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Le-au tăiat curentul. Imprimeria Ardealul și-a încetat activitatea
Clădirea din cartierul Mărăşti în ca-

re îşi desfăşoară activitatea Compania 
Naţională a Imprimeriilor (CNI) Core-
si este deconectată de mai bine de 48 
de ore de la reţeaua de curent electric.

Joi dimineaţă, angajaţii Compa-
niei Naţionale a Imprimeriilor s-au 
prezentat la lucru la ora 7.00. Sa-
lariaţii CNI nu au avut ce face în 
birouri şi s-au aşezat pe treptele 
din faţa clădirii depănând amintiri 
din anii de glorie ai tipografi ei clu-
jene şi comentând la o cafea, cum-
părată din Piaţa Mărăşti, despre ce 
soluţii ar putea fi  găsite în vederea 
redresării economice a companiei.

Dintr-o bârfă în alta, angajaţii au 
afl at motivul pentru care hala, ce 
găzduieşte pe lângă birourile şi ti-
pografi a Imprimeriei Ardealul o se-
rie de fi rme care au spaţii închiira-
te acolo, a fost deconectată de la re-
ţeaua de alimentare electrică de 
miercuri de la ora 10.00. Potrivit 
unuia dintre angajaţii prezenţi la 
discuţii s-a afl at că deconectarea de 
la reţeaua de curent ar fi  fost făcu-
tă ca urmare a necesităţii trecerii de 
la un furnizor de energie la altul.

Tot în urma discuţiilor avute de 
cei prezenţi a fost vehiculată infor-
maţia potrivit căreia fi rma cu care 

era încheiat contractul de furniza-
re a energiei electrice este Imperi-
al Development SRL din Cluj-Na-
poca. Societatea comercială clujea-
nă a fost înfi inţată în 2007 şi are ca 
principal domeniu de activitate pro-
ducţia de energie electrică . Cu un 
număr de mediu de 13 angajaţi, 
Imperial Development SRL a avut 
o cifră de afaceri în 2017 de 
99.114.537, datorii de 21.546.709 şi 
un profi t net de 3.625.109 lei.

(CNI) Coresi este o societate co-
mercială cu capital integral de stat, 
având ca acţionar unic Statul Român 
reprezentat prin Ministerul Culturii.

La bohème – Giacomo Puccini

Vineri, ora 18:30 - 21:30
Opera Națională Cluj-Napoca

Declarație de Tudor Mușatescu
Sâmbătă, ora 19:00 – 20:00
Teatrul Naţional Cluj Napoca
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Evaluarea Națională, mai ușoară 
decât pe vremea bunicilor

PUG-ul Clujului, 
anulat în parte de judecători

Operații ilegale 
la Spitalul Județean din Cluj?

Un profesor clujean a adunat subiectele de matematică 
de la examenele de intrare în liceu din 1950 până 
în prezent și le-a notat în funcție de dificultate.   Pagina 6

Planul Urbanistic General a fost anulat în parte de Tribunalul 
și Curtea de Apel Cluj, pe motive de încălcare gravă 
a dreptului constituțional care apără proprietatea.   Pagina 10

Doi medici, angajați ai Spitalului din Blaj, operează 
ilegal, de peste 2 ani, la Spitalul Județean Cluj, fără 
să aibă contract cu spitalul. Pagina 2
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Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Cireșe la poarta fermei: 13 lei 
Unul dintre cei mai mari 
producători de cireșe din Cluj 
a anunțat că, în acest an, 
produsele pe seama cărora 
se fac atât de multe glume, 
vor avea un preț en gros 
de 2,2 euro. 

Totodată, dacă în anii 
precedenți primele lădițe 
de cireșe de producție 
autohtonă se găseau pe piață 
la jumătatea lunii mai, anul 
acesta cireșele de Cluj vor putea 
fi cumpărate de la tarabă abia 
din prima parte a lunii iunie.

monitorul weekendde

Locul României este în EuROpa. 
Mergi la vot în 26 mai 2019!

O campanie de informare susținută de Asociația Proiect Transilvania și Monitorul de Cluj
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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

METEO

110/210C
Înnorat

110/230C
Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

12°/21° Înnorat

12°/20° Înnorat

10°/21° Înnorat

12°/22° Înnorat

14°/24° Variabil

13°/24° Variabil

11°/22° Înnorat

12°/24° Variabil
11°/19° Înnorat

9°/16° Ploaie

10°/17° Variabil

9°/17° Variabil

11°/21° Înnorat

9°/18° Variabil

11°/19° Variabil

10°/18° Variabil
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

17 mai

1897: S-a născut chimistul 
norvegian Odd Hassel, laureat 
al Premiului Nobel pentru chi-
mie în 1969. (m. 11 mai 
1981)

1904: S-a născut actorul fran-
cez de fi lm Jean Gabin. (m. 
15 nov. 1976)

18 mai

1804: Napoleon I a fost pro-
clamat împărat al Franţei 
(1804-1814 și 20 mart.-22 
iun. 1815). A fost încoronat la 
2 decembrie 1804.

1920: S-a născut Papa Ioan 
Paul al II-lea (Karol Wojtila), 
ales suveran pontif la 16 oc-
tombrie 1978, încoronat la 

22 octombrie 1978. (m.2 
apr.2005)

19 mai

1882: A fost creată de către 
Napoleon I Bonaparte (1804-
1814 și 1 mart.-22 iun 1815) 
Legiunea de Onoare a Franţei. A 
fost decernată pentru prima oa-
ră la 14 iulie 1804.

1881: S-a născut omul politic 
Mustafa Kemal Ataturk, fonda-
torul Republicii Turcia și primul ei 
președinte (1923-1938) (m. 10 
nov. 1938)

1887: S-a născut sculptorul 
Ion Jalea, membru titular al 
Academiei Române ( m. 7 
nov. 1983).

90/190C
Înnorat

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

10°/20° Înnorat

10°/20° Înnorat

9°/18° Înnorat

10°/20° Înnorat
9°/17° Înnorat

6°/14° Ploaie

8°/15° Înnorat

7°/14° Ploaie
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Deputatul USR Emanuel 

Ungureanu a depus 

o plângere la Parchetul 

de pe lângă Tribunalul Cluj 

în cazul a doi medici, des-

pre care politicianul spune 

că de peste doi ani operea-

ză ilegal la Clinica 

Chirurgie II.

Deputatul USR Emanuel Un-

gureanu, vicepreşedinte al Co-

misiei de Sănătate din Camera 

Deputaţilor, a depus, joi, o plân-

gere penală la Parchetul de pe 

lângă Tribunalul Cluj pentru 

faptul că doi medici din Blaj ar 

fi  operat ilegal la Clinica de Chi-

rurgie nr. 2 Cluj-Napoca.

„Am depus o plângere pe-

nală la Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Cluj pentru suspi-

ciuni de abuz în serviciu, fals 

şi uz de fals. Procurorii trebuie 

să cerceteze modul în care au 

reuşit să intre într-o sală de ope-

raţii la Clinica de Chirurgie nr. 

2 din cadrul Spitalului Clinic Ju-

deţean de Urgenţă Cluj-Napoca 

doi doctori, Cosmin Raul Şan-

dor şi Mihai Nemeţi, care fi gu-

rează ca medici la Spitalul din 

Blaj. Cei doi au operat ilegal, 

din octombrie 2017, cu acordul 

şefului secţiei de chirurgie vas-

culară, Marius Fodor, deşi nu 

aveau niciun contract cu spita-

lul clujean. Există suspiciunea 

rezonabilă că cei doi au fost in-

troduşi ilegal de către Marius 

Fodor pe programul operator al 

secţiei de chirurgie vasculară 

sub pretextul efectuării unor in-

tervenţii de urgenţă în cadrul 

orelor efectuate de către aceştia 

de gardă la domiciliu. Fodor es-

te naşul lui Şandor şi i-a permis 

să opereze cazuri care nu sunt 

urgenţe medico-chirugicale, în 

afara programului de gardă, aco-

perind acest fapt cu semnătura 

şi parafa proprie”, a declarat, 

presei, Emanuel Ungureanu.

În sprijinul afi rmaţiilor sa-

le, Emanuel Ungureanu a pu-

blicat inclusiv fi lmări cu cei doi 

medici despre care se presupu-

ne că operează ilegal.

Ungureanu a depus la Par-

chetul de pe lângă Tribuna-

lul Cluj „documente, probe 

zdrobitoare, imagini, dovezi 

limpezi care ridică suspiciuni 

uriaşe cu privire la fapte pe-

nale cum ar fi : abuz în ser-

viciu în formă continuată, 

fals şi uz de fals, fapte care 

ar fi  comise de către medici 

din Spitalul Judeţean de Ur-

genţă Cluj dar şi de către ma-

nagerul acestui spital, pe nu-

me, Petru Şuşcă”.

Reprezentanţii spitalului sus-

ţin că în imaginile prezentate 

sunt neclare, iar persoanele fi l-

mate nu pot fi  identifi cate.

Directorul medical al SCJU 

Cluj-Napoca, Adela Golea, a 

declarat, joi, vor fi  făcute veri-

fi cări în legătură cu sesizările 

lui Emanuel Ungureanu.

„Conducerea Spitalului Cli-

nic Judeţean de Urgenţă 

Cluj-Napoca a hotărât să ve-

rifi ce probitatea declaraţiilor 

care însoţesc imaginile. Cali-

tatea fi lmării nu permite iden-

tifi carea clară a tuturor per-

soanelor prezente în blocul 

operator, făcând difi cil răs-

punsul corect la sesizarea pre-

sei că aceştia nu au angaja-

ment pe contract de muncă 

cu Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj-Napoca. Legis-

laţia în vigoare în ceea ce pri-

veşte activitatea medicală es-

te respectată în spital, iar co-

mitetul director este primul 

interesat să nu existe persoa-

ne în cadrul echipei medica-

le fără angajament contractu-

al cu instituţia”, a explicat 

Adela Golea, director medical 

în cadrul Spitalului Clinic Ju-

deţean de Urgenţă Cluj.

Operaţii ilegale 
la Spitalul Judeţean Cluj?
Deputat USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală 
privitoare la doi medici

Adela Golea, director medical în cadrul Spitalului Județean și Emanuel Ungureanu, deputat USR

În luna martie, Ungureanu a scos la iveală și faptul că medi-
cul Crina Melania Nistor a operat la Spitalul CFR deși nu ar fi  
avut dreptul să opereze sau să facă consultaţii oftalmologice 
în cadrul spitalului, deorece nu ar avea un contract semnat 
cu unitatea sanitară.

„Un medic care nu a practicat niciodată medicina de familie, 
ar fi  pretins în mod fals, în ultimii 10 ani că este medic oftal-
molog doar pentru a direcţiona de la cabinetele private deţi-
nute împreună cu soţul acesteia pacienţii către Spitalul CFR. 
Acolo, ulterior, îi opera, în mod ilegal, ca mâna întâi sau a 
doua, împreună cu soţul ei, medic oftalmolog califi cat și au-
torizat să efectueze intervenţii chirurgicale oftalmologice pe 
secţia Oftalmologie a Spitalului CFR”, susţinea Ungureanu.

Medicul fals de la Cluj
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Ziua de 26 mai este una 

crucială pentru modul 

în care va arăta România 

în următorii ani. 

Referendumul pe teme 

de justiţie şi alegerile 

europarlamentare le dau 

posibilitatea românilor de 

a da un mesaj clar că se 

opun corupţiei politicieni-

lor PSD. La ambele scru-

tinuri avem puterea să 

re-punem România pe un 

drum normal şi pe 

români în primul rândul 

al preocupării guvernării.

„De doi ani şi jumătate, 

PSD încearcă să îndoaie le-

gile ca să-şi facă scăpaţi in-

fractorii cocoţaţi în fruntea 

statului. Dragi români, da-
că pierdem independenţa 
justiţiei, atunci pierdem şi 
şansa pentru a avea auto-
străzi, spitale, grădiniţe şi 
şcoli. Dacă îi lăsăm pe ei să 

ne strice ţara, atunci româ-

nii sunt cei care vor plăti. 

Aşa nu se poate! Să arătăm 

lumii că noi nu suntem un 

neam de hoţi, ci un neam de 

oameni cinstiţi. Pentru toate 

acestea, pentru viitorul nos-

tru, pe 26 mai mergem să 
votăm!”, a spus preşedinte-

le Klaus Iohannis la mitingul 

PNL de la Iaşi.

Corupţia este un fl agel ca-

re ne iroseşte banii care ar 

putea fi  folosiţi pentru dez-

voltarea României. Doar un 

exemplu: Parlamentul Euro-

pean a publicat în 2016 un 

studiu al Rand Corporation 

în care costul direct al corup-

ţiei în România este estimat 

la aproximativ 24 miliarde 

euro pe an. Cu această sumă 

ar putea fi  construite sute de 

spitale judeţene sau mii de 

kilometri de autostradă.

Acest fl agel poate fi  stopat 

votând „DA” la fi ecare dintre 

cele două întrebări de la re-

ferendumul pe teme de justi-

ţie, convocat de preşedintele 

Klaus Iohannis. Prima între-

bare – sunteţi de acord să se 

interzică amnistia şi graţierea 

pentru corupţi? A doua între-

bare – sunteţi de acord să se 

interzică ordonanţele de ur-

genţă în domeniul justiţiei? 

Sunt întrebări simple, clare, 

pe care orice român le înţe-

lege. Sunt despre viitorul fi e-

căruia şi despre corectitudi-

ne în viaţa publică.

PNL şi-a asumat clar o le-

gislaţie corectă, pentru a avea 

o ţară în care regulile să fi e 

respectate. PNL a purtat zil-

nic lupta parlamentară cu 

PSD şi a reuşit să stopeze o 

parte din asaltul lui Liviu 

Dragnea asupra justiţiei.

Aplicarea recomandărilor 

Comisiei Europene şi ale Co-

misiei de la Veneţia, susţinu-

te şi asumate de PNL, vor 

duce la reducerea pierderilor 

din corupţie. De exemplu, 

numai într-un singur an, pre-

judiciile provocate de fapte 

de abuz în serviciu au ajuns 

la 100 de milioane de euro. 

Comisia Europeană se opu-

ne clar în aceste zile reduce-

rii pedepselor pentru abuzul 

în serviciu, pe baza noului 

Cod Penal promovat de PSD 

în Parlament. PNL s-a opus 

ferm, a votat împotrivă şi a 

contestat la Curtea Constitu-

ţională acest nou Cod Penal. 

Recuperarea banilor în viitor 

este posibilă prin revenirea 

la o legislaţie normală, asu-

mată fără echivoc de PNL.

Corupţia PSD blochează 

şi atragerea fondurilor euro-

pene în multe părţi din ţa-

ră. Cu toate acestea, prima-

rii liberali au atras fonduri 

europene în valoare de su-

te de milioane de euro. Unii 

dintre aceşti primari de suc-

ces sunt astăzi pe lista PNL 

pentru europarlamentare. 

„Europa înseamnă civiliza-

ţie, Europa înseamnă calita-

tea vieţii. Ne propunem să 

fructifi căm toate resursele ca-

re ne sunt puse la dispozi-

ţie, nu cum se întâmplă as-

tăzi, în care miliarde de eu-

ro sunt ţinuţi la graniţa ţă-

rii, fără nici un fel de şansă 

de a putea să îi aducem în 

ţară, din cauza incompeten-

ţei şi centralismului birocra-

tic al unor guvernanţi”, a 

afi rmat preşedintele PNL Lu-

dovic Orban.

Alegerile europarlamen-

tare şi referendumul pe te-

me de justiţie din 26 mai fac 

parte dintr-un proces mai 

larg de însănătoşire politică 

a României, urmând alege-

rile prezidenţiale, locale şi 

parlamentare. Votând ”DA” 

la ambele întrebări de la re-

ferendum şi votând pentru 

PNL putem face primul pas 

pentru stoparea corupţiei şi 

pentru a avea o Românie ca-

re să se apropie de standar-

dele de viaţă ale Uniunii Eu-

ropene. Vom spune „DA” 

acestei Românii Europene în 

26 mai. 

Votează „Da” la referendum, votează 
pentru Europa. Corupția ne arde la buzunar

Publicat de S.C. Monitorul de Cluj S.R.L. la comanda  Par  dului Național Liberal (PNL). CUI mandatar fi nanciar coordonator: 41190007. Tiraj: 3001 exemplare.

Publicat de SC Monitorul de Cluj S.R.L. la comanda PRO România CUI mandatar fi nanciar: 41190009. Tiraj: 3001 exemplare.

În urma celor mai 

recente evoluţii politi-

ce, PRO România Cluj 

ia atitudine şi atenţio-

nează coaliţia de guver-

nare PSD-ALDE că riscă 

să compromită total 

relaţia ţării noastre 

cu Uniunea Europeană.

PRO România şi-a asu-

mat identitatea politică a 

unui partid care susţine pro-

iectul european şi pentru 

care parteneriatul cu cele-

lalte state membre ale Uni-

unii Europene este crucial 

în asigurarea credibilităţii 

şi a dezvoltării României.

„S-a ajuns mult prea de-

parte în dezinformarea cu 

privire la Uniunea Europea-

nă. Probabil în afara unui 

grup restrâns care contro-

lează acum principalul par-

tid de guvernare, absolut 

nimeni nu are de câştigat. 

E păcat că relaţia Români-

ei cu Uniunea Europeană e 

compromisă de PSD de dra-

gul unei campanii electo-

rale la finalul căreia oricum 

vor ieşi învinşi”, a decla-

rat Aurelia Cristea, coordo-

nator PRO România Cluj.

Cristea a mai adăugat că 

„pe lângă această campa-

nie negativă la adresa 

Bruxellesului, deciziile pri-

vind Codurile Penale pun 

în real pericol statutul nos-

tru în Uniunea Europeană”.

Zilele trecute, Comisia Eu-

ropeană anunţa că, în lipsa 

îmbunătăţirilor privind in-

dependenţa judiciară, acti-

varea Articolului 7 din Tra-

tatul UE ar putea fi  luată în 

considerare. Documentul ara-

tă că România trebuie să res-

pecte angajamentele asuma-

te în momentul aderării. Tot-

odată, amendamentele la Co-

durile Penale adoptate de 

Parlamentul României repre-

zintă motive de îngrijorare.

„Realitatea tristă e că 

PSD ne înscrie pe axa Bu-

dapesta – Varşovia privind 

modul în care înţelege de-

mocraţia, iar atitudinea 

actualului Guvern e în to-

tală contradicţie cu valo-

rile europene, pe care ro-

mânii le susţin cât se poa-

te de clar. Tocmai de ace-

ea, PRO România este vo-

cea celor mulţi, vocea ce-

lor care nu vor ca ţara 

noastră să fie ruptă de U-

niunea Europeană”, a mai 

arătat fostul ministru.

Semnal de alarmă al PRO România Cluj: 
PSD izolează România de statele europene!
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Preşedintele ALDE, 

Călin Popescu 

Tăriceanu, spune 

că vicepreşedintele 

Comisiei Europene 

Frans Timmermans 

foloseşte funcţia pe 

care o are pentru a –şi 

face campanie electora-

lă atacând România 

şi ar fi trebuit 

să îşi dea demisia.

„Dl. Timmermans este 

în campanie electorală şi 

el. În mod normal dl. 

Timmermans trebuia să îşi 

dea demisia din calitatea 

de membru al Comisiei, de 

prim-vicepreşedinte, ca să 

intre în campanie, pentru 

că există şi un angajament 

etic al membrilor Comisiei 

că nu fac politică. Deci, 

vrea să facă politică, îşi dă 

demisia şi face campanie. 

E dreptul lui, dar nu în ca-

litate de comisar european. 

Scrisoarea Comisiei dove-

deşte lipsă de obiectivita-

te, lipsă de informare şi un 

amestec nepermis, încăl-

cându-se principiul separa-

ţiei puterilor, pentru că una 

din recomandări este să nu 

se promulge Codul penal şi 

Codul de procedură pena-

lă care au fost adoptate de 

Parlament. Eu cred că da-

că vreun politician în ţara 

lui de origine ar face astfel 

de declaraţii ar fi sancţio-

nat imediat şi foarte dras-

tic”, a declarat Tăriceanu.

Preşedintele ALDE spu-

ne că, în Olanda, Frans 

Timmermans este la o co-

tă politică scăzută şi asta 

explică toate atacurile sa-

le politice.

„Deci dl. Timmermans 

este în campanie, partidul 

domniei sale are o cotă, o 

performanţă foarte slabă 

în Olanda şi atunci, nea-

vând în viitoarea Comisie 

posibilitatea unui sprijin 

consistent din partea pro-

priului partid şi a grupu-

lui parlamentar, a luat cam-

pania pe cont propriu. El 

îşi face campanie acum pe 

persoană fizică, din pos-

tura de prim-vicepreşedin-

te al Comisiei, atacând Ro-

mânia şi o serie de măsuri 

legislative care s-au luat şi 

care nu sunt de resortul 

legislaţiei europene, ele 

sunt de resortul legislaţiei 

şi atribuţiilor naţionale”, 

a explicat Tăriceanu.

O reacţie dură a venit şi 

din partea europarlamenta-

rului Norica Nicolai, care a 

explicat prevederile de ba-

ză ale tratatelor europene, 

pe care Frans Timmermans, 

apparent, nu le cunoaşte.

„Din fericire, nu există ni-

cio şansă reală pentru cine 

ştie tratatele de funcţionare 

ale Uniunii Europene şi vor-

beşte pe lege pentru că as-

ta este baza juridică după 

care funcţionăm. Acest rule 

of law framework de care 

vorbeşte domnul Timmer-

mans presupune trei etape. 

În primul rând, discuţii cu 

statul membru, după care o 

serie de recomandări care 

trebuie îndeplinite şi abia, 

în ultimul moment, după o 

procedură se poate activa 

Articolul 7. Dar, având în 

vedere că nu toate ţările sunt 

supuse voinţei domnului 

Timmermans, nu se va în-

truni niciodată. Ei au încer-

cat să activeze pentru Polo-

nia şi Ungaria şi nu au reu-

şit. Niciodată nu vor reuşi 

să activeze articolul 7 în for-

mulele corecte, juridice, pre-

văzute în Tratat. Sunt ame-

ninţări electorale, care după 

părerea mea pe domnul 

Timmermans şi pe alţii îi 

dezonorează. Mai spun ce-

va, că domnii din vest au 

aici, în zona estică a Uniu-

nii Europene, un comporta-

ment hegemonic de vătaf şi 

asta nu este Uniune Euro-

peană. Dar, din fericire, aceş-

ti lideri ca Timmermans şi 

alţii sunt trecători”, a preci-

zat Norica Nicolai.

Călin Popescu Tăriceanu, reacție dură 
la adresa lui Timmermans: Este în campanie 
electorală. Trebuia să şi dea demisia!

Comandat de Par  dul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), Cod unic de iden  fi care al mandatarului fi nanciar 41190002. Tiraj: 3001 exemplare.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca caută constant 

soluţii pentru revigorarea 

trafi cului infernal din oraşul 

de pe malul Someşului Mic.

După proiectele tren metro-

politan – metrou, Centură Me-

tropolitană, dezvoltarea fl otei 

de autobuze şi implementarea 

benzilor dedicate pentru trolei-

buze şi autobuze, Emil Boc pro-

pune să ia fi inţă cadrul legal 

pentru a putea emite autoriza-

ţii de taxi pentru autoturisme-

le electrice. Acesta doreşte efi -

cientizarea trafi cului, dar şi 

creşterea treptată a transportu-

lui nepoluant. Mai în glumă, 

mai în serios, primarul a po-

menit şi despre un proiect cu-

rajos al unei fi rme uriaşe de 

maşini, idee pe care o vede im-

plementată şi pe meleagurile 

noastre peste câteva decenii.

„Deocamdată nu s-au inven-

tat maşinile cu autopropulsie, 

deşi am văzut într-un material 

pe internet de la ceva fi rmă ma-

re de maşini că deja se lucrea-

ză în faza experimentală la acel 

gen de maşini cu decolare pe 

verticală, te duci prin aer şi ate-

rizezi, un fel de elicopter pe pa-

tru roţi. Se va ajunge şi acolo, 

eu cred că şi noi mai prindem 

ceva din vremurile acestea, de-

ja automobilele fără şofer sunt 

testate pe scară largă şi vor de-

veni de consum”, a precizat edi-

lul la o emisiune radio, mode-

rată de Lucian Danciu.

Acesta din urmă a prins mo-

mentul oportun pentru a face 

o glumă pe seama celor decla-

rate de Emil Boc. „Dar şi acum 

vin băieţii de la ridicări, de la 

RADP, se ridică maşina şi o duc 

la IRA, plăteşti 580 de lei s-o 

recuperezi!”, a punctat Danciu, 

glumă gustată şi de primarul 

municipiului Cluj-Napoca.

Pe un ton mai serios, edilul 

a precizat, din nou, că trebuie 

să vină şi rândul taximetrelor 

electrice, mai ales că numărul 

maşinilor la Cluj-Napoca a ajuns 

de la 56.000 la circa 200.000 în 

prezent, lăsând urme în sănă-

tatea noastră, efectele resimţin-

du-se în timp. „Cluj-Napoca 

trebuie să fi e un oraş-model 

pentru România şi un model 

de bună practică la nivel euro-

pean!”, afi rmă Emil Boc.

Proiectul futurist 
pe care Boc îl vede 
implementat la Cluj Bianca PREDA

eveniment@monitorulcj.ro

De ce nu e interesată 

nicio fi rmă să expertize-

ze pista Aeroportului? 

De ce se scumpeşte 

de la o lună la alta? 

De ce o expertiză similară 

a costat mult mai puţin?

Anul trecut, în octombrie, 

Consiliul Judeţean Cluj anun-

ţa că este dispus să plătească 

peste 12.000 de euro pe ser-

vicii de expertiză tehnică la 

pista aeroportului. Acum, va-

loarea contractului s-a dublat 

şi a ajuns la 26.500 de euro. 

Forul judeţean a (re)lansat 

anunţul de achiziţie. Repre-

zentanţii instituţiei insistă să 

spună că la acest obiectiv s-au 

făcut lucrări de mântuială.

Consiliul Judeţean caută ex-

perţi care să expertizeze pro-

iectul tehnic şi lucrările efec-

tuate la pista aeroportului în 

anul 2015. Valoarea estimată 

a contractului este de 125.000 

lei fără TVA (26.500 euro).

Alba neagra cu expertizele

Tişe susţinea că reprezen-

tanţii aeroportului “au exerci-

tat presiuni asupra expertului 

tehnic care a fost intimidat şi 

nu şi-a mai îndeplinit obligaţi-

ile contractuale de întocmire a 

expertizei”, motiv pentru care 

a relansat anunţul de achiziţie. 

În replică, reprezentanţii aero-

portului susţineau că motivul 

real al nerealizării expertizei a 

fost lipsa competenţelor exper-

tului pe piste de aviaţie.

Potrivit caietului de sarcini, 

expertiza va cuprinde două 

component şi anume: exper-

tizarea tehnică a proiectului 

care a stat la baza execuţiei 

lucrărilor şi expertizarea teh-

nică a execuţiei lucrărilor.

CJ nu recunoaşte calitatea 
lucrărilor la pistă

Consiliul Judeţean susţine 

că în DALI şi proiectul tehnic, 

elaborate în anul 2015, se pre-

cizează următoarele: “calea 

de rulare Delta prezintă dete-

riorări/degradări (...) crăpă-

turi, fi suri, eroziuni, decolma-

tări ale rosturilor”.

Prin expertiză, Consiliul 

Judeţean cere verifi carea ca-

lităţii proiectului, expertiza-

rea tehnică a lucrărilor execu-

tate (verifi carea calitativă şi 

cantitativă a lucrărilor execu-

tate, verifi carea materialelor 

puse în operă, catalogarea fi -

surilor identifi cate).

“Expertiza va detalia lu-

crările executate de calitate 

necorespunzătoare, dacă es-

te cazul, cauzele care au con-

dus la executarea de lucrări 

necorespunzătoare (greşeli 

de proiectare, execuţie) dacă 

este cazul, măsuri de reme-

diere a neconformităţilor”, 

transmite instituţia.

Recepţie cu forţa

De cel puţin doi ani, pre-

şedintele Consiliului Judeţean, 

Alin Tişe, a refuzat constant 

să recepţioneze lucrările la 

noua pistă de la aeroport, ca-

re a costat 50 de milioane de 

euro, sub pretextul unor lu-

crări de mântuială şi apariţi-

ei unor fi suri în dalele de be-

ton. Consiliul Judeţean a fost 

obligat atât de Tribunal, cât 

şi de Curtea de Apel Cluj, să 

facă recepţia la pistă.

Reamintim, că de doi ani 

de zile, Alin Tişe încearcă 

să schimbe conducerea exe-

cutivă a Aeroportului Inter-

naţional „Avram Iancu! 

Cluj-Napoca.

Expertiza CJ la pista Aeroportului 
îşi dublează valoarea din 6 în 6 luni

DAVID CICEO | directorul Aeroportului 
Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca 

 „Este cea mai bună pistă din România. Principalul 
nostru scop este desfăşurarea zborurilor în siguranţă 
şi securitate. Imediat după terminarea lucrărilor, 
în anul 2013, o expertiză a atestat conformitatea 
și calitatea lucrărilor efectuate. Pista de decolare-
aterizare a Aeroportului îndeplinește toate condițiile 
de desfășurarea a activității de trafi c aerian în condiții 
de siguranță și securitate, fi ind certifi cată de către 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română“
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Sorin Borodi, un profesor 

din Dej, a adunat subiectele 

de matematică de la exame-

nele de intrare în liceu din 

1950 până în prezent şi le-a 

notat în funcţie de difi culta-

te, apoi le-a comparat. Ce a 

descoperit este uluitor!

An după an, profesorul de 

matematică Sorin Borodi, de 

la Liceul Teoretic „Alexandru. 

Papiu Ilarian” din Dej, primea 

de la părinţi aceeaşi întrebare: 

Domnî profesor, ce părere aveţi 

despre subiectele din acest an? 

S-a dat greu sau uşor? „Mă 

simţeam ca un diletant. În ur-

mă cu câţiva ani, s-a produs 

un declic”, îşi aminteşte Boro-

di, potrivit republica.ro.

Atunci s-a decis să strângă 

toate subiectele de la exame-

nele de intrare la liceu – fi e că 

se numeau de admitere, Capa-

citate sau Evaluare Naţională, 

care s-au dat de-a lungul tim-

pului în România, să le evalu-

eze cât mai obiectiv şi să le 

noteze în funcţie de gradul de 

difi cultate. Însă misiunea s-a 

dovedit a fi  una complicată.

„Sursele sunt foarte diver-

se, sunt cel puţin patru sau 

cinci. Eu eram în posesia uno-

ra, nu foarte multe. Pe alte-

le le-am găsit prin numerele 

vechi din Gazeta Matemati-

că, iar unele mi-au fost tri-

mise de profesori, în general 

profesori în vârstă, care le 

mai aveau încă. Nu era un 

loc în care să fi e toate adu-

nate, nu există o bază de da-

te naţională care să fi e adu-

să la zi”, spune profesorul. 

Această muncă de strângere 

a subiectelor a durat o vară 

întreagă. În urma ei a reuşit 

să găsească subiectele de la 

admiterea la un liceu militar 

date în 1933, dar şi marea 

majoritate a subiectelor date 

din 1954 până în 2017.

Evaluarea Naţională 
2017. Subiecte de 4,11 
la matematică

După ce a făcut rost de su-

biecte, profesorul Borodi a în-

ceput să stabilească criterii de 

notare unitară a difi cultăţii 

pentru fi ecare subpunct. A ce-

rut apoi opinia altor profesori 

de matematică. Sistemul său 

de notare a fost confi rmat. El 

acordă o notă fi ecărui sub-

punct în parte, apoi face me-

dia notelor.

„Am vrut să pun un eta-

lon la expresia de simplu sau 

complicat. Am zis: Cât de 

complicat? Să luăm o ecua-

ţie: x+4=10. Îi dau unu co-

efi cientul de difi cultate şi da-

că a fost în 1950, şi dacă a 

fost în 2000. Următoarea ca 

grad de difi cultate primeşte 

2. Şi tot aşa până la 10”, spu-

ne Borodi, specialist în didac-

tica matematicii. În subiec-

tele date înainte de Revolu-

ţie la examenul de admitere 

la liceu, întâlneai şi subiecte 

de 10, de olimpiadă, iar me-

dia generală pe examen era 

între 8 şi 9. După Revoluţie, 

numărul subpunctelor a în-

ceput să crească, iar difi cul-

tatea să scadă dramatic. So-

rin Borodi a notat-o în 2017 

cu 4,11. Un minim istoric.

O şablonizare periculoasă 
de la an la an

Subiectele nu sunt doar 

mult mai uşoare, dar ele res-

pectă acelaşi şablon în fie-

care an. Un şablon care, spu-

ne profesorul, îi descurajea-

ză pe copii să înveţe şi să 

gândească.

„Pentru copiii de această 

vârstă nu există lucruri în a-

fara concretului, în afara rea-

lului. Şi ce li se cere să facă? 

Găsiţi un număr, găsiţi două 

numere, găsiţi trei numere. 

Culegerile şi auxiliarele abun-

dă în aceste probleme cu to-

tul şi cu totul neatractive. Iar 

astfel de cerinţe fără legătură 

cu realitatea şi cu viaţa au co-

borât până la clasa a patra. 

Copilul, oricât ar de entuzi-

ast, abandonează”, crede el, 

relatează republica.ro.

„Soluţia este să schimbi 
din rădăcini felul 
în care se predă 
matematica în România”

În ciuda scăderii gradului 

de difi cultate al subiectelor, 

la Evaluarea Naţională la lim-

ba română 85,9% dintre can-

didaţi au luat note de trecere, 

la matematică doar 65,9% au 

obţinut note peste 5.

Soluţia nu este să creşti 

gradul de difi cultate al subiec-

telor peste noapte.

„Soluţia este să schimbi 

din rădăcini felul în care se 

predă matematica în Româ-

nia. Profesorii trebuie să îşi 

schimbe stilul de predare. Tre-

buie să lege matematica de 

concret, de lucrurile din jur. 

Matematica trebuie să dezvol-

te gândirea, găsirea de solu-

ţii. Acum copiii termină cla-

sa a opta, iau medie mare la 

un examen la care ştiu reţeta 

şi nu fac decât să îşi întăreas-

că convingerea că matemati-

ca nu are legătură cu realita-

tea, că e un fel de Sudoku”, 

este de părere profesorul.

Evaluarea Naţ ională ,
mai uș oară  decâ t
pe vremea bunicilor
Un profesor clujean a adunat subiectele 
de examene din ultimii 70 de ani

SORIN BORODI | 
profesor 
de matematică

 „Profesorii trebuie 
să își schimbe stilul 
de predare. Trebuie 
să lege matematica 
de concret, de 
lucrurile din jur. 
Matematica trebuie 
să dezvolte gândirea, 
găsirea de soluții. 
Acum copiii termină 
clasa a opta, iau 
medie mare la un 
examen la care știu 
rețeta și nu fac decât 
să își întărească 
convingerea 
că matematica 
nu are legătură 
cu realitatea, că e 
un fel de Sudoku“

Ecaterina Andronescu, 

ministrul Educaţiei, 

a declarat că va rezolva 

în acest problema şcolilor 

care au toaletele în curte.

„Anul acesta avem 65 mili-

oane de lei pentru acest su-

biect. Este elaborat draftul de 

hotărâre de guvern, el va intra 

în guvern în următoarele săp-

tămâni, pentru că trebuie să 

obţinem semnăturile de la cei-

lalţi colegi miniştri. Sperăm să 

rezolvăm toate problemele de 

acest fel, cu resursele pe care 

le avem, pentru că este gândit 

un sistem modular, care are di-

mensiuni proporţionale cu nu-

mărul copiilor din şcoală. Vom 

trimite banii la inspectorate şi 

prin inspectorate la primării. 

Patrimoniul şcolilor este la pri-

mării şi primăria este singura 

structură administrativă care 

poate să facă investiţii în şcoa-

lă”, a declarat ministrul.

Toţi miniştrii Educaţiei din 

ultimii ani au făcut declaraţii si-

milare, dar problema toaletelor 

neconforme s-a menţinut.

De altfel, România e frunta-

şă în UE şi la capitolul gospo-

dării cu toaleta în curte.

De asemenea, la începutul 

acestui an, ministrul Finanţe-

lor, Eugen Teodorovici, a decla-

rat că cele circa 1.400 de şcoli 

care au în prezent toaletele în 

curte vor primi circa 10.000 de 

euro pentru achiziţionarea, pâ-

nă la fi nalul anului, de contai-

nere moderne, cu baie, ce vor 

fi  montate lângă şcoală şi va fi  

construit un pasaj pentru a pu-

tea trece copiii.

„Pot să vă spun că sunt în-

că 1.400 şi ceva de şcoli care 

sunt în această situaţie neplă-

cută (cu WC în curte). Până la 

fi nal de an este obligatoriu ca 

toate aceste şcoli să nu mai ai-

bă această situaţie. Şi cum? Se 

vor aloca, am făcut un program 

care se lansează imediat. Un-

deva la 10.000 de euro va ve-

ni pe fi ecare şcoală pentru a 

pune lângă şcoala respectivă 

acele containere moderne care 

sunt prevăzute cu partea de ba-

ie...Cel puţin...Cam asta este 

suma estimata. Primăria care 

are grijă de şcoală va avea a-

ceastă sumă. Vom impune acel 

format tip să nu ne trezim cu 

fel de fel de astfel de achiziţii. 

Lipit de şcoală, facem racordul 

necesar fi e la reţea de apă, ca-

nalizare, dacă are, dacă nu fo-

să, şi, desigur un pasaj prin ca-

re copiii trebuie să treacă. Da-

că este o şcoală veche undeva 

într-o comună, nu poţi să spargi 

zidul. Faci un pasaj de trecere 

pentru ca acel copil care iese 

să nu fi e plouat, să stea în frig. 

Până la fi nal de an aceste 1.400 

de şcoli în acest fel pot toate 

să fi e într-o situaţie corectă", a 

explicat Teodorovici.

În ciuda faptului că în Cluj 

se fac investiţii după inves-

tiţii, în acest moment există 

23 de şcoli care nu au toa-

letă în interior.

Ministrul Educaţiei 
promite că rezolvă 
situația școlilor cu WC în curte
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Clasa profesorilor Filip 

Odangiu şi Sinkó Ferenc 

a vorbit din sufl et despre 

facultatea care i-a format.

O nouă generaţie de ac-

tori va ieşi de pe băncile Fa-

cultăţii de Teatru şi Film din 

Cuj-Napoca. Sunt trei clase 

de viitori actori şi una de vi-

itori regizori. Ei au dorit să 

împartă cu publicul gându-

rile lor înainte să se avânte 

pe scene din întreaga lume.

Facultatea de Teatru şi Film 

nu este pentru oricine. În fi -

ecare an se prezintă la admi-

tere sute de tineri care se văd 

pe scenă, dar foarte puţini 

sunt acceptaţi. Cei trei ani de 

formare sunt grei, plini de re-

petiţii, de texte de învăţat, de 

nopţi nedormite, dar în ace-

laşi timp aici au găsit prieteni 

pe viaţă, s-au descoperit pe 

sine, au fost mereu surprinşi 

de bucuriile vieţii de actor.

Acum se apropie de fi na-

lul celor trei ani de studiu şi 

fi ecare are un amalgam de 

sentimente în sufl et. Se pre-

gătesc pentru licenţă, dar şi 

pentru Galactoria, festival de-

dicat specialiştilor în dome-

niul artelor spectacolului (şi 

nu numai), precum şi publi-

cului larg, unde viitorii absol-

venţi vor juca spectacolele pe 

care le-au pregătit în aceşti 

trei ani pentru ultima dată. 

Galactoria va avea loc în pe-

rioada 27 mai – 5 iunie.

„Nuanţe şi dimensiuni noi”

„Când am decis să mă în-

scriu la Facultatea de Teatru 

şi Film, habar nu aveam ce 

înseamnă asta sau ce avea să 

însemne asta pentru mine. A 

dat Domnul şi am intrat. Am 

afl at ulterior cu ce se manân-

că meseria asta! Văd faculta-

tea ca pe o piscină cu multe 

bile colorate, unde fi ecare co-

leg şi profesor are culoarea 

lui unică şi odată ce te arun-

ci în piscină asta, devii şi tu 

o mingiuţă colorată şi capeţi 

nuanţe şi dimensiuni noi. Nu 

am aşteptări de la viitor, pen-

tru că aşa e mai uşor să de-

păşeşti eşecurile. Pot să zic 

că ţin atât de teatru cât şi de 

muzică, vreau doar să-mi fac 

treaba în continuare cât de 

bine posibil, şi dacă se poa-

te, să-i ajut şi pe alţii” (Ale-

xandru Condurat).

Facultatea de teatru, 
ca şcoala de şoferi

„Am început facultatea cu 

gândul de a o termina. Îmi 

doream să fac meseria asta, 

iar acest sentiment a crescut 

odată cu trecerea anilor. E ade-

vărat că au fost momente în 

care îmi venea să spun nu e 

de mine. Din fericire, am ajuns 

la sfârşitul drumului. Acum, 

la fi nal, din fericire, încă îmi 

doresc mult să practic aceas-

tă meserie. Facultatea de tea-

tru este ca şcoala de şoferi. 

Instructorul te învaţă baza, 

dar adevărata şoferie este în 

trafi c. (David Constantinescu)

Frica de ceea ce urmează

„Am ales să urmez aceas-

tă facultate împinsă fi ind de 

multă curiozitate şi de dorin-

ţa de a mă dezvolta în acest 

domeniu. Mi-a fost frică de 

ceea ce urma să vină. Au a-

părut multe schimbări în via-

ţa mea la începutul facultăţii. 

Pe scurt, eram plină de gân-

duri mixte care se schimbau 

pe parcurs, până au ajuns să 

se stabilizeze cât de cât. Acum 

mi-e frică de ceea ce urmea-

ză. Vreau să mă angajez, să 

pot să practic în continuare 

meseria pe care mi-am ales-o 

şi pe care o respect, însă sunt 

conştientă ce înseamnă a-ţi 

câştiga pâinea din această me-

serie, iar asta mă descurajea-

ză uneori. Totodată, doresc să 

îmi continuu studiile în acest 

domeniu, să urmez masterul. 

(Anette Marka)

Sacrifi ciul în meserie

„Când am intrat la facul-

tate nu ştiam, în mod evident, 

mai nimic din ceea ce urma 

să se întâmple aici în urmă-

torii trei ani. Nu ştiam cu ce 

se mănâncă actoria, ce în-

seamnă, ce îţi poate oferi şi 

ce îţi poate lua. Auzisem vag 

nişte poveşti în care nu mă 

încredeam neapărat. Cert e că 

aici m-am format nu numai 

ca actor, cât m-am format ca 

om. Am învăţat ce înseamnă 

a fi  acolo pentru celălalt, nu 

pentru tine, ce înseamnă sa-

crifi ciul în meserie, ce înseam-

nă să dai tot fără să aştepţi 

ceva la schimb şi, cel mai im-

portant, am realizat faptul că 

fi ecare lucruşor pe care îl faci 

în viaţa asta îl faci căutân-

du-te pe tine. Pe viitor asta 

plănuiesc, să continuu aceas-

tă căutare". (Miruna Lazăr).

Pofta de a juca 
şi de a împărtăşi

„Începutul înseamnă ne-

cunoscut, aşa zisul sfârşit în-

seamnă necunoscut. Asta es-

te provocarea supremă cu 

care am intrat în facultate şi 

cu asta ies. La început aveam 

curiozitatea de a investiga 

nebuloasele actoriceşti dar 

aveam tendinţa de a preme-

dita lucrurile şi a încerca să 

le controlez, pentru că mi-e-

ra frică. Acum la fi nal frica 

a lăsat loc poftei de a juca 

şi bucuriei de a împărtăşi”. 

(Diana Ioana Licu)

Facultatea ca o călătorie cu 
barca pe o mare neliniştită

„Dom’le, am intrat în fa-

cultate cu frica pe care o ai 

când te urci de pe mal într-o 

barcă ce tremură şi stai cu un 

picior pe mal şi cu celălalt în 

barca plină de frânghii şi un-

diţe. Cu frică priveam marea 

care se pierdea în cer şi cu fri-

că mi-am făcut curaj să mă 

desprind de mal şi să încep 

să vâslesc printre valurile spu-

moase ale călătoriei care abia 

începea. Călătorie pe care toţi 

colegii mei o purtau pe buze. 

A fost furtună, ne-am bucu-

rat de fi ecare răsărit, au tre-

cut păsări călătoare peste noi, 

a îngheţat marea, am găsit sti-

cluţe cu mesaje strecurate ti-

mid în ele şi am pescuit zi şi 

noapte până am zărit în ori-

zont celălalt mal. Acum, cu 

tot cu frică atingem ţărmul ăs-

ta necunoscut şi cred că abia 

asteptăm să vedem ce ne pre-

găteşte continentul ăsta pe ca-

re, Doamne ajută, o să ne 

plimbăm împreună!”. (Delia 

Tărcăoanu)

Nu este de ajuns să fi i 
un copil zvăpăiat şi liber

„Atunci când am afl at că 

am fost admisă, m-a cuprins 

o fericire inexplicabilă, aveam 

încredere în mine, poftă de 

viaţă, mă simţeam puterni-

că… dar pe parcurs mi-am dat 

seama că nu este de ajuns să 

fi i un copil liber şi zvăpăiat 

care face lucrurile aşa cum le 

simte. Încă lucrez la asta. Chiar 

şi aşa, pe prag de terminare, 

cred că această muncă cu mi-

ne însămi, nu s-a terminat şi 

nici nu se va termina vreoda-

tă”. (Flavia Perşa)

De la corporatist la artist

„Am început această fa-

cultate la 30 de ani. Poves-

tea clasică a corporatistului 

care are un job comod şi bi-

ne plătit care vrea să facă 

altceva. Am vrut să mă în-

drept spre teatru, pentru a 

spune lucrurile care merită 

spuse. Acum, la terminarea 

facultăţii, cred toate aceste 

lucruri care erau intuiţii stră-

vezii au căpătat un soi de 

limpezire (care nu e una fi-

nală, bineînţeles), care mi-a 

fost oferită de teatru, colegi 

şi profesori. Dacă înainte de 

a începe această facultate 

lucrurile pentru mine ară-

tau bine pe foaie şi înăun-

trul meu era un orizont în-

chis. Acum, deşi pe foaie lu-

crurile arată prost (în aceas-

tă profesie, matematic vor-

bind, lucrurile sunt incerte) 

sunt ceva mai împăcat. La 

drum!" (Răzvan Târnovan)

Conexiune 
care transcede concretul

„Când am intrat la facul-

tate mi-a fost teamă în pri-

mul rând de faptul că vârsta 

ar putea fi  un impediment, 

că nu o să mă pot ridica din 

anumite puncte de vedere la 

nivelul colegilor mei mai ti-

neri cu aproape opt ani. De-

cizia de a da la Cluj, deşi 

sunt din Bucureşti, a venit 

luând în considerare disci-

plina, programa şi faptul că 

îmi doream în primul rând 

să descopăr, nu să mă ex-

pun. În plus Commedia 

dell'Arte, îmi doream să trec 

prin teatrul de masca, iar aici 

se lucrează foarte serios pe 

asta. Ies din facultate cu mult 

mai multă încredere, auto-

cunoaştere, cu acceptarea a 

ceea ce sunt şi curiozitatea 

de a descoperi mai departe. 

Fac teatru pentru această co-

nexiune care transcende con-

cretul şi care mă duce mai 

departe de ceea ce ştiu că 

sunt”. (Corina Ciontu)

Despre frică

„Înainte să intru pentru trei 

ani ca ucenic la mănăstire îmi 

era extrem de frică. Acum, 

ajunsă la fi nalul celor trei ani, 

am înţeles că nu trebuie să-mi 

fi e frică să arăt că îmi este fri-

că”. (Ioana Cojocărescu)

Unul dintre profesori, 
despre generaţia 
pe care a format-o

„Promoţia 2019 este cea mai 

valoroasă generaţie de viitori ar-

tişti formaţi de mine împreună 

cu Sinkó Ferenc şi colegii noş-

tri. Ca formatori de actori, am 

crescut cu fi ecare generaţie. Aşa 

se face că absolvenţii de astăzi 

benefi ciază de ceea ce ne-au în-

văţat generaţiile anterioare. Creş-

tem prin ei şi ei prin noi. Sunt 

13 rebeli, în termenii lui Peter 

Brook, şi cred că viitorii lor co-

laboratori vor recunoaşte în ei 

existenţa următoarelor calităţi 

fundamentale: capacitatea de 

Articulare (au deprins ştiinţa 

meseriei), Intenţie (nu se arată 

pe sine prin arta lor, ci spre o 

problemă, o idee, ei devenind 

invizibili în cadrul procesului), 

Atenţie (ştiu să asculte, să nu 

forţeze lucrurile într-o direcţie 

preconcepută, ştiu să primeas-

că), Magnetism (dau privitori-

lor ceea ce aşteaptă de la artă: 

empatie, ritual, sentimentul par-

ticipării, spectacol, educaţie şi 

magie), Atitudine (jocul dina-

mic între două atitudini: a da 

şi a primi, a fi  concav şi con-

vex). Le mulţumesc acestor, în 

curând, colegi, pentru că cred 

că artistul are o misiune prin-

tre şi pentru oameni”, a măr-

turisit Filip Odangiu.

Gândurile viitorilor actori clujeni, 
înainte de absolvire (II)

Clasa profesorilor Filip Odangiu şi Sinkó Ferenc

DAVID CONSTANTINESCU

 Facultatea de teatru este ca școala de șoferi. 
Instructorul te învață baza, dar adevărata șoferie 
este în trafi c.

MIRUNA LAZĂR

  Am realizat faptul că fi ecare lucrușor pe care îl faci 
în viața asta îl faci căutându-te pe tine. Pe viitor 
asta plănuiesc, să continuu această căutare

DELIA TĂRCĂOANU

  Acum, cu tot cu frică atingem țărmul ăsta 
necunoscut și cred că abia asteptăm să vedem 
ce ne pregăteşte continentul ăsta pe care, Doamne 
ajută, o să ne plimbăm împreună!
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii 
de depozitare, loc de parcare cu 
CF. Pret 119.900 Euro, negocia-
bil. Tel. 0745-025163, 
0726-337157.

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ 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.

¤ P.f.vând teren 52463 mp. si-
tuat în zona metropolitană 
(Oradea) la ieșirea din Osorhei 
spre Cluj cu front de 80 m la 
E60. Pret 9 eur/mp.
Tel.0774033770 (23.30)

¤ 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 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 051260

TERENURI

¤ Vând 19130 mp teren, str. Va-
lea Fânaţelor, zona de case, 27 m 
front la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, preţ 10 eu-
ro/mp. Informaţii și detalii supli-
mentare la telefon 0747-968769. 
(1.7)

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport cu auto-
utilitar FORD TRANZIT descoperit, 
de 3,5 to, descoperit, mobilă, 
materiale de costrucţii, orice tip 
de marfă, de la 50 RON/cursă în 
oraș și la înţelegere în afara loca-
lităţii. Aștept oferte pentru con-
tract de închiriere. Rog și ofer se-
riozitate. Tel. 0741-100529. (6.8)

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

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

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

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 

0751-813787. (35.40)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în do-
meniul alimentaţiei publice, 
pe postul de BUCĂTĂREASĂ, 
responsabilă, pricepută, în-
demănatică. Ofer și cer seri-
ozitate maximă. Pentru ofer-
te vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.

¤ 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, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător 
al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. Sunaţi 
la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314

ÎNCHIRIERI

CERERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona USAMV-Piaţa Flo-
ra, decomandat, contorizat, cu 
C.T., foare aproape de mijloace-
le de transport în comun 9, 29, 
24, 24B, 52, preţul pieţei nego-
ciabil. Informaţii la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, confort, C.T., mobilat, a-
paratură electrocasnică, str. Do-
nath nr. 18, pe termen lung. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0753-057929. (6.7)

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

0759-663204.

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică de bu-
cătărie, folosită, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-100529. (9.11)

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autorizaţie taxi + auto-
turism. Pentru detalii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (8.11)

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bu-
nă de funcţionare. Preţ nego-
ciabil. Informaţii și relaţii su-
plimentare la telefon 
0740-694047.

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând mașină de spălat. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la 0723-435446. (8.11)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, ca-
napea, dulap, mese de birou, 
pat cu saltea, oglindă, biblicote-
că, scaune, chiuvetă baie + du-
lăpior. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0723-435446. (8.11)

MEDICALE

¤ Vând ecograf. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0723-435446. (8.11)

COLECŢIONARI

DIVERSE

¤ Vând biciclete copii. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (7.11)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. Deta-
lii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (7.7)

¤ Vând nucă în coajă, uscat, 
preţ 7 RON/kg, miez de nucă, 
curăţată recent, preţ 25 RON/
kg, producţie 2018, a fost re-
coltată din zonă nepoluată, 
produs bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (7.11)

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(8.10)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avantajos. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0749-435564 sau 
0758-939822.

ANIMALE

¤ Cumpăr 10 purcei de 8-10 săp-
tămâni. Ofer preţul pieţei în zona 
Clujului. Tel. 0741-028813. (7.7)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a treia licita-
ţie publică, în data de 
29.05.2019, ora 10.00, bunul 
mobil: Autoturism Opel T98/ 
Kombi/ FK11/ Astra – G – Cara-
van, culoare alb, nr. certifi cat 
C00449298J, serie șasiu WO-
LOTGF3532106529, serie motor 
17E33829, an fabricaţie 2003. 
Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul A.J.F.P. Cluj, 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, came-
ra 17, telefon 0264.596854, in-
terior 621 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri vânzare prin licita-
ţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator 
de suspendare a activităţii fi r-
mei BARLUX PRODEXIM S.R.L., 
cu J12/2533/2004, C.I.F. 
16587816. Se declară nul.

¤ S-a pierdut și se declară nul 
Certifi catul de Inregistrare a fi r-
mei STAGE HR CONSULTING 
S.R.L., C.U.I. 17207087 din data 
de 07.02.2005, Nr. ordine în re-
gistru J12/373/07.02.2005.

¤ Pierdut certifi cat de înregistra-
re fi rmă S.C. DOCDENT S.R.L., 
pierdut certifi cate constatatoare 
S.C. Docdent. Se declară nule.

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.

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 

modifi cările şi completările ulterioare, Institutul Regi-
onal de Gastroenterologie – Hepatologie ,,Prof. Dr. 
O. Fodor“ Cluj Napoca organizează la sediul din Cluj 

Napoca, Str. Constanţa, nr. 19-21

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:

1 post muncitor califi cat I – zugrav
1 post muncitor califi cat IV – lăcătuş întreţinere

1 post muncitor califi cat IV – fochist
1 post muncitor califi cat II – lenjereasă

1 post muncitor necalifi cat I

Proba scrisă va avea loc în data de 10.06.2019, ora 
11:00, str. Croitorilor Nr. 19-21, Clădirea Gastroentero-
logie, Sala albastră, etaj 4.

Interviul va avea loc în data de 12.06.2019, ora 11:00, 
str. Constanţa Nr. 5, la Sediu Administrativ,

Sala de ședinţe etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru postul de muncitor califi cat I – zugrav
- certifi cat de califi care în meserie;
- 9 ani vechime în meserie de zugrav.

- pentru postul de muncitor califi cat IV – lăcătuş între-
ţinere

- certifi cat de califi care în meseria de lăcătuș întreţine-
re.

- pentru postul de muncitor califi cat IV – fochist
- certifi cat de califi care în meseria de fochist.

- pentru postul de muncitor califi cat II – lenjereasă
- certifi cat de califi care în meserie;
- 6 ani vechime în meserie de croitor.

- pentru postul de muncitor necalifi cat I
- școală generală.
Data limită de depunere a dosarelor: 31.05.2019, ora 15:30;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţa publicul 

interesat că PUZ – Construire centru logistic cu spaţii admi-
nistrative, servicii, showroom și depozitare, dotări aferen-
te, amenajări exterioare și împrejmuire, din localitatea A-
pahida, str. Libertăţii FN, nr. cad. 50874, jud Cluj, titular 
S.C. VITACOM IBPS S.R.L. 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 transmit, în scris la APM Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr.99, bl. 9B, cod 400609, tel: 
0264-410722, fax 0264-412914, email: offi ce@apmcj.an-
pm.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data apa-
riţiei anunţului.

ANUNŢ PUBLIC
În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 

și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, ROMBITU-
LAB S.R.L., anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „FABRICA-
REA HIDROIZOLAŢIILOR BITUMINOASE“, din municipiul 
Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 179B, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, în 
zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30, și vineri, între ore-
le 8:00-14:00 sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

S.C. PRITAX INVEST S.R.L. în calitate de titular 
anunţa publicul interesat asupra declanșării etapei de în-
cadrare, conform HG1076/2004, în vederea obţinerii avi-
zului de mediu pentru PUZ - conform legii nr. 350/2001 
modifi cată și actualizata, din municipiul Cluj-Napoca, str. 
Observatorului nr.133, jud. Cluj. Prima versiune a planu-
lui poate fi  consultată la proiectant SC Archdesign SRL, str. 
Decebal nr.39, Cluj-Napoca, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9:00-14:00, din data 17.05.2019. Publicul interesat 
poate transmite, în scris comentarii și sugestii, până la da-
ta de 04.06.2019, la APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, 
bl. 9B, cod 400609, ţel: 0264-410722, fax 0264-412914, 
email: offi ce@apmcj.anpm.ro

ANUNŢ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 

interesat că: „Elaborare PUZ pentru construire ansamblu 
de 3 imobile de locuinţe colective P+3E+Er, împrejmuire 
teren, racorduri şi branşamente la utilităţi“ – situat în co-

muna Florești, sat Florești, strada Șesul de Sus; titular S.C. 
AUTO SERVICE FKD S.R.L., 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 transmit în scris la Agenţia 
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, în-
tre orele 9:00-14:00 în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ
În atenţia cetăţenilor din Cetan şi Valea Groşilor, 

comuna Vad

Unitatea administrativ-teritorială Vad, judeţul Cluj, anun-
ţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, pentru 
sectoarele cadastrale: 12, 13 – în loc numit popular “Șes”, 
159, 160, 161 – locul “Lunca Cetanului”, 162, 163 – locul 
“Triunghiuri”, 166 – locul “Dobreţ”, începând cu data de 
21.05.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei comunei Vad, judeţul Cluj, conf. art. 14, alin. (1) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, re-
publicată, cu modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  de-
puse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informaţii: ing. Gomboș Liviu telefon 0264 225201, 
0745202555

ANUNŢ
Unitatea administrativ-teritoriala comuna Vultureni, ju-

detul Cluj, anunta publicarea documentelor tehnice ale ca-
dastrului realizate la nivel de UAT, începând cu data de 
13.05.2019, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Cami-
nului Cultural din localitatea Vultureni nr.216, comuna Vul-
tureni, judetul Cluj. 

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  de-
puse la caminul cultural Vultureni. Informatii suplimenta-
re se pot obtine de la : Marina Voinea- telefon 0755-089.912.
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Darius Echim

Biserica din cartierul clu-

jean Zorilor, a fost sfi nţită 

în Duminica Femeilor 

Mironosiţe, 12 mai 2019, 

de Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului, 

împreună cu Preasfi nţitul 

Părinte Macarie, 

Episcopul ortodox român 

al Europei de Nord 

şi cu Preasfi nţitul Părinte 

Vasile Someşanul, 

Episcopul vicar 

al Arhiepiscopiei Clujului, 

în prezenţa a mii 

de credincioşi.

Slujba de sfi nţire a înce-

put la ora 8:30, iar de la ora 

10:00, pe altarul de vară afl at 

în curtea bisericii, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei, îm-

preună cu Preasfi nţitul Pă-

rinte Macarie şi Preasfi nţitul 

Părinte Vasile Someşanul, au 

ofi ciat Sfânta Liturghie, fi ind 

înconjuraţi de un sobor ma-

re de preoţi şi diaconi. Din 

sobor au făcut parte: exar-

hul mănăstirilor din Arhie-

piscopia Vadului, Feleacului 

şi Clujului, arhim Dumitru 

Cobzaru, consilierul eparhi-

al pe probleme de misiune 

şi protocol, arhid. Claudiu 

Grama, protopopul de Cluj 

II, pr. Alexandru Constantin 

Ciui, pr. prof. Stelian Tofa-

nă, pr. paroh Cornel Felecan, 

pr. Călin Ficior, alături de 

alţi preoţi invitati. După ci-

tirea pericopei evanghelice, 

Părintele Mitropolit Andrei 

a ţinut un cuvânt de învăţă-

tură, intitulat „Mulţimea ha-

rismelor femeii creştine”.

În cadrul slujbei, a fost hi-

rotonit întru diacon teologul 

Bogdan Ilie Turean, pe seama 

Parohiei „Învierea Domnului” 

din Campia Turzii, unde va 

sluji alături de preoţii Sebas-

tian Zăhan şi Aurel Cherecheş.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de corul parohiei, di-

rijat de doamna Diana Boca.

La fi nal, Preasfi nţitul Pă-

rinte Macarie a adresat co-

munităţii clujene din cartie-

rul Zorilor un gând duhovni-

cesc şi le-a mulţumit pentru 

invitaţia de a participa la sfi n-

ţirea bisericii.

În încheiere, pr. paroh 

Cornel-Dorin Felecan a vor-

bit despre istoria bisericii, 

a mulţumit ierarhilor, ofici-

alităţilor, celor prezenţi şi 

tuturor ostenitorilor.

Diplome şi distincţii

Pentru întreaga activita-

te desfăşurată în parohie, 

Înaltpreasfinţitul Părinte An-

drei a acordat pr. paroh Cor-

nel Felecan – „Crucea Tran-

silvană” pentru clerici, cea 

mai înaltă distincţie a Mi-

tropoliei Clujului, iar pe pr. 

Călin Ficior, preotul slujitor 

al bisericii, l-a ridicat la ran-

gul de iconom stavrofor, cu 

dreptul de a purta cruce pec-

torală. Totodată, „Crucea 

Transilvană” pentru mireni 

a fost acordată domnului 

ing. Augustin Cosma. De a-

semenea, au primit distinc-

ţii şi diplome de aleasă cin-

stire toţi cei care au ajutat 

la ridicarea sfântului lăcaş, 

precum şi consiliul şi comi-

tetul parohial.

Biserica cu hramul „Po-

gorârea Sfântului Duh”, si-

tuată pe strada Meteor, din 

cartierul clujean Zorilor, a 

fost construită între anii 

2000-2009, piatra de temelie 

fi ind pusă la data de 30 iu-

lie 2000, de către Preasfi nţi-

tul Părinte Vasile Someşanul, 

Episcopul-vicar al Arhiepi-

scopiei Clujului. Între anii 

2011 – 2019 biserica a fost 

pictată în tehnica frescă, de 

asemenea, a fost înfrumuse-

ţată cu un iconostas şi mo-

bilier din lemn de stejar.

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din 
cartierul clujean Zorilor, sfinţită de trei 
ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române

Preotul Alexandru Rus de la 

Capela „Înălţarea Sfi ntei 

Cruci” Turda a fost instalat 

astăzi de Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului, în demnitatea 

de protopop al 

Protopopiatului Turda.

Evenimentul a avut loc la Mă-

năstirea „Mihai Vodă” cu prilejul 

Conferinţei preoţeşti de primăva-

ră. În cuvântul de invăţătură ros-

tit după ofi cierea Slujbei de Te 

Deum, Părintele Mitropolit An-

drei a arătat principalele atribuţii 

ale slujirii de protoiereu şi i-a adre-

sat părintelui Alexandru Rus câ-

teva gânduri la început de drum.

Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei a fost insoţit de consilierii 

eparhiali Arhid. Claudiu Grama 

şi ec. dr. Sorin Augustin Câlea, 

care a dat citire deciziei de nu-

mire a noului protopop.

Preotul Alexandru Rus s-a 

născut în anul 1971 şi este ab-

solvent al Seminarului Teologic 

şi al Facultăţii de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca. A fost hi-

rotonit preot în anul 1998 şi slu-

jeşte la Parohia Ortodoxă Cape-

lă 2 „Înălţarea Sfi ntei Cruci” din 

Turda, unde a desfasurat nume-

roase activităţi pastoral-misiona-

re şi social-fi lantropice.

Până anul acesta Protopopi-

atul Ortodox Turda a fost con-

dus de Pr. Daniel Crişan, actual-

mente preot slujitor la Parohia 

„Sf. M. Mc. Gheorghe” din car-

tierul Grigorescu, Cluj-Napoca.

Protopopiat Ortodox al Tur-

zii cuprinde 2 oraşe: Turda şi 

Câmpia Turzii si 14 comune, în-

sumând 75 parohii şi 19 fi lii.

Conferinta preoților 
și instalare de protopop 
în Protopopiatul Turda

Marţi, 14 mai 2019, la 

Centrul Eparhial s-a desfă-

şurat întâlnirea de lucru a 

preoţilor din Protopopiatul 

Ortodox Cluj II, în cadrul 

şedinţei administrative 

lunare. Evenimentul a 

debutat la ora 10.00 cu 

săvârşirea slujbei 

Tedeumului în Paraclisul 

Seminarului Teologic 

Ortodox şi a continuat cu 

şedinţa preoţească desfăşu-

rată în sala ,,Episcop 

Nicolae Ivan”.

În prima parte a întâlnirii, 

părintele protopop Alexan-

dru-Constantin Ciui, a adus în 

atenţia preoţilor clujeni câteva 

activităţi din sectoarele admi-

nistrativ, pastoral-misionar şi cel 

cu tinerii. S-a făcut o scurtă eva-

luare a impactului pe care l-a 

avut în Cluj-Napoca Concursul 

Naţional Cultural-Artistic: ,,Hris-

tos, sufl etul satului meu” şi a 

fost evidenţiat proiectul ,,Veşni-

cia s-a născut la sat” realizat de 

tinerii Parohiei ,,Sfântul Cuvios 

Dimitrie cel Nou” în parteneri-

at cu elevii Colegiului Naţional 

Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr”, 

sub coordonarea părintelui Ia-

cob Cismaş şi a doamnei profe-

soare Ioniţa Timiş, proiect câş-

tigător la nivelul Arhiepiscopi-

ei Clujului. Au fost felicitaţi în 

cadrul şedinţei şi preoţii Vasile 

Raus şi Gheorghe Braica cu oca-

zia retragerii din activitate prin 

pensionare precum şi cei nou 

veniţi care vor continua activi-

tatea pastorală în Cluj-Napoca: 

părintele Dan Cismaş, ca preot 

paroh al Parohiei ,,Sfi nţii Apos-

toli Petru şi Pavel” din cartierul 

Mănăştur, părintele Dorel Gă-

lan, ca preot paroh al Parohiei 

,,Sfântul Gheorghe” din cartie-

rul Grigorescu şi părintele Da-

niel Crişan ca preot slujitor al 

aceleaşi parohii.

În partea a doua, în cadrul 

întâlnirii a fost prezentată car-

tea ,,Spiritualitate, memorii 

şi istorie” apărută la Editura 

Renaşterea în acest an, avân-

du-l ca autor pe părintele Ghe-

orghe-Dragoş Braica. Au fost 

invitaţi cu această ocazie şi 

au vorbit despre carte părin-

tele profesor Ioan Chirilă, Pre-

şedintele Senatului Universi-

tăţii ,,Babeş-Bolyai”, cel care 

a prefaţat această lucrare, pro-

fesorul universitar Dumitru 

Vâlcan, directorul Editurii Re-

naşterea, părintele Cătălin Pă-

limaru şi autorul cărţii, pă-

rintele Braica. Vorbind des-

pre carte, părintele profesor 

Ioan Chirilă i-a îndemnat pe 

preoţii prezenţi să nu negli-

jeze scrisul, această preocu-

pare impunându-se ca nece-

sitate pastorală pentru preo-

tul care îşi doreşte să însufl e-

ţească comunitatea parohia-

lă. Apărută în contextul anu-

lui omagial al satului româ-

nesc şi evocând locuri şi oa-

meni ai zonei natale a auto-

rului, părintele Chirilă a ac-

centuat nevoia implicării în 

mod direct a preoţilor şi a co-

munităţilor urbane în salva-

rea satului românesc.

Cartea cuprinde meditaţii 

duhovniceşti, medalioane bio-

grafi ce, cronici şi recenzii reda-

te prin experienţa celor 42 de 

ani de slujire preoţească dintre 

care 8 ani în calitate de proto-

pop al Clujului. Materialele cu-

prinse în paginile lucrării au 

fost publicate de-a lungul ani-

lor în diverse reviste de speci-

alitate, efortul autorului de a-

ceastă dată fi ind adunarea ar-

ticolelor într-un corp comun 

spre a oferi cititorilor o imagi-

ne cât mai completă a misiu-

nii şi preocupărilor omului şi 

preotului Gheorghe Braica.

Cu prilejul „Anului Omagi-

al al satului românesc” şi îm-

plinirii a 20 de ani de la înfi in-

ţarea radio Renaşterea 

Lansare de carte la Protopopiatul Cluj II

Mitropolia Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului 

şi Radio Renaşterea, în par-

teneriat cu Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii 

Tradiţionale Cluj, instituţie 

de cultură afl ată în subordi-

nea Consiliului Judeţean 

Cluj, organizează marţi, 21 

mai 2019, de la ora 18.00, 

Spectacolul folcloric 

,,Reîntoarcerea la tradiţii”, 

cu prilejul „Anului Omagial 

al satului românesc” şi 

împlinirii a 20 de ani de la 

înfi inţarea radio Renaşterea. 

Evenimentul va avea loc la 

Casa de Cultură a 

Studenţilor din Cluj-Napoca, 

unde cântăreţi din toată 

Transilvania, alături de 

ansambluri folclorice şi gru-

puri tradiţionale vor prezen-

ta cântece, jocuri şi tradiţii 

din satul românesc.

Vor evolua: Oana Carmen 

Bozga, Raul Oltean, Anca Bra-

nea, Ovidiu Homorodean, Anu-

ţa Motofelea, Viorel Pop şi Co-

druţa Rodean, alături de Ale-

xandru Pugna, Ionuţ Fulea şi 

Sava Negrean Brudaşcu, acom-

paniaţi de Orchestra Profesio-

nistă „Cununa Transilvană” a 

Centrului Judeţean pentru Con-

servarea şi Promovarea Cultu-

rii Tradiţionale Cluj, dirijor prof. 

Ovidiu Barteş.

Un obicei de nuntă din sa-

tul tradiţional va fi  prezentat în 

faţa publicului de Grupul de da-

tini şi tradiţii al sătenilor din Ne-

greni, judeţul Cluj, coordonat 

de prof. Florina Varadi şi preo-

tul Marian Văcariu. Pe scenă vor 

urca şi membrii Ansamblului 

de Muzică Tradiţională Româ-

nească „Icoane”, al Academiei 

Naţionale de Muzică „Gheor-

ghe Dima” din Cluj-Napoca, in-

structor lect. univ. dr. Alina Stan, 

coordonator prof. univ. dr. Ioan 

Bocşa, ansamblu ce a luat fi in-

ţă în anul 1995 din dorinţa de 

a reînvia şi promova valorile 

spirituale tradiţionale româneşti, 

constituind în acest sens un mo-

del la nivel naţional.

În cadrul spectacolului va 

prezenta momente deosebite de 

joc popular şi obiceiuri Ansam-

blul Folcloric Naţional „Transil-

vania” din Baia Mare, dirijor 

Eduard Albina, coregraf Emil 

Miheţ, director Iuliana Dăncuş, 

ansamblu care a aniversat re-

cent 60 de ani de existenţă. Le 

vor fi  alături interpreţii: Andre-

ea Ghiţiu, Ionuţ Sima şi Ange-

la Buciu.

Prezentarea va fi  făcută de 

Diana Găucă şi Grigore Sâm-

boan, realizatori de emisiuni la 

radio Renaşterea, iar intrarea se 

face doar pe bază de invitaţii. 

Acestea se pot obţine în mod 

gratuit, de la sediul Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţiona-

le Cluj, Calea Dorobanţilor 104 

(clădirea Bibliotecii Judeţene 

Octavian Goga, etaj 6), între ore-

le 10:00 – 14:00. Informaţii la 

telefon 0264 597 781.

Radio Renaşterea al Arhiepi-

scopiei Vadului, Feleacului si 

Clujului a împlinit la 1 mai a.c, 

20 de ani de emisie. Radioul a 

fost înfi inţat la iniţiativa fostu-

lui Mitropolitul al Clujului, Bar-

tolomeu Anania şi emite pe frec-

venţa 91 MHz, în municipiul 

Cluj-Napoca şi împrejurimi, 102 

MHz la Bistriţa şi 99, 1 MHz la 

Huedin. Grila de programe cu-

prinde emisiuni cu caracter re-

ligios, cultural, social, muzical 

şi informativ. Nu lipsesc emisi-

unile de folclor, precum: „Arhi-

va de folclor”, Ecouri popula-

re-interpreţi de ieri şi de azi”, 

„Din tezaurul folcloric româ-

nesc” şi „Amintiri din vatra sa-

tului”, majoritatea realizate cu 

sprijinul Centrului Judeţean pen-

tru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Cluj.

Spectacolul folcloric 
,,Reîntoarcerea la tradiții”
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Începând cu luna urmă-

toare, clujenii se vor con-

frunta cu mai puţină biro-

craţie. Primăria simplifi că 

procedura de eliberare a 

autorizaţiilor!

Primarul Emil Boc a dezvă-

luit că, din luna iunie, Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca 

este cea care se va ocupa de 

adăugarea la dosare a docu-

mentelor care se afl ă în com-

petenţa de emitere a adminis-

traţiei locale. Astfel, cetăţenii 

nu vor mai fi  nevoiţi să bată 

din uşă în uşă pentru fi ecare 

aviz în parte, aşa cum se în-

tâmplă în prezent.

„Ca o formă de respect pen-

tru timpul şi banii clujenilor, 

dar şi pentru a avea o relaţie 

mult mai efi cientă cu admi-

nistraţia locală, începând cu 

luna iunie, Primăria nu mai 

solicită cetăţeanului să adu-

că la dosar în vederea obţine-

rii autorizaţiilor documente-

le care se afl ă în competenţa 

de emitere a Primăriei. Ca să 

fi u mai concret, ai de primit 

de la Primărie o autorizaţie 

de construcţie, şi ai nevoie de 

avizul de la siguranţa circu-

laţiei, de la Direcţia de patri-

moniu, de la serviciul de spa-

ţii verzi, de la serviciul de sa-

lubritate, care sunt toate struc-

turi interne ale Primăriei. As-

tăzi, cetăţeanul trebuie să 

meargă la fi ecare structură în 

parte, din iunie nu va mai 

merge, merge Primăria şi le 

ataşează (n.red. avizele) la 

dosar. Circulă hârtia, nu oa-

menii! Muncim noi (n.red. 

administraţia locală) mai 

mult, dar este o formă de res-

pect pentru clujeni. De ce să-i 

ceri omului să meargă la şap-

te uşi să obţină şapte ştampi-

le, când Primăria, prin siste-

mul nostru de digitalizare, 

poate uşura munca oameni-

lor?”, a precizat edilul, la un 

post de radio local.

Boc susţine că, deşi este de-

ocamdată o iniţiativă la nivel 

local, ar trebui implementată 

la nivel naţional, scopul fi ind 

eradicarea treptată a corupţi-

ei şi a birocraţiei.

„Vrem să dăm din nou sem-

nalul că se poate, asta ar tre-

bui făcut la nivel general, ar 

fi  normal cu toate avizele emi-

se de autorităţile statului, să 

fi e interconectate bazele de 

date. Noi începem la scara as-

ta mică, dar să nu uităm că, 

în România, fi ecare ştampilă 

este o mică sursă de corupţie. 

Elimini ştampilele, elimini şi 

sursa de ciubucăreală, nu afec-

tează atât de mult buzunarul, 

dar ne enervează, îi pune pe 

cetăţeni în situaţii umilitoare”, 

a declarat primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, amintind din 

nou de implementarea proce-

sului de digitalizare.

Primăria Cluj simplifică procedura 
de eliberare a autorizațiilor

Prin noul PUG al munici-

piului Cluj-Napoca, urba-

niştii au trasat, discreţio-

nar, aşa numitele zone 

verzi ale oraşului, unde 

nu se mai poate construi 

nimic, cu excepţia parcu-

rilor sau zone de agre-

ment. Numai că, în pre-

zent, în zonele respective 

există cartiere de case sau 

de blocuri. De la această 

decizie fi nală a Curţii de 

Apel, Emil Boc şi angaja-

ţii Primăriei Cluj Napoca, 

de la Serviciul Urbanism, 

nu mai pot aplica discreţi-

onar legea.

Avocatul Răzvan Bălosu, 

care a obţinut această sentin-

ţă defi nitivă, a explicat că prin 

mutarea, în noul PUG, a unor 

terenuri în categoria de ”spa-

ţii verzi”, orice altă funcţiune 

urbanistică va fi  exlusă.

„Noi am cerut să se revină 

la situaţia de dinaintea adop-

tării noului PUG, deoarece nu 

este legal ca cineva să dispună 

pentru proprietatea ta, fără ca 

tu, ca proprietar, să nu bene-

fi ciezi de o despăgubire la jus-

ta valoarea a zonei. Primăria 

Cluj-Napoca avea obligaţia să 

amenajeze un număr de me-

tri pătraţi de spaţii verzi şi 

atunci ce s-a gândit: să reali-

zeze acest lucru pe proprietă-

ţile private ale oamenilor. În 

timpul procesului, reprezen-

tanţii Primăriei Cluj au recu-

noscut că nu au în intenţie să 

amenajeze locuri de joacă sau 

parcuri în viitorul apropiat pe 

aceste terenuri”, a explicat avo-

catul Bălosu, citat de evz.ro.

Un grav abuz?

Terenul lui V.A. se afl ă pe 

strada Câmpului din Cluj-Na-

poca. Până la adoptarea nou-

lui PUG, în zonă se putea con-

strui case, iar după adoptare 

a devenit zonă de spaţii ver-

zi unde nu se mai poate con-

strui nimic. Judecătorul de la 

Tribunalul Cluj a apreciat că 

tocmai această limitare dras-

tică contravine Constituţiei 

României, care garantează 

dreptul la proprietate.

„În mod categoric modul în 

care s-a reglementat regimul ur-

banistic al terenului în discuţie 

încalcă dreptul de proprietate 

instituind asupra acestuia limi-

tări ce nu au un fundament le-

gal”, mai spune avocatul.

Magistratul a mai stabilit 

că Primăria Cluj Napoca tre-

buia să exproprieze parcelele 

de terenuri unde s-a impus 

zona de spaţii verzi, la justa 

valoare, dar acest lucru nu s-a 

întâmplat niciodată, limitarea 

drastică a regimului urbanis-

tic fi ind astfel un abuz. Drept 

urmare, hotărârea de Consi-

liu Local al municipiului 

Cluj-Napoca, prin care s-a 

adoptat noul Plan de Urba-

nism General a fost anulată 

în parte. De acum înainte, toţi 

clujenii care au terenuri in-

cluse abuziv în zona de spa-

ţii verzi, vor putea să fi e să 

ceară despăgubiri publice, la 

valoarea pieţei, fi e să anule-

ze şi ei PUG -ul în ceea ce pri-

veşte proprietăţile lor, cu şan-

se de 100 la sută de câştig.

Avocatul care 
a îngenuncheat 
Primăria Cluj

Răzvan Bălosu nu este la 

prima victorie de răsunet îm-

potriva Primăriei Cluj-Napo-

ca. De altfel, sentinţele obţi-

nute de el reprezintă obligati-

vitate în materie de urbanism.

De exemplu, în cursul anu-

lui trecut, Răzvan Bălosu a ob-

ţinut o sentinţă defi nitivă prin 

care proprietarii de terenuri 

din Cluj-Napoca nu mai pu-

teau fi  obligaţi să cedeze din 

proprietate pentru a se con-

strui un drum public fără a fi  

expropriaţi la justa valoare.

PUG-ul Clujului, anulat în parte. Judecători: 
„Primăria încalcă dreptul de proprietate”
Planul Urbanistic General (PUG) a fost anulat în parte de Tribunalul şi Curtea de Apel Cluj, 
pe motive de încălcare gravă a dreptului constituţional care apără proprietatea.

Prin noul PUG al municipiului Cluj-Napoca, urbaniştii au trasat zonele verzi ale oraşului, unde nu se mai poate construi nimic, cu excepţia parcurilor 

Mihai Ioan Covaciu (foto), 

cunoscut dezvoltator imo-

biliar în Cluj, a fost una 

dintre victimele acciden-

tului aviatic din Buzău.

Două persoane au fost gă-

site decedate într-un avion 

de mici dimensiuni prăbuşit 

într-o zonă montană din apro-

pierea oraşului Nehoiu din 

municipiul Buzău, au infor-

mat miercuri reprezentanţii 

IGSU şi ai Prefecturii Buzău. 

Una dintre victime este Mi-

hai Ioan Covaciu, cel care a 

construit mai multe blocuri 

în Cluj-Napoca şi pilota avi-

onul de mici dimensiuni.

Celălalt bărbat era din Con-

stanţa, Liviu Bucăţică, frate-

le Corinei Martin, preşedinte 

al Federaţiei Asociaţiilor de 

Promovare Turistică din Ro-

mânia. Ambii bărbaţi erau sta-

biliţi la Râşnov.

Avionul care s-a prăbuşit 

în zona montană a judeţu-

lui Buzău era un Technam T 

2008, fabricat în urmă cu 10 

ani în Italia. Deocamdată nu 

s-a stabilit cu exactitate ca-

uza accidentului, dar anche-

tatorii nu exclud ca vremea 

să fi  fost un factor impor-

tant. Atât Sorin Stoicescu, 

expert în aviaţie, cât şi pilo-

tul Mihai Şerban, spun că al-

te posibile cauze ar fi  lipsa 

de combustibil sau o defec-

ţiune tehnică.

Autorităţile din judeţul 

Buzău au fost alertate, mier-

curi, de un apel la 112, ape-

lantul susţinând că a auzit 

un zgomot la o distanţă con-

siderabilă, care ar fi  putut fi  

un aparat de zbor de mici 

dimensiuni.

Potrivit IGSU, forţele de 

intervenţie şi salvare au gă-

sit locul accidentului, iar 

din primele informaţii de la 

faţa locului se confirmă de-

cesul a două persoane. Lo-

cul respectiv este în zona 

Barajului Siriu.

Conform purtătorului de 

cuvânt al Prefecturii Buzău, 

Gabriel Cozma, avionul s-a 

prăbuşit în arealul geografi c 

al satului Valea Nehoiului, ca-

re aparţine de oraşul Nehoiu. 

Reprezentantul Prefecturii Bu-

zău a menţionat că apelul la 

112 a fost făcut de un cioban.

"Accidentul aviatic s-a pro-

dus într-o zonă greu accesi-

bilă", a declarat purtătorul de 

cuvânt al Prefecturii Buzău.

Condiţiile meteo au fost 

nefavorabile în zona de nord 

a judeţului Buzău începând 

de marţi seara, cu vânt şi pre-

cipitaţii.

Mihai Covaciu avea trei fi r-

me Covaciu Mihai Construct 

SRL, Covaciu Buildings şi Co-

vaciu Construct, toate cu se-

diul în Cluj-Napoca. Covaciu 

Construct a ridicat blocuri cu 

apartamente de locuit în mai 

multe zone din oraş: Bună Zi-

ua, Grigorescu (Donath Park), 

Gheorgheni, Borhanci.

Om de afaceri din Cluj, decedat 
în accidentul aviatic din Buzău
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Data: 17.05.2019
Încheiere Proiect

„Modernizarea activităţii de producţie în cadrul Misade Com S.R.L. 
prin achiziţia de echipamente performante“

MISADE COM SRL, cu sediul în Str. Maramuresului, nr.84-86, Localitatea Cluj Napoca, Jud. 
Cluj, România, încheie în data de 30.06.2018, proiectul “Modernizarea activităţii de producţie în 
cadrul Misade Com S.R.L. prin achiziţia de echipamente performante”, cod SMIS: 104296, co-fi -
nanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, în baza contractului de fi nanţare 
încheiat cu Ministerul Dezvoltări Regionale, Administraţiei Publice, desemnat ca Autoritate de Ma-
nagement pentru Programul Operaţional Regional „Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competiti-
vităţii întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antrepre-
norial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de 
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totala a proiectului este de 1,189,462.00 lei, din care asistenţa fi nanciară neram-
bursabilă este de 870,000.00 lei, acestă sumă cuprinzând valoarea fi nanţării ce provine din Fon-
dul European de Dezvoltare Regională, respectiv 739,500.00 lei. Proiectul s-a implementat în ju-
deţul Cluj, pe o durată de 18 luni, respectiv 01.01.2018-30.06.2019.

Obiectivul proiectului este cresterea competitivitătii și consolidarea poziţiei pe piaţă a societă-
ţii MISADE COM SRL și . Realizarea acestui obiectiv se va masura prin:

-Atingerea unei rate a profi tabilităţii de minim 6% dupa 3 ani de la încheierea implementării 
proiectului;

-Atingerea unei cifre de afaceri de min 1,700,000 lei după 3 ani de la încheierea implementă-
rii proiectului;

-Menţinerea locurilor de muncă create prin implementarea proiectului cel puţin 3 ani după fi -
nalizarea acestuia.

Rezultatele implementarii prezentului proiect sunt:
- Dotarea cu o linie de fabricaţie compusă din 4 echipamente moderne noi, achizitionate si pu-

se în funcţiune, respectiv o masină de fabricat discuri abrazive, un stivuitor, un echipament mixa-
re pulberi abrazive și o masină de rectifi cat suprafeţe plane – 1 buc.)

-Crearea a 5 noi locuri de munca: operatori fabricatie produse abrazive
Impactul proiectului consta în dezvoltarea unei activitati noi într-un domeniu competitiv pen-

tru societatea MISADE COM SRL, atât prin implementarea tehnologiei de producere a discurilor 
abrazive cu o capacitate de min 900.000 buc/an și punerea în funcţiune a unei noi liniii de pro-
ducţie, cât și prin cresterea numărului de salariaţi de la 1 în 2016, la 6 în 2019.

Benefi ciar: MISADE COM SRL
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltări Regionale, Administraţiei Publice
Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Locul de implementare a contractului: Str. Traian Vuia, nr. 148, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Albert-Ani Sebastian, telefon mobil: 0742 470 186

PUBLICITATE

COMUNICAT DE PRESĂ

17 mai 2019
S-a lansat proiectul FARMAPract – Activităţi integrate de practică şi orientare 

profesională pentru specializările Farmacie, Nutriţie şi Dietetică

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca în parteneriat cu 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj a demarat proiectul FARMAPract – Activităţi integrate de 
practică și orientare profesională pentru specializările Farmacie, Nutriţie și Dietetică.

Proiectul este cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capi-
tal Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie și competenţe în conformitate cu Contrac-
tul de fi nanţare nr. DGPECU 92659/12.12.2018, Cod SMIS: 109104.

Proiectul este implementat pe o durată de 21 luni în perioada 13.12.2018 – 12.09.2020, 
cu valoarea totală a proiectului de 1.575.785,79 lei și valoarea fi nanţării nerambursabile 
de 1.544.270,08 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de inserţie pe piaţa mun-
cii a 180 de absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină și Far-
macie ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca (studenţi înmatriculaţi în anul IV Farmacie și studenţi 
înmatriculaţi în anul II Nutriţie și Dietetică), prin accesul la activităţi integrate constând în 
stagii de pregătire practică, sesi- uni de consiliere și orientare în carieră axate pe dezvolta-
rea de competenţe în domeniile Farmacie, Nutriţie si Dietetică și activităţi de intervenţie în 
comunitate.

Rezultate aşteptate ale proiectului sunt:
•1 proiect implementat corespunzător;
•1 proiect promovat conform prevederilor Ghidului Orientări privind accesarea fi nanţă-

rilor în cadrul POCU 2014- 2020;
•32 acorduri/contracte de colaborare privind derularea stagiilor de practică;
•180 de studenţi care efectuează stagiul de practică în cadrul proiectului;
•1 raport cu traseul profesional al grupului ţintă;
•180 studenti consiliaţi;
•3 workshop-uri;
•2 vizite de studiu pentru dezvoltarea de competenţe profesionale extinse cu implica-

rea re- prezentanţilor pieţei muncii;
•4 concursuri profesionale pentru dezvoltarea de abilităţi practice în benefi ciul a 100 

de stu- denţi;
•2 ateliere tematice pentru dezvoltarea de abilităţi practice în benefi ciul a 72 de stu-

denţi;
•3 campanii de educaţie pentru sănătate cu participarea a 55 de studenţi.
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca Facultatea de Me-

dicină, Str- Pasteur, nr.4, et.3, cam.8
Telefon : 0264 597256, int.2841 e-mail:farmapract@gmail.com Manager de proiect – 

Conf. Dr. Simona Mirel
PUBLICITATE

ANUNŢ

Comunicat de presă Festivalul de Teatru OKaua

4 zile, 14 spectacole, teme impuse, 
probe de improvizație, momente de 
dans și muzică, 3 secțiuni diferite: ac-
torie-liceeni, actorie-studenți și 
scenografi e-studenți.  

Festivalul de Teatru OKaua se va 
desfășura în perioada 23-26 mai la un-
teatru și la U.N.A.T.C. „I.L.Caragiale” 
București, la sălile Platou Ion Sava și 
One. Este a 7-a ediție a festivalului, 7 
ani de educație prin teatru, drept pen-
tru care tema de anul acesta este: 7 
ani de acasă.

Cea de-a VII-a ediție a Festivalului 
de Teatru OKaua este organizată anul 
acesta de către Compania de Teatru O-
Kaua și Pink Art Stil, în parteneriat cu 
unteatru, Universitatea Națională de 
Artă Teatrală și Cinematografică 
„I.L.Caragiale”, Fundația Shakespeare 
și Universitatea „Lucian Blaga” din Si-
biu, departamentul de Artă Teatrală.

Alba Simina Stanciu, lect. univ. dr. 
la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 
membră a juriului, este selecționer din 
partea Festivalului Internațional de 
Teatru de la Sibiu și va acorda trei pre-
mii speciale pentru cel mai bun actor, 
cea mai bună actriță si cel mai bun 
spectacol, care va avea șansa de a fi  
prezent în programul ofi cial FITS, ediția 
din 2020.

În acest an juriul este format din:
•Bogdana Darie, Președintele juriului, Actriță, conf. univ. dr U.N.A.T.C „I.L.Caragiale” 

București 
•Alba Simina Stanciu, lect. univ. dr. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
•Gabriela Bobeș, Actriță, Realizator Radio, coordonatoarea Companiei de Teatru OKaua
•Șerban Puiu, Actor, Regizor și profesor, conf. univ. dr U.N.A.T.C „I.L.Caragiale” București 
•Pompilius Onofrei, Realizator de emisiuni culturale la Radio România Actualități

Programul complet al Festivalului și alte informații despre eveniment puteți găsi pe 
www.festivalulokaua.ro și pe pagina de facebook a Festivalului.

Organizatori: Compania de Teatru OKaua și Pink Art Stil
Parteneri: unteatru, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografi că 

„I.L.Caragiale”, Fundația Shakespeare și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - departa-
mentul de Artă Teatrală.

Sponsor Principal: Băneasa Shopping City.
Sponsori: Ravensburger și Editura ACT și POLITON
Parteneri media: Music Channel, B1 TV și Blitz TV.
Festivalul de Teatru OKaua este plăcut de Radio Guerrilla.

PROGRAM CINEMA

Joacă-te cu focul
Abel (Tahar Rahim) și Ella (Stacy Martin) nu au ni-
mic în comun, totuși se iubesc cu pasiune. Unul 
este dependent de jocurile de noroc (și nu are li-
mite), celălalt este dependent de el... Interesele 
sunt diferite, regulile sunt încălcate...
Filmul de debut al lui Marie Monge, prezentat la 
Cannes (nominalizare, Caméra d'Or) ne aruncă 
într-o cursă frenetică prin Paris. într-o lume extra-
ordinară unde domnește pasiunea și pericolul...
Program: vineri 22:45 /duminică 20:00
luni 20:00 / marţi 22:30 /miercuri 15:00

În flăcări
Ecranizarea poveștii „Arderea hambarelor" a scrii-
torului japonez Haruki Murakami a fost premiată în 
2018, la Cannes, de juriul FIPRESCI pentru Cel mai 
bun fi lm, a primit Premiul Vulcan, pentru scenogra-
fi e și a reușit să devină cel mai bine cotat fi lm de 
către criticii Screendaily, din istoria Festivalului de la 
Cannes. Filmul spune povestea unui scriitor aspi-
rant și a unui bărbat bogat care devin rivali pentru 
dragostea aceleiași femei.
Un thriller psihologic care te aruncă încet în fl ăcări.
Program: vineri 20:00/sâmbătă 15:00
duminică 17:00/luni 22:30/miercuri 17:00

Ticăloasele
Josephine Chesterfi eld (Anne Hathaway) este o 
britanică plină de farmec, seducătoare, cu o casă 
plină de viaţă, în Beaumont-sur-Mer și o înclina-
ţie spre fraudarea oamenilor bogaţi din toate 
colţurile lumii. În lumea ei meticuloasa, intervine 
Penny Rust (Rebel Wilson), liberă și iubitoare de 
distracţie ... Cu stiluri diferite, concurează la se-
ducţia și jefuirea unui miliardar ...
Surprizele scenariștilor sunt numeroase, așa că 
spectatorii vor simţi din plin bucuria vizionării unui 
fi lm absolut fermecător.Ai ocazia să profi ţi de o 
porţie copioasă de râs.O comedie savuroasă și 
amuzantă, umorul de bună calitate încă există.
Program: sâmbătă 22:30/duminică 15:00/
marţi 15:00/miercuri 20:00/joi 17:00
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„U” Cluj va participa 
la 2 meciuri 
Cupa României și Campionatul 
Național Ne Waza seniori indivi-
dual vor avea loc la sfârșitul aces-
tei săptămâni, în perioada 17-19 
mai, la Poiana Brașov. Lotul „U”-
CSM Cluj pentru aceste două 
competiții dedicate seniorilor este 
format din 12 judoka. La Cupa 
României sportivii universitari vor 
intra la următoarele categorii de 
greutate: Camelia Ioniță, Denisa 
Așchiopoaie, Florisa Horvath, 
Alexandra Mazilu, Adrian Șulcă, 
Gergely Gabor, Cristian Penișoară, 
Denis Mititelu, Răzvan Bodea, 
Paul Creată, Cristian Ionasciuc, 
Riccardo Stoica.  (T.D.)

„U” Cluj, ultimul 
meci pe teren propriu 
în Liga Florilor
Echipa de handbal feminin a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj va disputa sâmbătă, 18 mai, 
ultimul meci al acestui sezon aca-
să. Meciul va înceape la ora 
17:30 în Sala Sporturilor „Horia 
Demian”. Această etapă, a 26-a, 
este ultima a Ligii Florilor din se-
zonul 2018-2019. „Studentele” 
antrenate de Alin Bondar se afl ă 
pe locul 12 cu 12 puncte, iar 
Cisnădie ocupă locul patru cu 38 
de puncte. „Este ultimul meci al 
acestei ediții de campionat și îl 
vom juca în fața propriilor supor-
teri. Ne dorim să facem un meci 
bun, care să ne aducă și un plus 
de moral înaintea turneului de 
baraj”, a spus antrenorul univer-
sitarelor. Este a treia întâlnire 
dintre CS „U” Cluj și CS Măgura 
Cisnădie, unde clujencele au fost 
eliminate la o diferență de două 
goluri, 30-32.  (T.D.)

Pe scurt

PUBLICITATE

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Formaţia lui Bogdan 

Lobonţ a dominat pe 

întreaga durată a meciu-

lui, dar Academica 

Clinceni a demonstrat 

că nu întâmplător este 

echipa cu cea mai bună 

apărare din Liga a 2-a. 

În ciuda faptului că 

Universitatea Cluj a con-

trolat debutul partidei, 

formaţia din Clinceni 

a avut prima ocazie 

importantă de gol prin 

Olariu, cel a scăpat sin-

gur cu Dur-Bozoancă, 

însă a fost ajuns în ulti-

mul moment de Berci.

Într-o atmosferă excelen-

tă creată de galeria celor de 

la Clincei şi aproximativ 100 

de fani clujeni deplasaţi ce-

le două echipe s-au tatonat, 

fără ocazii importante.

Academica Clincei a înce-

put tare repriza secundă şi a 

fost aproape de a marca în mi-

nutul 48 prin Barbu, dar Bo-

zoancă a fost la post. Portarul 

clujenilor şi-a salvat din nou 

echipa în minutul 50, atunci 

când a respins excelent şuturi-

le venite de Dumitru şi Barbu.

Bogdan Lobonţ a schim-

bat rapid după pauză, iar 

Răzvan Greu avea să intre 

în locul lui Florescu în Mi-

nutul 60. Noul intrat avea 

să ofere o pasă excelentă 

pentru Dorin Goga, dar ata-

cantul lui “U” a avut o fi-

nalizare modestă din interi-

orul careului, iar tabela a 

rămas nemodificată.

Universitatea Cluj a pre-

stat pe durata întregii repri-

ze secunde, dar de fiecare 

dată acţiunile ofensive ale 

jucătorilor antrenaţi de Bog-

dan Lobonţ s-au oprit de fi-

ecare dată la marginea ca-

reului de 16 metri. Goga şi 

Gavra au fost în prim pla-

nul unor mingi centrate în 

careu, dar de fiecare min-

gea a trecut peste poartă sau 

a fost blocată de jucători de 

la Clinceni.

Lobonţ l-a trimis în teren 

şi pe Mircea Axente în fi nalul 

jocului, însă tot fără rezultat 

pe tabela de marcaj. Univer-

sitatea putea să dea totuşi lo-

vitura în minutele de prelun-

gire la o fază în care Gavra a 

driblat mai mulţi adversari în 

careul advers şi i-a pasat lui 

Coman, care a trimis cu latul, 

însă mingea a fost deviată şi 

a ieşit în corner.

Punctul obţinut de Uni-

versitatea Cluj pe terenul ce-

lor de la Clinceni nu ajută 

foarte mult echipa de pe ma-

lul Someşului Mic. Cu doar 

trei etape înainte de fi nalul 

sezonului ”studenţii” sunt la 

cinci puncte de Academica 

Clincei în clasament şi mai 

mult ca sigur vor rata pro-

movarea directă în Liga 1. 

”U” va juca în etapa urmă-

toare pe teren propriu împo-

triva celor de la Sportul Sna-

gov, într-un meci care se va 

disputa pe 21 mai de la ora 

20:30. Chindia Târgovişte a 

profi tat de egalul dintre ce-

le două echipe şi a urcat pe 

primul loc în clasament cu 

79 de puncte, două în plus 

faţă de Academica şi şapte 

faţă de Universitatea Cluj.

● Clinceni: Oct. Vâlceanu 

– P. Pârvulescu, Andr. Răuţă, 

Patriche (cpt.), Dobrescu – 

Şut, Barbu – Rob. Ion (Vl. Mi-

halcea 83'), Vas. Olariu, Cr. 

Dumitru (Mitrov 87') – Paţur-

că (Gliga 55')

Rezerve neutilizate: Ure-

che – Găină, Nicola, Horşia

Antrenor: Ilie Poenaru

●„U” Cluj: Dur-Bozoancă 

– Al. Coman, Abrudan, Andr. 

Cordoş, Berci – Gab. Giurgiu 

(Mir. Axente 80'), G. Flores-

cu (Greu 59') – Hordouan (Ha-

ţiegan 75'), Goga (cpt.), Nic. 

Pîrvulescu – Gavra

Rezerve neutilizate: Iul. 

Dinu – Chitoşcă, Telcean, I. 

Ursu

Antrenor: Bogdan Lobonţ

„U” Cluj a scos doar un punct la Clinceni! 
Promovarea directă, tot mai greu de atins
Universitatea Cluj a reuşit doar un egal, 0-0, pe terenul celor de la Academica 
Clinceni şi este tot mai departe de promovarea directă în Liga 1

„U” Cluj nu a reușit să treacă mai departe de promovarea directă în Liga 1

320 de sportivi din peste 

15 ţări se vor lupta pentru 

medalii în oraşul de pe 

malul Someşului Mic.

Cluj-Napoca găzduieşte 

pentru a treia oară la rând 

Campionatul Internaţional de 

lupte libere Wrestling Chal-

lenge International. Competi-

ţia organizată de Asociaţia Ju-

deţeană de Lupte va aduna în 

acest weekend, între 17 şi 18 

mai, peste 320 de sportiv ju-

niori din peste 15 ţări.

Întrecerea va avea loc în 

Parcul Sportiv „Iuliu Haţie-

ganu” (Parcul „Babeş”), în 

sala de sport „Gheorghe Ro-

man” şi urmăreşte promova-

rea şi dezvoltarea acestui 

sport de performanţă pe plan 

local. De asemenea, vizează 

atragerea unui număr cât mai 

mare de sportivi în vederea 

selecţiei pentru loturile naţi-

onale şi pentru participări ul-

terioare la Campionate Euro-

pene şi Mondiale.

Competiţia Wrestling Chal-

lenge International este un 

turneu sprijinit de Federaţia 

Română de Lupte şi urmăreş-

te evoluţia sportivilor interna-

ţionali, îi motivează pe tine-

rii campioni, iar prezenţa spor-

tivilor clujeni precum Ana Ma-

ria Pavăl, Rareş Chintoan, Ma-

rius Atofani sau Tudor Zuz, 

toţi cu rezultate de top la Cam-

pionatele Europene, Mondia-

le şi Olimpice întăresc tradi-

ţia oraşului în acest sport.

Cei 320 de sportivi care vor 

lupta pentru medalii provin 

din ţări precum Belarus, Bul-

garia, Croaţia, Elveţia, Fran-

ţa, Grecia, Italia, Ungaria, Po-

lonia, Moldova, Serbia, Slo-

venia, Slovacia, Suedia, Spa-

nia, Ucraina şi România.

Startul competiţiei se va da 

sâmbătă, 18 mai, de la ora 

09:30, în sala de sport „Ghe-

orghe Roman”.

Cluj-Napoca găzduiește Campionatul 
Internațional de lupte libere pentru juniori
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