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Accident feroviar pe ruta Cluj-Napoca–Bistrița. 17 copii erau în tren 
Numărul persoanelor răni-

te în urma accidentului fero-
viar produs, joi după-amiază, 
între un TIR şi un tren regio, 
în oraşul Beclean, a ajuns la 
opt, potrivit Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă Bis-
triţa-Năsăud.

Iniţial, atât ISU, cât şi Poli-
ţia anunţaseră că este vorba 
despre cinci persoane rănite, 
trei adulţi şi doi copii, care au 
fost transportaţi de echipajele 
medicale la spitalele din Bistri-
ţa şi Beclean.

Potrivit ISU Bistriţa-Năsăud, 
alte două persoane au primit 

îngrijiri medicale la locul ac-
cidentului, dar au refuzat 
transportul la spital, iar o alta 
a fost transportată la spitalul 
din Beclean.

Un TIR ce transporta mate-
rial lemnos a fost lovit, joi du-
pă-amiază, de un tren la tre-
cerea la nivel cu calea ferată, 
incidentul având loc în oraşul 
Beclean din judeţul Bistri-
ţa-Năsăud.

În tren se afl au în jur de 60 
de călători şi 17 copii.

Răniţii au suferit traumatisme 
la nivelul membrelor şi uşoare 
traumatisme cranio-cerebrale.

Rigoletto – Giuseppe Verdi
Vineri, ora 18:30 – 21:30
Opera Naţională Română

Il Nullafacente.
 Aleg să nu fac nimic

Vineri, 19:00 – 20:20
Teatrul Naţional Cluj Napoca
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Se deschide creșa din Grigorescu 
promisă de ani buni

Parcul Babeş va găzdui biblioteci 
pentru iubitorii de lectură

Șicane de campanie electorală 
între PNL și PSD Cluj

Creşa de un milion de euro din Grigorescu de pe Donath 
ar fi trebuit să fie inaugurată anul trecut. Din 2014, 
Primăria se chinuie să finalizeze acest obiectiv.  Pagina 5

Clujenii iubitori de sport şi lectură în aer liber vor putea 
îmbina cele două activităţi în Parcul Sportiv Universitar 
„Iuliu Haţieganu” al UBB.   Pagina 7

Boc și Tișe spun că Clujul pierde bani din cauza PSD. Social-
democrații contraatacă și spun că, în timpul guvernării 
PDL, clujenii au pierdut mai mulți bani.  Pagina 4
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Îți arunci gunoiul la vecini?
Primăria te amendează aspru!

Microhidrocentrală sau moară artizanală?
În albia râului Someşul Cald, s-a construit o microhidrocentrală, despre care autorităţile spun că nu au vreo informaţie. Pagina 5

Clujenii care își aruncă 
gunoiul la alte puncte 
gospodărești decât cele 
la care sunt arondați 
riscă amenzi 
usturătoare. 
Primăria vrea 
să schimbe 
regulamentul 
privind buna 
gospodărire 
a orașului. Pagina 3
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

19 aprilie
1768: A murit pictorul și gra-
vorul italian Canaletto.  
1854: S-a născut inginerul 
Anghel Saligny, membru și 
președinte al Academiei 
Române (1907-1910), cunos-
cut, în special pentru podul 
de peste Dunăre de la 
Cernavodă - Fetești (inaugu-
rat la 19 sept./1 oct. 1895), 
cel mai lung pod din Europa 
și al treilea din lume, în acea 
vreme. (m. 17 iun. 1925) 

20 aprilie
1839: S-a născut domnitorul 
(1866-1881) și regele (1881- 
1914) României Carol I de 
Hohenzollern-Sigmaringen. 

1968: A murit scriitorul 
Adrian Maniu, membru co-
respondent al Academiei 
Române.(n. 6 febr. 1891).
2008: A murit, la Paris, 
Monica Lovinescu, critic literar 
și eseist, stabilită, după 1947, 
în Franţa. 

21 aprilie
1729: S-a născut Ecaterina a II-a 
cea Mare, împărăteasă a Rusiei 
de la 28 iunie 1762 până la 
moartea sa. (m. 6 nov. 1796)
1882: A murit fi losoful Vasile 
Conta. (n. 15 nov. 1845)
1926: S-a născut regina 
Elisabeta a II-a a Regatului 
Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord.
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Unde mergem în weekend?Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

Expoziţie foto: 
Franţa-România, 
perspective încrucişate
La Cave, Institutul francez 
Cluj-Napoca 
(str IIC Bratianu 22)
18 – 25 aprilie; 6 – 10 mai
Program de vizitare: luni-vineri 
10h-17h
Anda este o tânără fotografă care 
adoră Franţa şi căreia îi place să se 
piardă pe străzile Parisului. Nicolas 
este un fotograf parizian pasionat 
de România, care a trăit mai mulţi 
ani la Cluj-Napoca. Cu ocazia des-
chiderii Sezonului Franţa-România 
la Cluj-Napoca, Institutul francez vă 
invită să descoperiţi acest dialog al 
instantaneelor fotografi ce din cele 
două ţări.
Abstracţii Metafizice
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
10 – 28 aprilie 2019
Timp: 10:00 – 17:00
După 30 de ani de la absolvirea 
Institutului de Arte Plastice Ion 
Andreescu din Cluj-Napoca, 
Secţia de Pictură, promoţia 
1983-1988, grupul de artişti co-
ordonaţi de profesorii Teodor 
Botiş, Tóth László şi Veress Pál, 
propun o reîntâlnire pe simeze-
le Muzeului de Artă din Cluj. 
Acestora cei cinci ani de faculta-
te petrecuţi împreună, sub aten-
ta coordonare a profesorilor, 
le-au conturat un destin artistic 
înfl oritor. Intenţia artiştilor de a 
se revedea peste ani s-a materi-
alizat în expoziţia actuală, 
„Abstracţii metafi zice”.
Vocea fi ecărui artist se armoni-
zează compoziţional şi coloristic 
cu cea a temei generale, dând 
naştere unui colaj vizual armo-
nios, plin de vitalitate. Tematica 
vizuală îşi găseşte sursa de in-
spiraţie în cotidian, asperităţile 
naturii şi imaginile nostalgice 
din trecut. Lucrările foştilor stu-
denţi ai Universităţii de Arte din 
Cluj sunt acompaniate de mâi-
nile maeştrilor, care le-au ghi-
dat primii paşi în lumea fasci-
nantă a culorilor, molipsindu-i 
de pasiunea reală şi disciplina 
necesară virtuozităţii artistice.

VINERI
Rigoletto – Giuseppe Verdi
Opera Nationala Romana 
Cluj-Napoca
Timp: 18:30 – 21:30
Una dintre cele mai populare 
opere verdiene, Rigoletto pre-
zintă drama bufonului Triboulet, 
care se petrece pe fondul imora-
lităţii şi desfrâului regelui 
François I şi ca răsfrângere a 
propriei atitudini ironice la adre-
sa victimelor stăpânului său.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Spectacolul are trei pauze şi se 
încheie în jurul orei 21:30
Il Nullafacente.
 Aleg să nu fac nimic
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Timp: 19:00 – 20:20
Il Nullafacente: un paradox 
despre căutarea fericirii
Voinţa de a fi  „prezent“, re-
nunţând la linguşirile şi che-
mările falselor ispite ale lumii, 
îi conduce pe protagonist şi pe 
soţia sa să experimenteze po-
sibilitatea de a exista, liberi de 
orice condiţionare. Tema ope-
rei nu este alegerea parado-
xală a protagonistului de a nu 
face nimic, pe plan economic, 
ci nevoia celui care vrea să 
dea un sens autentic propriei 
vieţi, dincolo de orice lege so-
cială, economică şi psihologi-
că care ne încătuşează.

SÂMBĂTĂ
Madame Pové 
şi Familia Timp
Mini REACTOR
Timp: 11:00 – 11:30
În spectacolul ”Madame Pové 
şi Familia Timp“ căutăm tim-

pul pierdut. Bunicul Timp a dispă-
rut, iar fără el, Madame Pové nu 
mai poate să-şi organizeze poveş-
tile!
Veniţi să vedeţi cum arată Familia 
timp, adică Bunicul Timp, Tanti 
Ora, Nenea Minut şi Micuţa 
Secundă, prin ochii doamnei Pové.
Durata: 30 min
Recomandat copiilor 3+
Sânziana și Pepelea
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Timp: 19:00 - 21:30
Cu SÂNZIANA ȘI PEPELEA redesco-
perim copilăria teatrului româ-
nesc, acea naivitate hazlie, jucău-
şă, care grăieşte însă multe ade-
văruri despre fi rea românească 
valabile şi astăzi; un text foarte 
teatral, cu potenţialităţi scenice, 
de joc – „E jucăuş, da, afi rmă re-
gizorul, era şi vremea când se 
descopereau, cel puţin la noi, 
efectele scenice, trapa, lumina 
electrică, schimbatul rapid al de-
corurilor, coborârea din plafon… 
şi într-adevăr, ceea ce se vede la 
Alecsandri, şi o făcea mai mult 
sau mai puţin calculat, era cu-
noaşterea folclorului. Iar noi am 
mers mult pe această cale a fol-

clorului, şi nu la modul superfi -
cial, ci mai aprofundat: am 
ajuns la iele, la vrăjitoare, la 
blesteme, la legătura cu religia 
creştină, cu ortodoxismul. Ţinta 
spectacolului este însă în primul 
rând să binedispună

DUMINICĂ
O viață normală 
(spectacol-lectură)
REACTOR de creație 
și experiment
Timp: 19:00 - 21:00
Textul abordează tema 
genialității și tema normalității. 
Este povestea unui ”zeu“ care 
dorește să devină un muritor 
normal. Iulian Tiberiu este ge-
niul mileniului, singurul om de 
acest fel, și vrea să își elimine 
condiția de geniu și să se trans-
forme într-un oarecare. Astfel, 
el va începe o călătorie de 
inițiere în tărâmul banalității, 
unde va întâlni o groază de per-
sonaje secundare. O dramă 
existențială expusă prin versuri 
hip-hop și un comic absurd, prin 
care se conturează lumea într-o 
perspectivă diferită.

Descoperindu-şi puteri nebănuite, „că doar 
nu e puţin lucru să omori şapte muşte din-
tr-o lovitură”, Croitoraşul cel Isteţ pleacă în 
lumea largă pentru a se lăuda cu isprava lui. 
Însă, afl at în încercarea de a se întrece în pu-
tere cu Uriaşul Bebe şi cu Marele Uriaş, aces-
ta realizează că, de fapt, adevărata lui forţă 
stă în ascuţimea minţii. Cei doi uriaşi ar fi  
putut să-l răpună într-o clipă, dacă micul nos-
tru erou nu ar fi  născocit probe isteţe şi în-
drăzneţe care să îl scoată din bucluc.

Astfel, pe drumul de întoarcere către ca-
să, încântat de a doua sa mare victorie, aces-
ta le spune tuturor celor pe care îi întâlneş-
te în cale că în viaţă „nu contează înălţimea, 
ci contează isteţimea!”.

Croitorașul cel Isteț 

Teatrului de Păpuși „Puck“ 
(str. I. C. Brătianu, nr. 23)
duminică, 21 aprilie, 
de la orele 11:00 și 12:30
Autor: Frații Grimm
Scenariul: Emilia Nechita Svetlana
Regia: Emilia Nechita Svetlana
Scenografi a: Relu Pene
Distribuția: Robert Gutunoiu / Andreea 
Bolovan, Adina Ungur
Durata: 45 – 50 min.
Vârsta minimă recomandată: 3 ani
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Un nou sens unic 
în Zorilor
Primăria Cluj-Napoca a anunţat 
introducerea unui nou sens unic 
în oraș. “Primăria municipiului 
Cluj-Napoca anunţă instituirea 
sensului unic de circulaţie pe 
strada Pădurii, între intersecţia 
cu strada Mircea Eliade și stra-
da Meteor, sensul de circulaţie 
fi ind de coborâre înspre strada 
Meteor, astfel cum a fost apro-
bat în Comisia de Circulaţie. 
Noua reglementare de circula-
ţie este semnalizată corespun-
zător prin indicatoare rutiere”, 
transmite municipalitatea.

Pieton lovit 
de o căruţă
Un bărbat în vârstă de 52 de 
ani a fost lovit, joi, de o căruţă 
în timp ce traversa drumul pe 
strada Oașului. „Victima este 
conștientă și cooperantă, însă 
cu toate astea a primit asisten-
ţă medical din partea unui echi-
paj SMURD, fi ind transportată 
în fi nal la UPU”, transmite IPJ 
Cluj. Poliţiștii spun că în urma 
verifi cărilor, s-a stabilit că atela-
jul era oprit în faţa trecerii pen-
tru pietoni, iar la un moment 
dat, calul s-ar fi  speriat și ar fi  
mers în spate, context în care 
căruţa l-a acroșat pe bărbatul 
afl at pe trecere.

Restricţii de circulaţie 
pe 20 aprilie
Primăria Cluj-Napoca a anunţat 
restricţii de circulaţie în seara de 
20 aprilie, 2019, cu ocazia slujbei 
de Înviere. “Primăria Cluj-Napoca 
anunţă instituirea unor restricţii 
de circulaţie sâmbătă, 20 aprilie 
în Piaţa Unirii, în jurul Bisericii Sf. 
Mihail, cu ocazia slujbei de 
Înviere, astfel: latura de nord a 
Pieţei Unirii cu restricţionarea 
parţială și secvenţială a circulaţiei 
rutiere, pe banda CTP, latura de 
est, cu închiderea circulaţiei rutie-
re în intervalul orar 23.15 – 
00.00”, transmite Primăria.

A furat, apoi 
a dat nas în nas 
cu proprietarul!
Un bărbat a fost reţinut de poli-
ţiști după ce ar fi  sustras o sumă 
de bani dintr-o locuinţă din 
Zorilor, apoi l-ar fi  agresat pe pro-
prietarul cu care a dat nas în nas 
în timp ce încerca să scape. 
Potrivit IPJ Cluj, dintr-un imobil 
din cartierul Zorilor, din 
Cluj-Napoca, a fost sustrasă suma 
de 820 de lei de către un bărbat 
necunoscut. Înainte de a părăsi 
imobilul, cel în cauză ar fi  îmbrân-
cit partea vătămată cu care s-ar fi  
întâlnit la ieșire. “Poliţiștii au iden-
tifi cat un bărbat de 44 de ani, din 
municipiul Cluj-Napoca, faţă de 
care a fost dispusă măsura reţine-
rii pentru 24 de ore, acesta fi ind 
cercetat sub aspectul comiterii in-
fracţiunilor de furt și lovire sau al-
te violenţe. Prejudiciul a fost recu-
perat în proporţie de doar 50%”, 
transmite IPJ Cluj.

Încarcerat 
într-un taxi
Un grav accident rutier s-a pe-
trecut, joi dimineaţă, pe strada 
Traian Vuia din municipiul 
Cluj-Napoca. Potrivit IPJ Cluj, în 
jurul orei 06:00, la intersecţia 
străzilor Traian Vuia cu Orăștiei, 
s-a produs un accident rutier pe 
fondul neacordării de prioritate. 
Conform primelor informaţii, un 
bărbat în vârstă de 59 de ani, 
din Cluj-Napoca, în timp ce con-
ducea autoturismul pe strada 
Orăștiei, ar fi  pătruns pe strada 
Traian Vuia, cu direcţia spre 
Mărăști, fără a acorda prioritate 
de trecere unui autoturism care 
se îndrepta spre Apahida. În ur-
ma impactului, șoferul în vârstă 
de 59 de ani și o femeie, în vâr-
stă de 61 de ani, din Gilău, pa-
sageră în celălalt autovehicul, 
au fost transportaţi la spital 
pentru îngrijiri medicale.

Pe scurt

Clujul are un nou regula-
ment de colectare a deşe-
urilor care stabileşte că 
plata facturilor de salu-
britate se va face în func-
ţie de cantitatea de gunoi 
aruncată.

„Plăteşte pentru cât arun-
ci” ar fi  trebuit să se imple-
menteze încă de la 1 ianua-
rie 2019, dar Primăria Cluj-Na-
poca a amânat până pe 30 iu-
nie procedura de ridicare pe 
patru fracţii.

Clujenii aruncă gunoiul 
unde îi taie capul

Clujenii nu vor mai putea 
arunca gunoiul după cum îi 
taie capul, urmând să primeas-
că saci personalizaţi cu cod 
de bare. “Numai cei care ca-
re vor fi  arondaţi acelui punct 
gospodăresc vor putea depu-
ne deşeurile acolo”, promite 
city-managerul municipiului 
Cluj-Napoca, Gheorghe Şuru-
baru. Poliţiştii locali au des-
coperit, anul trecut, peste 650 
de rampe clandestine pe tot 
teritoriul oraşului.

„În urma verifi cărilor efec-
tuate în teren de către poliţiş-
tii locali s-a constatat că la u-
nele puncte gospodăreşti ame-
najate în Cluj-Napoca recipi-
entele destinate colectării de-
şeurilor sunt în mod constant 
pline, deşi operatorii de salu-
britate ridică deşeurile con-
form programului aprobat, în 
timp ce la alte puncte gospo-
dăreşti, afl ate în zona respec-
tivă, nu se constată probleme 
similare. De obicei, astfel de 
puncte gospodăreşti pot fi  
identifi cate în apropierea sta-
ţiilor amenajate pentru trans-
portul în comun, în imediata 
vecinătate a locaţiilor în care 
există o concentrare a spaţii-
lor comerciale ori în apropie-

rea pieţelor. De asemenea, 
există puncte gospodăreşti a-
rondate unor asociaţii de lo-
catari care sunt utilizate şi de 
proprietarii altor imobile, în 
vecinătate, din diverse moti-
ve. În vederea prestării în mod 
efi cient a serviciilor de salu-
britate la nivelul oraşului es-
te necesară completarea ca-
drului legal pentru a se putea 
interveni în cazul nerespectă-
rii de către utilizatori a obli-
gaţiilor care le revin în ceea 
ce priveşte depozitarea deşe-
urilor pe care le generează 
doar la punctele gospodăreşti 
la care sunt arondaţi, motiv 
pentru care apreciem ca fi ind 
utilă modifi carea unui articol 
din HCL 191/2009 (buna gos-
podărire a municipiului 
Cluj-Napoca) în sensul adău-
girii unei noi situaţii care să 
stabilească pentru utilizatori 
interdicţia depozitării deşeu-
rilor la alte puncte colectare 

decât cele arondate imobile-
lor în care locuiesc sau îşi des-
făşoară activitatea”, spune 
Marcel Bonţidean, şeful Poli-
ţiei Locale.

Astfel, depozitarea deşeu-
rilor la alte puncte de colec-
tare decât cele special ame-
najate şi destinate respectiv 
categorii de folosinţă sau de-
pozitarea deşeurilor la alte 
puncte de colectare decât ce-
le arondate imobilelor în ca-
re locuiesc sau îşi desfăşoară 
activitatea se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 până la 
2.500 de lei. Propunerea se 
afl ă în dezbatere publică.

Obligatoriu 
selecţie pe 4 fracţii

City-managerul municipiu-
lui Cluj-Napoca, Gheorghe Şu-
rubaru, spune că locuitorii 
„au obligaţia să facă selecţia 
gunoiului menajer şi să îl de-
pună pe patru fracţii”.

„Aşteptăm de la fi rme, prin 
negocieri, tarife distincte pen-
tru ridicarea acestor fracţii, 
uscate şi menajere, urmând 
ca după aceea, prin hotărâri 
de consiliu, să implementăm 
aceste preţuri. Firmele vor fi  
obligate prin această ordo-
nanţă să ridice deşeurile pe 
cele patru fracţii stabilite de 
lege. După aprobarea şi im-
plementarea preţurilor, fi rme-
le au obligaţia să ridice de-
şeurile pe cele patru fracţii. 
Am cerut operatorilor să se 
gândească foarte bine la a-
ceste tarife, această aplicare 
a legii implică pentru fi rme-
le de salubritate investiţii foar-
te mari pentru că trebuie să 
îşi mărească şi numărul de 
utilaje. Pentru a veni în spri-
jinul firmelor, Primăria 
Cluj-Napoca are obligaţia de 
a asigura cadrul necesar de 
ridicare pe patru fracţii”, a 
spus Şurubaru.

Municipiul Cluj-Napoca dis-
pune deja de 300 de noi plat-
forme subterane pentru colec-
tarea deşeurilor menajere.

„O astfel de platformă cu-
prinde o cuvă din beton ar-
mat şi o structură metalică 
prevăzută cu sistem hidrau-
lic în care se amplasează câ-
te patru containere pentru 
colectarea deşeurilor. Aces-
te platforme subterane sunt 
destinate colectării selective 
a deşeurilor menajere pen-
tru deşeuri în amestec/bio-
degradabile, hârtie/carton, 
plastic/metal şi sticlă albă 
sau colorată. Adâncimea plat-
formelor va fi  de doi metri”, 
a declarat city-managerul 
municipiului Cluj-Napoca, 
Gheorghe Şurubaru.

El a mai spus că platforme-
le subterane, care vor fi  ampla-
sate în locul punctelor gospo-
dăreşti, sunt ermetice şi nu per-
mit împrăştierea deşeurilor.

Îţ i arunci gunoiul la vecini? 
Primă ria te amendează aspru!
Clujenii care îşi aruncă gunoiul la alte puncte gospodăreşti decât cele la care sunt arondaţi riscă 
amenzi usturătoare. Primăria vrea să schimbe regulamentul privind buna gospodărire a oraşului.

Clujul are un nou regulament de colectare a deşeurilor

Judecătorul Cristi Danileţ, 
de la Tribunalul Cluj, a 
declarat, joi, că l-ar prefera 
în continuare ca ministru 
al Justiţiei pe Tudorel 
Toader, el adăugând că 
Eugen Nicolicea este o solu-
ţie şi „mai puţin oportună”.

„Credeam că nu se poate 
mai rău până la domnul To-
ader, dar iată că există şi so-
luţii mai puţin oportune. Cred 
că există persoane în ţara as-
ta care pot să fi e într-adevăr 
ministrul Justiţiei şi care să 
susţină administrarea justiţi-
ei, şi nu persoane care sunt 
într-un război cu magistraţii. 
(...) Între domnul Nicolicea 
şi domnul Toader, l-aş prefe-
ra în continuare pe domnul 
Toader, deşi am fost un ma-

re opozant al dumnealui”, a 
spus Cristi Danileţ.

Joi, Tudorel Toader a făcut 
declaraţii la Ministerul Justi-
ţiei, în contextul în care PSD 
i-a retras sprijinul politic, iar 
premierul Dăncilă i-a trans-
mis că aşteaptă ca acest lucru 
să fi e dublat de demisie.

Tudorel Toader a anunţat 
că merge la Guvern şi va pre-
zenta demisia din funcţia de 
ministru al Justiţiei, urmând 
ca premierul Viorica Dăncilă 
să ia o decizie.

„Merg la Guvern şi îi pre-
zint doamnei prim-ministru 
demisia din funcţia de minis-
tru al Justiţiei. Domnia sa va 
decide ce face cu această de-
misie, sigur, cel mai probabil 
o trimite la preşedintele Re-

publicii, în felul acesta dom-
nia sa declanşează procedu-
ra de remaniere prin solicita-
rea pe care a formulat-o şi tri-
mis-o de aseară, are în ace-
laşi timp şi demisia mea şi cel 
mai probabil o trimite la pre-
şedintele Republicii.

Voi rămâne până în mo-
mentul în care preşedintele 
îmi evalueazăm analizează, 
decide şi emite decretul pe de 
o parte de eliberare a mea, pe 
de altă parte de numire a no-
ului ministru al Justiţiei”, a 
completat Toader.

Deputatul Eugen Nicoli-
cea este propunerea la mi-
nisterul Justiţie în locul lui 
Tudorel Toader, după ce PSD 
a decis să îi retragă sprijinul 
politic acestuia.

Danileţ: Între domnul Toader şi domnul Nicolicea, îl prefer pe Toader
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De când au preluat pute-
rea, PSD şi ALDE au aruncat 
Sănătatea într-o criză conti-
nuă. În ultimii 2 ani şi 4 luni 
România a trăit drame provo-
cate de lipsa vaccinurilor an-
tirujeolic, antigripal, anti-he-
patita B. Criza stocurilor de 
imunoglobulină şi lipsa citos-
taticelor au traumatizat mii de 
pacienţi şi le-au ameninţat via-
ţa. Unul din trei români care 
suferă de o boală cronică are 
mari difi cultăţi în a-şi găsi me-
dicamentele prescrise de me-
dic. Spitalele regionale mult 
promise de PSD sunt amâna-
te ofi cial până la sfântul-aş-
teaptă. Pesediştii şi-au onorat 
cel mai dezastruos bilanţ din 
Sănătate cu o campanie neru-
şinată de imagine demarată 
chiar în pragul alegerilor eu-
roparlamentare, la comanda 
lui Liviu Dragnea. În paralel, 
cu modestie şi fără tam-tam, 
oameni serioşi din adminis-
traţii locale liberale constru-
iesc spitale moderne, renovea-
ză unităţile medicale deja exis-
tente şi le dotează cu apara-
tură de ultimul tip.

Campanie pentru 
imaginea muribundă 
a lui Dragnea

Ministrul PSD-ist al sănătă-
ţii Sorina Pintea a demarat o 
adevărată campanie de imagi-
ne făcând controale “inopina-
te” la spitalele care îi sunt în 

subordine descoperind că mul-
te dintre ele se zbat în mizerie.

Adevărul este că ministrul 
Pintea a demarat controalele 
la comanda lui Liviu Dragnea. 
Faptul că aceste controale sunt 
motivate politic a devenit evi-
dent când Sorina Pintea a 
ajuns la Spitalul Orăşenesc Si-
naia. Ea a postat pe facebook 
imediat că “există şi unităţi 
sanitare în care se face trea-
bă”, felicitându-i pe cei care 
administrează spitalul. Posta-
rea a fost ştearsă ulterior la 
ordin de partid când Sorina 
Pintea a afl at că spitalul este 
administrat şi a fost renovat 
de primăria Sinaia, condusă 
de liberalul Vlad Oprea.

Unde nu e PSD, se poate!

Cazul Sinaia nu este unul 
singular. În ţară sunt mul-
te exemple de administraţii 
liberale care s-au descurcat 
singure, fără să aştepte cu 
mâna întinsă fondurile alo-
cate de Guvernul PSD.

Suceava – Un proiect de suc-
ces al administraţiilor liberale 
este modernizarea Spitalului 
Judeţean Suceava, afl at acum 
în topul primelor patru spitale 
din ţară. Preşedintele CJ Sucea-
va, Gheorghe Flutur spune de 
unde a pornit: ”Peste 50 de mi-
lioane de euro s-au investit în 
ultimul deceniu în Spitalul Ju-
deţean. În 2018, Comisia Euro-
peană a decontat lucrări de 12 
milioane de euro, iar în 2019 
se vor deconta peste 20 de mi-
lioane de euro. Spitalul deser-
veşte astăzi întreaga zonă de 
Nord-Est a ţării”. Toate clădiri-
le spitalului şi cele 29 de secţii 
au fost modernizate. S-a con-

struit un corp nou de clădire 
pentru tratament ambulatoriu 
de specialitate. Au fost achizi-
ţionate echipamente şi apara-
tură medicală de înaltă perfor-
manţă. Anul acesta va fi  con-
struit un heliport pe terasa su-
perioară a spitalului.

Arad – În ultimii 8 ani, ad-
ministraţia liberală a investit 
125 de milioane de lei în sănă-
tate, din care 70 sunt fonduri 
europene. În următorii 5 ani 
sunt prevăzute investiţii în va-
loare de 60 de milioane de eu-
ro pentru modernizarea unită-
ţii de primiri urgenţe şi înfi in-
ţarea unei secţii de chirurgie 
cardiacă de top. Gheorghe Fal-

că, primarul Aradului detalia-
ză: ”Nu exagerez cu nimic atunci 
când spun că Aradul are cel 
mai modern spital din ţară, da-
torită politicii de investiţii a ad-
ministraţiei locale liberale. Ara-
dul este singurul oraş din ţară 
unde administraţia judeţului a 
construit din fonduri proprii un 
spital de la zero. Este vorba de 
Spitalul TBC din cadrul Spita-
lului Judeţean, care astăzi este 
printre primele 5 cele mai mo-
derne din România”. În ultimii 
doi ani Primăria Arad a alocat 
câte 1 milion de euro pentru 
investiţii în sănătatea publică.

Cluj – în ultimii doi ani, 
Consiliul Judeţean a obţinut 

pentru spitale fi nanţarea a 12 
proiecte europene în valoare 
totală de 165 de milioane de 
lei. Cu bani europeni vor fi  
modernizate Unitatea de Pri-
mire a Urgenţelor din cadrul 
Spitalului Judeţean de Copii şi 
Ambulatoriul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă. De aseme-
nea, este prevăzută şi fi nanţa-
rea lucrărilor de reabilitare şi 
dotare a ambulatoriilor spita-
lelor de Recuperare, Boli Infec-
ţioase şi Pneumoftiziologie.

În 2019 suma cuprinsă la 
capitolul sănătate este cea mai 
mare din istoria Consiliului Ju-
deţean Cluj – 27.067.000 lei 
pentru fi nanţarea a 14 spitale. 

PSD îmbolnăveşte grav Sănătatea
Ludovic Orban, președintele 

PNL: ”Garantez fi ecărui român 
că vom dezvolta un sistem de 
sănătate care să nu ducă ro-
mânul la spital, să permită 
dezvoltarea medicinei preven-
tive, să dezvolte rețeaua de me-
dici de familie, să asigure cu 
adevărat analize așa cum au 
făcut liberalii când au fost la 
putere pentru a diagnostica din 
timp eventualele boli care a-
par. Vreau să existe un sistem 
de sănătate din care să dispa-
ră corupția, să dispară baronismul care există și în spita-
lele de stat, în care să nu existe discriminare între cei ca-
re furnizează servicii medicale în sistem privat și cei care 
furnizează servicii medicale în sistem public. Vreau un sis-
tem de sănătate care să-i permită fi ecărui român să tră-
iască atâtea zile câte îi dă Dumnezeu”.

Emil Boc şi, mai nou, Alin 
Tişe spun că municipiul 
Cluj-Napoca, respectiv 
judeţul pierd bani impor-
tanţi din cauza proastei 
guvernări PSD-ALDE. 
Social-democraţii contraa-
tacă şi spun că, în timpul 
guvernării PDL, clujenii au 
pierdut şi mai mulţi bani.

Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc este în 
continuare nemulţumit că mu-
nicipalitatea pierde bani im-
portanţi ca urmare a cheltu-
ielilor în plus „pasate” de Gu-
vern către autorităţile locale. 
„Necazul e că cu o mână ni 
se dă şi cu două ni se ia! De-
geaba ai un pic mai mulţi bani 
dacă primeşti sarcini pe care 
nu le-ai avut până acum. 10 
milioane de euro trebuie să 
suportăm din bugetul local 
pentru costurile cu asistenţa 
socială, care până acum erau 
în grija Bugetului central. 
Anul trecut am pierdut 28 de 
milioane de euro, 16 milioa-
ne de euro concret, pe exe-

cuţie, care nu au mai reve-
nit”, se plânge edilul, urmat 
acum şi de preşedintele Con-
siliului Judeţean Cluj.

PSD contraatacă
Acum, după reacţiile celor 

doi liberali, liderul PSD Cluj, 
Horia Nasra vine cu o replică 

pentru Boc şi Tişe, pe care îi 
acuză că gestionează prost ad-
ministraţia locală, deşi guvernă-
rile succesive PSD „au pompat 
1,2 miliarde de lei” în Cluj. Pe 
principiul „hoţii strigă hoţii”?

„Declaraţiile din ultimele 
zile ale cuplului naş-fi n, Boc-Ti-

şe, ascund neputinţa adminis-
trativă din ultimii trei ani şi 
disperarea că majoritatea libe-
rală din Consiliul Judeţean Cluj 
nu reuşeşte să rezolve proble-
ma reabilitării/modernizării 
drumurilor judeţene iar majo-
ritatea liberală din Consiliul 

Local Cluj-Napoca nu a luat 
nicio măsură pentru rezolva-
rea problemei trafi cului infer-
nal din municipiu. Alegaţiile 
domnilor Boc şi Tişe sunt lip-
site de fond, în ultimii ani, gu-
vernările succesive ale PSD in-
vestind în Cluj peste 1,2 mili-
arde de lei în obiective de dez-
voltare locală şi alte sute de 
milioane de lei în mari obiec-
tive de infrastructură din ju-
deţ sau care tranzitează jude-
ţul!”, îşi apără partidul depu-
tatul Nasra.

Amintirile PDL... 
îl chinuiesc!

Pentru a-şi susţine poziţia, 
liderul PSD Cluj se întoarce 
în timp în urmă cu un dece-
niu şi aminteşte de mandatul 
de premier al lui Emil Boc din 
timpul guvernării PDL. „Emil 
Boc şi Alin Tişe au uitat prea 
repede perioada guvernării 
PDL, în care Emil Boc a dimi-
nuat salariile şi pensiile româ-
nilor, impactul local fi ind 100 
milioane de euro luaţi cluje-

nilor anual! Dacă Emil Boc şi 
Alin Tişe au uitat, le reamin-
tim ce au realizat atunci când 
au guvernat România”, aver-
tizează Nasra.

În urmă cu câteva săptă-
mâni, Boc a amintit de peri-
oada în care era premierul 
României. „În perioada noas-
tră de criză tocmai de aceea 
am avut grijă, să nu crească 
infl aţia, să se păstreze pute-
rea de cumpărare. A fost o 
perioadă grea, categoric, da! 
Aşa şi este, politic m-a cos-
tat foarte mult! Dar dacă lu-
mea face o comparaţie, atunci 
nu au crescut preţurile, nu a 
fost infl aţie, după un an şi 
jumătate s-a revenit exact la 
situaţia anterioară de reface-
re a salariilor, iar cursul eu-
ro nu a explodat. Totul a ră-
mas sub control, am băgat 
banii în locuri de muncă şi 
în investiţii să putem creşte 
economic. De la -7 cât fuse-
se în 2009, în 2011 ne-am dus 
deja la +2,5 creştere econo-
mică!”, preciza edilul.

ŞICANE DE CAMPANIE ELECTORALĂ ÎNTRE LIBERALII ŞI SOCIAL-DEMOCRAŢII CLUJENI

Scuze și acuze: „PSD ne seacă  de bani!” contra 
100 mil. €/an luaţ i clujenilor de Boc ş i Tiş e!”
Consiliul Judeţean Cluj reclamă pierderea, în acest an, a 20 de milioane de euro din buget, 
ca urmare a măsurilor guvernării PSD. La fel, şi primarul Emil Boc

Boc şi Tişe spun că municipiul, respectiv judeţul pierd bani importanţi din cauza proastei guvernări PSD-ALDE
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Nu toată lumea e impresio-
nată de donaţia Consiliului 
Judeţean Cluj pentru 
Catedrala Notre-Dame: 
„Populismul nu cunoaşte 
limite!”

Consiliul Judeţean Cluj a 
decis, miercuri, să trimită în 
Franţa 100.000 de lei (21.000 
de euro) pentru refacerea Ca-
tedralei Notre-Dame din Pa-
ris, afectată de un incendiu 
devastator. Iar clujenii s-au 
grăbit să critice decizia.

Propunea a venit de la vi-
cepreşedintele forului jude-
ţean Vákár Istvan (UDMR), 
“conte de Rurikovich” şi „Ma-
re comandant” al Clujului. De 
asemenea, preşedintele CJ 
Cluj, Alin Tişe a susţinut pro-
punerea care, în fi nal, a fost 
votată. Doar că votul consili-
erilor judeţeni a împărţit ta-
berele în două, unele voci sus-
ţinând, altele dezaprobând de-
cizia de a trimite 100.000 de 
lei la Paris din banii clujeni-
lor. Din ultima categorie face 
parte şi Horia Nasra, liderul 
PSD Cluj, care acuză forul ju-
deţean de „populism penibil”.

„Tragedia din Paris ne-a în-
tristat pe toţi, însă sunt încre-
zător că francezii dispun de 
toate resursele să reabiliteze 
catedrala, o moştenire cultu-
rală şi spirituală a Europei, nu 
doar a Franţei. Însă populis-

mul nu cunoaşte limite. Dacă 
în ultimele 24 de ore, miliar-
darii Franţei au anunţat dona-
ţii de sute de milioane de eu-
ro pentru reconstrucţia cate-
dralei Notre-Dame, Executivul 
Consiliului Judeţean Cluj a de-
cis să fi e «solidar» cu Europa 
şi Franţa într-un stil penibil de 
populist, anunţând că institu-
ţia donează 100.000 lei, circa 
21.000 euro”, acuză Nasra.

Preşedintele social-demo-
craţilor susţine că CJ Cluj ar 
trebui să-şi îndrepte atenţia 
mai degrabă spre situaţia de 
la Pata Rât, punctând că „era 
mai elegant să doneze din ba-
nii lor”, aşa cum a făcut pri-
marul general al Capitalei, Ga-
briela Firea.

„Oare cu cetăţenii din Pata 
Rât sunteţi solidari, domnilor 
Vákár István şi Alin Tişe? Oa-
re nu mai elegant era să plă-
tiţi din buzunarul dumnea-
voastră această sumă, aşa cum 
a anunţat că face Gabriela Fi-
rea? Să vă fi e ruşine ! Clujenii 
nu pot fi  păcăliţi de acest po-
pulism jenant... pe banii lor”, 
acuză deputatul PSD.

Şi clujenii au reacţionat dur 
pe reţelele de socializare. „Do-
naţi pentru copilaşii şi batranii 
noştri din ţară care au nevoie, 
nu lingeţi francezii care dorm 
pe saci de bani”, „Ei ne fac ţi-
gani şi hoţi, iar voi le donaţi ba-

nii poporului care moare de foa-
me”, „Sunt extrem de tristă, atâ-
ta prostie”, „În ţara asta suntem 
proşti cu toţii” sau „Firea măcar 
a donat din banii ei. Ăştia sunt 
mai ai naibii şi donează din ba-
nii noştri", au fost doar câteva 
dintre comentariile făcute.

Catedrala Notre Dame din 
Paris a fost distrusă parţial pe 
15 aprilie din cauza unui in-
cendiu ale cărui cauze nu sunt 
deocamdată necunoscute.

30 de oameni au fost deja 
audiaţi în anchetă şi o primă 

ipoteză după mărturiile lor es-
te că incendiul ar fi  pornit de 
la un scurtcircuit. Între timp, 
preşedintele Franţei are pla-
nuri măreţe şi vrea să reclă-
dească porţiunile distruse de 
foc în numai cinci ani, iar pre-
mierul face apel către toţi ar-
hitecţii din lume să vină cu 
propuneri pentru reconstrui-
rea turlei centrale. Deocamda-
tă nu a fost făcută o evaluare 
a pagubelor. Dar cele mai im-
portante relicve şi artefacte au 
fost salvate din foc.

Consiliul Judeţean şi-a turnat cenuşă în cap 
pentru donaţia de 21.000 € pentru Notre-Dame

Locuitorii din cartierul 
Grigorescu vor avea o 
nouă creşă unde să-i ducă 
pe cei mici. Creşa va fi  
situată pe strada Donath.

Emil Boc a vorbit într-o in-
tervenţie avută la un post de 
radio local despre inaugura-
rea noii creşe din Grigorescu, 
dar şi despre proiectele pe ca-
re Primăria le are în desfăşu-
rare cu privire la construirea 
altor instituţii de acest gen.

„În luna mai se va da în fo-
losinţă creşa de pe strada Do-
nath. Se numeşte Căsuţa Ie-
puraşilor. Se lucrează la creşa 
de pe Grigore Alexandrescu, 
care va fi  gata anul viitor. De 
asemenea, avem în validare 
la Bucureşti documentaţia pen-
tru realizare – proiecţie şi exe-
cuţie – a creşei de pe strada 
Meziad", a declarat Emil Boc.

Conform edilului de Cluj, 
creşa de pe strada Donath nr. 
238 (Grigorescu) va avea 80 
de locuri, în timp ce proiec-
tul de pe strada Meziad nr. 4 
(Mănăştur) va găzdui 90 de 
copii. O altă creşă va fi  des-
chisă pe strada Grigore Ale-
xandrescu nr. 47 A (Mănăş-
tur) cu 120 de locuitori.

Creşa de un milion de eu-
ro din Grigorescu ar fi  trebu-
it să fi e inaugurată în 1 no-

iembrie 2018. Promisiunea con-
struirii unei noi creşe în car-
tierul Grigorescu nu este no-
uă. Din 2014 Primăria Cluj-Na-
poca se chinuie să fi nalizeze 
acest obiectiv, dar între timp, 
fi rma (SC Gentilia Construct 
SRL) cu care a încheiat con-
tractul de execuţie a intrat în 
faliment, în februarie 2017 in-
tervenind rezilierea contractu-
lui. Între timp, şi valoarea a-
cesteia a crescut. Dacă în 2014 
valoarea contractului era de 
3,8 milioane lei, acum, aces-
ta se ridică la 4,11 milioane de 
lei, iar fi rma care se va ocupa 
de fi nalizarea lucrărilor este 
SC Canion Impex SRL.

Primăria Cluj-Napoca în-
cearcă construirea unei creşe 
cu 50 de locuri în cartierul Bu-
nă Ziua, dar mai mulţi loca-
tari s-au opus şi proiectul a 
ajuns în impas.

Municipiul Cluj-Napoca a-
re în acest moment un total e 
15 creşe cu 1.142 de locuri, 
mult prea puţin pentru cere-
rea uriaşă. În 2018, au fost de-
puse 1.475 de cereri pentru 
înscriere pe cele 570 de locuri 
libere, iar un calcul simplu ne 
arată că aproape 1.000 de co-
pii nu au mai ajuns la creşă 
din cauză că nu erau sufi ci-
ente locuri.

Emil Boc a anunţat 
deschiderea unei noi 
creşe în Grigorescu

În albia râului Someşul 
Cald, s-a construit o micro-
hidrocentrală, despre care 
autorităţile spun că nu au 
vreo informaţie, susţin 
reprezentanţii USR Cluj.

Într-un răspuns primit de 
senatorul USR Mihai Goţiu, 
Ministerul Dezvoltării Regio-
nale şi Administraţiei Publice 
(MDRAP) arată că, în urma 
controlului efectuat de Inspec-
toratul Judeţean în Construc-
ţii Cluj şi a răspunsului pri-
mit de la Consiliul Judeţean 
Cluj, nu s-au afl at date des-
pre construcţie şi nu s-a emis 
Autorizaţie de construire.

„Consiliul Judeţean Cluj 
a comunicat că nu a emis o 
Autorizaţie de construire pe 
amplasamentul respectiv şi 
că nu cunoaşte funcţiunea 
clădirii. ş...ţ În urma verifi -
cărilor efectuate de către Ofi -
ciul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Cluj, în car-
tea funciară menţionată mai 
sus nu este înregistrată ni-
cio construcţie şi nu există 
cereri pe fl ux în vederea ac-
tualizării informaţiilor teh-
nice”, se arată într-un răs-
puns ofi cial al MDRAP, ajuns 
la senatorul USR în această 
săptămână. Interpelarea, de-
pusă la începutul lunii apri-

lie, se referea la imagini pe 
care Goţiu le-a primit de la 
un cetăţean, cu o construc-
ţie ridicată în albia râului So-
meşul Cald, în zona locali-
tăţii Mărişel (judeţul Cluj).

„Da, situaţia pare ireală în 
România anului 2019 – o con-
strucţie ridicată în albia unui 
râu, despre care autorităţile 
să nu ştie ceva! Sperasem să 
fi  trecut peste faza de «Vestul 
Sălbatic». În urma răspunsu-
lui primit, i-am rugat pe co-
legii de la Cabinetul parlamen-
tar să meargă în zonă şi să 
obţină mai multe informaţii”, 
mărturiseşte Mihai Goţiu.

Şase informaţii primite 
de senatorul USR

„Conform unor localnici, 
construcţia ar fi  început prin 
toamnă, adică de mai multe 
luni. Şantierul construcţiei es-
te conectat la reţeaua electri-
că, de către Electrica. În baza 
căror acte şi autorizaţii a fost 
conectat şantierul dacă nu exis-
tă Autorizaţie de construire”, 
se întreabă senatorul USR.

Goţiu susţine că această con-
strucţie este în albia Someşu-
lui Cald. Contactat telefonic, 
directorul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Someş-Tisa, An-
drei Cherecheş a afi rmat, marţi 

după-amiaza, că nu ştie să se 
fi  emis vreun aviz de gospodă-
rire a apelor pentru construc-
ţie, dar că verifi că şi răspunde 
miercuri dimineaţa. Miercuri 
dimineaţa, acesta i-a transmis 
senatorului USR că va primi 
răspunsul, ofi cial, prin inter-
mediul Ministerului Apelor şi 
Pădurilor. Mihai Goţiu susţine 
că încă nu l-a primit.

Unde sunt instituţiile 
statului?

„După ce a consultat câţi-
va specialişti, cărora le-a ară-
tat imaginile, senatorului USR 
i s-a răspuns că ceea ce se con-

struieşte este o microhidrocen-
trală cu deviere de curs. În zo-
na construcţiei şi în perime-
trul acesteia nu a fost de găsit 
vreun panou cu informaţii des-
pre şantier şi construcţie, aşa 
cum se arată şi în răspunsul 
MDRAP. Mi-aş fi  dorit să am 
informaţii şi de la Primărie (de 
la cea a comunei Râşca, că pe 
partea lor e construcţia), dar 
domnul primar n-a fost de gă-
sit la Primărie, nici n-a răspuns 
la telefon. Cu siguranţă, nu mă 
voi opri cu investigaţiile aici, 
aştept răspunsuri suplimenta-
re de la MDRAP, Ministerul 
Mediului şi Ministerul Apelor 
şi Pădurilor, cel de la ABA So-
meş-Tisa şi raportul controlu-
lui Inspectoratului Judeţean în 
Construcţii Cluj. În funcţie de 
răspunsurile primite, voi de-
pune şi o sesizare penală (as-
ta dacă nu se auto-sesizează 

între timp instituţiile cu atri-
buţii de cercetare penală)”, 
avertizează Mihai Goţiu.

„Dacă informaţiile de până 
acum se confi rmă, situaţia e 
extrem de gravă: ar fi  absolut 
incredibil, ca timp de mai mul-
te luni, în albia unuia dintre 
râurile judeţului Cluj, la mar-
ginea şoselei, să se ridice o 
construcţie şi absolut nicio in-
stituţie publică să nu ştie des-
pre ce e vorba, de la ABA So-
meş-Tisa, Inspectoratul în Con-
strucţii, Garda de Mediu, Pri-
mărie, Consiliu Judeţean, Po-
liţie... D-le Alin Tişe, aveţi ha-
bar despre ce se întâmplă în 
judeţul pe care îl conduceţi? 
Sau nu mai sunteţi preşedin-
tele CJ Cluj şi n-am afl at eu, 
încă?”, a mai scris, pe Face-
book, senatorul USR Mihai Go-
ţiu, membru în Comisia pen-
tru Ape şi Păduri a Senatului.

„În Cluj, precum în Vestul Sălbatic”?
În albia Someşului Cald s-ar fi construit o microhidrocentrală despre care autorităţile spun că nu există!

În albia râului Someşul Cald, s-a construit o microhidrocentrală, despre care autorităţile spun că nu au vreo informaţie

„În data de 15 aprilie, benefi ciarul s-a prezentat la sediul ABA 
Someș-Tisa și a declarat că intenţiona construirea unui spaţiu pen-
tru petrecerea timpului liber, care să includă și o moară artizanală, 
lucrare care a fost începută în urmă cu câteva luni. Din documen-
tele puse la dispoziţie s-a constatat faptul că lucrarea a fost execu-
tată fără a deţine acte de reglementare din punctul de vedere al 
gospodăririi apelor. Această faptă constituie contravenţie. În con-
secinţă, executantul lucrării a fost sancţionat contravenţional cu 
amendă în cuantum de 10.000 de lei. Totodată, reprezentanţii in-
stituţiei noastre i-au solicitat sistarea lucrărilor, până la stabilirea 
modului de soluţionare a situaţiei de către toate instituţiile impli-
cate”, transmite Administraţia Bazinală de Apă Someș-Tisa.

Amendă de 10.000 de lei executantului lucrării 
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Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii în fiecare lună

PUBLICITATE

Dacă udaţi grădinile, alţii vor rămâne fără apă
Odată cu apropierea sezonului cald, experienţa Companiei de Apă SOMEȘ arată că o par-

te, uneori importantă, a apei potabile din reţeaua publică de distribuţie, este folosită pen-
tru udarea grădinilor, serelor, livezilor, curţilor etc. ceea ce poate ocaziona lipsa de debit sau 
chiar lipsa totală a apei pentru satisfacerea nevoilor umane și gospodărești minime, pentru 
consumul uman al celor afl aţi la capetele de reţea, privându-i astfel de un drept vital.

Reamintim tuturor utilizatorilor deserviţi de Compania de Apă Someș SA că legislaţia în 
vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin reţelele publice în alte scopuri 
decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste prevederi sunt cuprinse și în 
contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat de CASSA cu fi ecare client.

Potrivit prevederilor art. 229, din Ordinul nr. 88/2007 al ANRSC (Autoritatea Naţiona-
lă de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală), “Utilizatorul este 
obligat: b) să asigure folosirea efi cientă și raţională a apei preluate din reţeaua de alimen-
tare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau 
puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze 
apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor(…)”.

În consecinţă, Compania de Apă SOMEȘ SA reia apelul adresat pe parcursul anilor uti-
lizatorilor din întreaga arie deservită în judeţele Cluj și Sălaj, în particular către cei din zo-
na rurală, de a utiliza apa potabilă din reţea strict pentru satisfacerea consumului perso-
nal, igienei și necesităţilor gospodărești normale și de a nu afecta disponibilitatea apei 
pentru alţi concetăţeni, prin utilizarea ei în scopuri de grădinarit și agricultură. 

Dept. Comunicare & Clienţi

Lemnul Verde, cofetăria 
cu tradiţie de sute de ani, 
are patru locaţii în Cluj- 
Napoca şi a venit, special 
de la Dej pentru a le oferi 
şi clujenilor gustul auten-
tic al prăjiturilor, aromele 
„de acasă”, care ne duc 
cu gândul la bunătăţile 
făcute de bunica.

Cu o tradiţie ce datează 
încă din anul 1862, Lemnul 
Verde şi-a păstrat reţetele ori-
ginale, dorind să ofere clien-
ţilor acelaşi gust inconfun-
dabil al prăjiturilor de aca-
să. Angajaţii doresc să trans-
mită pasiunea cu care fac 
prăjiturile, în toate locaţiile 
din Cluj, şi anume cele do-
uă locaţii din Iulius Mall, cea 
din Vivo! şi cea din Piaţa U-
nirii. La cofetăria din cen-
trul oraşului, pe clujeni îi aş-
teaptă o varietate de bună-
tăţi. Chiar dacă sunt mai tra-
diţionalişti sau preferă ceva 
mai modern, Lemnul Verde 
le poate satisface dorinţele. 
De la cremeş, la celebra 
broscuţă, îngheţată sau che-
esecakeuri inedite, orice ar 
alege este o încântare pen-
tru papilele gustative.

„Vrem să transmitem cli-
enţilor pasiunea cu care fa-
cem prăjituri. Suntem o echi-
pă de peste 100 de oameni, 
în toate locaţiile. Respectăm 
reţetele tradiţionale care au 
fost transmise din generaţie 
în generaţie. Avem grijă ca re-
ţetele tradiţionale să se res-
pecte cu sfi nţenie, să folosim 
ingrediente naturale, cremele 
să aibă gustul de altădată, iar 
cozonacii să aibă multă nu-
că, pentru ca oamenii să sim-
tă gustul de acasă”, a expli-
cat Laura Buză, director co-
mercial Lemnul Verde.

Vedeta cofetăriei este ce-
lebrul cremeş, care păstrea-
ză aceeaşi reţetă de mai bi-
ne de trei decenii, având o 
cremă savuroasă şi foi care 
se topesc în gură.

„Cofetăreasa lucrează de 
35 de ani la noi în laborator 
şi îl face exact aşa cum se fă-
cea în urmă cu peste trei de-
cenii”, a adăugat Laura Buză.

Indiferent că este vorba de 
prăjituri gustoase, dar în ace-
laşi timp arătoase, pentru eve-
nimente sau pentru perioada 
sărbătorilor, la Lemnul Verde 
orice dorinţă devine realitate.

Lemnul Verde oferă 
clujenilor gustul 
„de acasă” al prăjiturilor
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Clujenii iubitori de sport şi 
lectură în aer liber vor putea 
îmbina, din această săptă-
mână, cele două activităţi 
în Parcul Sportiv Universitar 
„Iuliu Haţieganu” 
al Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca.

UBB, împreună cu Biblio-
teca Judeţeană „Octavian Go-
ga” Cluj, va inaugura vineri, 
19 aprilie 2019, la ora 12.00, 
o serie de mini-biblioteci în 
incinta Parcului Sportiv „Iu-
liu Haţieganu”.

Evenimentul va consta în 
amplasarea de căsuţe cu cărţi 
în zonele de joacă pentru co-
pii, lângă băncile de pe aleea 
principală şi în zona foişoare-
lor din Parcul Sportiv. Cărţile 

vor putea fi  citite pe loc sau 
vor putea fi  împrumutate aca-
să, condiţia fi ind ca ele să fi e 
aduse înapoi sau să fi e înlo-
cuite cu alte cărţi, în condiţii-
le în care oricine va dori să 
doneze cărţi pentru aceste mi-
ni-biblioteci o va putea face 
lăsându-le în căsuţele din parc.

Acţiunea desfăşurată în Par-
cul Sportiv „Iuliu Haţieganu” 
doreşte să încurajeze lectura 
în spaţiile publice, să promo-
veze o atitudine responsabi-
lă faţă de bunurile folosite în 
comun şi totodată să încura-
jeze schimbul de cărţi.

Iniţiativa face parte din se-
ria de evenimente realizate în 
Săptămâna Naţională a Bibli-
otecilor (15-19 aprilie 2019).

Mini-biblioteci în Parcul Babeş

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Miercuri s-au ales cele 
mai bune reviste școlare 
din Cluj. Șase dintre ele 
vor reprezenta județul 
la etapa națională.

Inspectoratul Școlar 
Județean Cluj organizează 
în fi ecare an un concurs 
județean al Revistelor Școlare, 
iar în acest an numărul re-
vistelor înscrise la concurs 
a fost de 18. 10 reviste pen-
tru secțiunea liceu, respec-
tiv 8 la secțiunea gimnaziu. 
Astfel, 3 reviste de la 
secțiunea liceu și 3 de la 
secțiunea Gimnaziu au fost 
expediate pentru etapa 
națională a Concursului Re-
vistelor Școlare.

Dintre cele 18 reviste înscri-
se, patru dintre revistele reali-
zate de liceeni și una realiza-
tă de elevii de gimnaziu au 
fost descalifi cate, deoarece nu 
îndeplineau toate condițiile de 
participare. Cu toate acestea, 
juriul a decis ca și aceste re-
viste să primească un premiu 
special, datorită calității mate-
rialelor, dar și a designului. Cu 
toate acestea, cele cinci revis-

te nu vor putea merge la eta-
pa națională.

Revistele care au fost des-
califi cate aparțin următoare-
lor școli: Școala Gimnazială 
„Traian Dârjan”, Cluj-Napo-
ca, Liceul Tehnologic Speci-
al pentru Defi cienți de Auz 
Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic 
„Raluca Ripan” Cluj-Napoca, 
Liceul Tehnologic Special „SA-
MUS” Cluj-Napoca, Colegiul 
Național „George Coșbuc”.

Șase reviste școlare 
vor reprezenta Clujul 
la nivel național

¤ Revista „Oglinda” – 
Palatul Copiilor Cluj
¤ „Automatic Condei – 
Liceul de Informatică 
„Tiberiu Popoviciu” 
Cluj-Napoca
¤ „Millenium”, Liceul 
Teoretic „Lucian Blaga” 
Cluj-Napoca
¤ „BOB ... O ...! CE-I! ?”, 
realizată de elevii Școlii 
Gimnaziale „Ioan Bob”, 
Cluj-Napoca
¤ „GIMNAZIUM STAR”, re-
vista Școlii Gimnaziale 
„Nicolae Titulescu”, 
Cluj-Napoca
¤ „MOZAIC” – Școala 
Gimnazială „Liviu 
Rebreanu”

Șase reviste vor merge 
la etapa națională

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Zilele Elevului Clujean 
(ZEC) este un festival orga-
nizat de elevi pentru elevi 
care are loc în acest an 
în perioada 18-19 aprilie. 
Tinerii clujeni vor putea 
să participe la mai multe 
evenimente prin care pot 
să cunoască oameni noi, 
să-şi arate talentele 
sau, pentru cei de clasa a 
VIII-a, să vadă care liceu 
li s-ar potrivi mai bine.

Proiectul a fost implemen-
tat pentru prima dată în anul 
2014, dar atunci se numea „Zi-
ua Elevului Clujean”. Fiindcă 
evenimentul a fost bine primit 
de către şcolari, în 2015, Con-
siliului Judeţean al Elevilor a 
decis să-l transforme într-un 
eveniment de mare amploare, 
întins pe mai multe zile, cu di-
verse activităţi pe placul tine-
rilor, care au scopul de a pro-
mova arta, sportul şi activită-
ţile extracurriculare.

„Zilele Elevului Clujean es-
te un eveniment organizat de 
Consiliul Judeţean al Elevilor. 
Are patru evenimente anul 
acesta care se adresează strict 
elevilor clujeni. Târgul de li-
cee are ca grup ţintă elevii de 
gimnaziu şi prin intermediul 
acestui eveniment încercăm 
să îi ajutăm să aleagă liceul 
care li se potriveşte. La Târg 
vor veni reprezentanţi din ma-
joritatea liceelor din Cluj şi îşi 

vor prezenta oferta educaţio-
nală. Al doilea eveniment es-
te concursul de talente unde 
vrem ca tinerii clujeni să îşi 
arate talentul în faţa lumii, să 
scape de emoţii, să primeas-
că feedback de la un juriu din 
domeniul lor, având juraţi din 
trei domenii: muzică, dans şi 
teatru. Am mai avut şi un eve-
niment care a inclus activităţi 
sportive şi de îndemânare, ca-
re a fost gândit pentru elevii 
care nu au vrut să participe 

la concursul de talente, care 
vor să cunoască oameni noi 
şi vor să mai iasă din casă. 
Ultimul eveniment este Gala 
ZEC”, a explicat Rareş Gălă-
ţan, preşedintele Consiliului 
Judeţean al Elevilor Cluj.

Dacă ziua de joi a fost de-
dicată elevilor care au vrut să 
îşi arate talente în cadrul unui 
concurs, ziua de vineri este 
dedicată elevilor de clasa a 
VIII-a, care printre formule la 
matematică şi comentarii la 

limba şi literatura română, re-
uşesc să se întrebe încotro ar 
vrea să meargă mai departe. 
Se întreabă ce liceu să aleagă 
sau ce profi l. Pentru asta, în 
cadrul Zilelor Elevului Clu-
jean, în data de 19 aprilie, la 
Casa de Cultură a Studenţilor, 
între orele 10:00-14:00 se or-
ganizează Târgul liceelor, ca-
re poate fi  primul lor contact 
real cu elevi mai mari, dor-
nici să îi revadă din toamnă 
la liceul la care învaţă ei.

Festivalul organizat 
de elevi pentru elevi
Târgul liceelor, concursuri de talente, activităţi pentru elevii clujeni

„Zilele Elevului Clujean este un eveniment organizat de Consiliul Judeţean al Elevilor
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Darius Echim

Luni, 15 aprilie 2019, de la 
ora 18.00, în Aula Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă a 
Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca, în prezen-
ţa Înaltpreasfi nţitului 
Părinte Arhiepiscop şi 
Mitropolit Andrei, a nume-
roşi studenţi, elevi semina-
rişti, cadre universitare şi 
oameni de cultură, a avut 
loc audiţia spectacolului 
de teatru radiofonic 
„Alexandru Codin 
Mironescu – Rugul Aprins: 
Calea întru lăuntrul inimii”.

Cu această ocazie, Înaltprea-
sfi nţitul Părinte Arhiepiscop şi 
Mitropolit Andrei a vorbit cu 
admiraţie despre intelectualii 
mişcării „Rugului Aprins”, ca-
re sunt un model pentru lumea 
de astăzi. Invitaţii speciali: ac-
torul şi regizorul Dan Puric, sce-
naristul Ion-Costin Manoliu şi 
nepotul lui Alexandru Miro-
nescu, Paul Yawer, au vorbit 
despre proiectul şi contextul în 
care a apărut spectacolul-docu-
ment „Alexandru Codin Miro-
nescu – Rugul Aprins: Calea în-
tru lăuntrul inimii”.

În cadrul manifestării cul-
turale a luat cuvântul arhim. 

lect. univ. dr. Benedict Vesa, 
cadru universitar al Facultăţii 
de Teologie Ortodoxă şi secre-
tar eparhial al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului şi Clujului, 
care le-a vorbit celor prezenţi 
despre contextul în care a re-
uşit să cunoască personalita-
tea lui Alexandru Mironescu, 
chiar de la urmaşii lui. De a-
semenea, a prezentat cele trei 
cărţi care vorbesc despre Ale-
xandru Mironescu, apărute la 
Editura Renaşterea a Arhiepi-
scopiei Clujului: „La scaunul 
mărturisirii”, autor Alexandru 

Mironescu; „În preajma lui Ale-
xandru Mironescu”, autor Ilea-
na Mironescu; „Hrisovul clipe-
lor – versuri”, autor Ieroschi-
monahul Daniil de la Schitul 
Rarău (Sandu Tudor).

Evenimentul a fost moderat 
de pr. prof. univ. dr. Vasile Stan-
ciu, decanul Facultăţii de Teo-
logie Ortodoxă din Cluj-Napo-
ca, care a mulţumit pentru pre-
zenţă tuturor invitaţilor şi pu-
blicului numeros. De aseme-
nea, a menţionat faptul că o sa-
lă din cadrul facultăţii poartă 
numele lui Alexandru Miro-

nescu, iar în aulă se afl ă pianul 
lui, dăruit de familia Mironescu, 
prin mijocirea părintelui arhim. 
Benedict Vesa.

Teatrul Naţional Radiofo-
nic – Radio România a reali-
zat, în cadrul proiectului „Bi-
ografi i, memorii”, două spec-
tacole-document dedicate miş-
cării spiritual-culturale „Rugul 
Aprins” de la Mănăstirea An-
tim din Bucureşti: „Lumina 
Rugului Aprins” şi spectaco-
lul „Alexandru Codin Miro-
nescu – Rugul Aprins: Calea 
întru lăuntrul inimii”.

Scenariul spectacolului „Ale-
xandru Codin Mironescu – Ru-
gul Aprins: Calea întru lăuntrul 
inimii” este semnat de Ion-Cos-
tin Manoliu, iar regia de acto-
rul Dan Puric.

Spectacolul radiofonic îl are 
ca personaj principal pe Ale-
xandru Codin Mironescu, pro-
fesor universitar de chimie, ro-
mancier, poet şi publicist, per-
sonalitate emblematică a miş-
cării numită „Rugul Aprins” şi 
a fost structurat de mărturisiri-
le şi cugetările duhovniceşti pe 
care le-a lăsat în cartea intitu-
lată „Floarea de Foc”, scrisă 
imediat după eliberarea sa din 
închisoarea de la Aiud, în anul 
1963. În plan secund se contu-
rează chipul marilor săi prie-
teni: Ieromonahul Daniil San-
du Tudor, poetul Paul Sterian, 
Nicolae Steinhardt – monahul 
de la Rohia, juristul Ştefan To-
diraşcu, arhimandritul Benedict 
Ghiuş – duhovnicul lui Alexan-
dru Codin Mironescu.

Într-un moment de răscru-
ce, la iniţiativa poetului Sandu 
Tudor – viitorul Ieromonah Da-
niil de la Rarău, începând din 
1945, Mănăstirea Antim din 
Bucureşti a fost gazda unor în-
truniri duhovniceşti la care au 
participat, în anii 1945-1950, 

preoţi, călugări şi intelectuali 
de marcă: doctorul Vasile Voi-
culescu, scriitorul Ion Marin 
Sadoveanu, compozitorul Pa-
ul Constantinescu, fi losoful An-
ton Dumitriu, profesorul uni-
versitar Alexandru Mironescu, 
poetul Paul Sterian, arhitectul 
Constantin Joja, pictoriţa Olga 
Greceanu, preotul profesor Du-
mitru Stăniloae, arhimandritul 
Vasile Vasilache – stareţul Mă-
năstirii Antim, ieromonahii So-
fi an Boghiu, Benedict Ghiuş, 
Felix Dubneac, Petroniu Tăna-
se, Arsenie Papacioc, Adrian 
Făgeţeanu,studenţii Andrei Scri-
ma, Roman Braga, Leonida Plă-
mădeală – viitorul Mitropolit 
Antonie al Ardealului, Nicolae 
Bordaşiu şi alţii. Întâlnirea cu 
preotul rus Ivan Kulâghin – 
Ioan cel Străin, refugiat în Ro-
mânia, a fost hotărâtoare pen-
tru cei dornici să primească da-
rul trăirii şi cunoaşterii isihas-
te, conform site-ului Radio Ro-
mânia Cultural.

În 1958, mulţi dintre mem-
brii mişcării isihaste „Rugul 
Aprins” au fost arestaţi şi con-
damnaţi la mulţi ani de tem-
niţă, doar pentru „culpa” de 
a fi  mărturisitori ai credinţei 
creştine în vremea ateismului 
comunist.

Audiţia spectacolului-document 
„Alexandru Codin Mironescu – Rugul Aprins: 
Calea întru lăuntrul inimii”, la Cluj-Napoca

Cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului 
Părinte Andrei, pentru 
al nouălea an consecu-
tiv, peste 800 de tineri 
au participat sâmbătă, 
13 aprilie 2019, la 
Pelerinajul tinerilor 
pe jos de la Iclod la 
Mănăstirea Nicula.

Pelerinajul Tinerilor este 
o acţiune anuală închinată 
Maicii Domnului, desfășurată 
în a cincea săptămână din 
Postul Paștilor, şi constă în 
parcurgerea pe jos a 17 ki-
lometri, de la Iclod până la 
Mănăstirea „Adormirea Mai-
cii Domnului” de la Nicula, 
judeţul Cluj. Pentru al trei-
lea an consecutiv, doritorii 
au putut participa la acest 
pelerinaj și cu bicicleta. Ast-
fel, bicicliștii vor parcurge 
traseul, 49 de kilometri, de 
la Cluj-Napoca la Mănăsti-
rea Nicula.

Evenimentul se afl ă la a 
IX-a ediţie, fi ind organizat 
de Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului şi Aso-
ciaţiile de tineret din jude-
ţul Cluj: Asociaţia Studenţi-
lor Creştin Ortodocşi Români 
(ASCOR) fi liala Cluj-Napo-
ca, Asociaţia Tinerilor Creş-
tini Ortodocşi Români (AT-

COR) Cluj, Liga Studenților, 
împreună cu Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, Semina-
rul Teologic Ortodox din Cluj-
Napoca, ATCOR Gherla și Li-
ga Tinerilor de la Dej.

Pelerinajul a debutat la 
ora 10:45, la Catedrala Mi-
tropolitană din Cluj-Napo-
ca, cu o rugăciune și bine-
cuvântarea pelerinilor de că-
tre Înaltpreasfințitul Părin-
te Andrei, Arhiepiscopul și 
Mitropolitul Clujului, care 
le-a adresat celor prezenți 
un cuvânt de învățătură.

La ora 11:15, autocarele 
închiriate au pornit din Piața 
Avram spre Iclod, localitate 
unde a slujit pictorul Luca 
care a pictat icoana făcătoa-
re de minuni a Maicii Dom-
nului cu Pruncul Iisus de la 
Mănăstirea Nicula. De la ora 
12:15, de la Biserica Ortodo-
xă din Iclod, a început pele-
rinajul pe jos, 10 kilometri 
până la Gherla, parcurşi în 
cântări religioase, conversa-
ţii și rugăciune personală.

La ora 14.45 a avut loc o 
primă oprire la Biserica 
„Sfânta Treime și Sfinții Mar-
tiri Brâncoveni”, unde au 
fost întâmpinați de protopo-
pul de Gherla, părintele Pa-
ul Isip și de alți tineri din 

ATCOR Gherla şi Liga Tine-
rilor Creştini Ortodocşi de 
la Dej, care s-au alăturat  
grupului de pelerini.

De la ora 15:45, a înce-
put parcurgerea ultimilor 
şapte kilometri, făcând un 
mic popas la Mănăstirea 
,,Sfinții 40 de mucenici – 
Memorial Gherla, urmând 
ca pelerinii să ajungă la Mă-
năstirea Nicula în jurul orei 
18.00, fiind așteptați de 
viețuitorii așezământului 
monahal. După ce se vor în-
china icoanei făcătoare de 
minuni a Maicii Domnului 
cu Pruncul Iisus, pelerinii 
vor asista la Vecernia cu li-
tie, apoi la cina oferită de 
Mănăstirea Nicula, urmând 
a se întoarce cu autocarele 
la Cluj-Napoca, conform or-
ganizatorilor.

Anul acesta, de la Cluj-
Napoca au participat peste 
500 de persoane, de la Iclod 
s-au adăugat alte 100 de per-
soane, iar de la Gherla alte 
aproximativ 300, astfel în-
cât la mănăstire au fost ofe-
rite 800 de cărți cu conținut 
duhovnicesc pentru adulți 
și 100 de cărți pentru copii. 
Cărțile au fost oferite din 
partea Biroului de Tineret 
al Arhiepiscopiei Clujului.

Pelerinajul tinerilor pe jos de la Iclod 
la Mănăstirea Nicula, la a IX-a ediție

Vineri, 12 aprilie 2019, 
Înaltpreasfi nțitul Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit 
Andrei a binecuvântat 
credincioșii Parohiei 
Negreni, Protopopiatul 
Huedin, și a săvârșit 
Liturghia Darurilor mai 
înainte sfi nțite, fi ind 
înconjurat de un sobor 
de preoți și diaconi.

Din soborul slujitor au fă-
cut parte consilierul eparhial 
pe probleme de misiune și pro-
tocol, arhid. Claudiu Grama, 
protopopul de Huedin, pr. Dan-
Ionuț Lupuțan, preotul paroh, 
pr. Nicolae Marian Văcariu, 
alături de alți preoți din paro-
hiile învecinate.

Răspunsurile liturgice au fost 
date de Corul Parohiei, dirijat 
de teologul Bogdan Turean.

De asemenea, la priceasnă 
elevii Școlii Gimnaziale din Ne-
greni și Corul Parohiei au inter-
pretat mai multe pricesne spe-
cifi ce Postului Paștelui. La fi nal, 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Andrei 
a ținut un cuvânt de învățătură, 
vorbindu-le celor prezenți des-
pre importanța postului și des-
pre perioada premergătoare Praz-
nicului Învierii Domnului.

Pentru întreaga activitate 
desfășurată în parohie,  Părin-
tele Mitropolit Andrei l-a hiro-
tesit iconom  pe părintele Ma-
rian Văcariu, cu dreptul de a 
purta brâu roșu.

La Liturghia arhierească au 
fost prezente ofi cialități locale, 
alături de numeroși elevi de la 
Școala Gimnazială din Negreni, 
îmbrăcați în straie populare, și 
localnici care, în număr mare, 
s-au împărtăşit cu Trupul şi Sân-
gele Mântuitorului Iisus Hristos.

Biserica parohială cu hramul 
„Sfi nții Arhangheli Mihail și Ga-
vriil” a fost construită între anii 
1846-1856. În anul 1848 a fost 
vizitată de Sfântul Ierarh Andrei 
Șaguna, Mitropolitul Transilva-
niei, care la întoarcerea din Vie-
na a dăruit bisericii un orolo-
giu, existent și astăzi în turla 
lăcașului de cult. În ultimii ani, 
biserica a trecut prin ample lu-
crări de renovare și înfrumusețare.

Binecuvântare arhierească pentru 
credincioșii Parohiei Negreni, jud. Cluj

Sediul Protopopiatului 
Ortodox Român Huedin 
a fost gazda expoziţiei 
de fotografie Eterna 
Gondolă, semnată de 
fotograful Andreea 
Rotaru. Vernisajul expo-
ziţiei a avut loc sâmbă-
tă, 13 aprilie 2019, de la 
ora 19, în sala de şedin-
ţe a protopopiatului.

Expoziţia a cuprins 35 de 
lucrări, în care fotograful An-
dreea Rotaru a suprins mo-

mente şi peisaje inedite din-
tr-o excursie efectuată în Ita-
lia, în special din Veneţia.

La eveniment au luat cu-
vântul: protopopul de Hue-
din, părintele Dan Lupuţan, 
care le-a vorbit celor prezenţi 
despre modul în care un fo-
tograf îl poate descoperi pe 
Dumnezeu în taina naturii şi 
în împrejurările concrete ale 
vieţii; prof. Alexandru Jurcan, 
prof. Cristian Claudiu Filip şi 
prof. Horea Dorin Matiş, di-

rectorul Liceului Teoretic Oc-
tavian Goga din Huedin.

Expoziţia a fost întregită 
cu acorduri muzicale semna-
te de pianistul conf. univ. dr. 
Ionică Pop, de la Academia 
de Muzică “Gheorghe Dima” 
din Cluj-Napoca. Curatorul 
expoziţiei şi responsabil cu 
atmosfera a fost profesrul Do-
ru Ioan Rus. Seara s-a înche-
iat în aplauzele tuturor iar fo-
tograful Andreea Rotaru a pri-
mit fl ori, cadouri şi felicitări.

Expoziției de fotografie la Huedin
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PROGRAM CINEMA

Program Cinema Victoria 19 – 25 aprilie 2019

Fraţii Sisters
Filmat parţial în România, Les frères Sisters, este un western 
făcut, în cel mai bun mod posibil, de un francez, Jacques 
Audiard și produs de un român, Cristian Mungiu. Adaptat du-
pă cartea cu același nume scrisă de Patrick de Witt, filmul în-
făţișează aventurile a doi ucigași trimiși să-l asasineze pe un 
cercetător care a descoperit o tehnică prin care aurul să poată 
fi găsit mai ușor. Din distribuţia filmului fac parte actorii 
Joaquin Phoenix, John C. Reilly și Jake Gyllenhaal. O poveste 
despre fraternitate, prietenie și insecuritatea vieţii într-o lume 
sălbatică și ostilă.
Program: vineri 20:00/sâmbătă 17:30
duminică 22:30/luni 17:00/marti 15:15
miercuri 15:00/joi 22:30

După ce ne-am întâlnit
Tessa Young (Josephine LangfordŢ este o studentă dedicată, fi ica 
perfectă și prietena loială a iubitului ei din liceu... până la întâlnirea 
cu Hardin (Hero Fiennes Tiffi n). Impertinent, provocator, crud, este 
cel mai detestabil băiat pe care l-a cunoscut vreodată. Și totuși, 
acest băiat rău, tatuat, ar putea să o facă să-și piardă controlul ...
Bazat pe romanul semnat de Anna Todd, vândut în peste cinci mi-
lioane de exemplare în întreaga lume.
Program: vineri 17:30/sâmbătă 22:30/duminică 20:15/luni 
15:00/marţi 22:30/ joi 17:30

O vară rock'n'roll
Leningrad, o vară la începutul anilor '80. Scena rock este în fi erbere. 
Viktor Tsoi (Teo Yoo), un tânăr muzician crescut, ca atâţia alţii, cu 
muzica celor de la Led Zeppelin sau cu cea a lui David Bowie, vrea 
să-și facă un nume. Întâlnirea cu idolul său, Mike, (Roman Bilyk) și 
iubita lui, frumoasa Natașa (Irina Starshenbaum), îi va schimba 
destinul. Împreună vor să construiască legenda lui Viktor, cea care îl 
va face nemuritor.
O evocare superbă a rock'n'roll-ului sovietic la începutul anilor '80, 
"Leto" este mai presus de toate un fi lm despre libertate, centrat pe 
trei personaje carismatice ale căror bogăţie și subtilitate în relaţii sunt 
captivante.
Program: vineri 22:30/sâmbătă 20:00
duminică 18:00/luni 19:15/marţi 17:30
miercuri 22:30/joi 20:00

Cristina Maria Chiorean, 
fostă elevă a Colegiului 
Economic Iulian Pop – 
promoţia 1998, s-a întors 
în zilele de 16 şi 17 apri-
lie 2019 înapoi la liceu în 
cadrul programului 
Uniunii Europene 
„Back to School”.

Acest program este o ini-
ţiativă interinstituţională ce 
dă posibilitatea angajaţilor 
instituţiilor europene să-şi 
reviziteze fostele şcoli şi să 
le vorbească elevilor des-
pre alegerea lor profesiona-
lă, responsabilităţile zilni-
ce de serviciu, precum şi 
despre provocările şi opor-
tunităţile unei vieţi trăite 
în afara ţării.

Astfel, în zilele de 16 şi 
17 aprilie, Cristina le-a vor-
bit elevilor despre munca ei 
în Parlamentul European, des-
pre proiectul european, dar 
şi despre viitoarele alegeri 
europarlamentare care vor 
avea loc pe 26 mai:

„După orele petrecute îm-
preună, eu sper ca elevii să fi e 
şi mai curioşi să afl e mai mul-
te despre Uniunea Europeană. 
Astfel, le-am explicat acestora 
cum lucrează U.E. pentru ce-
tăţeni sau care sunt modalită-
ţile prin care cetăţenii pot să 
infl uenţeze deciziile luate de 
Instituţiile Europene. Printre 
iniţiativele de succes ale U.E. 
am amintit de programul Eras-
mus, de Serviciul European de 
Voluntariat sau de permisul de 

călătorie Discover EU. De ase-
menea, am vorbit despre drep-
turile pasagerilor şi ale consu-
matorilor sau despre roaming. 
La fi nal, le-am dat câteva idei 
pentru o carieră europeană, 
explicându-le cum pot urma 
un stagiu în Instituţiile Euro-
pene, amintind şi de Serviciul 
European de Selecţie a Perso-
nalului. Sper că am reuşit să 
aduc Uniunea Europeană mai 
aproape de elevii Colegiului 
Economic Iulian Pop. Europa 

suntem noi toţi, iar eu îmi do-
resc ca tinerii să fi e cetăţeni 
activi şi curioşi”.

Cristina este funcţionar eu-
ropean şi lucrează în cadrul 
Secretariatului Parlamentului 
European, în Direcţia Gene-
rală Afaceri Externe, unitatea 
Extindere şi Spaţiul Economic 
European. În cadrul progra-
mului „Back to School” au 
participat un număr de cinci 
clase ale Colegiului Econo-
mic Iulian Pop.

Uniunea Europeană mai aproape 
de elevii Colegiului Economic Iulian Pop

COMUNICAT DE PRESĂ

CONCERT DE PRICESNE

În Săptămâna Patimilor vă invităm la tradiţionalul Con-
cert de Pricesne pe care Primăria Turda și Casa de Cultură 
îl organizează în data de 23 aprilie la Biserica „Învierea 
Domnului” ( Micro III).

Pe 23 aprilie, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Gheorghe, 
patronul spiritual al Turzii, evenimentul fi ind un bun prilej 
pentru a marca acest aspect din viaţa spirituală a orașului.

Programul cuprinde recitaluri susţinute de ansamblul 
coral „Armonia” al Casei de Cultură Turda, grupul vocal băr-
bătesc „Theotokos” din Cluj- Napoca, artiștii lirici: Ioana Fe-
lea Popa, Sebastian Zăhan și Bogdan Turean.

În concert va susţine un recital BASUL IOAN VRĂSMAȘ, 
renumit artist liric care a cântat pe mari scene din ţară și 
străinătate, președintele Companiei Culturale „Opera Vox”, 
căreia i s-a decernat anul acesta Marele Premiu Radio Ro-
mânia Cultural ( secţiunea muzică).

La pian – prof. Elena Lungu
Vă așteptăm cu drag la o fărâmă de liniște sufl etească.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Oncologic „Prof.Dr.Ion Chiricuţă“ Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor

posturi vacante pe perioadă determinată:

I.  16 posturi asistent medical generalist
II.  1 post asistent medical de farmacie
III.  10 posturi infi rmieră
IV.  6 posturi îngrijitoare
V.  2 posturi brancardier
VI.  1 post spălătoreasă
VII. 2 posturi muncitor califi cat- bucătar
VIII. 1 post muncitor califi cat- zugrav

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfășura în perioada 

19.04.2019 – 02.05.2019
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 03.05.2019
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
c.Proba scrisă : 08.05.2019 – ora 900 – la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 10.05.2019 – ora 900 – la sediul unităţii
Actele se vor depune până cel tarziu în data de 02 mai 

2019, ora 12 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, 
Birou RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe 
este de 50 puncte.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE
a. îndeplinește condiţiile prevăzute de lege în vederea 

exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru 

care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul 
de specialitate medicina muncii;

e. îndeplinește condiţiile de studii prevazute de lege pentru 
postul vacant;

f. îndeplinește condiţiile specifi ce pentru ocuparea postului;
g. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni 

contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
I. Asistent medical generalist
a. Studii post liceale în domeniul sanitar (studii medii 

fi nalizate, prezentarea diplomei de Bacalaureat este 
obligatorie)

b.Să fi e membru activ OAMGMAMR
c. Cunoștinţe de operare pe calculator, program Microsoft 

Offi ce
II. Asistent medical de farmacie
a. Studii post liceale în specialitatea farmacie (studii medii 

fi nalizate, prezentarea
diplomei de Bacalaureat este obligatorie)
b.Să fi e membru activ OAMGMAMR
c. Cunoștinţe de operare pe calculator, program Microsoft 

Offi ce
III. Infi rmieră
a. Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general 

obligatoriu
b. Curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali 
din România sau 

c.Curs de infi rmiere organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale și persoanelor 
Vârstnice cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală 
Resurse Umane, Juridic și Contencios, și certifi care

IV. Îngrijitoare
a.Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general 

obligatoriu
V. Brancardier
a.  Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general 

obligatoriu
VI. Spălătoreasă
a.  Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general 

obligatoriu
b. Vechimea în muncă de minim 5 ani
VII. Muncitor califi cat – bucătar
a.  Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general 

obligatoriu
b. Curs de formare profesională în meseria de bucătar
VII. Muncitor califi cat – zugrav
a. Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general 

obligatoriu
b. Curs de formare profesională în meseria de zugrav
c. Vechimea în muncă de minim 3 ani
Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. 

până la data menţionată în calendarul concursului și va 
conţine în mod obligatoriu:
– Copia actului de identitate; copia certifi catului de naștere 

și căsătorie, dacă este cazul;
– Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la 

dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de 
Bacalaureat este obligatorie);
– copia carnetului de muncă și adeverinţa care să ateste 

vechimea în muncă și după caz, în specialitate (pentru 
perioada ianuarie 2011 până în prezent);
– cazier judiciar ;
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate;
–  recomandarea de la ultimul loc de muncă sau, după 

caz, copia fi șei de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale;
– alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor 

speciale de participare la concurs;
– curriculum vitae.
Relatii suplimentare privind desfășurarea se pot obţine 

la sediul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, secretarul 
concursului – Ec. Oprea Cristina, Biroul RUNOS telefon 0264-
598 361 int.142
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii 
de depozitare, loc de parcare cu 
CF. Pret 119.900 Euro, negocia-
bil. Tel. 0745-025163, 
0726-337157.
¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

CASE/CABANE

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

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blocu-
rile ANL, cu mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare la 
telefon 0746-402720. (4.7)
¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), 
hotarele ”Iricău” și ”Fântânele”, 
arabil 1,60 ha, respectiv 0,77 
ha. Informaţii suplimentare la 
tel. 0729-442031. (6.7)
¤ P.f.vând teren 52463 mp. situ-
at în zona metropolitană (Ora-
dea) la ieșirea din Osorhei spre 
Cluj cu front de 80 m la E60. Pret 
9 eur/mp.Tel.0774033770 
(13.30)
¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheorgheni, 
la 10 km de Cluj-Napoca (loca-
ţie aproximativă: deasupra bi-
sericii reformate, zona sere). 
Panorama deosebită, aer curat, 
pomi fructiferi. Suprafaţa 2900 
mp. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-096212.
¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.
¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), ho-
tarele „Iricău și Fântânele”, arabil 
1,60 hectare, respectiv 0,77 hec-

tare. Tel. 0729-442.031.
¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.
¤ Vând teren 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 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 051260

ÎNCHIRIERI

OFERTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, decomandate, str. Izla-
zului. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-605924 sau 
0264-556174. (6.7)
¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona Flora, cart. Mănăș-
tur, contorizat, C.T., utilată, se-
mimobilată, foare aproape de 
mijloacele de transport în comun 
9, 29, 24, 24B, disponibil, preţul 
pieţei. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0741-028813. (6.7)

CERERI

¤ 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.

SERVICII

¤ Domn serios, harnic, îmi ofer 
serviciile de curăţenie în grădini, 
poduri, beci. Cer și ofer seriozi-
tate. Sunaţi la tel. 
0746-190049. (5.7)
¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-

ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (20.40)

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.
¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

ELECTRO
¤ Vând TV, video, amplifi cator, 
boxe. Informaţii la telefon 
0723-435446. (6.7)
¤ Vând dublu casetofon PANASO-
NIC, nou, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-146040. (6.7)
¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, puţin folosită, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)
¤ Vând reșou electric de 60/60 
cm, făcut la comandă. preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0735-146040. 
(6.7)
¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (9.11)
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

AUTO-MOTO
¤ Vând autorizaţie taxi + auto-
turism. Pentru detalii sunaţi la 

tel. 0741-028813. (9.11)
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă. Informaţii și relaţii la 
telefon 0754-312994.

UZ CAZNIC

¤ Vând frigider ARCTIC și conge-
lator ARCTIC cu 4 sertare, în sta-
re bună de funcţionare, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (6.7)
¤ Vând congelator ARCTIC și fri-
gider ARCTIC, în stare de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (9.11)
¤ Vând mașină de spălat. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la 0723-435446. (10.11)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, ca-
napea, dulap, mese de birou, 
pat cu saltea, oglindă, biblicote-
că, scaune, chiuvetă baie + du-
lăpior. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0723-435446. (10.11)

MEDICALE

¤ Vând ecograf. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0723-435446. (10.11)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
poze fotbaliști, medalii și insig-
ne comuniste, decoraţii, bilete 
tren de carton. Aștept oferte seri-
oase. Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(6.7)
¤ Cumpăr cărţi din domeniul au-
to, reviste auto. Tel. 
0749-174082. (6.7)
¤ Cumpăr afi șe, reclame (suc, be-
re, diverse instituţii), de tablă. 
Ofer preţ bun. Tel. 0749-174082. 
(6.7)
¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 50.000 lei, 100.000 lei, 
500.000 lei și 1.000.000 lei, vari-
anta de plastic, ofer preţ bun. Aș-
tept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, varietate mare. Informaţii la 
tel. 0735-146040. (6.7)
¤ Vând scaun de masaj porta-
bil, cu husă nouă. Preţ negocia-
bil. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-782061 
sau 0758-335235. (6.7)
¤ Vând nucă în coajă, uscat, 
preţ 7 RON/kg, miez de nucă, 
curăţată recent, preţ 25 RON/
kg, producţie 2018, a fost recol-
tată din zonă nepoluată, produs 
bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (10.11)
¤ Vând pălincă de prune. Infor-

maţii la telefon 0756-942490. 
(10.10)
¤ Vând covoare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (10.11)
¤ Vând biciclete copii. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (11.11)
¤ Vând 3 saci de grâu pentru 
păsări, preţ negociabil. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (10.11)
¤ Vând motor electric, nou, 
marca SAYLOR pentru barci pne-
umatice, preţ 100 Euro. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (10.11)
¤ Vând un PH α temperature 
metru digital, portabil, preţ 50 
Euro. Inf. la telefon 
0744-479172. (10.11)

MEDITAŢII

¤ Pregătire, consultaţii șim medi-
taţii la matematică clasele VII-VIII 
și XI-XII, testare computerizată, 
metoda psichopedagocică tehni-
că MNEMO. Contact pe adresa 
profesore.x@yahoo.com. (6.7)

PIERDERI

¤ S.C. XPROX S.R.L. cu sediul în 
Cluj Napoca, Cal. Mănăștur nr. 
95, ap. 87, C.U.I. 34650733, 
J12/1806/2015, pierdut certifi -
cate constatatoare terţi și sediu. 
Le declar nule.

¤ EUROBUSINESS CONTROL & 
CONSULT S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, Str. Cireșilor, nr. 
46, jud. Cluj, J12/1187/2008, 
C.U.I. 23508696, declar pier-
dut certifi catul constatator de 
la punctul de lucru situat în 
Cluj-Napoca, str. Ţebei, nr. 21, 
corp B, etaj "birou", ap. 2, jud. 
Cluj, emis de O.R.C Cluj. Îl de-
clarăm nul.

¤ Pierdut Certifi cat Constatator 
Nr. 55501/07.09.2015 pentru 
sediu social al S.C. ISIS CONSUL-
TING S.R.L., C.U.I.: 18456744, 
Reg. Com: J12/786/2006 din 
data 07.03.2006, adresa: Str. 
Moldovei. Nr. 12, Cluj-Napoca. 
Se declară nul.

¤ Pierdut carnet de student și 
legitimaţie de student pe nume-
le ROZSNYAI MARIUS VASILE, 
Facultatea de Construcţii. Le de-
clar nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
pentru punctul de lucru din Fe-
leacu nr. 5A, Jud. Cluj, eliberat 
de O.R.C. Cluj, pentru Intrepri-
dere Individuală Rarău Victor 
Andrei, C.U.I. 31420853, 
F12/502/2013. Se declară nul.

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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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

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

CONVOCATOR

Administratorul unic al societatii Fimaro Development S.A., 
înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J12/165/2009, 
având CUI RO 25017784, convocă AGOA în data de 23.05.2019, 
ora 10 00 respectiv AGEA în data de 23.05.2019, ora 11 00, 
ambele la adresa punctului de lucru: Cluj-Napoca, str. 
Borhanciului nr. 38, parter, ap.1, jud. Cluj, pentru acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor la data de 05.05.2019 – dată 
de referinţă. Doar persoanele care sunt acţionari la această 
dată au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării. În 
cazul neintrunirii cvorumului a II-a convocare este stabilită 
pentru AGOA în data de 24.05.2019, ora 10 00, respectiv 
pentru AGEA, în data de 24.05.2019, ora 11 00, la aceeași 
adresă antemenţionată, cu aceeași ordine de zi:

AGOA

1) Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de 
activitate al administratorului unic pentru anul 2018;

2) Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor 
fi nanciare pentru anul 2018;

3) Aprobarea achitarii unei remuneratii suplimentare in 
valoare de 25.000 Eur plus TVA (echivalent in Lei la data 
platii) catre Administratorul unic, pentru activitatea depusa;

4) Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului 
unic si a reprezentantului sau permanent pentru anul 2018;

5) Aprobarea repartizării profi tului aferent anului 2018;
6) Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru 
anul 2019;

7) Revocarea Administratorului unic;
8) Alegerea unui nou Administrator unic şi stabilirea 

remuneraţiei acestuia pe perioada mandatului;
9)Imputernicirea Administratorului Unic pentru ducerea 

la indeplinire a tuturor hotararilor AGOA;

AGEA
1) Modifi carea art. 12 din Contractul de societate si a 

art. 13 din Statutul societatii Fimaro Development S.A. in 
sensul adaugarii urmatoarei sintagme: „Dreptul de 
reprezentare al societatii detinut de catre Administratorul 
unic poate fi  delegat in mod limitat si punctual catre terte 
persoane, in conditiile legii”.

2) Imputernicirea Administratorului unic pentru 
negocierea, fi nalizarea si/sau semnarea tuturor si oricaror 
acte aferente procedurii de restructurare urbana pe baza 
de contract cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca/
Municipiul Cluj-Napoca, referitoare la activele imobiliare 
situate in Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, jud. 
Cluj- incluzand acte de dezmembrare, acte de donatie, 
declaratii de renuntare sau acte de instituire a unor servituti 
in favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

3) Aprobarea conditiilor in care societatea Fimaro 
Development S.A., poate contracta imprumuturi de la 
actionari, terte persoane, institutii fi nanciar-bancare, si 
imputernicirea Administratorului unic pentru negocierea, 
fi nalizarea si/sau semnarea tuturor si oricaror acte necesare 
pentru contractarea de credite in numele societatii, inclusiv 
negocierea/contractarea si semnarea de acorduri privind 
instituirea unor garantii reale (mobiliare si/sau imobiliare);

4) Imputernicirea Administratorului Unic pentru ducerea 
la indeplinire a tuturor hotararilor AGEA;

Acţionarii Societăţii vor putea participa la adunările 
generale fi e personal, fi e prin reprezentant.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza 
unor formulare de procură specială. Sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare, procurile în original 
vor fi  depuse la sediul societăţii cu cel putin 48 h înainte 
de adunare, fi ind reţinute de societate, fapt ce se va 
consemna în procesul verbal al adunării.

Materialele informative, vor fi  puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul social începând cu data publicării 
convocatorului.

Începând cu data publicării prezentului convocator, lista 
cuprinzând informaţiile privind numele, localitatea de 
domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se vor afl a la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi  consultată și completată de aceștia 
la sediul societăţii.

Acţionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru 
candidatura la postul de administrator, până cel târziu la 
data de 20.05.2019.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul, exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data 
publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Solicitările vor fi  însoţite de copii ale documentelor care să 
ateste identitatea acţionarului.

Administrator unic – Vector Capital SRL
Prin reprezentant permanent

Radu Horaţiu Ţaica

CONVOCATOR

Administratorul unic al societatii Fimaro Invest S.A., 
înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul 
J12/1161/2010, având CUI RO 27206313, convocă AGOA 
în data de 23.05.2019, ora 12 00 respectiv AGEA în data 
de 23.05.2019, ora 13 00, ambele la adresa punctului de 
lucru: Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 38, parter, ap.2, 
jud. Cluj, pentru acţionarii înscriși în registrul acţionarilor 
la data de 05.05.2019 – dată de referinţă. Doar persoanele 
care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa 
și vota în cadrul adunării. În cazul neintrunirii cvorumului 
a II-a convocare este stabilită pentru AGOA în data de 
24.05.2019, ora 12 00, respectiv pentru AGEA, în data de 
24.05.2019, ora 13 00, la aceeași adresă antemenţionată, 
cu aceeași ordine de zi:

AGOA

1) Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de 
activitate al administratorului unic pentru anul 2018;

2) Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor 
fi nanciare pentru anul 2018;

3) Aprobarea achitarii unei remuneratii suplimentare in 
valoare de 15.000 Eur plus TVA(echivalent in Lei la data 
platii) catre Administratorul unic, pentru activitatea depusa;

4) Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului 
unic si a reprezentantului sau permanent pentru anul 2018;

5) Aprobarea acoperirii pierderii aferente anului 2018;
6) Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru 
anul 2019;

7) Revocarea Administratorului unic;
8) Alegerea unui nou Administrator unic şi stabilirea 

remuneraţiei acestuia pe perioada mandatului;
9) Imputernicirea Administratorului Unic pentru aducerea 

la indeplinire a tuturor hotararilor AGOA;

AGEA
1) Majorarea capitalului social al societatii Fimaro Invest 

S.A. cu suma de 1.197.000 lei prin aport de numerar al 
actionarilor, prin emisiunea de catre societate a 630.000 
noi actiuni in valoare nominala de 1,90 lei fi ecare, si 
stabilirea conditiilor pentru derularea operatiunii de 
majorare a capitalului social respectiv termenul de exercitare 
a dreptului de preferinta al actionarilor cu privire la noile 
actiuni emise, termenul de achitare a actiunilor subscrise, 
ce se intampla cu actiunile nesubscrise etc.

2) Modifi carea Actului constitutiv al societatii astfel 
incat sa refl ecte schimbarile decise prin Hotararea AGEA, 
referitoare la majorarea capitalului social;

3) Modifi carea art. 12 din Contractul de societate si a 
art. 13 din Statutul societatii Fimaro Invest S.A. in sensul 
adaugarii urmatoarei sintagme: „Dreptul de reprezentare 
al societatii detinut de catre Administratorul unic poate fi  
delegat in mod limitat si punctual catre terte persoane, 
in conditiile legii”.

4) Imputernicirea Administratorului unic pentru 
negocierea, fi nalizarea si/sau semnarea tuturor si oricaror 
acte aferente procedurii de restructurare urbana pe baza 
de contract cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca/
Municipiul Cluj-Napoca, referitoare la activele imobiliare 
situate in Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167, jud. 
Cluj- incluzand acte de dezmembrare, acte de donatie, 
declaratii de renuntare sau acte de instituire a unor servituti 
in favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

5)  Aprobarea conditiilor in care societatea Fimaro Invest 
S.A., poate contracta imprumuturi de la actionari, terte 
persoane, institutii fi nanciar-bancare, si imputernicirea 
Administratorului unic pentru negocierea, fi nalizarea si/
sau semnarea tuturor si oricaror acte necesare pentru 
contractarea de credite in numele societatii, inclusiv 
negocierea/contractarea si semnarea de acorduri privind 
instituirea unor garantii reale (mobiliare si/sau imobiliare);

6) Imputernicirea Administratorului Unic pentru aducerea 
la indeplinire a tuturor hotararilor AGEA;

Acţionarii Societăţii vor putea participa la adunările 
generale fi e personal, fi e prin reprezentant.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza 
unor formulare de procură specială. Sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare, procurile în original 
vor fi  depuse la sediul societăţii cu cel putin 48 h înainte 
de adunare, fi ind reţinute de societate, fapt ce se va 
consemna în procesul verbal al adunării.

Materialele informative, vor fi  puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul social începând cu data publicării 
convocatorului.

Începând cu data publicării prezentului convocator, lista 
cuprinzând informaţiile privind numele, localitatea de 
domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se vor afl a la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi  consultată și completată de aceștia 
la sediul societăţii.

Acţionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru 
candidatura la postul de administrator, până cel târziu la 
data de 20.05.2019.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul, exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data 
publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Solicitările vor fi  însoţite de copii ale documentelor care să 
ateste identitatea acţionarului.

Administrator unic – Vector Capital SRL
Prin reprezentant permanent

Radu Horaţiu Ţaica
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Scrabble-iştii clujeni 
în competiţie 
la Botoşani
În perioada 18-21 aprilie 
2019 au loc, la Botoșani, mai 
multe competiţii naţionale de 
scrabble. Astfel, în zilele de 
18 și 19 aprilie se dispută 
Campionatul Naţional de 
Scrabble Perechi la Tineret, 
acesta fiind urmat în 20 și 21 
aprilie de prima etapă a 
Campionatului Naţional de 
Scrabble la Tineret, la indivi-
dual și intercluburi. De ase-
menea, seniorii se vor întrece 
în Cupa României, individual 
și intercluburi, care se va dis-
puta în perioada 19-21 apri-
lie 2019. Și-au anunţat parti-
ciparea peste 80 de sportivi, 
la seniori și tineret, iar de la 
CS Universitatea vor fi pre-
zenţi, printre alţii, Alexandru 
Lăcătîș, Corneliu Faur, Vasile 
Mihalache, Septimiu Crivei, 
Florin Buhai, Gheorghe 
Roman și Andrei Alexandrov 
– la seniori și Iustin Enea, 
Paula Mihalache și Cristian 
Caba – la tineret.

Clujencele, o nouă 
etapă la Rugby 7
A doua etapă din cadrul 
Campionatul Naţional de 
Rugby 7 feminin, junioare și 
senioare, va avea loc la Iași 
sâmbătă, 20 aprilie, înce-
pând cu ora 10:00. Echipa u-
niversitară deschide această 
etapă, avându-le ca adversar 
pe rugbystele de la CS 
Politehnica Iași. În clasamen-
tul la senioare, primul loc es-
te ocupat de CS Agronomia 
(10 puncte), urmată de CS 
Poli Iași cu același număr de 
puncte, în timp ce CS „U” Cluj 
se află pe locul trei, cu patru 
puncte. CS Agronomia s-a 
clasat pe prima poziţie dato-
rită victoriei la o diferenţă 
mai mare în partida cu CS 
Poli Iași. Iată programul com-
plet al clujencelor: CSU Cluj – 
CS Agronomia (12:00); CSU 
Cluj – CS Poli Iași (13:00) și 
CS Agronomia – CSU Cluj 
(15:05).

Pe scurt

PUBLICITATE

Parcul Cetăţuia, cu cen-
trul la Hotelul Belvedere, 
a găzduit, în data de 13 
aprilie, concursul devenit 
deja tradiţional „Ziua 
Orientării pentru Toţi,” 
destinat în primul rând 
elevilor de toate vârstele.

106 elevi din 14 unităţi de 
învăţământ din municipiul 
Cluj-Napoca şi din judeţul Cluj 
au parcurs traseele proiecta-
te pe hărţi de organizatorii în-
trecerii. Pentru o bună desfă-
şurare a evenimentului, spri-
jinul profesorilor de sport a 
contat extrem de mult.

Astfel, de lăudat sunt cele 
două şcoli şi profesorii de sport 

din comunele Sic şi Izvorul Cri-
şului, dar şi şcolile gimnaziale 
„Liviu Rebreanu” şi „Octavian 
Goga”, respectiv Liceul Waldorf 
din Cluj-Napoca, de unde s-au 
prezentat cei mai mulţi elevi.

De menţionat că, din tota-
lul de participanţi, 48 de copii 
au fost de categoria A, clase-
le I-VI. Aceştia şi primii trei 
clasaţi din celelalte categorii 

(B, C, D, E, F) au primit me-
dalii, diplome şi dulcuri din 
partea organizatorilor, Socie-
tatea Pro Orientare din Cluj.

Rezultatele obţinute de 
participanţi la această între-
cere pot fi  văzute pe site-ul 
Asociaţiei Judeţene de Ori-
entare, la rubrica Evenimen-
te – „Ziua Orientării pentru 
Toţi” – Etapa de Primăvară.

Elevii au fost vedetele la „Ziua Orientării 
pentru Toţi”, în weekendul trecut

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

CFR Cluj merge în fi eful 
„victimei preferate” 
Sepsi Sf. Gheorghe, 
în timp ce „U” Cluj 
va face deplasarea la 
Brăila, pentru a da piept 
cu „lanterna roşie” a ligii 
secunde, Dacia Unirea.

Veniţi după un derby dez-
amăgitor cu FCSB, 0-0, cu 0 
şuturi pe poartă, „feroviarii” 
vor întâlni o echipă care nu 
le-a pus mari probleme în 
acest sezon de Liga 1. Cu pa-
tru victorii din patru meciuri 
disputate cu covăsnenii – trei 
în campionat, unul în Cupă 
– clujenii speră să păstreze 
trendul şi în prima întâlnire 
din returul play-off-ului. Asul 
din mânecă pentru trupa pre-
gătită de Dan Petrescu ar pu-
tea fi  golgheterul Ţucudean, 
apt de efort după interven-
ţia chirurgicală la inimă su-
ferită la Viena. George a re-
cunoscut într-un fi nal ceea 
ce ofi cialii clubului au negat 
vehement săptămâni la rând, 
iar acum speră să revină la 
forma excelentă dinaintea 
pauzei forţate.

După înfrângerea din Cu-
pă cu Astra şi cele două re-
mize albe cu CSU Craiova 
şi FCSB, Dan Petrescu nu 
îşi permite încă un pas gre-
şit în lupta pentru titlu. Cu 
toate acestea, „Bursucul” 
este de părere că învingă-
torul de sâmbătă seară va 
fi echipa care deschide sco-
rul. Cu o singură remiză şi 
patru înfrângeri în turul 
play-off-ului, Sepsi stă la 
pândă şi speră să îşi ia re-
vanşa pentru cele trei eşe-
curi consecutive împotriva 

formaţiei pregătite anterior 
de secundul Alin Minteuan.

„Sunt conştient că toată pre-
siunea va fi  pe noi la acest 
meci, a fost ceva incredibil 
când s-au câştigat trei meciuri 
împotriva lor, într-o singură 
săptămână. Cei de la Sepsi vor 
revanşa, vor să demonstreze 
că merită locul în play-off. Sunt 
convins că cine va marca pri-
mul va şi câştiga jocul. Eu îmi 
doresc să câştig toate meciu-
rile, dar, din păcate, sunt con-
vins că vor fi  sincope şi la noi, 
şi la alţii. Nu cred că vreo echi-
pă va câştiga toate meciurile 
până la fi nal. Nu avem proble-
me de lot, toţi jucătorii vor fa-
ce deplasarea, iar apoi vom sta 
o săptămână în cantonament, 
la Bucureşti”, a declarat Dan 

Petrescu înaintea duelului cu 
Sepsi. Meciul de la Sfântu Ghe-
orghe este programat sâmbă-
tă, de la ora 21:00 şi va putea 
fi  urmărit pe Digi Sport 1, Te-
lekom Sport 1 şi Look TV.

Meci facil 
pentru „U” la Brăila?

Până la un eventual duel 
cu Sepsi în prima ligă, Uni-
versitatea Cluj va trebui să 
îşi adauge în „straiţă” alte 
trei puncte necesare pentru 
promovare. „Studenţii” spe-
ră şi sunt decişi să lege a tre-
ia victorie consecutivă după 
6-2 pe terenul Daco-Geticăi 
şi 2-1 „acasă”, cu Farul Con-
stanţa. Deşi misiunea băieţi-
lor lui Lobonţ de la Brăila pa-
re uşoară, ultima clasată din 

eşalonul secund încă respiră 
şi îşi joacă ultimele şanse ma-
tematice de a se menţine în 
Liga 2. Runda trecută au ce-
dat lamentabil pe terenul ti-
mişorenilor de la ASU Poli-
tehnica, 0-4, iar gruparea pre-
gătită de Florentin Petre nu 
mai are nimic de pierdut în 
meciul programat duminică, 
de la ora 11:30 (Digi Sport 1, 
Telekom Sport 1).

Cu 63 de puncte înaintea 
startului acestei etape, Uni-
versitatea Cluj se agaţă de 
podiumul ligii secunde, 
aflându-se la 7 puncte în 
spatele liderului Academica 
Clinceni. În pofida nemul-
ţumirii fanilor echipelor de 
tradiţie, gruparea ilfoveană 
– susţinută masiv din punct 

de vedere financiar – pare 
să-şi fi adjudecat deja unul 
din cele două locuri care 
duc direct în prima ligă. Lup-
ta rămâne însă deschisă pen-
tru cel de-al doilea loc pro-
movabil, ocupat acum de 
Chindia Târgovişte (66 de 
puncte), dar şi pentru locul 
trei, care duce la baraj, „con-
fiscat” momentan de „U”. 
Cu o vizibilă creştere în joc 
de la numirea lui Mircea Co-
jocaru în funcţia de direc-
tor tehnic, Lobonţ&Co. sunt 
odihniţi şi relaxaţi înaintea 
deplasării la malul Dunării. 
Cu toate acestea, un even-
tual eşec nescontat cu bră-
ilenii ar putea echivala cu 
ratarea marelui vis al pro-
movării în an Centenar.

În weekend nu stăm acasă!
Echipele-fanion ale Clujului vor încerca să-şi câştige punctele departe de „casă”

Ţucudean a revenit! Golgheterul Ligii 1 cu 17 reuşite este gata să „perforeze” din nou plasele adversarilor din play-off 
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