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Clujul rămâne principala destinație internă pentru turiști
Mai mult de un sfert dintre ro-

mâni preferă să își cheltuiască ba-
nii pe călătorii, conform unui stu-
diu internațional despre călătorii. 
Datele arată faptul că cei mai mulți 
aleg să-și petreacă mult așteptata 
vacanță de vară în destinații me-
diteraneene. Pe plan intern, Clu-
jul a rămas principala destinație 
pentru călătorii.

Cele mai căutate trei destinații 
pentru anul acesta sunt Barcelona, 
Lisabona și Palma de Mallorca, cu 
un cost al biletelor de avion de sub 
200 de euro. Roma este cea mai 
ieftină destinație din punct de ve-

dere al costului de zbor (115 euro) 
și a cincea destinație în topul 
preferințelor românilor în 2018.

Totodată, patru dintre cele 
cinci destinații cu cea mai mare 
creștere de anul acesta sunt ce-
le cu ieșire la Marea Mediterană 
sau la Oceanul Atlantic. Căută-
rile pentru orașul Ponta Delga-
da, capitala insulelor Azores, au 
crescut cu 393% față de anul tre-
cut, urmate de cele pentru An-
talya, Turcia. Madeira și Las Pal-
mas de Gran Canaria sunt alte 
două orașe care trezesc interesul 
românilor anul acesta. Biletul de 

avion către acestea costă  261 de 
euro,  respectiv 242 de euro.

Planurile de călătorie ale româ-
nilor pentru această vară nu ex-
clud teritoriul propriei țări. Deși 
costurile de zbor au înregistrat o 
ușoară creștere -- de la 78 de eu-
ro anul trecut la 85 de euro / per-
soană în 2018 -, principala 
destinație internă către care mai 
mulți călători români se îndreap-
tă și vara acesta este Cluj, 
menținându-și preferința din 2017.

A doua cea mai căutată 
destinație din România în cel mai 
cald anotimp din an este București. 

„Comparativ cu anul trecut, 
când Londra și Paris se afl au în 
top 5 cele mai căutate orașe pen-
tru vacanța de vară, alături de 
destinațiile sudice, aceste capita-
le vestice au fost înlocuite în 2018 
cu Creta, Grecia și Palma de 
Mallorca, Spania. Când vine vor-
ba de destinațiile interne, cei mai 
mulți români zboară către Cluj, 
iar evenimentele artistice 
internaționale care au loc acolo 
pe timp de vară pot fi  una dintre 
principalele atracții”, a declarat 
Mircea Giurcă, reprezentantul 
momondo în România.

Povești de dragoste 
la prima vedere

Vineri, ora 19:00
Teatrul Naţional Cluj-Napoca

Kean, după Jean-Paul Sartre 
și William Shakespeare

Duminică, ora
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
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Schimbare de circulație 
pe podul Porțelanului

Care sunt cele mai tari 
10 restaurante din Cluj?

„Desene pe asfalt” marca 
Consiliul Județean Cluj

Primăria anunţă modificări în ceea ce privește 
circulația în zona podului Porțelanului, în scopul 
îmbunătățirii circulației.  Pagina 3

Un ghid internațional gastronomic a făcut 
un clasament al celor mai bune 10 restaurante 
din municipiul Cluj-Napoca.  Pagina 6

Poduri și sensuri giratorii suspendate sau extinderea 
unei linii de tramvai până în Florești sunt propunerile 
pentru accesul la viitorul Spital Regional.  Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Start la distracție de ZILELE CLUJULUI

Unde îi lăsăm pe cei mici, când școlile și grădinițele sunt închise?
Pentru mulți părinți, vacanța de vară este un adevărat coșmar, fiindcă nu au unde să îi lase pe cei mici cât ei sunt la serviciu. 
Unii îi trimit la țară, alții îi lasă la bunici sau angajează bone. Însă mulți părinți nu își permit aceste „luxuri”. Pagina 5

Distracţie, spirit 

de echipă şi aventură. 

Clujenilor li s-a 

pregătit un sfârşit 

de săptămână 

încărcat: vor avea 

parte de concerte, 

filme, tururi 

ghidate, 

competiţii 

şi spectacole 

memorabile. 
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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

90/170C
Variabil

110/200C
Soare

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

11°/18° Înnorat

11°/17° Variabil

10°/17° Variabil

11°/17° Variabil

12°/20° Variabil

11°/21° Variabil

9°/18° Soare

11°/21° Variabil
8°/17° Variabil

6°/14° Variabil

8°/16° Variabil

7°/14° Înnorat

10°/18° Variabil

6°/14° Variabil

9°/17° Variabil

6°/15° Înnorat
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

18 mai

1804: Napoleon Bonaparte
a fost proclamat Împărat 
al Franţei.

1954: A intrat în vigoare 
Convenţia europeană privind 
Drepturile Omului.

2001:Regele Mihai s-a întors 
la Palatul Elisabeta la aproape 
55 de ani după ce a semnat 
abdicarea, sub ameninţarea 
armei, în biroul de lucru
de atunci

19 mai

1910: S-a născut pictorul Ion 
Ţuculescu: "Pană de păun", 
"Femei la seceriș" .

2000: Parlamentul European a 
aprobat recomandarea 

Comisiei Europene de a autori-
za Grecia să devină al doispre-
zecelea stat membru al zonei 
euro, la 1 ianuarie 2001.

1997: Curtea Supremă de 
Justiţie a reabilitat 21 de inte-
lectuali, printre care 
Constantin Noica, Alexandru 
Paleologu și Nicolae 
Steinhardt.

20 mai

1937: A intrat în vigoare Codul 
Justiţiei Militare.

1882: Se formează "Tripla 
Alianţă" între Germania, 
Austro-Ungaria și Italia.

1806: S-a născut economis-
tul și filosoful John Stuart 
Mill.(d. 8 mai 1873)

100/200C
Înnorat
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CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

10°/19° Înnorat

11°/20° Înnorat

11°/18° Variabil

12°/20° Noros
10°/19° Înnorat

7°/13° Înnorat

9°/17° Înnorat

8°/13° Variabil
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Unde mergem în weekend?

Romanul Don Quijote al lui Cervantes, pu-
blicat în două volume (1605, 1615), este re-
cunoscut şi astăzi drept cea mai infl uentă 
dintre scrierile Secolului de aur spaniol. A 
stat la baza mai multor producţii de balet 
semnate de Hans Hilverding (Viena, 1740), 
faimosul Jean Georges Noverre (Viena, 
1768), Charles Didelot (Sankt Petersburg, 
1808), Paul Taglioni (1839, Berlin) sau 
Salvatore Taglioni (Torino, 1843). Versiunea 
de la Balşoi a baletului Don Quijote (1869) 
realizată prin colaborarea coregrafului 
Marius Petipa (1818-1910) şi a compozito-
rului austriac Ludwig Minkus (1827-1917) 
s-a bucurat însă de un succes atât de mare 
la Moscova şi Sankt Petersburg, încât 
Minkus a fost ulterior numit compozitorul 
ofi cial al Baletului Imperial din Sankt 
Petersburg. Semnifi cativă pentru ipostaza 
modernă a lucrării muzical-coregrafi ce a fost 
montarea din 1966 a lui Rudolf Nureev 
(1938-1993) destinată baletului Operei din 
Viena, urmată şi de alte producţii cu acelaşi 
titlu la Zürich (1979), Paris (1981), Peking 
(1981), Tokyo (1985), Milano (1987) ş.a.
Într-adevăr, ritmicitatea şi farmecul melodic 
al muzicii lui Ludwig Minkus s-au potrivit per-
fect cu scenariul comic care îi are în centru pe 
îndrăgostiţii Kitri şi Basil, dar şi pe Don 
Quijote. Cucerit de frumuseţea lui Kitri, în 
persoana căreia o vede pe Dulcineea – dom-
niţa din visele sale – Don Quijote porneşte în 
căutarea fetei, după ce aceasta fuge de acasă 

împreună cu Basil, pentru a nu fi  despărţiţi 
de tatăl ei. Şiretlicul prin care cei doi tineri, 
împreună cu Don Quijote, îl determină pe 
Lorenzo – tatăl lui Kitri – să le accepte căsăto-
ria, nu umbreşte câtuşi de puţin veselia gene-
rală din interiorul tavernei unde se refugiase-
ră îndrăgostiţii. ,,Vicisitudinile“ la care este 
supusă relaţia cuplului sunt depăşite cu seni-
nătate, iar povestea celor doi se încheie cu o 
strălucitoare petrecere de nuntă.
Spectacolul are loc duminică la Opera Națională 
Română Cluj-Napoca, de la ora 18:30

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Don Quijote, la Opera Națională Română Cluj-Napoca

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Stereofotografi i din timpul 
Primului Război Mondial
20 Martie, 20 Mai
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia are ca scop călătoria 
într-un trecut tumultuos şi evoluţia 
unei tehnologii fascinante, care ne 
apropie vizual de o realitate de-
mult uitată. Începuturile fotografi i-
lor 3D au început odată cu stereo-
fotografi a, aceasta fi ind o tehnică 
fotografi că specială, prin care sunt 
combinate două fotografi i, uşor 
diferite, ale aceluiaşi obiect. În se-
colul al XIX-lea, cu ajutorul unui 
dispozitiv special numit stereo-
scop, cele două imagini puteau fi  
apoi suprapuse într-una singură. 
Creierul uman le percepea drept o 
singură imagine, care sugera însă 
un efect de spaţialitate.

Dez-echilibru » expoziţie de 
pictură la Grădina Botanică
7–21 mai 2018
Gradina Botanica Alexandru 
Borza – Cluj Napoca
Prin tema expoziţiei se propune 
ruperea echilibrului natural, orga-
nic prin introducerea unor elemen-
te anorganice, artifi ciale, realizate 
de mâna omului: statui, corpuri 
geometrice, elemente metalice, zi-
duri, clădiri, bijuterii. Se trece din-
colo de evidenţierea unui simplu 
contrast, expoziţia reprezentând 
mai degrabă un drum, un traseu 
de la natura sălbatică, organică, 
vie, fl uidă la intervenţia umană în 
acest mediu, intervenţie care rupe 
echilibrul existent nu pentru a-l 
distruge, ci pentru a crea un altul. 
Un echilibru în care formele se 
susţin şi se pun în evidenţă reci-
proc, obiectele extrem de precise, 
simetrice realizând un contrapunct 
diversităţii pe care natura o mani-
festă în fi ecare fi r de iarbă, în fi e-
care ramură, în fi ecare fl oare.

„Comorile României”
Muzeul Etnografi c 
al Transilvaniei
8 mai - 3 iunie 2018
Expoziţia de artă fotografi că 
„Comorile României“ este o expo-
ziţie-eveniment care îşi propune să 
promoveze cele mai importante 
valori ale patrimoniului cultural 
din România. Expoziţia se adre-
sează iubitorilor de cultură atât 
din ţară, cât şi din străinătate. 
Obiectivul expoziţiei este de a face 
cunoscute publicului larg, în anul 
aniversar al Centenarului Marii 
Uniri de la 1918, valorile recunos-
cute pe plan mondial ale patrimo-
niului tangibil, intangibil şi natural 
din România. Este vorba despre 
acele valori patrimoniale româ-
neşti care ne diferenţiază cultural 
de alte popoare şi ne fac mândri 
că suntem români, mai ales în 

timpul procesului de globalizare 
şi de nivelare a valorilor pe plan 
mondial.

17 reasons » Expoziţie 
aniversară Ioan Sbârciu
9 – 20 mai 2018
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Expoziţia este dedicată artistului 
şi profesorului Ioan Sbârciu, 
personalitate majoră a comuni-
tăţii artistice din România.
Expoziţia reuneşte lucrări aparţi-
nând artiştilor Hermann Nitsch, 
Markus Lüpertz, Emilio Vedova, 
Arnulf Rainer, Mimmo Paladino, 
A. R. Penck, César, Daniel 
Spoerri, Ioan Sbârciu, Nicolae 
Man, Kudor Duka István, Bencze 
Bro, Ioana Olăhuţ, Georgeta 
Olimpia Bera, Anca Bodea, Alice 
Iliescu şi Cristian Gabriel 
Lăpuşan. Printr-o activitate artis-
tică extrem de dinamică şi prin-
tr-o puternică poziţionare institu-
ţională la nivel naţional şi inter-
naţional, Ioan Sbârciu a contri-
buit în mod esenţial la dezvolta-
rea comunităţii şi scenei artistice 
clujene începând cu anii 2000. D

Vineri
Povești de dragoste 
la prima vedere
19:00
Teatrul Naţional Cluj-Napoca

Dragostea, sentimentul cel mai 
frumos de pe pământ, este acum 
dezbătută în cadrul restrâns al 
„Euphorion“-ului. Veți avea oca-
zia să vă regăsiți, poate, în aceste 
istorii, să vă re-memorați proprii-
le îndrăgosteli la prima vedere. 
Un prilej de readucere în actuali-
tate a unor vremuri peste care, 
poate, s-a așternut colbul uitării. 
Suntem aici ca să explorăm îm-
preună paradoxurile inimii inun-
date de acel val de căldură, acea 
emoție cu gust de zmeură coaptă 
și roiuri de fl uturi zburând haotic 
prin stomac.

Sâmbătă
POVESTEA LUI BINE-RĂU
11:00
Mini REACTOR
 Spectacolul este o adaptare a 
poveștii „Alb-negru sau Trista poves-
te a prințesei din Cel Mai Mic 
Regat“ de Ana Ripka Rus.
Să ne imaginăm pentru o clipă că 
lumea e pictată în alb și negru. 
Fericirea doarme într-un sertar alb, 
tristețea, într-unul negru. Iubirea are 
petale albe, speranța – aripi albe, 
frica are umbre negre și tot așa. Dar 
ce ne facem când lumea aceasta e 
invadată de culori, de nuanțe? Cum 
deosebim lucrurile frumoase de cele 
urâte? Ce culoare are binele atunci? 

Dar răul? Dar copiii care râd, ju-
cându-se împreună? În Povestea 
lui Bine-Rău, ne așteaptă multe al-
te întrebări de acest fel.

Duminică
Kean, după Jean-Paul Sartre 
și William Shakespeare
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
19:00
Kean este o adaptare a lui J.P. 
Sartre după piesa lui Alexandre 
Dumas Kean, ou Désordre et 
Génie scrisă în 1836 pentru acto-
rul Frédérick Lemaître, fi ind inspi-
rată din viața celebrului și roman-
ticului actor britanic Edmund 
Kean (1787-1833). Premiera a 
avut loc la 14 noiembrie 1953 la 
Teatrul „Sarah Bernhardt“ din 
Paris. Tema, comună cu cea din 
Cântecul lebedei al lui Cehov, ni-l 
dezvăluie pe Kean, afl at în cabina 
lui, după ani de glorie pe scenă, 
căutând sensurile artei teatrului 
răscolit de iubirile mai mult sau 
mai puțin împlinite.
Spectacolul gândit de actorul 
Mihai-Florian Nițu și jucat inițial 
sub îndrumarea profesorului 
Adrian Titieni ca spectacol de 
absolvire, a cunoscut mai multe 
transformări, fi ind jucat cu 
distribuții diferite la București, 
apoi la Sfântul Gheorghe.
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După ce Inspectoratul 

regional de stat în con-

strucţii Nord-Vest a blocat 

activitatea urbanistică a 

Floreştiului, pentru că nu 

exista un plan urbanistic 

general în vigoare, 

Instanţa a deblocat-o.

Primarul Horia Şulea a 

anunţat, pe Facebook, că in-

stanţa a deblocat eliberarea 

de documente urbanistice 

din comuna Floreşti. Din ca-

uză că nu există un PUG va-

labil, Inspectoratul regional 

de stat în construcţii 

Nord-Vest stabilise că Pri-

măria nu mai poate elibera 

autorizaţii de construire di-

rect, fără PUZ aprobat de 

Consiliul Local, pentru că 

nu există reglementări ur-

banistice la care să 

se raporteze.

„Victorie! Justiţia şi-a spus 

cuvântul. Urmează alte vic-

torii, pentru că adevărul e mai 

presus de interese şi orgolii. 

Judecătorii au decis suspen-

darea procesului verbal al In-

spectoratului regional în con-

strucţii Nord Vest, act care ne 

îngrădea activitatea stipulând 

că nu are avem PUG valabil. 

Am cerut anularea actului, 

iar judecătorii au decis de pe 

scaun suspendarea actului pâ-

nă la judecarea pe fond, în-

trucât actul conţine indicii te-

meinice privind ilegalitatea 

sa şi efectele sale trebuie de 

îndată oprite. Urmează, mai 

mult că sigur, anularea re-

spectivului act, care, în opi-

nia mea, conţine vicii şi ile-

galităţi grosolane, abuz în ser-

viciu şi interpretare rău voi-

tă a actelor legislative. În opi-

nia mea. Urmează ca şi jude-

cătorii să achieseze la aceas-

tă opinie. Aşa cum spuneam, 

adevărul triumfă. La fel cum 

s-a întâmplat în puzderia de 

dosare cu fostul prefect, în 

care se susţinea că UAT Flo-

reşti are nevoie de semnătu-

ra arhitectului şef al judeţu-

lui pentru o serie de acte ur-

banistice. Dragii mei dragi, 

un act administrativ este va-

labil până ce o instanţă con-

stată contrariul. Iar când o 

instanţă s-a pronunţat deja, 

decizia ei trebuie respectată. 

Restul sunt opinii şi păreri ca-

re sunt bune la colţul blocu-

lui şi nicidecum într-o discu-

ţie serioasă, de oameni înse-

taţi de adevăr şi de a face ce-

va pentru comunitatea pe ca-

re o reprezintă”, a scris Ho-

ria Şulea pe Facebook.

Cale liberă pentru eliberarea de 
autorizaţii de construcţie în Floreşti

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca anunţă 

modifi cări în ceea ce pri-

veşte circulaţia în zona 

podului Porţelanului, în 

scopul îmbunătăţirii fl u-

enţei circulaţiei.

Potrivit unui comunicat 

de presă al municipalităţii, 

"având în vedere creşterea 

valorilor de trafic în zona 

strada Nădăşel-Pod Porţela-

nului-strada Porţelanului, 

până la realizarea noului 

pod care să permită circu-

laţia concomitent în ambe-

le sensuri, Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca, împre-

ună cu Poliţia Rutieră, anun-

ţă amplasarea unui semafor 

mobil la Podul Porţelanului 

şi schimbarea priorităţii în 

zonă astfel încât să fie po-

sibilă degajarea circulaţiei 

de pe pod".

"Prin urmare, strada Nă-

dăşel va deveni fără priori-

tate şi se vor amplasa două 

indicatoare rutiere STOP de-o 

parte şi de cealaltă a inter-

secţiei cu strada Alexandru 

Sahia", transmite Primăria 

Cluj-Napoca.

Primăria a amplasat un semafor 
mobil la podul Porţelanului

Comisiile de urbanism 

din cadrul Primăriei şi 

Consiliului Judeţean Cluj 

s-au reunit miercuri să se 

„joace de-a trasatul de 

drumuri”. S-a vorbit des-

pre poduri suspendate, 

sensuri giratorii suspen-

date şi prelungiri de linii 

de tramvai. Vorbe arun-

cate în vânt. Până una 

alta, Ministerul Sănătăţii 

nici măcar nu a fi nalizat 

studiile de fezabilitate 

pentru spitalul de la Cluj.

„Cea mai problematică zo-

nă este intersecţia de la Me-

tro. În această zonă propunem 

realizarea unei giraţii, fi e o gi-

raţie suspendată, şi aceasta ar 

fi  o premieră pentru Cluj, fi e 

o giraţie prin care să suspen-

dăm DN1 printr-un pod. Du-

pă fi nalizarea Centurii de Sud 

a Floreştiului şi a Centurii Me-

tropolitane, propunerea ca 

tramvaiul să ajungă până la 

Floreşti este mai mult decât 

viabilă”, spunea arhitectul şef 

al judeţului, Claudiu Salanţă.

Primarul Emil Boc a explicat 

însă că deocamdată nu se poa-

te pune problema ca linia de 

tramvai să fi e prelungită, even-

tual după anul 2024, când se va 

realiza centura metropolitană.

Ulterior, Consiliul Jude-

ţean anunţa pompos că “ac-

tualizarea PUZ-ului pentru 

Spitalul Regional de Urgen-

tă a intrat în linie dreaptă”.

Să vorbim discuţii 
şi să desenăm frumos…
pe hârtie

Consiliul Judeţean susţi-

ne că prin adoptarea noului 

PUZ se propune „realizarea 

unei infrastructuri de trans-

port optime care să deser-

vească Spitalul Regional, 

prin înfiintarea unui drum 

de acces median între DN 1 

si strada Răzoare si, respec-

tiv, modificarea profilelor 

acestor două artere”.

„O propunere discutată 

în acest context a fost cea 

referitoare la introducerea, 

pe toate căile care fac legă-

tura cu Spitalul Regional de 

Urgenţă, a unor benzi supli-

mentare de acces destinate 

atât transportului public de 

persoane cât si bicicliştilor. 

Un alt aspect intens discu-

tat de către arhitecţii şi spe-

cialiştii prezenţi la această 

şedintă a comisiilor reunite 

de urbanism a fost cel legat 

de reamenajarea intersecţi-

ei din zona Metro, fiind abor-

date în principal două vari-

ante de lucru. Prima dintre 

ele s-a referit la realizarea 

unei giraţii suspendate pes-

te DN1, în timp ce varianta 

a doua a propus construirea 

unui pod peste drumul na-

ţional, cu o giraţie sub aces-

ta. Noul PUZ aferent Spita-

lului Regional de Urgentă va 

prevedea conectarea Spita-

lului Regional la municipiul 

Cluj-Napoca prin interme-

diul DN1 în zona Nodului 

N, respectiv pe traseul de 

sud: strada Răzoare – stra-

da Sf. Ioan, până la inter-

secţia cu strada Bucium. În 

acelasi timp însă, pentru a 

se putea realiza un flux con-

tinuu, care să nu genereze 

ambuteiaje, este absolut ne-

cesară edificarea centurii 

metropolitane”, transmite 

CJ Cluj.

Spitalele Regionale, 
cele mai mari întârzieri

Ministrul Sănătăţii, Sorina 

Pintea, declara în luna mar-

tie că, la sfârşitul acestui an, 

vor fi  încheiate studiile de fe-

zabilitate pentru cele trei spi-

tale regionale care se vor con-

strui la Iaşi, Cluj şi Craiova.

„Studiile de fezabilitate 

vor fi gata în trimestrul pa-

tru al acestui an şi vor fi de-

puse la Bruxelles. Este obli-

gatoriu ca infrastructura din 

acele zone să fie gata pen-

tru că în momentul în care 

spitalul intră în funcţiune, 

trebuie să aibă şi utilităţile 

funcţionale, deci se merge 

în paralele, inclusiv drumu-

rile. Se fac PUZ-urile, extin-

deri de PUZ, aşa cum este 

cazul celui de la Cluj”, a ex-

plicat Sorina Pintea.

În ciuda eforturilor care 

se fac în acest moment, co-

misarul european Corina 

Creţu s-a arătat „îngrijora-

tă” de situaţia actuală.

„Sunt foarte îngrijorată de 

evoluţia proiectelor privind 

spitalele regionale care au 

fost aprobate în luna iulie 

2015. Din păcate, construc-

ţia celor 3 spitale regionale 

(Iaşi, Craiova, Cluj – n.r) es-

te unul dintre proiectele ca-

re înregistrează mari întârzi-

eri. Având în vedere că, aşa 

cum arată lucrurile în pre-

zent, este puţin probabil ca 

lucrările să înceapă în 2019, 

autorităţile naţionale trebu-

ie să accelereze demersurile 

pentru fi nalizarea studiilor 

de fezabilitate şi începerea 

implementării cât mai curând 

posibil”, declara Creţu.

Pentru construcţia aces-

tor spitale, este nevoie de o 

investiţie de 300 de milioa-

ne de euro, dintre care, 150 

de milioane de euro vor fi 

bani care vor veni de la Co-

misia Europeană, dar după 

ce România va prezenta stu-

diile de fezabilitate pentru 

fiecare spital în parte.

În urmă cu trei ani, la în-

ceputul anului 2015, premi-

erul de atunci, Victor Pon-

ta, anunţa demararea aces-

tui proiect dar, la momen-

tul respectiv, se dorea câte 

100 de milioane de euro pen-

tru fiecare unitate spitali-

cească. Acum, fiecare spital 

va obţine o finanţare neram-

bursabilă de 50 de milioane 

de euro.

Autorităţile desenează drumuri...
pe hârtie la Spitalul Regional din Florești
Poduri şi sensuri giratorii suspendate sau extinderea unei linii de tramvai până în Floreşti sunt propunerile 
discutate de autorităţi pentru accesul la viitorul Spital Regional de Urgenţă.

Drumul de la ieșirea din Cluj-Napoca spre Florești este cel mai aglomerat din țară
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Senatorul Vasile Cristian 

Lungu a participat 

în perioada 7-9 mai la cea 

de-a doua delegaţie a 

parteneriatului Transatlantic 

Under 40 (TU-40), 

la Washington D.C. 

În cadrul întâlnirilor au avut 

loc o serie de dezbateri despre 

problemele pe care globaliza-

rea le ridică pentru parteneri 

economici ca: SUA, Uniunea 

Europeană şi România. Subiec-

tele abordate au vizat Partene-

riatul Trans-Pacifi c (TPP) şi 

Acordul de liber schimb între 

Uniunea Europeană şi Statele 

Unite, dar şi impactul asupra 

economiei şi a mediului de afa-

ceri românesc

Preşedintele PMP Cluj a lu-

at parte la Transatlantic Network 

Session, conferinţă organizată 

de Parlamentul European în co-

laborare cu Congresul Statelor 

Unite. Senatorul afi rmă că “Ame-

rica rămâne de departe un mo-

del şi am convingerea că parte-

neriatul României cu Statele U-

nite este una dintre cele mai im-

portante reuşite ale decidenţilor 

noştri politici după prăbuşirea 

comunismului”.

În cadrul congresului, se-

natorul Cristian Lungu s-a în-

tâlnit cu senatorul Paul Eric 

Strauss, Districtul Columbiei, 

acesta dovedindu-se a fi  un 

bun cunoscător al României 

dar şi al comunităţilor româ-

neşti care trăiesc pe coasta de 

est a Statelor Unite. Preşedin-

tele PMP i-a adresat o invita-

ţie în România: “În timpul în-

tâlnirii, i-am lansat invitaţia 

de a vizita inima Transilvani-

ei, Cluj-Napoca, dar şi capita-

la Românei, Bucureşti, pentru 

a facilita un schimb cultura-

lo-politic şi pentru a profi ta, 

în cadrul comunităţilor noas-

tre, de vasta experienţă pe ca-

re dânsul o deţine în adminis-

traţie şi politică externă.”.

În prezent, economia Tran-

satlantică este cea mai mare 

şi mai prosperă din lume, re-

prezentând 35% din Gross 

Domestic Product (GDP) în 

ceea ce priveşte puterea de 

cumpărare. Ca o sursă princi-

pală pentru investiţiile străi-

ne în Romania, Statele Unite 

ale Americii şi Europa rămân 

interconectate prin economia 

transatlantică.

Senatorul Cristian Lungu, preşedintele PMP Cluj: 
„România, Statele Unite ale Americii şi Europa 
rămân interconectate prin economia transatlantică”

Farmec, cel mai mare 

producător român de 

cosmetice, îşi menţine 

poziţia de lider pe seg-

mentul în plină ascensi-

une al produselor depi-

latoare, deţinând în 

2017 o cotă de 48,4% în 

valoare şi de 50,9% în 

volum*, conform date-

lor Nielsen. Gama 

Farmec Depilatoare se 

situează în ultimii ani 

pe prima poziţie a aces-

tui segment, cele mai 

vândute produse fiind 

benzile şi cremele depi-

latoare, alternative rapi-

de din punct de vedere 

utilizare.

„Menţinerea unei poziţii 

de top în industria cosmeti-

că presupune adaptarea la 

preferinţele şi necesităţile 

consumatorilor, prin lansa-

rea de produse performante 

şi de încredere. Iar reconfi r-

marea statutului de lider de 

piaţă al gamei Farmec Depi-

latoare reprezintă o dovadă 

a activităţilor noastre de mo-

dernizare şi dezvoltare con-

tinuă a liniei, pe baza ingre-

dientelor de ultimă genera-

ţie şi a inovaţiilor în ceea ce 

priveşte modul de utilizare 

şi prezentare. Piaţa produse-

lor depilatoare este una di-

namică, în plină expansiu-

ne, iar exigenţele tot mai ac-

centuate ale consumatorilor 

contribuie la ridicarea stan-

dardelor din acest sector. Ba-

zându-ne pe ultimele tren-

duri de consum, preconizăm 

o evoluţie a subcategoriei de 

produse care conţin ceară cu 

aplicare la rece şi ceară cu 

încălzire în cuptorul cu mi-

crounde. În dezvoltarea pe 

care o planifi căm pentru ga-

ma Farmec Depilatoare vom 

viza şi aceste subsegmente. 

Ne propunem să revenim cât 

mai curând cu noutăţi, de 

care să se bucure consuma-

torii noştri”, a declarat Cla-
udia Pălăcian, Manager de 
Produs Farmec.

Gama Farmec Depilatoa-

re conţine produse variate, 

adresate tuturor tipurilor de 

epilare. Astfel, consumatorii 

pot opta pentru creme depi-

latoare, benzi pentru faţă sau 

corp, ceară cu încălzire în 

cuptorul cu microunde, cea-

ră cu încălzire pe foc, perle 

de ceară, roll-on geluri şi so-

luţii de curăţare a cerii du-

pă epilare, cât şi accesorii 

pentru epilare.

Toate produsele Farmec 

Depilatoare au acţiune rapi-

dă şi eficienţă sporită, con-

ţinut ridicat de ingrediente 

active care contribuie la îm-

bunătăţirea toleranţei la ni-

velul pielii, conferind der-

mei hidratare, catifelare şi 

protecţie. Mai mult, în com-

ponenţa gamei există pro-

duse cu o viteză de acţiune 

avansată, lăsând o senzaţie 

de prospeţime şi un parfum 

plăcut în doar trei minute 

de la aplicare.

Farmec Depilatoare con-

ţine 3 subgame distincte, 

destinate diverselor tipuri 

de piele: linia de depilatoa-

re cu extract de Orhidee pen-

tru pielea normală, cu ex-

tract de argan pentru pielea 

deshidratată şi cu extract 

vanilie, destinată pielii sen-

sibile. Mai mult, Gama Far-

mec cuprinde atât produse 

destinate pielii sensibile a 

adolescenţilor, care au la ba-

ză extract de zmeură, cât 

şi produse adresate bărba-

ţilor, precum Crema depila-

toare cu extract de boswellia 
serrata.

În ceea ce priveşte for-

ma de prezentare, produse-

le Farmec Depilatoare se re-

găsesc în formate ergono-

mice, adaptate în funcţie de 

zona de aplicare, astfel în-

cât să fie extrem de uşor de 

utilizat.

În sezonul estival 2018, 

Farmec îşi aşteaptă consu-

matorii în cadrul magazine-

lor de brand Farmec, maga-

zinului online farmec.ro, dar 

şi în hipermarketuri şi alte 

puncte de comercializare, cu 

oferte promoţionale şi acti-

vări speciale pentru gama 

Farmec Depilatoare.

Farmec îşi consolidează 
poziţia de lider pe piaţa 
produselor depilatoare

Preşedintele UDMR, 

Kelemen Hunor, a declarat, 

joi, că, în urma unui son-

daj de opinie realizat pe 

un eşantion mare de popu-

laţie, a reieşit faptul că 

românii din Transilvania 

sunt mult mai deschişi faţă 

de maghiari, faţă de mino-

rităţi şi faţă de drepturile 

lingvistice ale acestora, în 

timp ce Bucureştiul este 

„cel mai antimaghiar”.

„Am văzut că, după 27-28 

de ani, românii din Transilva-

nia sunt mult mai deschişi fa-

ţă de maghiari, faţă de minori-

tăţi, atunci când vorbim des-

pre folosirea limbii materne în 

administraţie, când vorbim de 

educaţie, cultură, de aceste in-

stituţii pentru a păstra identi-

tatea etnică, identitatea lingvis-

tică, identitatea culturală, faţă 

de cum era situaţia în '90, în 

'91. Este un aspect extrem de 

pozitiv atunci când vorbim de 

românii din Transilvania, de so-

cietate în ansamblul ei. Când 

vorbim de politicieni, lucrurile 

se schimbă fundamental. Poli-

ticienii români din Transilvania 

sunt cei care acceptă mult mai 

greu un pas înainte în ce pri-

veşte lărgirea drepturilor ling-

vistice, drepturile comunităţii 

maghiare. Dacă ne uităm la ve-

chiul regat, există o încredere 

mult mai mare, dar în ce pri-

veşte politicienii, ei au o abor-

dare mult mai relaxată. Ceea 

ce m-a surprins extrem de mult, 

Bucureştiul este cel mai anti-

maghiar şi acolo tot ce înseam-

nă deschidere, lărgirea dreptu-

rilor, aplicarea legii, oamenii 

din Bucureşti sunt cei mai re-

ticenţi. Şi vorbesc doar despre 

folosirea limbii materne în e-

ducaţie, în administraţie, în cul-

tură”, a arătat Kelemen Hunor, 

potrivit Agerpres.

Autonomia nu e acceptată 
în nicio regiune

Liderul UDMR a arătat că, 

atunci când se vorbeşte des-

pre diferite forme de autono-

mie, sondajul a evidenţiat că 

nicio regiune a ţării nu accep-

tă nicio formă de autonomie.

„Când vorbim despre dife-

rite forme de autonomii, auto-

nomie culturală, autonomie te-

ritorială, regională – explicând 

că acest lucru nu înseamnă în 

niciun fel ruptura unui terito-

riu de statul român, indiferent 

de ce regiune vorbim, oame-

nii nu acceptă deloc această 

propunere şi ideea de a da u-

nei minorităţi etnice autono-

mie de niciun fel. Aici nu exis-

tă aproape nicio deosebire în-

tre românii din Transilvania, 

românii din Vechiul Regat sau 

Capitală. Aceasta este elemen-

tul poate cel mai important din 

acest sondaj sau unul dintre 

elementele cele mai importan-

te, cum au evoluat relaţiile în 

25-28 de ani de după Revolu-

ţie”, a susţinut liderul UDMR.

Regresul faţă 
de anii 2000

Kelemen a precizat că, în 

acelaşi timp, percepe în po-

litică că lucrurile se schim-

bă foarte mult, „de multe ori 

foarte perfi d", prin instru-

mente, prin mijloace nu ne-

apărat politice, „fi indcă le-

gislaţia nu este aplicată sau 

de foarte multe ori aplicabi-

lă din diverse motive, sau 

drepturi obţinute prin discu-

ţii, prin mijloace parlamen-

tare, sunt retrase, sunt blo-

cate, puse în discuţie prin 

alte mijloace, nu neapărat 

parlamentare”.

„Din acest punct de vede-

re există o altă realitate, pe 

care noi o percepem ca re-

gres faţă de anii 2000”, a 

subliniat politicianul.

Kelemen Hunor a susţi-

nut că UDMR a propus, în-

că de anul trecut, ca în 2018 

să provoace un dialog pen-

tru a se vorbi despre viitor 

şi dialogul româno-maghiar.

„Indiferent câte abordări 

pot fi posibile, în ce priveş-

te cei 100 de ani, dacă vor-

bim de Centenar, este mai 

important despre ce vrem 

să facem, unde vrem să ajun-

gem şi dacă există o viziu-

ne comună despre dacă se 

poate construi un viitor co-

mun majoritate-minorităţi 

etnice în România. Cred în 

continuare că sinceritatea, 

şi dacă din când în când, a-

parent, această sinceritate 

este foarte crudă, este ele-

mentul de bază care îţi per-

mite să mergi mai departe, 

să construieşti ceva dura-

bil”, a arătat liderul UDMR.

Românii din Transilvania, 
mai deschişi faţă de minorităţi 
comparativ cu bucureştenii
Kelemen Hunor consideră că Bucureştiul este cel mai antimaghiar.

Politicienii români din Transilvania acceptă greu un pas înainte
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Pentru mulţi părinţi, mai 

ales cei cu copiii mici, 

vacanţa de vară este un 

adevărat coşmar fi indcă nu 

ştiu unde îi pot lăsa pe cei 

mici până ies ei de la 

muncă. Unii îi trimit la 

ţară, alţii îi lasă în Cluj la 

bunici sau la vreo mătuşă, 

iar unii angajează bone. 

Însă sunt mulţi părinţi care 

nu au niciunul dintre aces-

te luxuri, aşa că trebuie să 

găsească o alternativă pen-

tru ca cel mic să îşi petrea-

că timpul liber, iar ei să nu 

stea stresaţi la serviciu.

În Cluj-Napoca, pentru a 

veni în ajutorul părinţilor, se 

organizează din ce în ce mai 

multe activităţi, la care cei 

mici pot participa până pă-

rinţii lor îşi termină treaba.

Copiii petrec timp afară

La Green School în Grigo-

rescu, copiii între 3 şi 10 ani 

pot petrece timp de calitate, să 

îşi facă prieteni, să se joace a-

fară, să mănânce, să se rela-

xeze, toate în aer liber. De a-

ceea, sloganul de anul acesta 

este „vara asta copiii înver-

zesc”. Părinţii pot să opteze 

pentru program scurt 

(9.00-13.00), pentru program 

mediu, cu posibilitatea de a 

dormi (09.00-13.00) sau pro-

gram lung, tot cu posibilitatea 

de a dormi (09.00-17.30).

Copiii primesc şi masă de 

prânz şi gustări şi pot să par-

ticipe la activităţi educaţio-

nale. Preţurile variază între 

220 de lei şi 250 de lei, în 

funcţie de programul ales.

Pe activităţi în aer liber se 

bazează şi membrii Wallie 

Forest Kids.

„O să avem peste zi program 

şi vor fi  activităţi în mai multe 

locaţii. Va fi  şcoală de vară pen-

tru copii. Programul va fi  de la 

9 la 17, iar activităţile se vor 

desfăşura în aer liber pentru că 

ceea ce facem noi se numeşte 

Forrest School, e un alfel de 

şcoală şi astfel cursurile şi tot 

ce facem împreună cu copiii im-

plică natura, implică elemente 

din natură”, a spus Ioana Cri-

şan, coordonatorul proiectului.

Distracţie departe de oraş

La doar câţiva kilometri de 

Cluj, în mijlocul naturii, la Să-

licea, 101 Distracţii organizea-

ză tabără de vară pentru pri-

chindei între 5 şi 10 ani.

„Facem tabere de vară. Avem 

o curte mare care este tabăra 

noastră. Acolo sunt tot felul de 

jocuri outdoor: fotbal, volei pe 

nisip, leagăne, tobogane. bad-

minton pe nisip şi vom monta 

şi un tobogan cu apă. Avem şi 

pădurea în apropiere şi facem 

drumeţii şi căutăm comori”, a 

spus Meda Ianko, coordonato-

rul programului.

Taberele de vara de la Sa-

licea au loc timp de 6 săptă-

mâni. Fiecare tabăra durea-

ză 5 zile, de luni până vineri 

(inclus transport zilnic, gus-

tare sănătoasă şi masă), iar 

costul este de 400 de lei pe 

săptămână. Detalii suplimen-

tare se găsesc pe pagina de 

Facebook 101 Distracţii.

Activităţi săptămânale

La Pahumi, copiii se pot dis-

tra în cadrul unui program bi-

ne stabilit, pe săptămână. Pro-

gramul unei tabere durează 5 

zile, de luni până vineri, de la 

8.30 la 18. Activităţile din fi eca-

re săptămână se învârt în jurul 

unei tematici prestabilite. Ast-

fel, cei mici pot poarticipa la 

„Săptămâna sportivă”, „Săptă-

mâna muzicală”, „Săptămâna 

Tradiţii Româneşti” şi multe al-

tele, până la jumătatea lui sep-

tembrie, când începe şcoala.

Programul taberelor la Pa-

humi include activităţi ale te-

maticii săptămânii şi 3 momen-

te de luat masa. Pe lângă acti-

vităţile specifi ce temei săptămâ-

nii, se vor desfăşura zilnic acti-

vităţi sportive în sala de sport 

sau afară, drumeţii şi activităţi 

distractive. De asemenea va fi  

alocat timp şi activităţilor edu-

cative şi efectuării temelor.

Sunt bineveniţi copiii cu vâr-

ste cuprinse între 4 şi 12 ani.

Preţul este de 350 de lei 

pe săptămână, iar informaţii 

despre activităţile care vor 

avea loc pe tot parcursul ve-

rii se găsesc pe site-ul orga-

nizatorilor de tabere de zi.

Corabie magică 
pentru cei mici

Un alt loc inedit pentru a vă 

lăsa copilul pe timpul zilei este 

şi Kidsland Totto Space din 

mallul din cartierul Gheorgheni. 

Aici copiii găsesc casa lui Tot-

to, pe o corabie magică care îi 

va duce în lumea poveştilor.

„Mascota noastră îi aşteap-

tă zilnic pe toţi copiii cu vâr-

sta între 7 luni şi 12 ani pen-

tru a se juca împreună cu ce-

le mai frumoase jucării. Ală-

turi de Totto şi de ajutoarele 

lui vor descoperi cele mai amu-

zante jocuri şi vor avea oca-

zia să cunoască şi să interac-

ţioneze cu alţi copii de toate 

vârstele. Corabia este împărţi-

tă pe 5 zone, astfel încât să sa-

tisfacă nevoia de joacă a tutu-

ror copiilor în funcţie de vâr-

sta lor: Baby Zone (7 luni şi 3 

ani), Home Zone (mai mari de 

2 ani), Play Zone (mese de fot-

bal, biliard, hochei şi două jo-

curi video PlayStation 3), 

Playground Zone (zona de la-

birint, destinată copiilor de 

peste 3 ani), Party Zone (zo-

na destinată aniversărilor)”, 

au spus reprezentanţii Kidsland.

Copiii învaţă prin joacă

Caravana Veseliei, cu slo-

ganul „liniştea părinţilor, dis-

tracţia copiilor”, îi învaţă pe 

cei mici în fi ecare săptămâ-

nă despre alte teme. Începând 

de luna viitoare, copii înva-

ţă despre ce înseamnă să fi i 

construct, bucătar sau artist. 

Cei mici pot să îşi expună ta-

lentele şi se pot întrece în 

probe sportive pentru un plus-

de sănătate.

„În fi ecare vacanţă şcolară îţi 

oferim un Club de Vacanţă cu 

multă distracţie şi curiozităţi ca-

re vor rămâne pentru totdeau-

na în amintirea copilului tău. 

Vom avea în fi ecare săptămână 

tematici diferite şi vom experi-

menta educaţia non-formală prin 

ateliere de cultură generală, ex-

plorare, joc, probe practice şi 

multă distracţie. Activităţile sunt 

susţinute în limba română şi en-

gleză şi au menirea de a dezvol-

ta calităţile şi interesul copiilor 

în diferite domenii ca ştiinţe sau 

arte”, transmit reprezentanţii Ca-

ravanei Veseliei.

Programul este scurt sau 

lung, iar preţurile variază în-

tre 30 de le pe zi şi 200 de 

lei pe săptămână, în funcţie 

de programul ales de părinți.

Copiii se pot distra în vacanţa de vară 
cât timp părinţii sunt la muncă
Unde îi pot lăsa clujenii pe cei mici pe timp de vară, când şcolile şi grădiniţele sunt închise?

Părinții pot alege dintre cele mai diversifi cate activități pentru copiii lor

Câteva obiecte personale 

care i-au aparţinut marelui 

om politic Iuliu Maniu, dar 

şi prima hartă a României 

Mari, realizată de genera-

lul Constantin Teodorescu, 

cartograf al Armatei 

României, în februarie 

1919, precum şi alte docu-

mente importante ale 

Unirii au fost expuse, joi, 

în cadrul unei conferinţe 

organizată la Primăria 

Cluj-Napoca, în cadrul 

„Zilelor Clujului”.

Emilia Cismaş, istoric în ca-

drul Universităţii Babeş-Bolyai, 

şi colecţionarul Marius Avram 

au expus în cadrul evenimen-

tului documente de dinainte şi 

de după înfăptuirea Marii Uniri 

de la 1918, printre care şi o car-

te cu ştampila ex libris a lui Iu-

liu Maniu şi cu notiţe scrise de 

acesta în 1914.

Emilia Cismaş a susţinut în 

cadrul evenimentului o prezen-

tare despre Corpul Voluntari-

lor Ardeleni şi Bucovineni, con-

stituiţi din soldaţi austro-un-

gari de origine transilvăneană 

şi bucovineană, luaţi prizoni-

eri în Rusia după primele bă-

tălii din Galiţia, din 1914, şi a 

adus în expoziţie o serie de do-

cumente păstrate în familia sa, 

precum „Jurământul”, în ori-

ginal, depus de voluntari în 8 

iunie 1817, la Iaşi, sau fotogra-

fi i vechi de pe frontul Primu-

lui Război Mondial.

„Sunt legată şi personal de 

acest subiect, nu doar profesi-

onal. Am prezentat în expozi-

ţie documente din arhiva per-

sonală despre străbunicul, păs-

trate de bunicul şi care au ajuns 

la mine. Sunt documente care 

vorbesc despre existenţa aces-

tui Corp al Voluntarilor Arde-

leni, care au luptat sub deviza 

'Biruinţă sau moarte!' ”, a spus 

istoricul clujean.

Printre exponate se mai nu-

mără un document al Delega-

ţiei României la Tratatul de Pa-

ce de la Paris, semnat de Ale-

xandru Vaida-Voevod, Caius 

Brediceanu, Gheorghe Crişan, 

Adrian Otoiu, Mihail Şerban şi 

Ioan Vulcu, din 1919, un bre-

vet semnat de Ministrul de Răz-

boi Ion Răscanu în 1920, un 

alt brevet semnat de Ion I. C. 

Brătianu, premier şi ministru 

de Război, în 1916, un docu-

ment semnat de Iuliu Coroia-

nu şi Ion Raţiu din partea Par-

tidului National Român din 

Transilvania în 1890, unul, sem-

nat de Iuliu Hossu şi Vasile Lu-

caciu, privind constituirea 

„Asociaţiunii pentru literatura 

română şi cultura poporului 

român” din 1922 sau un do-

cument al Consiliului Dirigent 

al Transilvaniei referitor la ma-

terialele care trebuie importa-

te pentru refacerea economică 

a Transilvaniei din 1919.

Este, de asemenea, expus şi 

albumul episcopului Iuliu Hos-

su care conţine fotografi i de la 

Marea Unire din 1 Decembrie 

1918 de la Alba Iulia, pus la 

dispoziţia evenimentului de re-

prezentanţii Eparhiei greco-ca-

tolice de Cluj-Gherla.

Bastonul şi pălăria lui Maniu şi prima hartă a României 
Mari, expuse la Primăria municipiului Cluj-Napoca
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Un ghid internaţional gas-

tronomic, recent intrat pe 

piaţa românească, a făcut 

clasamentul celor mai 

bune 10 restaurante din 

Cluj-Napoca. În premieră, 

două restaurante din 

Cluj-Napoca sunt în top 10 

restaurante din România.

Cu 14 puncte şi 2 bonete, 

Baracca este în fruntea clasa-

mentului din Cluj, iar Roland 

Suciu, bucătar-şef Baracca, a 

fost nominalizat la categoria 

Marii bucătari de mâine.

Urmează Cabinet de Vin 

& Cocotte (13 puncte, 2 bo-

nete), Bujolé (12,5 puncte 1 

bonetă), Fragment (12 punc-

te, 1 bonetă), Rod (12 punc-

te, 1 bonetă), Casa Boema 

(11 puncte, 1 bonetă), Tokyo 

(11 puncte, 1 bonetă), Zama 

(11 puncte, 1 bonetă), Carro-

usel by Chios (10,5 puncte), 

Via (10,5 puncte).

Baracca şi Cabinet de 

Vin&Cocotte au fost incluse şi în 

top 10 restaurante din România.

Localul Toulouse este şi el 

inclus în ghid, la secţiunea POP.

Adrian Hădean a primit 

premiul pentru educaţie în 

gastronomie, pentru campa-

nii precum Eat This, Şcoala 

de Bucătari şi Farfurii Curate.

Gault&Millau este primul 

ghid internaţional gastrono-

mic care intră pe piaţa româ-

nească. Ghidul a a fost lansat 

în cadrul unei gale care a avut 

loc la începutul săptămânii şi 

cuprinde 141 de restaurante 

şi localuri POP din 6 oraşe 

(Braşov Bucureşti, Cluj, Ora-

dea, Sibiu, Timişoara).

Ghidul a fost publicat mai 

întâi în Franţa acum 50 de 

ani. În România, îşi propu-

ne explorarea bucatariei lo-

cale prin evaluarea calităţii, 

creativităţii şi autenticităţii 

descoperite în restaurante-

le locale.

Care sunt cele mai tari 10 restaurante din Cluj?
În premieră, restaurantele din România au primit note şi bonete de la ghidul Gault&Milau, 
iar clasamentul astfel rezultat le face vizibile în gastronomia internaţională.

Restaurant Carrousel by Chios

Restaurant Bujole

Restaurant Zama

Restaurant Casa Boema

Restaurant Fragment
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Zilele Clujului reunește 

zeci de mii de clujeni 

și vizitatori în fi ecare 

zi de festival, atrași de 

efervescența ce cuprinde 

întreg orașul în această 

perioadă. 

Zilele Clujului sunt meni-

te să unească, să creeze legă-

turi, deoarece „unde-i unul, 

nu-i putere”. Astfel, festivalul 

reprezintă un îndemn la con-

solidarea legăturilor dintre clu-

jeni și crearea de noi conexi-

uni, prin apropierea ce o ge-

nerează emoțiile trăite pe tot 

parcursul lui. „Hai să dăm 

mână cu mână” este îndem-

nul ediției 2018, dedicată Cen-

tenarului Marii Uniri.

Ediția a VIII a Zilelor Clu-

jului, primul festival de ma-

re amploare din an ce are 

loc la Cluj-Napoca, conti-

nuă vineri, 18 mai 2018, cu 

o varietate largă de eveni-

mente și activități în zeci de 

locuri din oraș.

Parteneri principali: Ber-

genbier, Vodafone, Pepsi, 

NTT DATA, Banca Transilva-

nia, Arobs Transilvania 

Software, Selgros.

Parteneri: Autotransilva-

nia, Avangarde Software, Bet-

fair Romania, Endava, Ener-

goBit, Gerovital, Hotel Plati-

nia, Napolact, ReWine, Turkish 

Airlines

ZILELE CLUJULUI 2018. 
Ce puteți face în weekend?

Piaţa Unirii
15:00 - 22:00 Compania de teatru, acrobaţie şi jonglerie Famous Art
18:00 Rapsodia Copiilor, eveniment susţinut de NTT DATA

Concerte
În fi ecare an la Zilele Clujului s-au alăturat artişti renumiţi şi 
îndrăgiţi de către public. În seara dedicată sufl etelor tinere, 
pe scena din Piaţa Unirii vor urca:
• 18:30 Antonia
• 19:30 Compact B
• 20:30 The Motans
• 21:30 Voltaj
• 22:50  Spectacol video mapping, eveniment susţinut 

de AROBS Transilvania Software

Strada Potaissa
10.00 Tabăra Istorico-Militară

10.00 Tabără Medievală

Strada Potaissa
17:00 Deschiderea Taberei Istorico-Militare 
18:10 Deschiderea Taberei Istorice 
19:10 Exemplifi cări de diverse tehnici şi tactici de epocă 
20:10 Prezentarea armamentului medieval 

Piața Muzeului 
16:00 - 21:00 Caricaturi la cornet 

Concerte
Pentru cei care doresc un loc intim și boem, Piața Muzeului es-
te perfectă pentru o seară de vineri. Vor urca pe scenă:
• 19:00 - Two to tango 
• 20:00 - Sorina Noroc & Daniela Donică
• 21:00 - Mariș Rareș 
• 22:00 - Cobzality 

Parcul Central „Simion Bărnuţiu“
16:00 – 23:00 ARTdealul – Activităţi pentru tineri şi adolescenţi
16:00 Pictură liberă şi Atelier de colorat
17:00 Atelier de origami
17:00 Interacţiune cu animalele – 2h
17:00 Atelier de modelare cu plastilină
18:00 Magie, Teatru de păpuşi şi mascote
18:00 Tatuaje cu sclipici
21:15 Proiecţie de fi lm în aer liber

Zona de aventură
12:00 – 19:00 Provocare la înălţime alături de Salvamont 
Salvaspeo
14:00 – 20:00 Fun Zone powered by AROBS Transilvania 
Software

Servicii ale Bibliotecii mobile
Biblioteca Județeană „Octavian Goga“ Cluj organizează activități 
pentru cei mici. Tema principală  de anul acesta este Centenarul – 
Sărbătoarea a 100 de ani de la Marea Unire a României.

În spatele Casinoului
16:00-21:30 Program de echitație pentru copii

Piaţa Unirii
10:00  Zumbathon caritabil WE ARE THE ONE – luptăm pentru 

viaţă
12:00 Spectacol brazilian cu infl uenţe româneşti
15:00 Compania de teatru, acrobaţie şi jonglerie Famous Art 
16:00 Parada Zilelor Clujului
19:00 Cluj in the Groove with Bigg Dimm a’Band
20:00 Corul şi Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania“
21:30 Gala Operelor Clujene
22:45 Spectacol de artifi cii – Piaţa Unirii

Strada Mihail Kogălniceanu
10.00  Târgul meşterilor populari şi al comunităţilor 

internaţionale
10.00 Promenada cărţilor
10. 00 Promenada Multiculturalităţii
10.00 Aventuri în Regat (adaptare după Frozen)
10.00 Sesiuni foto inedite „Domni şi doamne de altădată“
11.00 Festivalul Culinar Internaţional
18.00 Seară de folk – Scenă Kogălniceanu

Strada Mihail Kogălniceanu
10:00 Sesiuni foto inedite „Domni şi doamne de altădată“
10:00 Promenada Multiculturalităţii 10:00 Târgul meşterilor 
populari şi al comunităţilor internaţionale 
10:00 Promenada cărţilor 
11:00 Festivalul Culinar Internaţional 
13:00 Tur ghidat ornitologic în Cimitirul Central 
18:00 Folclor 
20:00 Armonia Music 
21:00 Rock Academy 
22:00 The Remakers 

Piaţa Muzeului
11:00 Croitoraşul cel Isteţ 
16:00 Caricaturi la cornet 
19:00 Roje Piano Fantasy
20:00 Swing Electric 
21:00 Sound Vectors 
22:00 Satellites 

Parcul Central „Simion Bărnuţiu“
09:00 Maşini retro în Parcul Central  Bărnuţiu“
10:00 Fun Zone powered by AROBS Transilvania Software 
10:00 Provocare la înălţime alături de Salvamont Salvaspeo
10:00 Atelier de gătit sănătos ManagisBio 
10:00 Program de echitaţie pentru copii 
10:00  Insecte utile în biomonitorizarea mediului. Apicultură 

urbană – stup de observaţie
11:00 Servicii ale Bibliotecii mobile 
11:00 ARTdealul 
11:00 Caricaturi la cornet 
11:00  Expoziţie exotică în terarii: şarpe boa, piton, 

tarantule, scorpioni 
17:00 Muzicanţii din Bremen 

Bulevardul Eroilor
12:00 CivicArt – Cluj 100
12:30 Roda de Capoeira
16:00 Caricaturi la cornet -

Bulevardul Eroilor
16:00 Caricaturi la cornet -

Bulevardul Eroilor
12:00 CivicArt – Cluj 100
16:00 Caricaturi la cornet – Bulevardul Eroilor

Str. Mihail Kogălniceanu
10:00 Gaşca Prieteniei
10:00  Târgul meşterilor populari şi al comunităţilor internaţionale
10:00 Promenada cărţilor
10:00 Promenada Multiculturalităţii
10:00 Sesiuni foto inedite „Domni şi doamne de altădată“ -
11:00 Festivalul Culinar Internaţional

Strada Potaissa
10:00 Tabăra Antică  
10:00 Tabăra Medievală 
10:00 Tabăra Istorico-Militară 

Parcul Cetăţuie
14:00 Aldaris 
14:00 Community Corner by Beard Brothers 
15:30 Electroclown 
17:00 Massive Fluo 
18:30 Florin Ştefan 
19:30 Hanu cu Braga 
20:30 Infusion 
21:30 Danaga 

Turnul Croitorilor
10:00 Serbările medievale din Bastionul Croitorilor
12:00 Ateliere pentru copii cu Firul Ariadnei
19:00 Schimb de gardă medievală
21:00 Noaptea Europeană a Muzeelor în Bastionul Croitorilor
Fire Dreams – Turnul Croitorilor

Turnul Croitorilor
10:00 Serbările medievale din Bastionul Croitorilor 

Parcul Cetăţuie
14:00 Slim Rocka 
14:00 Community Corner by Beard Brothers 
15:30 S-T-Phan 
17:00 Le Minion 
18:30 MedStrings Orchestra 
19:30 Via Daca 
20:30  Ansamblul Folcloric Studenţesc "Românaşul" al 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca vs Concrete Rockers 
21:30 Jurjak – Parcul Cetăţuie

La Terenuri
12:00 Ateliere pentru copii – 
15:00  Tur sonor şi lansarea Ghidului Sonor al Mănăşturuluil 
17:00 Ateliere, Expoziţii, Prezentări şi Dezbateri 
17:00 Masă rotundă cu Vecinii 
20:00 Concerte – La Terenuri 

Piaţa Unirii
13.00 Regal Folcloric 
15.00 Compania de teatru, acrobație și jonglerie Famous Art 

Piața Muzeului
11.00 Croitorașul cel Isteț
16.00 Caricaturi la cornet 
19.00 Roje Piano Fantasy
20.00 Swing Electric
21.00 Sound Vectors
22.00 Satellites 

Parcul Central „Simion Bărnuțiu“
10.00  Campanie de informare pentru proprietarii de animale
10.00 Provocare la înălțime alături de Salvamont Salvaspeo
10.00 Apicultură urbană și Expoziție exotică în terarii
10.00 Program de echitație pentru copii
10.00 Fun Zone powered by AROBS Transilvania Software
10.00 Atelier de gătit sănătos ManagisBio 
11.00 Servicii ale Bibliotecii mobile 
11.00 Caricaturi la cornet 
12.00 Ateliere de creație pentru a confecționa păpuși în port 
tradițional
16.00 Jocuri și activități asistate de câini „Pawsitive Time“ 

VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ
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La Biserica „Adormirea 

Maicii Domnului” din 

Cluj-Napoca, s-a desfăşu-

rat luni, 14 mai, festivita-

tea de premiere a elevilor 

care au participat la 

Concursul catehetic 

„Hristos ajutorul meu”. 

Concursul a fost organizat 

în cadrul parteneriatului 

pe care parohia îl are cu 

Liceul „Eugen Pora” din 

Cluj-Napoca.

Concursul „Hristos 

aju¬torul meu”, afl at în acest 

an la ediţia a VIII-a, are ca 

scop educarea copiilor în spi-

ritul valorilor creştine. Con-

cursul a cuprins mai multe 

activităţi catehetice şi educa-

tive. Au participat la aproxi-

mativ 1000 de copii, iar 240 

au fost premiaţi în cadrul u-

nei festivităţi care a avut loc 

la Biserica „Adormirea Maicii 

Domnului” din Cluj-Napoca, 

în prezenţa Înaltpreasfi nţitu-

lui Andrei, Arhiepiscopul Va-

dului, Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, Mara-

mureşului şi Sălajului.

Copiii au primit diplome, 

icoane şi cărţi duhovniceşti 

din partea parohiei şi a IPS 

Mitropolit Andrei. De aseme-

nea, la festivitate au partici-

pat parohul Dan Hognogi, pro-

topopul de Cluj I, prof. Maria 

Dorina Borza, directorul Lice-

ului „Eugen Pora”, cadrele di-

dactice implicate în proiect, 

precum şi părinţii elevilor par-

ticipanţi la concurs.

Cu acest prilej, IPS Mitro-

polit Andrei i-a felicitat pe par-

ticipanţi şi organizatori şi a ţi-

nut un cuvânt de învăţătură 

cu privire la importanţa edu-

cării copiilor în acord cu valo-

rile creştine: „Înţeleptul Solo-

mon, în capitolul 22 din Car-

tea Pildelor, se adresează das-

călilor şi le zice: «Învăţaţi-i pe 

copii cu purtarea pe care tre-

buie să o aibă, şi nici când vor 

îmbătrâni nu se vor abate de 

la ea»”. De asemenea, ierarhul 

a amintit exemplul Sfântului 

Apostol Pavel, care se adresea-

ză ucenicului său Timotei, în-

demnându-l: „Nimeni să nu 

dispreţuiască tinereţile tale, ci 

fă-te pildă credincioşilor cu 

purtarea, cu cuvântul, cu cre-

dinţa, cu dragostea”. La fi na-

lul cuvântului său, IPS Mitro-

polit Andrei i-a îndemnat pe 

copiii şi tinerii participanţi la 

concurs să fi e un exemplu pen-

tru toţi elevii clujeni.

Parohul Dan Hognogi, or-

ganizatorul concursului, a pre-

cizat că „este un moment de-

osebit, pe care îl aşteptăm an 

de an în parohia noastră şi în 

care culegem roadele activită-

ţii catehetice extracurriculare 

pe care o desfăşurăm în par-

teneriat Liceul «Eugen Pora». 

Sunt implicaţi aproximativ 1000 

de copii, iar cei mai buni din-

tre ei, 240 de copii, au fost pre-

miaţi în parohia noastră”.

Prof. Maria Dorina Borza, 

directorul Liceului „Eugen Po-

ra” a remarcat, în cadrul fes-

tivităţii că „în educaţia copi-

ilor sunt nişte repere impor-

tante: Biserica, familia şi şcoa-

la, pentru că fi ecare dintre ce-

le trei contribuie la educaţia 

şi dezvoltarea armonioasă a 

copilului care va deveni adul-

tul de mai târziu”. Prof. Ma-

ria Dorina Borza i-a îndem-

nat pe copii: „să vă deschi-

deţi inima, să vă îndreptaţi iu-

birea către Biserică, către în-

văţătură, către părinţii voştri, 

către colegii voştri, către fa-

milie şi către toată lumea”.

Elevii au susţinut, în ca-

drul festivităţii, un program 

artistic, care a cuprins o pie-

să de teatru, poezii şi cân-

tece patriotice, cu prilejul 

sărbătoririi Centenarului Ma-

rii Uniri.

Premierea elevilor clujeni la 
Concursul „Hristos ajutorul 
meu”, ediţia a VIII-a

Teologi, medici şi specia-

lişti din toată ţara au dis-

cutat saptamâna aceasta la 

Bistrita despre ştiinţă şi 

credinţă în postmoder-

nism. Aceasta în cadrul 

Seminarului Internaţional 

de Medicină şi Teologie, 

afl at la cea de-a 17-a editie.

Evenimentul, a debutat 

luni, 14 mai 2018 şi s-a des-

făşurat timp de două zile, în 

saloanele Hotelului Metropo-

lis din oraş. În cadrul semi-

narului, au fost vernisate do-

uă expoziţii de pictură, avân-

du-i ca autori pe profesorii 

Claudia-Cosmina Trif şi Mar-

cel Muntean, de la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca.

De asemenea, in prima zi 

printre conferenţiari s-a nu-

mărat şeful Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă, Ra-

ed Arafat, preşedintele Cole-

giului Medicilor din România, 

Gheorghe Borcean, si preşe-

dintele Autorităţii Naţionale 

de Management al Calităţii în 

Sănătate, Vasile Cepoi.

Marţi, 15 mai 2018, cea 

de-a doua zi a lucrărilor a de-

butat cu un Te Deum ofi ciat 

în saloanele Hotelului Metro-

polis din Bistriţa, în prezenţa 

Înaltpreasfi nţitului Părinte An-

drei, Arhiepiscopul şi Mitro-

politul Clujului.

După un scurt cuvânt de 

bun venit, de la ora 9:30 au 

debutat lucrările simpozionu-

lui moderate de ÎPS Andrei, 

Ioan Chirilă, Ştefan Florian, 

Mircea Gelu Buta şi Pavel Chi-

rilă sub genericul Tehno-şti-

inţele şi provocările lumii con-

temporane.

Cuvântul de învăţătură a 

fost rostit de Ierarhul Cluju-

lui, Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei.

Au susţinut comunicări: pr. 

prof. univ. dr. Ioan Chirilă (UBB 

Cluj-Napoca) – Antropologie, 

inginerii genetice şi etica în 

cercetare, Ştefan Florian (UMF 

„Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napo-

ca) – Medicină si religie, Vasi-

le Astărăstoae (UMF „Gr.T. Po-

pa”, Iaşi) – Epoca biotehnolo-

giilor, între optimism şi reti-

cenţă, pr. Vasile Mihoc (Uni-

versitatea „Lucian Blaga” Si-

biu) – Ştiinţa mărturisitoare. 

De la cuvintele Sfi ntei Scrip-

turi, la experienţa vie a Bise-

ricii, arhim. Benedict Vesa (UBB 

Cluj-Napoca) – Omul poetic şi 

tehnologia, Pavel Chirilă, Ada 

Calciu (Fundaţia „Sf. Irina”, 

Bucureşti) – Revenire din moar-

tea cerebrală, Ierom. Grigore 

Sandu (Bucureşti) – Eseu de 

bioetică biblică referitoare la 

OMG.

Începând cu ora 12.00, ma-

estrul Dan Puric a susţinut 

conferinţa „Ştiinţa mărturisi-

toare”, eveniment la care a 

asistat şi Părintele Mitropolit 

Andrei al Clujului.

De la ora 14:00 au avut loc 

discuţiile fi nale, iar de la ora 

18:00, corul bărbătesc din Fin-

teuşul Mare a susţinut un mi-

croconcert. Organizatorul eve-

nimentului este, ca în fi ecare 

an, prof. univ. dr. Mircea Ge-

lu Buta, cadru didactic al Fa-

cultăţii de Teologie Ortodoxă 

din Cluj-Napoca.

Tehno-ştiinţele şi provocările lumii contemporane, tema celei 
de-a 17-a ediţii a Seminarului de Medicină şi Teologie de la Bistrita

Pr. Bogdan Ivanov

Una din instituţiile reper 

de conservare a patrimo-

niului national, care se 

afi rmă pe sine ca un pol 

cultural viu în spaţiul clu-

jean este Muzeul 

Mitropoliei Clujului, găz-

duit în demisolul 

Catedralei Mitropolitane. 

Muzeul este o prezenţă 

vie în oraşul Cluj prin 

evenimentele publice pe 

care le organizează.

În contextul în care toate 

Muzeele clujene îşi vor des-

chide porţile pentru public în 

noaptea de sâmbătă spre du-

minică, 19-20 mai 2018, Mu-

zeul Mitropoliei va organiza 

evenimentul intitulat generic 

„LITURGHIA LEMNULUI”.

În cadrul acestui evenu-

ment va fi  expusă Icoana Sfân-

tul Arhanghel Mihail – data-

tă la 1704 şi atribuită preotu-

lui Luca din Iclod, autorul ce-

lebrei Icoane făcătoare de mi-

nuni a Maicii Domnului de la 

Mănăstirea Nicula şi a celor 

de la Mănăstiea Strâmba şi 

Catedrala Mitropolitană din 

Cluj-Napoca. Icoana este pic-

tată în tempera pe lemn, cu 

dimensiunile de 91/42 cm şi 

provine de la Biserica Sfântul 

Nicolae din Dealu Cîrjii-Boie-

reni, judeţul Maramureş. În 

prezent este în custodia Mă-

năstirii Rohiţa-Boiereni.

De la ora 20.30 va avea loc 

Vernisajul expoziţiei de cruci 

din colecţia Muzeului Mitro-

poliei Clujului şi prelegerea 

Prof. Univ. Dr. Habilit. Mar-

cel Muntean, intitulată Cru-

cea între Jetfă şi Înviere.

Între orele 20.00-22.00, vi-

zitatorii vor putea urmării ac-

tivităţile Atelierului Secţiei Ar-

tă Sacră al Facultăţii de Teo-

logie Ortodoxă din Cluj-Na-

poca, în cadrul workshopului 

cu tema Icoana pe lemn – cre-

aţie şi restaurare . Coordona-

tori: Prof. Univ. Dr. Habilit. 

Marcel Muntean şi Diac. Conf. 

Univ. Dr. Marin Coteţiu.

Muzeul va fi  deschis gra-

tuit pentru public între orele 

19 şi 01.

Deschis în urmă cu aproa-

pe 7 ani, Muzeul este un spa-

ţiu de reculegere în faţa ade-

văratelor comori de artă ve-

che românească pe care le 

adăposteşte şi pe care le ofe-

ră privitorului cu multă ge-

nerozitate. Aici au loc lunar, 

concerte, lansări de carte, re-

citaluri de poezie, vizionări 

de fi lm sau evenimente cu 

copiii, ceea ce îl consacră tot 

mai mult ca un reper de ne-

ocolit pentru toţi cei ce vi-

zitează oraşul nostru, dar şi 

pentru toţi cei însetaţi de 

adevărata frumuseţe a lui 

Dumnezeu.

Exponate inedite la Muzeul 
Mitropoliei Clujului, în cadrul 
Nopţii europene a MuzeelorAsociaţia Studenţilor 

Creştini Ortodocşi 

Români – Cluj Napoca a 

organizat sâmbătă, 12 

mai 2018 al treilea pele-

rinaj pe jos din acest an, 

de la Mănăstirea 

Cetăţuia – Negru Vodă la 

Schitul Dragoslavele din 

Judeţul Argeş. 

Plecarea în pelerinaj se 

va face vineri noaptea de 

la ora 03:00 de la Casa de 

Cultură a Studenţilor din 

Cluj Napoca. Programul a 

început cu o oprire la Mă-

năstirea Curtea de Argeş 

unde pelerinii s-au închi-

nat la moaştele Sfintei Fi-

lofteia şi s-au putut recu-

lege la mormântul Regelui 

Mihai cu prilejul Zilei Re-

gelui sărbătorită în aceas-

tă săptămână pe 10 mai. 

S-a continuat pelerinajul 

spre Mănăstirea Cetăţuia – 

Negru Vodă unde pelerini-

is-au putut închina la moaş-

tele Sfântului Cuvios Ioa-

nichie de la Muscel. Aces-

ta a fost şi punctul de ple-

care de unde s-a pornit pe 

jos spre Schitul Dragosla-

vele, loc cunoscut în isto-

ria recentă ca reşedinţă în 

care a locuit pentru o vre-

me patriarhul Iustinian Ma-

rina. Distanţa de parcurs 

pe jos a fost de aproxima-

tiv 18 km.

Pelerinaj A.S.C.O.R. Cluj 
pe jos de la Mănăstirea 
Cetăţuia – Negru Vodă 
la Schitul Dragoslavele

În Parohia „Sfântul Nico-
lae” din Cluj-Napoca, dumi-
nica a VI-a după Paşti a fost 
dedicată familiei, eveniment 
cu tradiţie în parohie. 

La rugăciunea de mulţu-

mire au participat mirii ca-

re au primit anul trecut Tai-

na Sfi ntei Cununii în aceas-

tă biserică. Părintele Vasile 

Nemeş le-a vorbit celor pre-

zenţi despre „dragostea ca-

re trebuie să se desăvârşeas-

că în viaţa de familie” şi des-

pre rolul credinţei în păstra-

rea unităţii cuplului.

De asemenea, au avut loc 

discuţii despre echilibru ca 

virtute, despre bucuriile şi 

provocările vieţii de fami-

lie, provocate de vizionarea 

unui film. 

La eveniment a partici-

pat şi o familie care a depă-

şit o jumătate de veac de 

viaţă împreună. La final, 

preoţii Vasile Nemeş şi Flo-

rin Daniel au oferit tuturor 

câte o icoană a Maicii Dom-

nului, conform Arhiepisco-

piei Vadului, Feleacului şi 

Clujului.

Sărbătoarea familiei la parohia clujeană „Sfântul Nicolae”
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SUDOKU

A N U N T
În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 1027/2014 

Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs 
în data de 13.06.2018 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 
jud.Cluj pentru ocuparea unui post contractual vacant de:

* consilier juridic – 1 post contractual vacant în cadrul USAMV Cluj-Napoca
Condiţii de participare:
- Vechime în specialitate 2 ani
-  Studii superioare de specialitate-juridice, absolvite cu diploma de licenţă, specializarea 

drept
- Experienţă fond funciar
- Experienţă în susţinerea cauzelor în faţa instanţei de judecată-constituie un avantaj

*  laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Știinţa și Tehnologia 
Alimentelor, Departament II – USAMV Cluj-Napoca

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
-  Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în industria alimentară, chimie sau 

biologie
-  Experinţă minim 9 luni în laborator de testări fi zico-chimice sau microbiologice, biologie 

moleculară sau echivalente
- Operare PC: Word, Excel, PowerPoint.
- Cunoștinţe de tehnologia și controlul produselor alimentare

*  laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Știinţa și Tehnologia 
Alimentelor, Departament I – USAMV Cluj-Napoca

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
-  Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă de inginer în domeniul Ingineria 

Produselor Alimentare
- Cunoștinţe minime de chimie analitică și de laborator
- Cunoașterea unei limbi străine (engleză/franceză)
- Operare PC: Word, Excel, PowerPoint.
- Cunoștinţe de tehnologia și controlul produselor alimentare
- Cunoștinţe, aptitudini, abilităţi; capacităţi de comunicare, relaţionare, analiză și sinteză

*  laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Horticultură, Departament 
I – USAMV Cluj-Napoca

Condiţii de participare:
- Vechime minim 3 ani
- Absolvent studii superioare; o specializare din cadrul Facultăţii de Horticultură
- Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat
- Cunoștinţe avansate de utilizare a programelor de calculator

*  administrator patrimoniu – 1 post contractual vacant în cadrul Biroului Achiziţii – 
USAMV Cluj-Napoca

Condiţii de participare:
- Vechime în domeniul studiilor minim 1 an
- Absolvent studii superioare
- Curs de specializare în domeniul achiziţiilor publice
- Operare PC: Word, Excel, platforma SEAP (SICAP)

*  secretar – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, Clinica 
de urgenţă – USAMV Cluj-Napoca

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Absolvent studii superioare

*  analist programator – 1 post contractual vacant în cadrul Editurii AcademicPres – 
USAMV Cluj-Napoca

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Absolvent studii medii
- Atestat/Diplomă de operator calculator

Data limită de depunere a dosarelor este 05.06.2018 ora 10,30. Dosarele se depun la 
Registratura USAMV sau la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 
0264596384 / int.237.

                         

COMUNICAT DE PRESĂ

Cu ocazia organizării crosului umanitar, ,,Alergăm pentru cei care NU pot 
alerga” din zona centrală a municipiului Turda, în data de 18.05.2018, între 
orele 16.30 -20.30, pentru desfășurarea în siguranţă a activităţilor, se va realiza 
închiderea circulaţiei, în următoarele intersecţii:

-  intersecţia str.Libertăţii cu str. Dr. Ioan Raţiu, precum și accesul din str. Dr. 
Ion Ratiu spre str. Libertăţii (aleile dintre blocuri) pentru a interzice accesul 
pe str.Libertăţii;

-  intersecţia str. Bucovinei cu str. Andrei Mureșanu, pentru a interzice accesul 
pe str. Andrei Mureșanu, cu excepţia riveranilor, și zona centrală blocată;

-  intersecţia Piaţa Republicii cu str. Mihai Eminescu și str. Castanilor, lăsând 
liberă circulaţia pe str. Mihai Eminescu și str. Castanilor;

- intersecţiile Piaţa Republicii cu ieșirile str. Mircea cel Bătrân și str. Gelu;
- se va închide circulaţia în P-ţa 1 Decembrie 1918 în zona BCR;
-  intersecţia str.Petru Maior cu str.Abatorului pentru a interzice accesul pe 

str. Aurel Vlaicu și str. Razboieni
- pe str. Axente Sever se va asigura circulaţia în ambele sensuri
- pe str. Războieni intersecţia cu Piaţa Romană

Închiderea circulaţiei se va executa de către Domeniul Public Turda și cu 
dispozitive de la Poliţia Locală.

Circulaţia autovehiculelor va fi  deviată:
- pe direcţia Câmpia Turzii –Cluj Napoca pe str. Dr. I. Raţiu,
- pe direcţia Cluj Napoca –Câmpia Turzii pe str. General Dragalina.

Mijloacele de transport în comun vor utiliza următoarele locaţii ca staţii 
de îmbarcare – debarcare, astfel :

Direcţia MICRO III-TURDA NOUĂ
- str.Dr. I. Raţiu nr. 26, în faţa Căminului Militar de Garnizoană Turda;
-  str.Dr. I. Raţiu nr.66, vis-a-vis de Grădiniţa cu program prelungit ”Dr. Ioan 

Raţiu”;
- str.Dr. I. Raţiu nr.110, în dreptul S.C.”OPEN DOOR”

Direcţia TURDA NOUĂ – MICRO III
- str. Horea nr. 1A , lângă Colegiul Naţional Mihai Viteazul;
-  str. Gen. Dragalina nr. 105, lângă intersecţia str. Gen. Dragalina+str. Vasile 

Alecsandri;
-  str. Gen. Dragalina nr. 1, în faţa blocului S1, scara 3 (peste drum de intrarea 

în curtea Poliţiei Municipiului Turda.)
-str. Avram Iancu, la nr. 5, în faţa magazinului de piese auto „Unix”;
- str. Castanilor nr. 1, în faţa fostului cinematograf “Fox”;

Autobuzele de transport local de calatori vor circula :

Din Turda Nouă spre cart. Oprișani , liniile 10, 12, 13 și 18 – care intră în 
zona industrială, vor trece prin staţia temporară din zona centrală situată în 
zona cinematografului “FOX”(str. Castanilor nr. 1) după care vor trece pe la 
Spitalul Municipal , pe str. Horea, și str. Dragalina , P-ţa Romană spre Oprișani, 
respectiv zona industrială, având alte două staţii temporare în :

- str. Horea între intersecţia cu străzile Bariţiu și G-ral Dragalina (lângă 
C.N.M.V);

-  str.Gen.Dragalina nr. 105, lângă intersecţia str. Gen. Dragalina + str. Vasile 
Alecsandri;

- str. General Dragalina nr. 1, în faţa bl. S1, scara III( lângă Poliţie);

Din cart. Oprișani spre Turda Nouă pe str. Dr. I. Raţiu având pe aceasta stradă 
staţii temporare la:

-nr. 26, în faţa Caminului Militar de Garnizoană Turda;
-nr.66, vis-a-vis de Grădiniţa cu program prelungit ”Dr. Ioan Raţiu”;
-nr.110, în dreptul S.C.”OPEN DOOR”

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

CASE/CABANE

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

TERENURI

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 12200 mp în Mărișel, zona 
centrală, utilităţi în faţa terenu-
lui, front la drum principal 100 
m, carte funciară, cadastru, cu-
rent electric, apă potabilă preţ 6 
euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (6.7)

¤ Vând teren liber, 1700 mp, 18 
euro / mp, în comuna Vlaha, nr 
458. Preţ negociabil. Urgent.
Tel. 0724 486 855 (6.7)

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

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ Vând teren extravilan, cu 
utilităţi, în apropiere (paralel) 
de Wonderland, suprafaţa 
2900 mp, preţ 20 euro/mp, 
negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

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

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

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă la 
ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea de 
a ţine mai mulţi câni în curte. Ofer 
1200 RON/lună. Aștept oferte la 
tel. 0741-455348. (7.15)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 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, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Firmă de construcţii, construim, 
renovăm acoperișuri, la case și 
blocuri. Informaţii suplimentare 
la tel. 0758-636484. (3.6)

¤ Efectuez transport cu autouti-
litar FORD TRANZIT descoperit, 
de 3,5 to, descoperit, mobilă, 
materiale de costrucţii, orice tip 
de marfă, de la 50 RON/cursă. 
Aștept oferte pentru contracte 
sau închiriere pe termen lung la 
tel. 0741-100529. (8.8)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

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

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

¤ 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.

ELECTRO

¤ Vând diferite aparate electrice. 
Informaţii și alte detalii la tel. 
0757-551157. (6.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz în stare bună, re-
șou electric, cuptor electric rusesc, 
nou, robot de bucătărie, preţuri 
foarte mici, negociabile. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0735-176040. (6.7)

¤ Vând lustră masivă fi er forjat, 
boiler STIEBEL de 100l, aparat de 
microunde industrial PANASONIC, 
chiuvetă de porţelan dreptun-
ghiulară XXL. Informaţii și alte 
detalii la tel. 0757-551157. (6.7)

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală, no-
uă, preţ mic, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (6.7)

¤ Vând 3 tărgi medicale. Infor-
maţii și alte detalii la tel. 
0757-551157. (6.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (7.15)

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (7.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 

Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul 
Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunţă 

trecerea în nefi inţă a celui care ne-a fost admirabil coleg 
de la înfi inţarea școlii de teatru clujene și mentor,

d-nul lector univ. Dr. Francois Breda

și transmite pe această cale sincere condoleanţe 
familiei îndoliate.

Veţi rămîne în inimile noastre pentru totdeauna 
domnule PROFESOR!

Ne quid nimis.

CONDOLEANŢE

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

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

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

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

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

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

258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (7.20)

COLECŢIONARI

¤ Cumpărăm sau achiziţionăm în 
regim de consignare (sorin.vasiles-
cu@ artmark.ro, 0752534013): 
pictură, sculptură, artă tradiţională 
românească, mic mobilier, obiecte 
de colecţie.

DIVERSE

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

LICITAŢII PUBLICE

¤ A.N.A.F. – Direcţia Generală 
Executări Silite Cazuri Speciale – 
Direcţia Operativă Valorifi care Bu-
nuri Confi scate – Compartimentul 
Regional de Valorifi care Bunuri 
Confi scate Cluj – Napoca organi-
zează în data de 24.05.2018, ora 
12.00, Licitaţie pentru vânzarea 
următoarelor bunuri mobile in-
trate în proprietatea privată a sta-
tului: 1. Autotutilitară Mercedes 
Benz Vito, nr. înmatriculare 
AB-09-AXJ, an fabricaţie 2004, 
serie șasiu 
WDF63960313068300 – preţ de 
pornire (inclusiv TVA) – 6.500 lei; 
2. Autoutilitară Ford Transit, nr. 

înmatriculare MM-09-LFG, an fa-
bricaţie 2003, serie șasiu 
WF0LXXGBFL3J74226 – preţ de 
pornire (inclusiv TVA) – 6.000 lei; 
4. Autoutilitară Mercedes Benz, 
nr. înmatriculare MM-09-EWA, an 
fabricaţie 1998, serie șasiu 
WDB9500341K348857 – preţ de 
pornire (inclusiv TVA) – 33.550 
lei; 5. Autoturism Skoda Octavia, 
număr înmatriculare MM-33-RZV, 
serie șasiu 
TMBDG11U442933835, an 2004, 
cu multiple avarii, stare nefuncţi-
onală – preţ de pornire (inclusiv 
TVA) – 4.125 lei; 6. Autoturism 
Audi A8, număr înmatriculare 
MM089518, an fabricaţie 2003, 
70% avariat, stare nefuncţională 
– preţ de pornire (inclusiv TVA) – 
2.250 lei; 7. Remorcă Eduards, 
model PL2720, număr înmatricu-
lare MM-09-VTO, an 2009 – preţ 
de pornire (inclusiv TVA) – 3.375 
lei. Licitaţia se va desfășura la se-
diul din P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
cam. 238, et. II, Cluj-Napoca. 
Pentru informaţii suplimentare 
(condiţii de participare, vizionare, 
depunere dosar de participare 
ș.a.), vă puteţi adresa la sediu 
sau la telefon 0745210156. 
Anunţul integral se afl ă postat 
pe www.anaf.ro – Info ANAF – 
secţiunea Anunţuri – Valorifi ca-
re bunuri din proprietatea priva-
tă a statului – Unitate/ Subuni-
tate fi scală: Cluj Executări Silite 
Cazuri Speciale – Categorie: Bu-
nuri mobile.

PUBLICITATE
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

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

ANGAJEAZĂ

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. Cluj-Napoca Estate S.R.L. în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru PUZ în vederea construirii unui 
ansamblu mixt, în judeţul Cluj, localitatea Cluj Napoca, 
Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr. 142, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la S.C. Studium Green, str. Teodor Mihali, nr. 39-43, 
din data de 15.05.2018, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 04.06.2018, la APM Cluj, str. 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 
0264-410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni-vineri, între orele 9-14.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. SIKA ROMÂNIA S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita 
efectuarea evaluării de impact asupra mediului pentru 
proiectul „Execuţie de lucrări de decontaminare a solului 
şi a stratului freatic“ în comuna Căpușu Mare, sat Căpușul 
Mare f.n., jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 
și marţi-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 
9,00-12,00 și la sediul S.C. SIKA ROMÂNIA S.R.L. din comuna 
Căpușu Mare, sat Căpușul Mare f.n., jud. Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
09.00-14.00 și vineri între orele 9,00-12,00, în termen de 
5 zile de la publicarea anunţului în ziar” 

LICITAŢIE PUBLICĂ

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al Westas Invest SRL (în faliment, en faillite, in bankruptcy), 
cu sediul în sat Florești, com. Florești, str. Florilor, nr. 192/b, 
sc. 2, et. 1, ap. 25, jud. Cluj, CUI RO 27526768, 
J12/1667/2010, prin Hotărârea nr. 797/2018 pronunţaţă 
la data de 08.05.2018 de către Tribunalul Specializat Cluj 
în dosarul nr. 433/1285/2018

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 
împotriva debitorului Westas Invest SRL cu datele de 
identifi care de mai sus.

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 10.07.2018

2. Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii 
notifi cării de deschidere a procedurii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 10.08.2018 .

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

5. Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
11.09.2018

6. Prima Adunare a creditorilor Westas Invest SRL va 
avea loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 
2B, jud Cluj, la data de 15.08.2018, ora 12.00.

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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Handbal: Meci extrem 
de important 
pentru ”U”

Echipa de handbal feminin, 
Universitatea Cluj, are meci ex-
trem de important în ultima 
etapă din acest campionat, îm-
potriva formaţiei CSM Roman. 
Meciul va avea loc pe data de 
19 mai, de la ora 16:00, în 
Sala Polivalentă din Roman. 
Universitatea Cluj are șanse să 
evite barajul. În etapa trecută, 
Universitatea Cluj a obţinut o 
victorie pe teren propriu cu 
AHCM Slobozia, scor fi nal 
22-20 (11-10). Echipa clujeană, 
antrenată de Alin Bondar, este 
pe locul 11 în clasament cu 23 
de puncte, iar adversara din ul-
tima etapă este pe locul 8, cu 
36 de puncte. (Raluca SAS)

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Tehnicianul Dan Petrescu a 

prefaţat duelul dintre 

Generaţia de Aur şi legende-

le Barcelonei, ce va avea loc 

în 16 iunie, pe Cluj Arena.

„Sper să fi e cât mai multă 

lume pe Cluj-Arena, dacă va 

fi  stadionul plin va fi  bine pen-

tru noi şi pentru adversari. Va 

fi  un spectacol plăcut, multe 

goluri, lumea sper să se bu-

cure că ne revăd, chiar dacă 

ne revăd mai graşi, mai albi”, 

a spus Petrescu.

Ajuns la 50 de ani, funda-

şul dreapta al naţionalei timp 

de 12 ani trage tare să reintre 

în formă la Sports Festival.

„Gică Popescu, Belode-

dici, ei se menţin bine, Sa-

bău arată şi el destul de în 

formă. Eu mi-am făcut pla-

nul pentru meciul cu Barce-

lona, în atac mă voi duce, în 

apărare va fi  mai greu să mă 

întorc”, glumeşte Petrescu.

„O să facem un cantona-

ment la restaurant. La hotel 

nu vrea nimeni să se culce, 

nu ne-am văzut de mult timp, 

ne dorim să fi m împreună, 

să stăm să ne relaxăm. Ne e 

dor de atmosfera pe care o 

aveam, au fost 12 ani împre-

ună extraordinari şi sigur o 

astfel de acţiune ne va prin-

de bine. Ne-am gândit că nu 

ar fi  rău să le dăm de băut 

spaniolilor… ar fi  bine să-i 

ameţim şi cu ţuică şi cu pa-

lincă… La meci ei vor fi  foar-

te buni, am mai jucat cu ad-

versari mai tineri şi mai teh-

nici, dacă sunt în formă, va 

fi  greu. Dacă nu ne iese stra-

tegia, o să-i rugăm să nu ne 

dea prea multe goluri”, a mai 

spus Petrescu.

Dan Petrescu este nerăbdător 
să înfrunte legendele Barcelonei

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Prima partidă va avea loc 

pe data de 19 mai, de la ora 

19:15, în Sala Polivalentă 

din Cluj-Napoca. Meciul 2 

din semifi nală va avea 

pe loc pe data de 21 mai, 

de la ora 20:00.

Antrenorul clujenilor a pre-

faţat partida: „Este o reedita-

re a fi nalei din campionatul 

trecut... Jucăm cu o echipă 

puternică, una care este într-o 

formă sportivă foarte bună în 

momentul de faţă, în sezonul 

regulat au reuşit să ne învin-

gă de trei ori, noi câştigând 

o singură dată, însă Play-Off-ul 

este cu totul altă poveste, al-

te meciuri, altă intensitate, 

nu cred că cineva se mai gân-

deşte la ce s-a întâmplat în 

sezonul regulat. Evident, 

obiectivul nostru este să tre-

cem mai departe şi să o fa-

cem în cât mai puţine me-

ciuri, rămâne de văzut dacă 

vom şi reuşi. Eu cred că sun-

tem pregătiţi, am avut multe 

zile de la ultimul meci, eu 

cred că e un lucru bun din 

multe puncte de vedere, dar 

poate fi  şi un dezavantaj, poţi 

ieşi din ritm şi să nu mai sim-

ţi jocul la fel. Ţin minte că la 

fel s-a întâmplat şi anul tre-

cut înainte de semifi nala cu 

Oradea, am avut zece zile şi 

primul meci a fost destul de 

difi cil. Trebuie să trecem pes-

te aspectul acesta, să intrăm 

în teren concentraţi, cu inten-

sitate maximă şi să dăm ab-

solut tot ce e mai bun din noi, 

pe fi ecare post, ca să reuşim 

să câştigăm meciul”.

De asemenea, pivotul forma-

ţiei clujene, Ousmane Barro a 

declarat: „Ne cunoaştem opo-

nentul, este o echipă foarte pu-

ternică, joacă un baschet foar-

te bun în acest moment, ne-au 

învins de trei ori în acest sezon 

aşa că trebuie să fi m pregătiţi. 

Sunt o echipă puternică, însă în 

Play-Off lucrurile stau altfel de-

cât în timpul sezonului.”

Silvăşan, înaintea partidei cu Steaua: 
„Jucăm cu o echipă puternică”
Campioana României la baschet, U-Banca Transilvania, va juca meciurile din seria 
semifinală cu Steaua CSM EximBank Bucureşti. 

MIHAI SILVĂȘAN | 
antrenor U-BT

 „Este o reeditare a 
fi nalei din campionatul 
trecut... Jucăm cu o 
echipă puternică, una 
care este într-o formă 
sportivă foarte bună 
în momentul de față, 
în sezonul regulat au 
reușit să ne învingă de 
trei ori, noi câștigând 
o singură dată, însă 
Play-Off-ul este cu totul 
altă poveste, alte 
meciuri, altă 
intensitate, nu cred că 
cineva se mai gândește 
la ce s-a întâmplat 
în sezonul regulat. 
Evident, obiectivul 
nostru este să trecem 
mai departe și să o 
facem în cât mai puține 
meciuri, rămâne 
de văzut dacă vom 
și reuși. “

Pivotul formaţiei clujene Ousmane Barro si Mihai Silvășan, antrenor U-BT
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