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Număr record de burse școlare pentru elevii din Cluj-Napoca
Primăria municipiului Cluj-Na-

poca susţine educaţia şi rezulta-
tele bune la învăţătură.

Astfel, 16.200 de burse vor 
fi  acordate în acest an şcolar 
elevilor din învăţământul pre-
universitar cu media peste 8,50 
şi nota 10 la purtare.

În cadrul şedinţei de Consiliu 
Local care a avut loc miercuri, 
16 octombrie, consilierii locali au 
aprobat acordarea a 16.200 de 
burse pentru primul semestru al 
anului şcolar 2019-2020 pentru 
elevii clujeni: 11.445 burse de me-
rit, 323 burse de performanţă, 425 
burse de studiu, respectiv 4.007 
burse sociale.

Începând cu luna ianuarie a a-
cestui an, valoarea burselor în 
municipiul Cluj este: bursă de 
performanţă: 130 lei, bursă de 
merit: 100 lei, bursă de studiu: 85 
lei, bursă de ajutor social: 80 lei.

„Educaţia reprezintă cea mai 
sigură investiţie într-un viitor 
mai bun pentru noi şi pentru 
copiii noştri, neavând grija fa-
limentului. Primăria municipiu-
lui Cluj-Napoca va continua să 
sprijine şi să îmbunătăţească 
calitatea sistemului educaţio-
nal din municipiul nostru”, a 
transmis primarul Emil Boc.

Chiritza în concert
Duminică, ora 19.00

Teatrul Naţional Cluj-Napoca

Țiganiada
Sâmbătă, ora 19.00

Teatrul Naţional Cluj-Napoca
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Locurile de parcare de pe strada 
Republicii ar putea fi desființate

Revoltați pe amânările Guvernului, 
viitorii medici au ieșit în stradă

Klaus Iohannis explică ce înseamnă 
o Românie normală

Municipalitatea caută soluţii pentru a 
descongestiona traficul din zona Spitalului 
de Oncologie. Ce variante le oferă primarul 
Emil Boc șoferilor?  Pagina 5

Aproximativ 200 de absolvenţi ai Universităţii 
de Medicină şi Farmacie (UMF) Cluj-Napoca 
au protestat faţă de amânarea examenului
 de rezidenţiat.  Pagina 6

„PNL propune un guvern care va lucra pentru 
români, nu împotriva lor”, este angajamentul 
președintelui României.  Pagina 4

PUBLICITATE

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

Exercițiu spectaculos pe Aeroportul Cluj

 Emil Boc anunță viitorul „verde” al taximetriei din Cluj-Napoca
Taxiuri electrice, plata cu cardul și maşini Euro 5 pentru un serviciu de calitate.  Pagina 3

Zeci de echipaje 

de intervenţie, sute de 

reprezentanţi ai instituţiilor 

abilitate au luat parte, joi 

dimineață, 

la un amplu 

exerciţiu de 

simulare a unui 

accident aviatic 

la Aeroportul 

Internațional 

„Avram Iancu” 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
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9°/19° Soare
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11°/18° Soare

8°/19° Soare
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9°/22° Soare

12°/22° Soare

9°/22° Soare
14°/23° Variabil

8°/18° Soare
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8°/17° Soare
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

18 octombrie

1972: S-a născut rapperul 
american Eminem (Marshall 
Bruce Mathers lll).

19 octombrie

1961: A murit scriitorul 
Mihail Sadoveanu, membru 
al Academiei Române (din 
1921). (n. 5 nov. 1880)

1926: A murit Victor Babeș, 
medic și bacteriolog, fondatorul 
microbiologiei, membru cores-
pondent (1 apr. 1889) și mem-
bru titular (11 mart. 1893); vi-
cepreședinte al Academiei 
Române (1899-1900; 1918-
1919). (n. 28 iul. 1854)

1869: A fost inaugurată ofi ci-
al linia de cale ferată 

București-Giurgiu, prima din 
România. (19/31)

20 octombrie

1933: S-a născut actorul Ion 
Dichiseanu.

1924:     S-a născut Valentin 
Silvestru, producător, scena-
rist, scriitor și publicist. (m. 
25 nov. 1996)

1918: A murit istoricul 
Constantin Giurescu, membru 
corespondent (28 mai 1909) 
și membru titular (13 mai 
1914) al Academiei Române. 
(n. 20 aug. 1875)
1638: S-a încheiat construcţia 
mănăstirii Căldărușani, ctitorie 
a lui Matei Basarab, domnul 
Ţării Românești (1632-1654).
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Unde mergem în weekend?Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 

PARCURSUL WEEKENDULUI

Transylvania Comic Con 

la BT Arena (Sala Polivalentă) 

Cluj-Napoca
18 – 20 octombrie 2019

16:00 

Locație: BT Arena (Sala 

Polivalentă) Cluj-Napoca

East European Comic Con, cel 

mai amplu eveniment de acest 

gen din centrul și estul Europei 

se extinde anul acesta pentru 

prima dată cu o ediție în afara 

Capitalei. În perioada 18-20 

octombrie, la Sala Polivalentă 

- BT Arena din Cluj-Napoca, va 

avea loc Transylvania Comic 

Con, o nouă desfășurare de 

forțe dedicată pasionaților de 

filme, seriale, jocuri, benzi de-

senate, cosplay și nu numai. 

Actori invitaţi la Transylvania 
Comic Con:
Rock Cosnett

Alexander Ludwig

Kevin McNally

David Nykl

Vladimir Furdik

VINERI

ANGAJARE DE CLOVN 
Locație: Teatrul Național Cluj-

Napoca 

Timp: 19:00

Farsa tragică Angajare de clovn - du-

pă ce a primit Premiul pentru cea 

mai bună piesă a anului la Galele 

UNITER din 1991 -,  a fost publicată 

în volum la Editura Unitex, în 1993. 

În 1995 apare şi în limba franceză 

sub titlul Petit boulot pour vieux 

clown. A fost montată cu mare suc-

ces pe numeroase scene din țară și 

din străinătate. Criticul Laura Pavel 

cataloghează Angajare de clovn 

drept un „text simptomatic pentru 

dramaturgia post-absurdă în care 

stridenţele avangardiste ale teatrului 

anilor '60 sunt trecute prin filtrul unei 

ironii îndulcite cu accente lirice". 

Preţul biletelor:
40 lei, 30 lei (în funcţie de locul din 

sala de spectacol);

10 lei (reducere pentru elevi și 

studenți);

20 lei, 15 lei (reducere pentru 

pensionari).

SÂMBĂTĂ

Expoziție Andrei Câmpan. 

Leonard Vartic
Sâmbătă, 19 octombrie 

ora 10:00 – 17:00 

Locație: Muzeul de Arta Cluj-Napoca

În realizarea lucrărilor care vor fi  

expuse, cei doi artişti au pornit de 

la o viziune comună:

„Culoarul este străpuns, de o par-

te şi de cealaltă, de ferestre. Prin 

aceste ferestre se întrezăreşte pei-

sajul de dincolo. Fragmentele vizi-

bile par familiare, semnele sunt 

cunoscute, timpul este însă fl uid 

iar spaţiul este distorsionat.“

Asemenea cărărilor care se bifurcă 

în grădina lui J. L. Borges, drumurile 

urmate de Andrei Câmpan şi 

Leonard Vartic au ajuns în universuri 

paralele, în spaţii metafi zice, ocolind 

evidenţele şi forfota cotidiană. 

Bucătarul regelui – teatru 

de păpuși, magie și 

experimente
12:00 - 13:00 

Locație: Cinema Dacia Cluj

Ce se întâmplă oare când bucăta-

ria este dată peste cap de cerinţele 

culinare trăznite ale noii regine. 

Magic Puppet vă invită la un spec-

tacol interactiv de teatru de păpuşi, 

magie şi experimente ştiinţifi ce în 

care învăţăm ca doar îmbinând is-

cusinţa vechiului bucătar şi inovaţia 

noului ajutor de bucătar vom reuşi 

să îndeplinim dorinţele noii regine. 

Pentru că cea mai bună soluţie es-

te munca în echipă.

Țiganiada
Timp: 19.00

Locație: Teatrul Național Cluj-Napoca

Ce ne mai poate spune oare, as-

tăzi, Țiganiada, la mai bine de do-

uă sute de ani de când a scris-o ră-

tăcitorul Ion Budai-Deleanu? Ce 

sensuri contemporane se pot as-

cunde sub alegoriile unui text a că-

rui prefaţă proclama că „prin ţigani 

să înţăleg şi alţii“? Prima epopee 

în limba română a intrat târziu în 

conştiinţa publică, fi ind descoperită 

la Lemberg şi publicată de Gh. 

Asachi la multă vreme după ce au-

torul nu mai era printre cei vii. 

Alexandru Dabija, aducând 

Ţiganiada pe scenă în formă frag-

mentară, dar concentrată, redesco-

peră puterea şi seducţia originalului, 

explorând cu atenţie toate straturile 

de sensuri suprapuse de-a lungul is-

toriei în faimoasa epopee. Fiecare 

spectator este invitat, în Anul 

Centenarului, să se întoarcă asupra 

lui însuşi, să-şi pună întrebări despre 

istorie şi toleranţă, despre identitate 

şi alteritate. Ţiganiada pe scenă? O 

cascadă de versuri neaoșe, umor şi 

culoare autentică, care ne arată cum 

– din trecut şi prezent – putem şi tre-

buie să ne regândim viitorul.

DUMINICĂ

Chiritza în concert 
duminică, 20 octombrie 2019, 

Timp: 19:00 

Locație: Teatrul Național Cluj-

Napoca

Preţul biletelor:
60 lei, 50 lei, 40 lei, 30 lei, 20 lei, 

10 lei (în funcţie de locul din sala 

de spectacol);

10 lei (reducere pentru elevi și 

studenți);

20 lei, 15 lei (reducere pentru 

pensionari).

Cei mici și cei mari sunt așteptaţi la fi nalul săptămâ-
nii la Teatrul de Păpuși „Puck" cu două spectacole 
pline de farmec și culoare.
Sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 11, va fi  prezen-
tat spectacolul „Ciobănașul cu ochi de stele"/„A c-
sillagszemű juhász", după o poveste populară, în 
regia și scenariul lui Szabó Attila.
A fost odată un rege care dădea porunci destul de 
nechibzuite. Tot atunci trăia și un ciobănaș care pur 
și simplu nu îndeplinea aceste porunci. Iar în mo-
mente de acest gen, situaţia trebuie confruntată. 
Dar oare cum o putem confrunta? Putem privi în 
ochii celui care tocmai deoache fără să ameţim? 
Doar privirea fetei craiului îi umbrește, cât pentru o 
clipă, dar numai pentru ca după aceea să se uite 
unul la altul cu o privire și mai curată. Lumea e bu-
nă câtă vreme căile vieţii sunt ghidate de astfel de 
ochi de stele.
Regia și scenariul sunt semnate de Szabó Attila, 
muzica de Csernák Zoltán Samu, iar păpușile, cos-
tumele și decorul de Miareczky Edit. Asistent de re-
gie: Réka László.
Asistent scenografi e: Urbán Nikolett. Coregrafi e: 
Fosztó András. Distribuţia este alcătuită din 
Domokos Szabolcs, Urmánczi Jenő, Erdei Emese, 
Pünkösti Laura, Balogh Dorottya, Bondár Tibor și 
Kötő Áron.
Vârsta minimă recomandată este de patru ani. 
Spectacolul se joacă în limba maghiară.
De asemenea, spectacolul „Cenușăreasa", după 
Fraţii Grimm, în regia lui Aureliu Manea, va fi  pre-
zentat la Teatrul de Păpuși „Puck" din Cluj-Napoca 
duminică, 20 octombrie, de la orele 11 și 12.30.
Spectacolul „Cenușăreasa" poate fi  vizionat într-o 

nouă versiune scenică a regretatei regizoare Mona 
Marian și se încadrează în tradiţia Teatrului „Puck" 
de a valorifi ca marile povești ale literaturii universa-
le. Spectacolul se impune prin tehnica mânuirii pă-
pușilor, prin decorul și imaginile scenice rafi nate și 
prin alternanţa interpretativă marionetă – actor. 
Întreaga viziune regizorală se bazează pe contrastul 
volumelor, marionetele și actorii jucând împreună 
pe scenă. Inserţiile din Commedia dell'Arte dau o 
notă comică întregii povești, iar ilustraţia muzicală 
cuprinde pasaje clasice și preclasice, interpretate li-
ve de actorii păpușari.
Spectacolul a avut premiera în martie 1995.
Scenariul este semnat de Alex Căprariu, scenogra-
fi a de Virgil Svinţiu și Epaminonda Tiotiu și ilustraţia 
muzicală de Corina Sârbu. Distribuţia este formată 
din Frunzina Anghel, Călin Mureșan și Angelica 
Pamfi lie.
Spectacolul se joacă în limba română, durează 
aproximativ 45 de minute, iar vârsta minimă reco-
mandată este de patru ani.

Cenușăreasa revine pe scena Teatrului „Puck"  

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII
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În 23 septembrie 1985, Giancarlo Siani, jurnalist la cotidianul «Il Mattino», a fost asasinat de Camora (Mafi a napoletană).
A fost împușcat în mașină, la câțiva metri de casă. Abia împlinise 26 de ani.

„Criminalitatea, 
corupţia nu se combat 
numai cu Poliţia. 
Pentru a alege, 
oamenii trebuie să ştie, 
să cunoască faptele. 
Ceea ce un jurnalist 
trebuie să facă este 
să informeze!”

Giancarlo Siani
        jurnalist

Trei bărbaţi care au furat 

bunuri din maşini au fost 

identifi caţi după o acţiune 

a poliţiştilor la Dej.

La data de 16 octombrie, 

în cadrul actvităţilor desfă-

şurate de poliţiştii dejeni, au 

fost depistaţi şi reţinuţi pen-

tru 24 de ore trei bărbaţi în 

vârsă de 30, 33 şi 34 de ani, 

domiciliaţi în municipiul 

Gherla şi respectiv în comu-

na Mintiul Gherlii, judeţul 

Cluj. Cei trei bărbaţi se sus-

trăgeau urmăririi penale, 

aceştia fi ind cercetaţi sub as-

pectul săvârşirii infracţiunii 

de furt califi cat.

În fapt, cei trei indivizi sunt 

bănuiţi că, în perioada iunie–

noiembrie 2018, ar fi  sustras 

mai multe bunuri (12 acte ma-

teriale) din autoturisme care 

erau parcate pe raza loclităţii 

Căşeiu, judeţul Cluj şi din mai 

multe garaje afl ate pe raza 

municipiului Dej. Valoarea 

prejudiciului estimat de păr-

ţile vătămate se ridică la pes-

te 25.000 de lei, fi ind recupe-

rat doar parţial. Potrivit IPJ 

Cluj, la expirarea perioadei de 

reţinere, cei trei bărbaţi vor fi  

prezentaţi în faţa magistraţi-

lor în vederea dispunerii altei 

măsuri preventive.

Trei hoţi care furau 
bunuri din maşini, 
prinşi după o razie

Locomotiva trenului per-

sonal Cluj-Napoca – Viena 

a fost cuprinsă de fl ăcări, 

joi dimineaţă, imediat 

după plecarea din staţia 

Cluj-Napoca.

Călătorii au fost evacuaţi din 

vagoane până la sosirea pom-

pierilor, potrivit Inspectoratu-

lui pentru Situaţii de Urgenţă 

(ISU) Cluj. Salvatorii au acţio-

nat cu două autospeciale pen-

tru stins incendii şi un echipaj 

SMURD pentru a anihila focul 

care a cuprins locomotiva ce 

rula pe calea ferată din apropi-

erea străzii Tăietura Turcului.

„Solicitarea a venit în jurul 

orei 7:40, iar din primele infor-

maţii se pare că garnitura trans-

porta călători pe ruta Cluj-Na-

poca – Viena. Călătorii au fost 

evacuaţi din tren până la sosi-

rea pompierilor, iar vagoanele 

au fost decuplate de la locomo-

tivă cu o altă locomotivă mobi-

lizată de către Regia de trans-

port feroviar. Pompierii sosiţi de 

urgenţă la locul incendiului au 

putut interveni pentru stingerea 

incendiului numai după ce a 

fost întreruptă alimentarea cu 

energie electrică a liniilor de 

transport aeriană a căii ferate şi 

realizarea unei împământări de 

către echipele specializate a re-

giei de transport. Nu au fost per-

soane rănite ca urmare a aces-

tui eveniment, iar fl ăcările au 

fost stinse”, se arată într-un co-

municat remis de ISU Cluj.

Potrivit martorilor, vagoa-

nele cu cei circa 110 călători 

au fost duse cu o altă loco-

motivă în staţia Cluj-Napoca. 

Potrivit cercetărilor prelimi-

nare, cauza incendiului a fost 

de natură electrică. Este a do-

ua oară în doar câteva zile în 

care o locomotivă este cuprin-

să de fl ăcări în Cluj, după ce 

un alt incendiu a fost semna-

lat, săptămâna trecută, în ga-

ra din Apahida.

Locomotiva trenului 
Cluj-Viena a fost 
cuprinsă de flăcări

Consiliul Local al munici-

piului Cluj-Napoca a 

adoptat, miercuri, regula-

mentul de taximetrie pen-

tru următoarea perioadă.

2.500 este numărul maxim 

de taximetre în Cluj-Napoca, 

anunţă primarul Emil Boc. 

Dintre acestea, 2.469 posedă 

licenţe standard, în timp ce 

31 de licenţe sunt păstrate ex-

clusiv pentru taximetrele elec-

trice. Despre noile reguli pen-

tru activitatea de taximetrie 

se vorbeşte încă din vară, iar 

propunerile vizau iniţial înlo-

cuirea maşinilor vechi, polu-

ante, cu unele noi, cu norme 

de poluare mai mici de Euro 

5. Regula privind „autorizaţi-

ile verzi” a apărut în urma u-

nei dezbateri publice.

„Din 2021, toate taximetre-

le vor fi  dotate cu POS, să poţi 

plăti cu cardul, iar din 2022, 

toate maşinile de taxi vor fi  de 

cel puţin Euro 5, pentru a di-

minua poluarea în oraş şi pen-

tru a asigura un transport de 

calitate. De asemenea, cetăţe-

nii vor avea posibilitatea să se-

sizeze nemulţumirile, dacă va 

fi  cazul”, a dezvăluit edilul, în 

cadrul unei emisiuni radio.

Emil Boc susţine că, din fe-

ricire, la Cluj-Napoca avem un 

serviciu de taxi „performant 

şi de calitate”, per ansamblu. 

Prin noul regulament, muni-

cipalitatea încearcă să arate în 

ce direcţie merge oraşul, afi r-

mă primarul, iar taximetrele 

electrice, plata cu cardul şi ma-

şinile de cel puţin Euro 5 par 

a fi  dovada că sunt luate în se-

rios normele ecologice. „Nu 

este pădure fără uscături”, re-

cunoaşte Boc, care asigură clu-

jenii de faptul că Poliţia Loca-

lă face controale periodice, iar 

acolo unde există mizerie în 

maşină se aplică sancţiuni.

„Cluj-Napoca este singurul 

loc din România, se spune, 

unde taximetristul îţi dă îna-

poi restul de 1 leu. Foarte rar 

găseşti taximetrişti care spun 

«nu te iau pentru 2 kilometri 

distanţă». Este un semnal im-

portant faţă de clujeni, faţă 

de cei care ne vizitează. (...) 

Şi noi, prin regulament, încer-

căm să arătăm în ce direcţie 

merge orașul, prin taximetre 

electrice, plata cu cardul, Eu-

ro 5”, a mai precizat Emil Boc.

Taxiuri electrice, plata cu cardul, maşini Euro 5: 
viitorul taximetriei din Cluj-Napoca?

Din 2021, toate taximetrele din Cluj-Napoca vor fi  dotate cu POS
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Klaus Iohannis a explicat la Focșani 
ce înseamnă o Românie normală
Preşedintele Klaus 

Iohannis a afi rmat că el 

şi liberalii sunt în război 

cu PSD, iar marea schim-

bare în România se va 

produce doar atunci când 

românii votează PNL. 

„Noi vom pune un guvern 

care va lucra pentru 

români, nu împotriva 

lor”, a fost angajamentul 

lui Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a mers pe jos prin Focşani, 

în drumul spre Casa de Cul-

tură din localitate, unde a 

avut loc reuniunea PNL Vran-

cea. Preşedintele Klaus Ioha-

nnis a fost întâmpinat de câ-

teva mii de persoane. Oame-

nii au dat mâna cu preşedin-

tele României şi au făcut fo-

tografi i cu acesta. Şeful sta-

tului a fost solicitat să sem-

neze autografe pe cea mai re-

centă carte pe care a scris-o.

La Casa de Cultură din 

Focşani, preşedintele Klaus 

Iohannis a fost întâmpinat de 

peste 1.000 de liberali din ju-

deţul Vrancea. Oamenii au 

scandat numele preşedinte-

lui şi l-au aplaudat la scenă 

deschisă. Evenimentul a avut 

loc într-un context deosebit 

– la euroalegeri PNL a învins 

prima dată PSD în judeţul 

considerat fi eful baronului 

Marian Oprişan.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a criticat Partidul Social 

Democrat despre care a spus 

că a atacat justiţia, economia, 

investitorii, marile sisteme pu-

blice şi a susţinut că noul exe-

cutiv va începe să lucreze pen-

tru români. ” Voi şi cu mine 

suntem în război cu PSD şi o 

să-l câştigăm. O să-l câştigăm 

şi mai avem trei bătălii de dat 

– prezidenţialele, localele şi 

parlamentarele. După care fa-

cem România normală!”, a de-

clanşat Iohannis atacul la PSD.

Război cu PSD

Şeful statului a explicat şi 

motivele acestui război. „În 

decembrie 2016 PSD a promis 

că va curge numai lapte şi 

miere, au promis românilor şi 

luna de pe cer si când au ajuns 

la putere, primul lucru –au 

început să atace justiţia, cred 

că vă amintiţi fi lmul cu gea-

ca roşie. După care au conti-

nuat: au atacat economia, au 

atacat investitori, au atacat 

marile sisteme publice şi le-au 

atacat într-un mod perfi d, 

şi-au înşurubat pretenarii şi 

neamurile în funcţiile de con-

ducere, nu pentru că aceia ar 

fi  fost oameni foarte buni aco-

lo, pentru că au fost foarte 

obedienţi”, a reamintit Klaus 

Iohannis.

„De asta suntem în război 

cu PSD, fi indcă ei i-au atacat 

pe români, ei au atacat Româ-

nia şi noi nu tolerăm aşa ce-

va! Acum suntem şi în com-

petiţie fi indcă este campanie 

electorală şi noi mergem pes-

te tot, spunem oamenilor ce 

vrem şi cum vrem să facem, 

noi vom pune un guvern ca-

re începe să lucreze pentru ro-

mâni, nu împotriva românilor, 

ca pesediştii. Noi vom pune 

un guvern care începe să re-

construiască România, nu să 

o demoleze, ca pesediştii. Şi 

pentru asta, sigur, avem nevo-

ie să mai câştigăm aceste trei 

bătălii. Şi să vă spun ceva: pre-

zidenţialele, localele şi parla-

mentarele, dragii mei, le vom 

câştiga împreună! Le vom câş-

tiga împreună şi vom începe 

să construim România norma-

lă”, a afi rmat Klaus Iohannis.

El a explicat sloganul său 

de campanie – „România nor-

mală”. „De exemplu, cred că 

este normal ca Moldova să fi e 

legată de ţară cu o autostradă. 

Eu cred că pentru mulţi focşă-

neni şi vrânceni ar fi  normal 

să-şi găsească de lucru aici, la 

ei acasă, şi să nu fi e nevoiţi să 

plece. Şi cred că pentru mulţi 

dintre voi şi multe familii din 

oraş şi din judeţ ar fi  normal 

ca cei dragi să se întoarcă aca-

să. Ar fi  normal să se întoar-

că casă, într-o ţară în care in-

stituţiile funcţionează pentru 

cetăţean, ar fi  normal să se în-

toarcă acasă unde găsesc de 

lucru şi unde câştigă sufi cient 

pentru un trai decent. Eu cred 

că este normal pentru voi să 

trimiteţi copiii la o şcoală un-

de ştiţi că sunt bine păziţi şi 

bine educaţi şi cred că ar fi  

foarte normal să aveţi în oraş 

un mare spital unde sunteţi 

trataţi cu respect”, a spus Kla-

us Iohannis.

Klaus Iohannis a mai spus 

că marea schimbare în Ro-

mânia se va produce doar 

atunci când românii votează 

PNL. „Asta se va întâmpla 

inclusiv la parlamentare”, a 

mai declarat el.

Plătim prostia 
Guvernului PSD

Ionel Dancă, purtătorul de 

cuvânt al PNL, a transmis me-

sajul preşedintelui partidului, 

Ludovic Orban, către una din-

tre cele mai puternice organi-

zaţii PNL din ţară. El s-a ară-

tat convins că PNL şi Klaus 

Iohannis vor câştiga alegeri-

le prezidenţiale în Vrancea cu 

peste 50% din voturi. ”Sun-

tem într-o perioadă difi cilă, o 

perioadă cu foarte multe aş-

teptări ale românilor”, a afi r-

mat Ionel Dancă. El s-a refe-

rit şi la declaraţiile premieru-

lui desemnat Ludovic Orban 

privind responsabilitatea ce-

lor care guvernează. „Acesta 

este preşedintele PNL, Ludo-

vic Orban, cel care spune că 

puterea nu este sursă de pri-

vilegii, puterea este o sursă de 

răspundere faţă de aşteptările 

oamenilor”, a spus Ionel Dan-

că. El a menţionat că liberalii 

vor forma guvernul, adăugând: 

„sunt convins că fi ecare zi pier-

dută cu acest guvern PSD ne 

afectează vieţile tuturor”. Dan-

că şi-a explicat afi rmaţiile prin 

faptul că „legile economiei sunt 

nemiloase” şi dacă dezechili-

brele din economie nu sunt 

reglate administrativ, acestea 

produc efecte negative. „Aţi 

văzut creşterea preţurilor, in-

fl aţia, creşterea ratelor banca-

re, pentru că prostia guvernu-

lui PSD o plătim noi toţi, şi 

trebuie să-i oprim”, a enume-

rat Dancă eşecurile Executi-

vului PSD. „Klaus Iohannis 

este preşedintele pentru o Ro-

mânie normală, în care noi şi 

copii noştri să ne dezvoltăm 

conform planurilor noastre de 

viaţă, fără să mai fi m nevoiţi 

să plecăm din ţară”, a expli-

cat Ionel Dancă. El a menţio-

nat că Iohannis şi-a lansat 

programul prezidenţial şi „ştie 

ce are de făcut” pentru Ro-

mânia, dar are nevoie de un 

Executiv PNL care să guver-

neze responsabil. 

PUBLICITATE ELECTORALĂ 

O ţară
verde și
sustenabilă!

Comandat de UDMR, produs de Sc Rubik Communications Srl, cod unic de identificare: 33190004

Să spunem stop risipei! Să consumăm strict cât avem nevoie.
Cu pași mici putem face schimbări mari.
FII ȘI TU UN EXEMPLU!

În România,

6000 de tone

de alimente
sunt aruncate.

ZILNIC.

Publicat de S.C. Monitorul Events S.R.L. la comanda Par  dului Național Liberal (PNL). Cod mandatar fi nanciar 31190005. Tiraj: 5001 exemplare.

Publicat de S.C. Monitorul Events S.R.L. la comanda UDMR. Cod mandatar fi nanciar 33190004. Tiraj: 5001 exemplare.

PUBLICITATE ELECTORALĂ 

Mircea Geoană şi-a preluat, 

joi, mandatul de secretar 

general adjunct al 

Organizaţiei Tratatului 

Atlanticului de Nord (NATO).

Este cea mai înaltă poziţie 

ocupată de un român în ierarhia 

NATO, potrivit unei decizii anun-

ţată în vara acestui an de secre-

tarul general Jens Stoltenberg. 

„Diplomatul român Mircea Geoa-

nă îşi preia poziţia de secretar 

general adjunct al NATO. El es-

te primul secretar general ad-

junct care provine din Europa 

Centrală şi de Est”, se arată într-un 

comunicat remis de NATO.

Fostul lider PSD o înlocuieş-

te în această funcţie pe Rose 

Gottemoeller, din SUA, cea ca-

re în octombrie 2016 devenea 

prima femeie secretar general 

adjunct din istoria Alianţei 

Nord-Atlantice. Până în prezent, 

postul fusese ocupat de ofi ciali 

din Olanda, Italia, Turcia, Ca-

nada şi SUA. „Am cea mai pro-

fundă apreciere pentru munca 

incredibilă pe care Rose a fă-

cut-o pentru Alianţa noastră. 

Este o mare profesionistă şi o 

fi inţă umană minunata. Onorat 

să ii urmez exemplul”, se ara-

tă într-un mesaj al lui Geoană 

după preluarea mandatului.

Mircea Geoană a fost anteri-

or preşedinte al Senatului Româ-

niei (2008-2011), ministru al Afa-

cerilor Externe (2000-2004) şi 

ambasador al României în Sta-

tele Unite (1996-2000). În peri-

oada în care Geoană a fost am-

basador al României în SUA, ce-

le două ţări au lansat Parteneri-

atului Strategic bilateral, iar Emil 

Constantinescu devenea primul 

şi singurul preşedinte român ca-

re s-a adresat Congresului SUA. 

În calitate de ministru de Exter-

ne al României (2000-2004), 

Geoană a reprezentat România 

la ceremonia de arborare pentru 

prima dată a drapelului naţional 

la sediul NATO (2 aprilie 2004).

Mircea Geoană, noul secretar 
general adjunct NATO
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Municipalitatea caută 

soluţii pentru a descon-

gestiona trafi cul din zona 

Spitalului de Oncologie.

Una dintre soluţiile la pro-

blema ambuteiajelor care se 

creează în fi ecare dimineaţă 

în zona Spitalului Oncologic 

ar fi  desfi inţarea parcărilor de 

pe strada Republicii şi crearea 

unei noi benzi de circulaţie.

„Sunt vreo 14 locuri de 

parcare pe strada Republicii, 

pe stânga, cum urci. Dacă 

acelea se vor desfi inţa, se pot 

face două benzi de urcare pe 

Republicii şi scapi de aglo-

meraţia, de ambuteiajul teri-

bil care este dimineaţa la On-

cologie. Rămâne o bandă la 

coborâre şi două la urcare, 

«înghite» trafi cul”, a declarat 

Emil Boc, în cadrul unei emi-

siuni radio.

Întrebat unde vor parca 

oamenii în zonă, primarul 

municipiului Cluj-Napoca a 

atras atenţia asupra faptului 

că parkingurile din zona cen-

trală rămân de cele mai mul-

te ori goale, iar blocajul în 

trafi c se întinde deseori pâ-

nă la Piaţa Lucian Blaga. Cu 

toate acestea, edilul a recu-

noscut că trebuie „să existe 

anumită decenţă” privind 

bolnavii care vin la tratament 

la Oncologie.

„M-am uitat la ora 08:30 

(n.red. joi) la parcarea de la 

Primărie şi erau 222 de lo-

curi libere. Când vor fi  toate 

locurile de parcare pline, voi 

recunoaşte că sunt probleme 

cu locurile de parcare. Nu ţi-

ne argumentul că trebuie să 

punem locuri de parcare în 

detrimentul fl uidizării trafi -

cului. (...) Să nu mai vorbim 

că la Polivalentă şi la stadi-

on sunt peste 750 de locuri, 

iar la Polivalentă costă 1 leu 

pe oră, nu sunt preţuri de ne-

suportat. Trebuie să ne obiş-

nuim să facem această depla-

sare pe jos de la parcare la 

obiectivul unde trebuie să 

ajungem”, a adăugat Boc.

Se desfiinţează parcările pe Republicii? 
Emil Boc: „Scăpăm de ambuteiajul teribil 
de la Spitalul de Oncologie!”

Primarul Emil Boc susţine 

că Spitalul Regional care 

ar urma să fi e construit la 

Cluj-Napoca putea fi  reali-

zat mult mai devreme.

După o vizită la Bruxelles, 

edilul a discutat despre fi nan-

ţările europene care ar putea 

fi  atrase pentru Cluj-Napoca, 

printre care şi banii pentru 

Spitalul Regional. Despre Spi-

talul Regional de Urgenţă de 

la Cluj politicienii vorbesc în-

că din 2004, însă cu atât au 

rămas, cu vorba, cel puţin 

deocamdată.

„Spitalul Regional rămâne 

în ecuaţia 2021-2027. Putea 

să fi e făcut şi mai repede da-

că Guvernul îşi dădea intere-

sul să utilizeze banii euro-

peni din acest exerciţiu fi nan-

ciar, care se încheie în 2020. 

Banii nu mai pot fi  utilizaţi, 

pentru că nu s-au adoptat la 

nivel guvernamental docu-

mentele strategice necesare”, 

a explicat Emil Boc, în cadrul 

unei intervenţii la un post de 

radio local.

În luna aprilie, ministrul 

demis al Sănătăţii, Sorina Pin-

tea, declara, că în opinia sa, 

„este un termen optimist” anul 

2024 indicat de consultanţi ca 

an în care ar putea fi  gata spi-

talele regionale din Cluj-Na-

poca, Iaşi şi Craiova. Rovana 

Plumb, ministrul demis al Fon-

durilor Europene, a refuzat să 

avanseze un orizont de timp 

pentru fi nalizarea spitalelor 

regionale de urgenţă, spunând 

că lucrările ar putea începe la 

începutul anului 2021. De al-

tfel, şi fostul premier Victor 

Ponta a susţinut că Spitalul 

Regional de la Cluj nu va por-

ni până în 2020.

Spitalul Regional de Urgen-

ţă Cluj va costa 2,5 miliarde 

de lei (fonduri europene şi fon-

duri bugetare) şi se va întinde 

pe o suprafaţă totală de 151.891 

mp. Noua unitate medicală va 

dispune de 849 de paturi, 149 

dintre ele fi ind destinate bol-

navilor afl aţi în stare critică, 

dar şi 19 săli de operaţie, pre-

cum şi un heliport cu elicop-

ter, conform unui anunţ făcut 

la începutul lunii septembrie 

de Ministerul Sănătăţii.

Noi săgeţi spre Guvernul demis: 
„Spitalul Regional de Urgență Cluj 
putea fi făcut mai repede!”

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Agitaţie mare, joi dimi-

neaţă, la Aeroportul 

Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj. Zeci de echi-

paje de intervenţie, sute 

de reprezentanţi ai insti-

tuţiilor abilitate au luat 

parte la un amplu exerci-

ţiu de simulare a unei 

catastrofe aviatice.

Forţele de intervenţie – în-

cepând de la pompieri, me-

dici şi poliţişti, până la repre-

zentanţi ai Armatei Române, 

jandarmi sau Brigada Antite-

ro din cadrul SRI – au verifi -

cat aplicabilitatea „Planului 

de Acţiune pentru Situaţii de 

Urgenţă” în cazul producerii 

unui accident de aviaţie civi-

lă pe aeroport. Conform re-

glementărilor internaţionale, 

fi ecare aeroport internaţional 

este obligat ca la doi ani să 

facă un astfel de exerciţiu cu 

desfăşurarea tuturor forţelor 

de intervenţie.

„O aeronavă cu 100 de pa-

sageri la bord a luat contact 

cu solul înainte de pista de 

aterizare. Avionul s-a rupt în 

două bucăţi, iese fum, sunt 

24 de morţi, foarte mulţi ră-

niţi. La acest exerciţiu parti-

cipă peste 50 de instituţii, pes-

te 500 de persoane implicate. 

În mai puţin de trei minute, 

serviciul de pompieri al aero-

portului a ajuns la faţa locu-

lui, conform standardelor in-

ternaţionale. În momentul ac-

cidentului a fost anunţat In-

spectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă (ISU) şi s-a pus în a-

plicare planul de criză”, a ex-

plicat David Ciceo, directorul 

general al Aeroportului Cluj, 

ipoteza exerciţiului.

Pe lângă zeci de autospeci-

ale, ambulanţe şi alte echipa-

je de intervenţie, la exerciţiu 

au participat şi un elicopter 

militar de la Câmpia Turzii, 

dar şi un elicopter SMURD, 

pentru a transporta „răniţii” la 

spital. Sutele de salvatori s-au 

mobilizat exemplar, respectând 

timpii impuşi de reglementă-

rile internaţionale, iar exerci-

ţiul – la care a participat in-

clusiv prefectul judeţului Cluj, 

Ioan Aurel Cherecheş – s-a do-

vedit a fi  un succes, conform 

reprezentanţilor ISU Cluj.

Salvatorii sunt pregătiţi 
pentru situaţiile reale

„Suntem pregătiţi, sigur! Din 

punctul nostru de vedere, do-

rim să vedem timpul de inter-

venţie, de ajungere la locul in-

tervenţiei de la subunităţile 

noastre din Cluj. Să vedem, cât 

facem, cum ne organizăm pe 

aeroport atunci când sunt mul-

te victime, unde le evacuăm? 

Este foarte important, acesta 

este şi scopul exerciţiului. Cred 

că, în mare măsură, astăzi 

(n.red. joi) o să atingem acest 

obiectiv. Suntem convinşi că, 

într-o situaţie reală, putem să 

facem faţă la un asemenea eve-

niment”, a precizat Ion Moldo-

van, inspector-şef ISU Cluj.

Exerciţiul a fost unul de 

maximă importanţă pentru 

desfăşurarea activităţii aero-

portuare, susţin reprezentan-

ţii Aeroportului Cluj, iar sco-

pul acestuia a fost să antre-

neze personalul participant 

la intervenţie, să realizeze 

coordonarea acţiunilor între 

instituţii, dar şi să familiari-

zeze personalul aeroportu-

lui privind rolul lor în acţi-

une. La exerciţiu au partici-

pat reprezentanţi de la Mi-

nisterul Transporturilor, Au-

toritatea Aeronautică Civilă 

Română, Autoritatea de In-

vestigaţii şi Analiză pentru 

Siguranţa Aviaţiei Civile, dar 

şi ai aeroporturilor şi com-

paniilor aeriene.

„În urma unui accident de 

aviaţie se fac multe cercetări. 

(...) ISU s-a mobilizat foarte bi-

ne, timpii în care au ajuns 

(n.red. salvatorii) sunt în para-

metri. Sunt foarte multe echi-

pamente, peste 50 de maşini 

implicate, un rol deosebit are 

Serviciul de Ambulanţă şi toa-

te spitalele implicate. Suntem 

pregătiţi în orice moment, si-

guranţa şi securitatea pasage-

rilor sunt pe primul loc pentru 

Aeroportul Internaţional Cluj”, 

a mai precizat David Ciceo.

Cât de pregătiţi suntem pentru o catastrofă?
Demonstraţie de forţă la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj-Napoca

Forţele de intervenţie – începând de la pompieri, medici şi poliţişti, până la reprezentanţi ai Armatei Române, jandarmi sau Brigada Antitero 
din cadrul SRI – au verifi cat aplicabilitatea „Planului de Acţiune pentru Situaţii de Urgenţă

DAVID CICEO | director 
general Aeroport 
Internațional 
„Avram Iancu” Cluj

 „Conform 
reglementărilor 
internaționale, fi ecare 
aeroport internațional 
este obligat ca la doi 
ani să facă un astfel 
de exercițiu cu 
desfășurarea tuturor 
forțelor de intervenție. 
Suntem pregătiți în 
orice moment, 
siguranța și 
securitatea 
pasagerilor sunt 
pe primul loc 
pentru Aeroportul 
Internațional Cluj“
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Gala de excelenţă „10 pen-

tru Cluj” este un eveni-

ment organizat de 

Primăria şi Consiliul local 

Cluj-Napoca, cu sprijinul 

mediului de afaceri şi al 

instituţiilor reprezentative 

la nivel local, prin care 

sunt premiaţi tinerii meri-

tuoşi care au obţinut rezul-

tate deosebite la învăţătură 

pe tot parcursul anului 

şcolar 2018-2019.

Termenul limită de înscrie-

re a participanţilor este până 

la data de 15 noiembrie 2019.

Gala de excelenţă „10 pen-

tru Cluj" cuprinde patru sec-

ţiuni: pentru elevi de liceu, de 

gimnaziu, de ciclu primar, dar 

şi pentru copiii de grădiniţă.

La secţiunea destinată ce-

lor mai mici se pot înscrie 

în concurs copii preşcolari 

din cadrul grădiniţelor de 

stat şi particulare, care au 

obţinut rezultate în dome-

niul artei (desen, muzică, 

dans, sport etc.) sau în alte 

domenii de activitate.

Se continuă tradiţia de 

acordare a premiului „Profe-

sorul anului”. La concursul 

pentru acordarea acestui ti-

tlu pot participa atât profe-

sorii elevilor înscrişi în con-

curs, cât şi personalul didac-

tic de predare din unităţile 

de învăţământ care îndepli-

nesc anumite criteria.

De asemenea, se va acor-

da şi premiul „Elevul anului” 

din cadrul elevilor înscrişi în 

concurs, în funcţie de rezul-

tatele şcolare obţinute la con-

cursuri şi olimpiade şcolare 

– faza judeţeană, naţională 

şi internaţională, activităţi 

extracurriculare sau activităţi 

de voluntariat.

Recomandarea elevilor poa-

te fi  făcută de către profeso-

rii, antrenorii sau părinţii ca-

re cunosc activitatea celor no-

minalizaţi.

Criteriile de premiere ale 

elevilor sunt: relevanţa pre-

miului la categoria la care es-

te nominalizat, contribuţia adu-

să la dezvoltarea activităţii la 

care a participat, contribuţia 

adusă la creşterea prestigiului 

sau notorietăţii municipiului, 

contribuţia în medalii adusă 

de sportiv/sportivi în compe-

tiţiile naţionale şi internaţio-

nale pentru disciplinele spor-

tive individuale sau de grup, 

preocupări relevante în activi-

tatea din şcoală şi din comu-

nitate, excelenţa în domenii de 

activitate noi, inovatoare.

Jurizarea dosarelor va fi  

făcută în perioada 25-29 

noiembrie.

Au început înscrierile pentru a XI-a 
ediţie a Galei „10 pentru Cluj”

Aproximativ 200 de absol-

venţi ai Universităţii de 

Medicină şi Farmacie (UMF) 

Cluj-Napoca au protestat, 

miercuri, faţă de amânarea 

examenului de rezidenţiat şi 

cer stabilirea unei date clare 

pentru acesta.

Protestatarii au purtat măşti 

chirugicale şi pancarte cu me-

saje precum „Vrem să profesăm, 

nu vrem să plecăm”, „Cerem 8 

decembrie o certitudine”, „Am 

dorit puţin respect în acest sis-

tem defect, noi am vrea să fi e 

bine, dar politica ne ţine”.

„Se ştia că trebuie acest 

examen de multă vreme şi 

avem nevoie să se stabileas-

că o dată clară pentru susţi-

nerea rezidenţiatului. Este di-

fi cil să încercăm să ne con-

centrăm în situaţii de genul 

acesta, în loc să folosim tim-

pul pentru a studia şi pentru 

a ne pregăti. Ne vedem puşi 

în situaţia în care să cerem o 

dată clară pentru a putea sus-

ţine examenul, fi ind anormal 

şi chiar umilitor pentru noi să 

fi m amânaţi la nesfârşit”, a 

spus unul dintre organizato-

rii protestului, Mihai Oprea.

Examenul de rezidenţiat de 

anul acesta s-a amânat pentru 

data de 8 decembrie, a anun-

ţat, în urmă cu două săptămâni, 

ministrul Sănătăţii, Sorina Pin-

tea. Examenul ar fi  trebuit să 

aibă loc pe data de 17 noiem-

brie. Amânarea a fost motiva-

tă prin faptul că la Ministerul 

Educaţiei nu a fost numit un 

ministru sau un ministru inte-

rimar care să semneze actele 

normative necesare pentru or-

ganizarea concursului.

În acest an, la rezidenţi-

at vor fi  scoase la concurs 

4.710 locuri.

În vara acestui an, un nu-

măr de 302 tineri medici au 

ieşit pe porţile Facultăţii de 

Medicină din Cluj-Napoca. 

Aceştia susţin că după 6 ani 

de studii riscă să rămână pe 

drumuri întrucât nu se ştie 

când şi dacă vor putea susţi-

ne examenul de rezidenţiat.

Pentru a putea practica me-

dicina, examenul de licenţă 

nu este sufi cient, medicii tre-

buie să susţină un examen ca-

re le va permite accesul în 

programul de rezidenţiat. În 

lipsa acestui examen diploma 

lor nu are nicio valoare, ei ne-

putând practica nicio activi-

tate medicală în ţară.

Totuşi, anul acesta, exame-

nul de rezidenţiat este în pericol 

de a nu putea fi  susţinut din ca-

uza instabilităţii politice şi a unor 

amânări repetate. Examenul a 

fost iniţial stabilit pentru data de 

11 noiembrie, apoi amânat pen-

tru 17 noiembrie, iar recent a 

fost amânat încă o dată pentru 

data de 8 decembrie. Însă nici a-

ceastă dată nu este certă, întru-

cât în lipsa unui nou guvern sau 

a adoptării unei alte soluţii pâ-

nă în data de 25 octombrie, nu 

se poate organiza examenul, 

acesta depinzând de unele ordi-

ne comune ale Ministerului Sâ-

nănătăţii şi ale Educaţiei.

Tinerii medici ar fi  trebuit 

să înceapă să trateze bolnavi 

de la data de 3 ianuarie 2020, 

însă în situaţia actuală, nu vor 

putea începe decât din luna fe-

bruarie. Dacă urmează încă o 

amânare, nimeni nu ştie pen-

tru cât timp aceştia vor rămâ-

ne pe drumuri şi fără venit, iar 

mulţi dintre ei s-au hotărât de-

ja să plece din ţară pentru a 

putea munci.

Protestul viitorilor 
medici clujeni
Sute de absolvenţi de medicină au protestat 
faţă de amânarea examenului de rezidenţiat

)

energie prin lumina

ASOCIAȚIA COLEGIUL GEORGE BARIȚIU, CLUJ-NAPOCA

)

CENTENAR BARIȚIU
EXPOZIȚIA COLEGIULUI GEORGE BARIȚIU

Adrian 

Ioan ANTONIU
Vasile POP

Cristian PAIU

Pericle CAPIDAN
Catul BOGDAN
Teodor HARȘIA

Paul SIMA

Virgil DOBÂRTĂ

Manuela BOTIȘ
Emil MORITZ 

Dan BIMBEA

PREZINTĂ:
Prof. Univ. Dr. Negoiță LĂPTOIU,

Prof. Dr. Alina BĂRĂIAN, 
director al Colegiului ,,GEORGE BARIȚIU",

Drd. Ligia NICULESCU
Dr. Gelu TAMPĂU

19 OCTOMBRIE - 3 NOIEMBRIE 2019
MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA
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Kira Hagi, fata fostului 

mare fotbalist român, 

va juca în fi lmul „Între 

Chin şi Amin”, regizat 

de Toma Enache.

Fiica lui Hagi va juca ală-

turi de turdeanul Vali Popes-

cu într-un fi lm care are pre-

miera la Cluj la cinematogra-

ful „Florin Piersic” pe data de 

23 octombrie.

„Am avut ocazia să fac 

parte dintr-un proiect dato-

rită căruia simt că am cres-

cut brusc cu 20 ani. Este vor-

ba despre un fi lm care are 

ca temă experimentul de la 

Piteşti, unde s-au întâmplat 

lucruri atât de cumplite. Abia 

acum am înţeles dimensiu-

nea acelei tragedii. Nu sunt 

eu foarte verbală, dar aş vrea 

să le mulţumesc aici regizo-

rului Toma Enache si soţiei 

sale, producător şi scenarist, 

Cătălina Enache, actorilor şi 

echipei care m-au făcut să 

mă simt pe platouri ca într-o 

familie”, a spus Kira Hagi, 

despre care se ştie că a ur-

mat cursurile New York Film 

Academy şi cochetează cu 

actoria de ani buni.

În fi lm vor mai putea fi  ur-

măriţi şi Vali V. Popescu, Ana 

Pârvu, Ciprian Nicula, Lau-

renţiu Stan, Bogdan Sălcea-

nu, Kim Ciobanu, Csaba Ciu-

gulitu, Yani Panait, Remus Stă-

nescu, Adrian Culeţu, Dragoş 

Stoica, Victoria Cociaş, Teo-

dora Calagiu Garofi l, Stelică 

Murariu. Filmul regizat de To-

ma Enache prezintă povestea 

unui tânăr compozitor, Tase 

Caraman, care ajunge la „re-

educare” în închisoarea Pi-

teşti. Acesta reuşeşte cu aju-

torul credinţei să supravieţu-

iască torturilor cumplite şi re-

uşeşte să scape cu viaţă. Apoi, 

i-a compus logodnicei sale 

„Odă lui Dumnezeu”, muzi-

că ce o salvează pe logodni-

ca sa, Liga. „Experimentul Pi-

teşti” a fost o metodă de “re-

educare” aplicată de comu-

nişti, în perioada 1949-1952. 

Aici, deţinuţii erau torturaţi 

prin metode cumplite, cu sco-

pul de a le spăla conştiinţa. 

Aici au fost întemniţaţi şi tor-

turaţi în principal deţinuţi po-

litici care s-au opus instaură-

rii comunismului.

Fata lui Gheorghe Hagi joacă 
într-un film care va avea 
premiera la Cluj-Napoca

Bianca Tămaş
redactia@monitorulcj.ro

Elevii Liceului Teoretic 

Onisifor Ghibu, împreună 

cu cei de la Şcoala 

Gimnazială din Chinteni 

organizează în acest 

weekend un eveniment 

inedit la Lacul Chinteni, 

pentru a valorifi ca zona.

O mână de elevi de liceu, 

împreună cu cei care învaţă 

la şcoala din Chinteni doresc 

să reunească comunitatea din 

sat şi să strângă totodată fon-

duri pentru un proiect în ca-

drul şcolii.

„Clubul de iniţiativă co-

munitară IMPACT al Liceului 

Teoretic Onisifor Ghibu, ală-

turi de Asociaţia BLANĂ! şi 

Şcoala Gimnazială din 

Chinteni vă invită sâmbătă, 

19 octombrie, începând cu 

ora 10, la Ziua Lacului. Eve-

nimentul este organizat cu 

sprijinul autorităţilor locale 

din comuna Chinteni, părinţi, 

bunici şi alţi parteneri. Asltfel, 

la ora 10 se va da startul unui 

concurs de pescuit pe Lacul 

Chinteni, fi ind aşteptaţi toţi 

cei interesaţi, fi e ei amatori 

sau profesionişti în ale pes-

cuitului. Înscrierile se fac în-

cepând cu ora 8, achitând o 

taxă de înscriere de 15 lei”, 

au transmis organizatorii.

Putere pentru copii 
în comunitatea lor

Evenimentul face parte 

dintr-un proiect mai larg, ca-

re a fost demarat cu banii 

strânşi în cadrul ediţiei de 

anul acesta a festivalului 

Ghibstock. Cele 10.000 de 

persoane care au participat 

la festivalul organizat de li-

ceeni pentru liceeni şi i-au 

ajutat pe elevii liceului „Oni-

sifor Ghibu” din Cluj-Napo-

ca să adune bani pentru a 

duce 22 de copii într-o tabă-

ră de educaţie nonformală, 

prin experienţă şi aventură.

„Cu banii de la Ghibstock 

am vrut să ajutăm copilaşii 

din medii defavorizate. Sco-

pul a fost să îi ducem într-o 

tabără educaţională prin ca-

re să vadă că educaţia este 

importantă şi pot învăţa foar-

te multe lucruri în diferite 

medii. Acum, următoarea eta-

pa, cu banii strânşi de la fes-

tival vrem să facem, împre-

ună cu ei, la ei în sat, un pro-

iect prin care să vadă că au 

putere în comunitatea lor. Co-

piii vor să atragă atenţia co-

munităţii asupra lacului. Săp-

tămâna trecută a avut loc o 

acţiune de ecologizare în zo-

na lacului, la care au partici-

pat elevi de la Ghibu, elevi 

de la şcoala din Chinteni, dar 

şi alte persoane din sat. Acum 

vor să valorifi ce zona prin-

tr-un concurs de pescuit. Ele-

vii au organizat totul, singuri. 

Eu doar le-am mai oferit câ-

te un sfat şi s-au descurcat 

foarte bine!”, a spus Anda 

Culişir, profesoară la Liceul 

Teoretic „Onisifor Ghibu” din 

Cluj-Napoca.

Concurs de pescuit 
şi multe altele

Astfel, pentru cei mai pu-

ţin îndemânatici în ale pes-

cuitului, voluntarii pregătesc 

o serie de activităţi educati-

ve şi concursuri, iar la fi nal 

va avea loc un concert live şi 

un festival câmpenesc cu 

mâncare gătită în mod tradi-

ţional, printre care şi mânca-

re la ceaun şi gogoşi calde, 

ca la bunica acasă.

„Fie că vrei să participi la 

un concurs de sculptat do-

vleci, la întrecerea cu sacul 

sau un concurs de mâncat 

mămăligă, eşti aşteptat sâm-

bătă la lac. Fiind un eveni-

ment caritabil, pentru dona-

ţii puteţi să vă adresaţi vo-

luntarilor IMPACT, care vă 

pot răspunde la întrebări şi 

sunt acolo sa vă ajute. Ne 

vedem sâmbătă, începând 

cu ora 10, cu mic cu mare la 

Ziua Lacului!”, au transmis 

organizatorii.

Banii care se vor strânge 

în cadrul evenimentului vor 

fi  donaţi şcolii din Chinteni, 

iar elevii care învaţă în sat vor 

putea să decidă ce vor să cum-

pere pentru şcoala lor.

Elevii clujeni vor să valorifice Lacul Chinteni
Concurs de pescuit pentru amatori și profesioniști, mâncare la ceaun şi gogoşi calde

Elevii Liceului Teoretic Onisifor Ghibu, împreună cu cei de la Şcoala Gimnazială din Chinteni organizează în acest weekend un eveniment inedit la Lacul Chinteni, pentru a valorifi ca zona
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Un secol de la înfi inţarea 

Consistoriului ortodox la 

Cluj a fost marcat prin-

tr-un eveniment cultural, 

la Muzeul Mitropoliei 

Clujului, joi seara, 10 

octombrie 2019, de la ora 

19:00, în prezenţa 

Înaltpreasfi nţitului Părinte 

Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei, a Preasfi nţitului 

Părinte Petroniu, a nume-

roşi clujeni, teologi, 

oameni de cultură, elevi 

seminarişti şi studenţi.

Printre instituţiile româ-

neşti de referinţă, care au fost 

înfi inţate în Metropola Tran-

silvaniei după Marea Unire 

din anul 1918, se afl ă, la loc 

de frunte, alături de Univer-

sitate, Operă sau Colegiile ro-

mâneşti, şi Consistoriul Orto-

dox din Cluj, înfi inţat în toam-

na anului 1919, fi ind condus 

de arhimandritul Nicolae Ivan, 

episcopul de mai târziu. Înfi -

inţarea Consistoriului clujean 

„a dat substanţă actului isto-

ric de la Alba Iulia şi a con-

tribuit esenţial la consolida-

rea conştiinţei româneşti în 

Cluj”, iar pe fundamentul aces-

tuia a fost rectitorită, doi ani 

mai târziu, Episcopia Vadu-

lui, Feleacului şi Clujului.

În deschiderea evenimen-

tului, Înaltpreasfi nţitul Părin-

te Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului le-a adre-

sat celor prezenţi un cuvânt 

duhovnicesc, vorbindu-le des-

pre personalitatea Episcopu-

lui Nicolae Ivan, „reîntemeie-

torul Eparhiei Clujului, năs-

cut în satul tradiţional tran-

silvan şi devenit părintele Me-

tropolei Transilvaniei”.

Totodată, Preasfi nţitul Pă-

rinte Petroniu, Episcopul Să-

lajului, a vorbit despre impor-

tanţa evenimentelor din isto-

ria modernă a României, care 

au însemnat „paşi foarte ma-

ri pentru Biserica Ortodoxă”.

De asemenea, au fost pre-

zentate principalele repere is-

torice ale organizării Consis-

toriului clujean şi ale Revis-

tei Renaşterea, care împlineş-

te un secol de la prima apa-

riţie. Astfel, au luat cuvântul: 

prof. univ. dr. Ioan Bolovan, 

membru corespondent al Aca-

demiei Române şi prorector 

al Universităţii Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca, pr. lect. u-

niv. dr. Cosmin Cosmuţa de 

la Facultatea de Teologie Or-

todoxă din Cluj-Napoca, pr. 

dr. Florin-Cătălin Ghiţ, redac-

torul-şef al Revistei Renaşte-

rea, şi dr. Andreea Dăncilă-Ine-

oan de la Centrul de Studie-

re a Populaţiei din cadrul U-

niversităţii Babeş-Bolyai.

În cadrul serii, alături de 

actorul Ruslan Bârlea, de la 

Teatrul Naţional din Cluj-Na-

poca, care a lecturat o suită de 

şapte texte care vorbesc des-

pre parcursul istoric al Consis-

toriului clujean, au susţinut 

un recital vocal-simfonic: so-

prana Irina Săndulescu Bălan, 

mezzosporana Iulia Merca, te-

norul Ioan Alexandru Mocian 

şi basul Petru Burcă, toţi de la 

Opera Naţională Română din 

Cluj-Napoca, acompaniaţi la 

pian de Bianca Murariu, de la 

Academia Naţională de Muzi-

că „Gheorghe Dima” din 

Cluj-Napoca. Programul mu-

zical a cuprins lucrări de: Jo-

seph Haydn, W.A. Mozart, 

Ludwig van Beethoven, Robert 

Schumann şi Karl Jenkins.

Moderatorul evenimentu-

lui a fost părintele Bogdan 

Ivanov, consilierul cultural al 

Arhiepiscopiei Vadului, Felea-

cului şi Clujului.

„Această seară este constru-

ită ca o călătorie în istoria de 

un secol a instituţiei, de la mo-

mentul fondator, odată cu ve-

nirea Episcopului Nicolae Ivan, 

punctând principalele eveni-

mente precum: pelerinajul sim-

bolic la mormântul lui Ştefan 

cel Mare, la Putna în toamna 

anului 1922, sfi nţirea Cate-

dralei în anul 1933 şi ecouri-

le ei, venirea Episcopului Ni-

colae Colan, pilda de smere-

nie a Arhiepiscopului Teofi l 

Herineanu, chemarea „Bătrâ-

nului oştean” (Arhiepiscopul 

Bartolomeu Anania), în anul 

1993, înfi inţarea Mitropoliei 

Clujului, în 2006, şi venirea, 

mai apoi, a Înaltpreasfi nţitu-

lui Andrei.”.

La Muzeul Mitropoliei, afl at 

la demisolul Catedralei Mitro-

politane din Cluj-Napoca, lu-

nar au loc evenimente cultu-

rale, în cadrul „Serilor cultu-

rale ale muzeului”, organiza-

te de Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului.

100 de ani de la înfiinţarea Consistoriului ortodox la Cluj, 
marcaţi printr-un eveniment cultural

Duminică, 13 octombrie 

2019, a fost marcată la 

Huedin împlinirea a 85 de 

ani de la târnosirea bise-

ricii cu hramurile Sfântul 

Ierarh Nicolae şi Înălţarea 

Domnului, supranumită şi 

Catedrala Moţilor.

Sfânta Liturghie a fost să-

vârşită de părintele Iustin Ti-

ra, vicarul administrativ al Ar-

hiespiscopiei Clujului. Din so-

borul slujitor au mai făcut par-

te: protopopul de Huedin, pă-

rintele Dan Lupuţan, părinte-

le Ioan Morcan şi părintele 

Tudor Petrovici.

După otpustul Sfi ntei Li-

turghii, a fost ofi ciată slujba 

Parastasului pentru cei doi 

episcopi care au sfi nţit bise-

rica, Nicolae Ivan al Clujului 

şi Ioan Stroia al Armatei, pre-

cum şi pentru ctitori.

În cuvântul de învăţătură, 

părintele Iustin Tira a explicat 

parabola evanghelică a Semă-

nătorului, afi rmând că Dum-

nezeu nu face lucrul omului 

şi omul nu poate face lucrul 

lui Dumnezeu….Dacă noi nu 

facem primul pas, nu arăm şi 

nu semănăm, Dumnezeu nu 

are cum să aducă roade.

A luat cuvântul şi protopo-

pul de Huedin, părintele Dan 

Lupuţan, care i-a mulţumit 

părintelui vicar pentru pre-

zenţă şi cuvântul de învăţă-

tură rostit. Totodată, a făcut 

un scurt istoric al evenimen-

tului petrecut acum 85 de ani 

şi a dat citire discursului ros-

tit atunci de protopopul mar-

tir Aurel Munteanu. În semn 

de preţuire şi mulţumire, pro-

topopul de Huedin i-a dăruit 

părintelui vicar un desen în 

grafi că cu Catedrala Moţilor.

Catedrala Moţilor a fost edi-

fi cată între anii 1931 şi 1934, 

în stil neobizantin. Iată istoria 

pe scurt a realizării ei: După 

Marea Unire, în condiţiile re-

înfi inţării Episcopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului, s-a pus 

problema constituirii unei pa-

rohii ortodoxe la Huedin. Ast-

fel, la 5 decembrie 1920, a avut 

loc şedinţa de constituire pro-

priu-zisă a parohiei, care a de-

semnat primul consiliu paro-

hial. La acel moment, în Hu-

edin erau 30 de familii orto-

doxe, formate din 112 persoa-

ne. Primul serviciu religios în 

această capelă s-a ţinut la în-

ceputul anului 1922, iar în 

anii 1924-1925 aceasta a fost 

pictată şi înzestrată cu cele de 

trebuinţă. În prima şedinţă a 

Consiliului Parohial, ţinută de 

la instalarea sa, părintele Au-

rel Munteanu a ridicat proble-

ma edifi cării unei biserici or-

todoxe în Huedin. Au fost în-

cepute demersuri pentru co-

lectarea fondurilor necesare, 

au fost studiate mai multe pla-

nuri, iar pe 13 iulie 1930, Con-

siliul şi Adunarea Parohială 

au acceptat planul întocmit 

de către arhitectul Victor Smi-

gelschi din Sibiu.

După rugăciunea de pune-

re a temeliei, ţinută de părin-

tele Aurel Munteanu, asistat 

de preotul Teodor Toader din 

Călata, în 20 septembrie 1931, 

au demarat lucrările efective 

de edifi care. Sfi nţirea biseri-

cii s-a făcut duminică, 14 oc-

tombrie 1934, de Sfânta Cu-

vioasa Parascheva, în prezen-

ţa episcopilor Nicolae Ivan al 

Clujului şi Ioan Stroia al Ar-

matei de la Alba Iulia, care 

au fost însoţiţi de membrii 

Consiliului Eparhial: Dr. S. 

Stanca, Dr. V. Sava – secretar, 

Dr. I. Vască – Rectorul Acade-

miei Teologice.

85 de ani de la 
sfinţirea Catedralei 
Moţilor din Huedin

† Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul ANDREI

„Oricine voieşte să vină 

după Mine să se lepede de 

sine, să-şi ia crucea şi să-mi 

urmeze Mie” (Marcu 8, 34)

Pe 14 octombrie o sărbă-

torim pe Preacuvioasa Mai-

ca noastră Parascheva. Dra-

gostea fată de ea antrenează 

sute de mii de oameni care 

vin să se închine moaştelor 

sale care se afl ă la Catedrala 

Mitropoliei de la Iaşi. Emu-

laţia religioasă ce are loc îi 

întăreşte pe oameni în viaţa 

lor spirituală.

Într-o lume ce se seculari-

zează lucrul acesta este foar-

te important şi Sfânta Paras-

cheva este model absolut de 

dăruire pentru viaţa duhovni-

cească. Urmărindu-i biografi a 

vedem pusă absolut în prac-

tică învăţătura Sfântului Pa-

vel: „M-am răstignit împreu-

nă cu Hristos; şi nu eu mai 

trăiesc, ci Hristos trăieşte în 

mine” (Galateni 2, 20). Cele 

trei etape ale vieţii spirituale 

pot fi  urmărite cu minuţiozi-

tate: curăţirea, iluminarea şi 

desăvârşirea.

Sfânta Parascheva a trăit 

pe vremea schismei celei ma-

ri de la 1054. De mică a fost 

milostivă din cale afară. Îşi 

dădea săracilor hainele sale, 

chiar certată fi ind de părinţi. 

După moartea acestora şi-a 

împărţit averea cu fratele său 

Eftimie, viitorul episcop de 

Madita. Partea ei a împărţit-o 

săracilor şi şi-a urmat drumul. 

În duminica de după Înălţa-

rea Sfi ntei Cruci a auzit în bi-

serică evanghelia: „Oricine 

voieşte să vină după Mine să 

se lepede de sine, să-şi ia cru-

cea şi să-mi urmeze Mie” (Mar-

cu 8, 34), şi a făcut întocmai.

Sufl etul ei râvnea după 

Hristos şi avea nostalgia de 

a-L urma. S-a retras într-o mă-

năstire de fecioare de lângă 

Constantinopol, ducând o via-

ţă ascetică exemplară. Ne-a 

demonstrat că avea dreptate 

Sfântul Maxim Mărturisitorul 

când a zis că nevoinţa nu uci-

de trupul, ci-l fortifi că.

Când se apropia sfârşitul 

călătoriei sale pământeşti în-

gerul a îndemnat-o să se în-

toarcă în satul său Epivat. Îna-

inte de a face lucrul acesta s-a 

închinat în biserica Sfânta So-

fi a, în biserica Vlahernelor, 

iar apoi a plecat la locurile 

sfi nte de la Ierusalim. A tras 

la o mănăstire de fecioare de 

lângă Iordan, s-a nevoit pe 

mai departe, iar apoi a reve-

nit în satul său. La 25 de ani 

a plecat la Domnul.

A fost îngropată lângă bi-

serică, moaştele sale făcând 

multe minuni. Împăratul ro-

mânilor şi al bulgarilor Asan 

i-a mutat moaştele la Târno-

vo, de aici a fost dusă la Bel-

grad, iar apoi la Constantin-

opol. Domnitorul Moldovei 

Vasile Lupu, după ce a plătit 

datoriile Patriarhiei, a primit 

voie de la sultan să-i ducă 

moaştele în Iaşi.

Pe 14 octombrie 1641, acest 

odor de mare preţ este aşezat 

în Biserica Trei Ierarhi, iar 

acum moaştele Sfi ntei Paras-

cheva sunt oblăduite de bise-

rica Mitropoliei, făcând mul-

te minuni şi aducând mângâ-

iere poporului binecredincios.

Cel mai bine rezumă viaţa 

Sfi ntei troparul zilei: „Întru ti-

ne, Maică, cu osârdie s-a mân-

tuit cel după chip; că, luând 

crucea, ai urmat lui Hristos; 

şi, lucrând, ai învăţat să nu se 

uite la trup, că este trecător; ci 

să poarte grijă de sufl et, de lu-

crul cel nemuritor. Pentru a-

ceasta şi cu îngerii împreună 

se bucură, Cuvioasă Maică Pa-

rascheva duhul tău” .

Sau un al doilea tropar: 

„Viaţă pustnicească şi fără 

gâlceavă iubind şi în urma 

lui Hristos, mirele tău, cu 

dragoste alergând şi jugul cel 

bun al aceluia în tinereţile 

tale luând, cu semnul Crucii 

bărbăteşte întrarmându-te, 

împotriva vrăjmaşilor celor 

de gând, şi cu lupte pustni-

ceşti, cu postul, cu rugăciu-

nile şi cu picăturile lacrimi-

lor, cărbunii patimilor ai 

stins, vrednică de laudă Pa-

rascheva; şi acum, în cămă-

rile cereşti stând înaintea lui 

Hristos, împreună cu înţelep-

tele fecioare, roagă-L pentru 

noi, cei ce cinstim sfântă 

prăznuirea ta”.

Biserica cu moaştele sale 

este locul duhovnicesc de mân-

gâiere pentru cei ce ajung la 

Iaşi. Cu prilejul sărbătorii sun-

tem chemaţi să ne punem 

semne de întrebare şi să re-

considerăm cu seriozitate via-

ţa noastră religioasă. Noi îi 

cerem Cuvioasei Maici Paras-

cheva să se roage pentru noi 

şi pentru tot poporul nostru, 

ca să ne găsim comuniunea, 

echilibrul şi pacea de care 

avem atâta nevoie.

Sfânta Parascheva, model 
absolut de dăruire 
pentru viaţa duhovnicească
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În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigu-

ra modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile,după cum urmează:

MARŢI, 22 OCTOMBRIE până MIERCURI, 23 OCTOMBRIE 2019
Localitatea: Cluj-Napoca
Lista stăzilor afectate:
1. Cartier Dâmbul Rotund între str. Sanatoriului și str. Cosminului; str. Oașului între B-dul Muncii și str. Valea Chintău-

lui; str. Valea Chintăului; str. Dealul Fânaţelor; str. Pometului; str. Florilor; str. Cătinei; str. Valea Fânaţelor; str. Fânaţelor; 
Cartier Terra Gardens; str. Corneliu Medrea; B-dul Muncii; str. Voineasa; str. Ciucea; Aleea Cozia; Aleea Horezu; Aleea Broș-
teni; str. Ciucea; Aleea Lipova; str. Silvaniei; str. Zalăului; str. Șimleului; str. Marghitei; str. Vultureni; str. Chinteni; str. Vo-
roneţ; str. Stânișoara; str. Daliei; str. Freziei; str. Stânjeneilor; str. Liliacului; str. Hodăi; str. Dumitru Georgescu-Kiriac; str. 
Hariclea Darclee; str. Emerson;

Interval orar întrerupere furnizare serviciu: orele 08:30-00:30
2. Se va asigura furnizarea apei cu presiune scăzută în: Cartier Someșeni; str. Maramureșului; str. Oașului între str. Ma-

ramureșului și B-dul Muncii; Cartier Iris;

MARŢI, 22 OCTOMBRIE, ora 10:00 până MIERCURI, 23 OCTOMBRIE, ora 12:00
Localităţile: Chinteni, Vechea, Sânmărtin, Măcicașu;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi  prevăzute, Com-
pania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a anunţa întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la pos-
turile locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.ro şi pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgenţă şi/sau amploare deosebite, când avaria 
este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte cola-
terale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se anun-
ţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Abonează-te 
la

monitorul
¤  plăteşti doar 25 lei 

pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Durere şi glorie
Durere și glorie", în regia lui Pedro Almodóvar este povestea unei 
vieţi, este timpul unei amintiri, timpul unui fi lm, mărturisirea unui 
geniu. Un fi lm autobiografi c personal și sincer, o poveste despre 
durere, tristeţe, singurătate, iertare și regret, dar, cel mai mult, 
este un fi lm despre autodepășire și aceasta este unul dintre cele 
mai bune fi lme din cariera lui Almodóvar.
Filmul spune povestea lui Salvador Mallo, (Antonio Banderas), un 
regizor învârstă deprimat și chinuit, faţă în faţă cu boala, depresia 
și pierderea puterilor. Este un fi lm despre toamna vieţii ... 
Almodovar aduce in prin plan problematica morţii: cea proprie, a 
celor dragi, dar și pasiunea pentru fi lm care ar putea, fi e cuceri 
moartea, fi e duce la acceptarea acesteia.

Program: vineri 15:30/luni 20:00/marţi 17:15/miercuri 15:00/
joi 22:30

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

Program: luni 22:30/marţi 15:00/joi 15:00

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

Program: luni 17:30/miercuri 22:30 

Călătoria fantastică a Maronei
Călătoria fantastică a Maronei" este un fi lm de animație, pentru 
copii de toate vârstele ce reușește, prin talentul și versatilitatea re-
gizorului Anca Damian, premiată cu peste 35 de trofee 
internaționale,  să creeze o viziune ce acapareaza deopotriva copiii 
și iubitorii de artă. Marona, o căţelușă cu nas în formă de inimă, 
s-a născut în urma unei povești de iubire dintre un dog argentini-
an și o metisă atrăgătoare. Marona crește și trece de la un stăpân 
la altul, iar tot ceea ce caută este puţină dragoste.
Program: vineri  13:00*/duminică  13:00*/*dublat în limba română

Program Cinema Victoria 
18 - 24 octombrie 2019
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. 2 camere + grădină 
(aprox 3 ari/garaj/apă + canali-
zare) în Dej, central. Informaţii 
la tel. 0064212647271.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa totaăl 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

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

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

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, 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, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

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

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

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

TERENURI

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

¤ Vând teren în supr. de 800 

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

Căutam spaţiu pentru 
închiriere, suprafaţa 

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

utilă, curent, apă, 
încălzire.

Nu dorim să aibă vad 
comercial, dar vrem 

o zonă uşor accesibilă, 
poate să fi e şi casă 

dacă îndeplineşte con-
diţiile de mai sus.

Persoana de contact: 
Mirela Birta Timiş, 

0745-826 001. 
(8.16)

GARSONIERE/APARTAMENTE

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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str. Republicii nr. 109, Et. 1
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euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

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

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

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

SERVICII

¤ Îmi ofer serviciile, fac curat în 
pod, beci, curte. Aștept oferte la 
tel. 0749-974302.. (1.7)

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

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

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

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

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

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

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

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

UZ CAZNIC

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bun, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

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

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

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

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

DIVERSE

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

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

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

¤ Vând vioară veche. Preţ ne-
gociabil. Aștept oferte la tel. 
0749-974302.. (3.7)

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (7.40)

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

COLECŢIONARI

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

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunaţi la telefon 
0786-603497.

CITAȚIE

¤ Numita SPATAR IUSTINA este 
citată la Judecătoria Huedin în 
dosar nr. 1650/242/2019, în da-
ta de 09.01.2020 ora 10,00.

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

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

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

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

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

AVIZ DE MEDIU

S.C. INTEGRATED MOBILE COMMUNICATIONS 
S.R.L., în calitate de titular, anunţă publicul interesat asu-
pra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare 
PUZ pentru parcelare conform legii nr. 350/2001 cu modi-
fi cările şi completările ulterioare“, situat în jud. Cluj, Cluj-
Napoca, str. Theodor Pallady F.N..

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
titularului, proiectantului, str. Universităţii nr. 3/27B, din 
data de 18.10.2019, între orele 8-16.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 5.11.2019, la A.P.M. Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99, cod. 400609, fax 0264-412914, 
email: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 9-14
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

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

tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR

COFETAR

BRUTAR

ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 

sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

• Asistent manager
• Recepționer primire clienți
Cerinte: 
– seriozitate,
– cunoștinte PC
– engleză basic
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 
de muncă într-o locație nouă.

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

ANGAJEAZĂ

ANUNŢ DE MEDIU

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul 
interesat că PUZ construire 3 hale depozitare, împrejmuire, 
amenajare incintă, racorduri și branșamente la utilități, 
comuna Florești, satul Luna de Sus, fn, județul Cluj, titular: 
SC Lukacom Invest SRL nu necesită evaluare de mediu, 
planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu. 

Observațiile și comentariile publicului intere.sat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru 
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților , nr. 99,   bl.9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.ro  în zilele de luni-vineri între orele 9-14, în 
termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

AVIZ DE MEDIU

MUREȘAN IOAN, MUREȘAN ANDREEA-DANIELA 
în calitate de titulari, anunță publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, 
în vederea obținerii avizului de mediu pentru „PUZ- 
CONSTRUIRE ANSAMBLU TURISTIC DIN MAI MULTE CORPURI“ 
în comuna Mihai Viteazu, FN, jud. Cluj. 

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la domiciliul 
MUREȘAN IOAN ȘI MUREȘAN ANDREEA-DANIELA din com. 
Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu, nr. 897A, jud. Cluj, în 
zilele de luni-vineri , între orele 9-16, din data de 18.10.2019. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 05.11.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobanșilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-
410722; 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

ANTONEAC COSTICĂ DORU LI ANTONEAC TATIANA 
în calitate de titulari, anunță publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, 
în vederea obținerii avizului de mediu pentru „PUZ- 
DEMOLARE CASĂ DIN PIATRĂ, CONSTRUIRE CLĂDIRE DE 
LOCUIT ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE“  în Turda, str. Avram 
Iancu nr. 22, jud. Cluj. 

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la domiciliul 
ANTONEAC COSTICĂ DORU ȘI ANTONEAC TATIANA din Cluj 
Napoca, strada Bucegi, nr11A, bl. B1, ap. 88, jud. Cluj, în 
zilele de luni-vineri , între orele 9-16, din data de 18.10.2019. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 05.11.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-
410722; 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 
NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu 
sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, 
nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J12/949/2015, având 
C.U.I. 34312520, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 R și ale 
Actului constitutiv, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru 19.11.2019, respectiv 20.11.2019 
a doua convocare, în cazul neîntrunirii 
cvorumului de prezenţă la prima 
convocare, la ora 12:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la data de 
referinţă 11.11.2019, care au dreptul de 
a participa și de a vota în cadrul adunării 
generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea îndeplinirii formalităţilor 
de radiere din evidenţa Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj a unui membru din 
consiliul de administratie al societăţii 
având calitatea de administrator, în 
persoana dlui. Ţiganetea Anton Ioniţă, 
ca urmare a încetării mandatului acestuia 
prin demisie.

2. Aprobarea alegerii unui nou 
administrator, membru în consiliul de 
administratie, în locul rămas astfel 
vacant. Lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu 
și califi carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator 
se afl ă la sediul societăţii, putând fi  
consultată și completată de acţionari, 
până la data de 11.11.2019.

3. Aprobarea duratei mandatului 
noului administrator.

4. Stabilirea remuneraţiei noului 
administrator.

5. Aprobarea încheierii contractului 
de mandat între societate și noul 
administrator.

6. Împuternicirea unei persoane 

pentru a negocia și semna contractul 
de mandat cu noul administrator, în 
numele și pe seama societăţii.

7. Aprobarea datei de 06.12.2019 
ca dată de înregistrare și a datei de 
05.12.2019 ca ex date.

8. Mandatarea unei persoane să 
semneze în numele și pentru toţi 
acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce 
va fi  adoptată.

9. Mandatarea unei persoane să 
îndeplinească toate formalităţile privind 
înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia 
în Monitorul Ofi cial al României, partea 
a IV-a și să obţină documentele aferente 
eliberate de ORC.

Acţionarii reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul 
social au dreptul în termen de 15 zile 
de la publicarea convocatorului în 
Monitorul Oficial al României să 
introducă puncte pe ordinea de zi și să 
prezinte proiectele de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse a fi  incluse 
pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita 
aceste drepturi numai în scris, 
documentele fi ind transmise prin servicii 
de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze societăţii întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării 
cel târziu până la data de 16.11.2019.

Documentele referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a 
adunării, inclusiv buletinele pentru votul 
prin corespondenţă, împuternicirile 
speciale, proiectele de hotărâri pot fi  
consultate și procurate de la sediul 
societăţii, în fi ecare zi lucrătoare, între 
orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul 
www.napochim-imobiliare.ro – 
Secţiunea Companie/Adunări Generale, 
începând cu data de 18.10.2019.

Acţionarii se vor putea prezenta 
personal la adunarea generală, își vor 

putea numi un reprezentant sau vor 
putea vota prin corespondenţă, și își 
vor dovedi calitatea în condiţiile și cu 
documentele prevăzute de Dispunerea 
de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum 
și în conformitate cu Regulamentul ASF 
nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor 
se poate face și prin alte persoane decât 
acţionarii, în baza unei împuterniciri 
speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi 
acordată oricărei persoane pentru 
reprezentare în adunările generale și 
conţine instrucţiuni specifi ce de vot din 
partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire 
valabilă pentru o perioadă care nu va 
depăși 3 ani, permiţând reprezentantului 
său a vota în toate aspectele afl ate în 
dezbaterea adunării generale a 
acţionarilor a uneia sau mai multor 
societăţi identifi cate în împuternicire, în 
mod individual sau printr-o formulare 
generică referitoare la o anumită 
categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce 
privește acte de dispoziţie, cu condiţia 
ca împuternicirea să fi e acordată de către 
acţionar, în calitate de client, unui 
intermediar defi nit conform prevederilor 
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 
24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale 
se vor depune în original la sediul 
societăţii sau prin mijloace electronice, 
având atașată semnătura electronică 
extinsă, la adresa de e-mail: offi ce@
napochim-imobiliare.ro până la data 
de 16.11.2019. În același termen 
buletinele de vot prin corespondenţă 
completate și semnate de acţionar se 
vor depune la sediul societăţii personal 
sau prin poștă recomandat cu confi rmare 
de primire pe care să fi e trecută adresa 
expeditorului (acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. PITIC MIHAI DAN

ANUNŢ DE ANGAJARE

privind organizarea unui concurs de selecţie în vederea 
ocupării a două posturi vacante de Meteorolog 

aeronautic tehnician observator stagiar, în cadrul 
Biroului Meteorologic de Aerodrom, de la RA ROMATSA 

– DSNA Cluj

Administraţia Româna a Serviciilor de Trafi c Aerian RA 
ROMATSA – DSNA Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dâmboviţei 
nr.1, anunţă organizarea unui concurs de selecţie pentru 
ocuparea a două posturi vacante de Meteorolog aeronautic 
tehnician observator stagiar (cod COR 311118), în cadrul 
Biroului Meteorologic de Aerodrom de la DSNA Cluj.

Condiţii de înscriere:
 Absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat,
 Fără antecedente penale
 Stare de sănătate bună, dovedită printr-un act medical

Înscrierea la concurs:
 Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune la 

sediul DSNA Cluj un dosar care va conţine:
• Cerere de înscriere la concurs,
• Original si copie după documentul de identitate 

(originalul se returnează după confruntare)
• Original si copie după diploma de bacalaureat (originalul 

se returnează după confruntare)
• Curriculum vitae,
• Cazier judiciar,
• Certifi cat medical eliberat de medicul de familie sau 

o instituţie medicală autorizată, din care să rezulte „Apt 
medical”

 Dosarul de concurs, va fi  depus la registratura RA 
ROMATSA – DSNA Cluj, până la data de 31 octombrie 2019 
ora 14:00.

 Concursul se va desfășura la sediul DSNA Cluj, în data 
de 05.11.2019, ora 09,00.

 Informaţii suplimentare, tematica și bibliografi a 
aferentă se pot gasi pe adresa www.romatsa.ro, la sediul 
RA ROMATSA – DSNA Cluj, str. Dâmboviţei nr. 1 sau la 
telefon 0724 599023.

Prelucrarea datelor cu caracter personal și informaţiilor 
furnizate de dumneavoastră în cadrul procesului de recrutare 
și selecţie se realizează în vederea încheierii și executării 
Contractului Individual de Muncă ca temei juridic al prelucrării 
și are loc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
precum și pentru efectuarea formalităţilor necesare permiterii 
accesului în instituţie.

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către R.A. ROMATSA in calitate de operator, 
puteţi accesa site-ul www.romatsa.ro – secţiunea „Termeni si 
condiţii privind prelucrarea datelor cu caracter personal.“
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Rugbybiştii clujeni 
au învins campioana
Eechipa de rugby masculin „U” 
Prodvinalco a primit vizita 
Timișoarei Saracens, campioana 
en-titre, în devansul etapei a VIII-a 
a Superligii CEC Bank. Jocul dintre 
cele două formaţii s-a disputat în 
Parcul Sportiv „Iuliu Haţieganu” și 
a fost câștigat de către universitari, 
scor 27-19 (6-12).
Echipa clujeană a făcut cel mai 
bun meci din ultimele sezoane 
și a punctat prin: Gheţa Daniel-1 
eseu, Murgoci Cristian-1 eseu, 
Ghenea Virgil-1 eseu, Melniciuc 
Ovidiu-2 lovituri de pedeapsă și 
1 transformare, Mazăre Ionuţ-2 
transformări.
„Am fost conduși la pauză, dar 
am revenit surprinzător în a doua 
repriză. În sfârșit, se văd rezultate-
le oamenilor care cred în echipă și 
în acești tineri. În prima repriză 
am făcut multe greșeli, dar în a 
doua repriză ne-am concentrat 
foarte tare pe ceea ce aveam de 
făcut. Am reușit să ne apărăm 
foarte bine și cred că datorită a-
părării am reușit să câștigăm me-
ciul. Apărarea a fost agresivă, 
exactă. Vreau să îi felicit pe băieţi 
și să creadă în visul lor, să creadă 
în ei, în puterea echipei, a grupu-
lui. Avem 10 zile ca să pregătim 
meciul cu Tomitanii Constanţa, un 
meci foarte greu, dar eu cred că îl 
vom câștiga”, a declarat Horea 
Hîmpea, antrenorul echipei „U” 
Prodvinalco.
„U” Prodvinalco a ajuns la 13 
puncte după victoria cu 
Timișoara și este pe locul patru 
în Superliga CEC Bank.

Campionatul 
Naţional de CN
Crosul, una dintre cele mai 
vechi probe ale atletismului 
din ţara noastră, își dispută 
vineri, 18 octombrie 2019, 
întrecerile Campionatului 
Naţional pentru seniori, tine-
ret și juniori 1. Finala de 
Cros va fi găzduită în acest 
an de staţiunea Băile Felix 
(judeţul Bihor).
De la secţia de atletism a 
Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj participă 
la seniori individual și pe 
echipe patru sportivi: Marius 
Dumitru, Kanizsay Levente, 
Cristian Tăut și Iosif Bobiș.

Meci infernal pentru 
„U” în week-end

Universitatea Cluj va primi 
duminică, de la ora 11:30, vi-
zita celor de la CS Mioveni, 
într-un meci care se va dispu-
ta pe Cluj Arena.
Trupa antrenată de Adrian 
Falub va juca împotriva sin-
gurei echipe neînvinse din 
Liga a 2-a și formaţia care 
se află la egalitate cu Turris 
Turnu Măgurele pe primul 
loc în clasament.
Formaţia din Mioveni a câș-
tigat sezonul trecut pe Cluj 
Arena și vine după o serie 
de trei victorii consecutive 
în campionat.

Pe scurt

PUBLICITATE

U-Banca Transilvania Cluj 

se va deplasa, vineri, 

în Trivale pentru duelul 

cu BCMU Piteşti în etapa 

a 2-a din Liga Naţională 

de Baschet masculin.

Cele două echipe vor ju-

ca de la ora 17:15, în Sala 

Sporturilor Trivale într-un 

meci extrem de dificil pen-

tru echipa pregătită de Mi-

hai Silvăşan.

Ardelenii nu au pierdut 

nici un meci în actualul se-

zon şi vin cu un moral ex-

celent după ce au eliminat 

BC Rahoveci în Euro Cup şi 

au trecut de Dinamo în run-

da inaugurală.

BCM U Piteşti a debutat 

în această ediţie a Ligii Na-

ţionale pe terenul celor de 

la SCM Timişoara. Elevii lui 

Florin Nini au făcut o primă 

repriză extrem de bună, mar-

când nu mai puţin de 49 de 

puncte, spre deosebire de ad-

versarii lor, cu doar 24 de 

puncte. Astfel, în ciuda unui 

joc mai echilibrat în cea de-a 

doua repriză, gazdelor le-a 

fost imposibilă o revenire, 

scorul fi nal fi ind de 84-71 în 

favoarea oaspeţilor.

Formaţia piteşteană a re-

uşit în această vară să îl trans-

fere pe Justas Tamulis de la 

CSU Sibiu. Lituanianul a fost 

unul dintre cei mai buni stra-

nieri în sezonul precedent în 

baschetul românesc şi este 

principalul pericol pentru 

trupa clujeană.

În ceea ce priveşte întâl-

nirile directe, sezonul pre-

cedent le-a pus faţă în faţă 

pe cele două de şase ori, 

dintre care U-BT Cluj Na-

poca a ieşit învingătoare în 

cinci ocazii. Cu excepţia ul-

timului duel, în care piteş-

tenii au arătat un joc foar-

te slab si au fost învinşi la 

o diferenţă de 20 de punc-

te, scor final 66-86, în toa-

te celelalte întâlniri cele do-

uă formaţii au oferit due-

luri extrem de echilibrate 

şi tensionate, în majorita-

tea cazurilor decise în ulti-

mul minut de joc, la dife-

renţă de maxim 5 puncte.

(93-88, 106-104, 80-79, 

80-83, 80-76).

Clujenii vor debuta săptă-

mâna viitoare în grupele FI-

BA Europe Cup pe terenul su-

edezilor de la Sodertalje King.

U-BT Cluj joacă la Piteşti

Cele două formaţii se vor 

duela în etapa cu numă-

rul 13 din Liga 1, într-o 

partidă care se anunţă 

a fi  derby-ul rundei 

având în vedere poziţiile 

ocupate în clasament.

CFR Cluj este pe primul loc 

cu 24 de puncte acumulate, fi -

ind urmată de Viitorul cu ace-

laşi număr, în timp ce Craiova 

este pe locul al treilea, cu 23 

de puncte. Trupa ardeleană a-

re cea mai bună defensivă pe 

teren propriu şi a încasat doar 

două goluri, în timp ce Univer-

sitatea Craiova este echipa ca-

re a adunat cele mai multe 

puncte în deplasare (10).

Dan Petrescu a prefaţat me-

ciul cu Universitatea Craiova, 

dar şi reîntâlnirea cu Victor Pi-

ţurcă, omul alături de care a 

evoluat la echipa naţională.

„A fost o pauză bine venită 

pentru noi, s-au adunat câteva 

meciuri. Sper să avem atitudi-

nea de la antrenamente şi la meci 

pentru că toată săptămâna ne-am 

pregătit foarte bine. Sper să fac 

alegerile corecte, deoarece am 

un lot important şi doar Peteleu 

este accidentat şi va lipsi. Craio-

va este mult mai puternică acum 

în atac pentru că s-au întors For-

tes şi Ivan, iar Koljic şi-a revenit 

după accidentare, în timp ce Mi-

hăilă are o formă incredibilă”, a 

spus Petrescu.

Antrenorul celor de la CFR 

Cluj nu a dorit să vorbească 

prea mult despre întâlnirea cu 

Victor Piţurcă, omul alături de 

care a evoluat şi care l-a an-

trenat la echipa naţională.

„Am fost coleg cu Piţurcă şi 

a fost şi antrenorul meu. Cred 

că e prima dată când ne due-

lăm. Pe mine mă interesează ju-

cătorii, nu cine stă pe bancă”, 

a completat Petrescu.

Tehnicianul campioanei es-

te în continuare supărat pe Li-

ga Profesionistă de Fotbal pen-

tru regula U-21, dar şi pentru 

faptul că nu poate avea mai mul-

ţi jucători pe banca de rezerve.

„Într-o lume normală nu 

trebuia să bag doi jucători sub 

21. Aş fi  vrut să bag jucătorii 

care vor juca cu Rennes, dar 

nu am cum să pregătesc me-

ciul din Franţa pentru că unii 

vor fi  obligaţi să stea pe tuşă. 

Eu merg pe continuitate şi vo-

iam să jucăm sâmbătă-joi cu 

aceeaşi echipă. Voi face două 

echipe diferite cu 6-7 jucători 

diferiţi şi nu îmi place. Echipa 

trebuie să fi e stabilă, nu cu 

atâtea modifi cări”, a declarat 

antrenorul lui CFR.

CFR Cluj va fi  obligată să re-

nunţe la o parte dintre jucători în 

iarnă, deoarece nu are sufi ciente 

meciuri în urma eliminării din 

Cupa României.

„Vreau să avem 10 jucători 

pe banca de rezerve. Dacă tot 

îi plătim, de ce să nu îi putem 

folosi? Sunt obligat să îi ţin pe 

Sylla şi Butean în tribune şi e 

normal să fi e supăraţi. În iar-

nă vom mai renunţa la unii ju-

cători pentru că vom avea doar 

campionatul şi poate Europa 

League. E mai greu să gestio-

nez lotul decât să fac tactica 

pentru meci. Jucătorul e fericit 

când joacă, nu când îl trimiţi 

în tribună”, a continuat Petres-

cu ofensiva la adresa LPF.

CFR Cluj – CS U Craiova, 
derby-ul etapei în Liga 1
CFR Cluj primește vizita celor de la CS Universitatea Craiova, sâmbătă, ora 20:30, 
într-o partidă care se va disputa în Gruia

Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova

CFR Cluj : Arlauskis- Susic, 
Vinicius, Boli, Camora – 
Itu, Bordeianu, Culio – 
Costache, Traore, Omrani

Universitatea Craiova: 
Pigliacelli – Vlădoiu, 
Bălașa, Kelic, Vătăjelu – 
Ivanov, Mateiu, Bancu – 
Ivan, Fortes, Mihăilă

Echipele probabile 


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

