintelui Alexandru 

Dedu, cât şi Consiliului de 

Administraţie al Federaţiei 

Române de Handbal”, a mai 

spus fostul selecţioner al echi-

pei României.

„Un loc aparte în sufle-

tul meu îl au Jjucătorii, pen-

tru care am doar cuvinte de 

laudă, deoarece sacrificiul 

şi dăruirea lor au fost ma-

xime atunci când au venit 

la lotul naţional, de acest 

lucru nu se poate îndoi ni-

meni vreodată. Vă mulţu-

mesc din suflet şi aşa cum 

v-am mai spus: 'aveţi încre-

dere şi aripile vă vor creş-

te'. A fost o onoare pentru 

mine să lucrez cu voi”, a 

conchis Xavier Pascual.

Xavier Pascual Fuertes a 

semnat pe 6 iunie 2016 un 

contract pe patru ani cu FRH, 

cu obiectivul fi nal de a califi -

ca naţionala masculină la Jo-

curile Olimpice din 2020.

Naţionala României a ra-

tat califi carea la Campionatul 

Mondial de handbal mascu-

lin din 2019, miercuri, deşi a 

învins formaţia Macedoniei 

cu scorul de 26-25 (12-11), în 

Sala Horia Demian din Cluj-Na-

poca, în manşa secundă a ba-

rajului.

Tricolorii au obţinut doar 

o victorie de palmares, având 

în vedere că în tur Macedo-

nia a câştigat cu 32-24.

Handbal masculin: Xavier Pascual 
s-a despărţit de naţionala României
După terminarea partidei România – Macedonia în manşa retur a play-off-ului Campionatului 
Mondial de handbal masculin, Xavier Pascual şi-a anunţat demisia de la echipa naţională.

Tehnicianul iberic a precizat că a luat de mai mult timp decizia de a nu continua la naţionala României
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