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Au fost realizate primele transplanturi pediatrice de rinichi 
din acest an, la Institutului Clinic din Cluj-Napoca 

Medicii Institutului Clinic 
de Urologie şi Transplant Re-
nal (ICUTR) Cluj-Napoca au 
realizat primele transplanturi 
pediatrice de rinichi din acest 
an, benefi ciari fi ind un băiat 
de 13 ani din Braşov, o fată de 
14 ani din Timiş şi o fată de 
19 ani din Satu Mare.

Potrivit unui comunicat al 
ICUTR Cluj-Napoca trans-
mis, joi, transplantul renal 
la copil este o procedură di-
ficilă pe care şi-o asumă 
doar centrele cu experienţă, 
scrie Mediafax.

”În primele două zile ale săp-
tămânii au fost realizate la 
ICUTR Cluj-Napoca primele 
transplanturi pediatrice din 
acest an. A fost vorba de un 
transplant la un băiat de 13 ani 
din Braşov care a primit un ri-
nichi de la mama sa şi de o fa-
tă de 14 ani din judeţul Timiş, 
care a primit un rinichi de la 
un donator pediatru cu moar-
te cerebrală, în vârstă de 14 ani, 
de la Oradea. Al doilea rinichi 
al donatorului de la Oradea, a 
fost transplantat unei tinere de 
19 ani, din Satu-Mare, care avea 

insufi cienţă renală cronică de 
la vârsta de 13 ani. Transplan-
tul renal la copil este o proce-
dură difi cilă pe care şi-o asu-
mă doar centrele cu experien-
ţă, echipa de transplant a 
ICUTR fi ind în măsură să răs-
pundă oricăror provocări lega-

te de transplantul renal”, se ara-
tă în documentul citat.

În acest an au fost realizate 
la institutul clujean un număr 
de 32 de transplanturi renale 
dintre care 24 de la donator cu 
moarte cerebrală şi 8 de la do-
nator viu.
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Realizare! 9 ani ca să asfalteze 
un drum de 12 km

Ce spune Vasile Blaga despre 
întâlnirea cu greii din fostul PDL

Înghesuială în prima 
săptămână de admitere la UBB

Reprezentanţii CJ au anunţat că au fost 
finalizate lucrările de asfaltare pe drumul 
județean 161B Turda - Ploscoș.  Pagina 4

La întâlnirea foştilor democrat liberali a 
participat şi primarul municipiului Cluj-Napoca, 
Emil Boc.  Pagina 4

Peste 18.400 de candidați şi-au depus dosarele 
de înscriere pentru cursurile de licență și master 
la zi și la distanță.   Pagina 4
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

RECORD la Electric Castle!
Electric Castle 2018 a început cu un 

record de prezenţă: 33.000 de oameni 

reprezintă cel mai mare număr 

de până acum pentru prima zi 

de festival din toate ediţiile. 

Aflat pentru prima oară 

în România, jamaicanul 

Damian Marley – fiul lui Bob 

Marley – s-a declarat fascinat 

de poveştile pe care le-a auzit 

despre ţara noastră. Pagina 7
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Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

Damian 

Marley, fascinat 

de publicul

de la 

Electric Castle
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

METEO

160/240C
Variabil

160/220C
Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

17°/25° Variabil

16°/25° Înnorat

16°/24° Variabil

16°/25° Variabil

16°/23° Ploaie

17°/25° Ploaie

16°/22° Ploaie

16°/25° Variabil
16°/23° Variabil

12°/19° Variabil

14°/22° Variabil

12°/20° Variabil

15°/21° Variabil

12°/18° Ploaie

15°/20° Ploaie

14°/18° Ploaie
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

20 iulie

1834: S-a născut pictorul fran-
cez Edgar Degas. (m. 27 sept. 
1917)

1922: A avut loc primul meci 
al echipei de tenis a 
României în Cupa Davis 
(India - România: 5-0).

1946: S-a născut, la 
București, Ilie Năstase, unul 
dintre cei mai importanţi te-
nismani ai anilor '70.

21 iulie

1899: S-a născut scriitorul 
Ernest Miller Hemingway, lau-
reat al Premiului Nobel pentru 
Literatură pe anul 1954. 

1907: A murit pictorul 
Nicolae Grigorescu, membru 

de onoare al Academiei 
Române. (n. 15 mai 1838)

1945: Președintele american 
Harry S. Truman (1945-1953) 
a aprobat ordonanţa prin ca-
re se accepta folosirea bom-
belor atomice.

22 iulie

1911: S-a născut George Ivașcu, 
critic și istoric literar, publicist, 
fost director al revistei 'România 
literară' (1971-1988) și redactor-
șef la revistei 'Contemporanul' 
(1955-1971). (m. 21 iun. 1988)

1946: A fost semnată 
Convenţia privind crearea 
Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii - OMS. A intrat în 
vigoare la 7 aprilie 1948.

180/220C
Înnorat

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

18°/24° Înnorat

18°/23° Ploaie

18°/22° Înnorat

18°/23° Ploaie
17°/21° Înnorat

14°/17° Ploaie

16°/19° Ploaie

15°/198° Ploaie
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Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziţie de fotojurnalism | 
World Press Photo
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
29 iunie – 22 iulie
Evenimentul de la Cluj-Napoca 
face parte din expoziţia anuală 
internaţională World Press 
Photo, itinerată în întreaga lu-
me, fi ind montată în peste 100 
de spaţii din peste 45 de ţări şi 
vizitată de peste 4,5 milioane de 
oameni la fi ecare ediţie. Prin 
parteneriatul cu Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale şi 
al Ambasadei Olandei în 
România, după Bucureşti, expo-
ziţia a fost deschisă publicului în 
Timişoara (5 iunie – 24 iunie) şi, 
în premieră, la Cluj-Napoca (29 
iunie – 22 iulie).
„Credem că educaţia vizuală este 
extrem de importantă într-o lume 
a ştirilor false şi a surselor îndo-
ielnice de informaţie, de aceea 
încercăm din 2009 să aducem ex-
poziţia World Press Photo în faţa 
unui public cât mai numeros în 
România. Ne bucurăm că anul 
acesta vom ajunge şi în 
Cluj-Napoca.“ a declarat Cristian 
Movilă, fondator Eidos.
Bucureşti, Cluj, Timişoara se 
alătură turneului internaţional 
World Press Photo: 
Amsterdam, Milano, Tokio, 
Roma, Sevilla, Bari, Barcelona, 
Hamburg, Zurich, Dortmund, 
Berlin, Hanoi, Auckland, 
Ottawa, Santiago, Edinburgh, 
Veneţia, Eindhoven, 
Budapesta, Copenhaga, 
Toronto, Madrid, Singapore, 
Islamabad, etc.

Expoziţie de Şahuri – Peste 
100 de şahuri din toată 
lumea
2 – 31 iulie
Casa de Cultura a Studentilor 
Cluj Napoca Ofi cial
10:00 – 17:00
Un eveniment inedit, în premieră 
la Casa de Cultură a Studenţilor din 
Cluj-Napoca, este Expoziţia de Şah, 
care va cuprinde peste 100 de mo-
dele de piese de şah de pe întreg 
mapamondul…
Şah cu piese din lemn, şah cu pie-
se din piatră cioplită, din marmu-
ră şi din câte şi mai câte alte ma-
teriale, toate ivite din creativita-
tea şi spiritul artistic al iubitorilor 
sportului minţii, adunate de pe 
diverse continente şi expuse în 
Holul central al clădirii Casei de 
Cultură a Studenţilor, în perioada 
2 – 31 iulie 2018. Posesorul for-
midabilei colecţii de tipuri de şah 
provenite din întreaga lume este 
domnul profesor Emil Sitaru, care 
a avut amabilitatea de a accepta 
expunerea colecţiei sale, unică în 
România, sub forma acestei ex-

poziţii, dedicată Anului 
Centenar ”100 de ani de la 
Marea Unire”.
Accesul publicului este gratuit.

Peisaje Muzicale – Katy 
Zoltán (pictură) 
18 iulie – 5 august 2018
Muzeul de Artă Cluj-Napoca 
(MACN), instituție publică de 
interes județean, care 
funcționează sub autoritatea 
Consiliului Județean Cluj, or-
ganizează, în perioada 18 iu-
lie – 5 august 2018, expoziţia 
personală Peisaje Muzicale, cu 
lucrări semnate de artista clu-
jeană Katy Zoltán.
Expoziţia va fi  deschisă spre vi-
zitare în perioada 18 iulie – 5 
august 2018, de miercuri pâ-
nă duminică inclusiv, în inter-
valul orar 10:00-17:00.

Expoziţie Ceasuri cu Cuc 
la Gherla
Perioadă expoziţie: 2 – 31 iu-
lie 2018
Până la sfârşitul lunii iulie 
2018, o inedită expoziţie poate 
fi  vizitată de localnici şi turişti 
deopotrivă la Centrul Naţional 

de Informare şi Promovare Turistică 
Gherla, afl at în P-ţa Libertăţii nr. 3. 
Expoziţia de Ceasuri cu Cuc include 
24 de exemplare care aparţin cu-
noscuţilor colecţionari Bereczki 
Tiberiu Ioan şi Boerean Ionel. 
Vernisajul are loc marţi, 10 iulie 
2018, ora 20:00, fi ind însoţit de un 
program artistic al solistei Ramona 
Lobonţ şi al formaţiei Mixed 
Generations.
Expoziţia rămâne deschisă publi-
cului până pe 31 iulie 2018, de 
luni până vineri, între orele 08:00 
– 15:00.

Vineri
Mamma Mia! Here We Go 
Again
Cinema Florin Piersic
Timp: 17:00
La zece ani după ce Mamma Mia! 
Filmul a cumulat încasări de peste 
600 de milioane de dolari pe tot glo-
bul, sunteți invitați să vă întoarceți în 
Kalokairi, magica insulă a Greciei, 
pentru un nou muzical original bazat 
pe cântecele formației ABBA. 
Distribuția originală a primul fi lm se 
întoarce, de asemenea, și lor li se ală-
tură nume noi precum Lily James 
(Cinderella, Baby Driver).

Sâmbătă
Infernul din zgârie-nori
Cinema City Iulius
Timp: 20:40

Duminică
Hotel Transilvania 3: 
Monştrii în Vacanţă
Cinema Florin Piersic
Timp: 15:00
În fi lmul de animaţie al Sony 
Pictures, Hotel Transylvania 3: 
Monştrii în vacanţă, îi revedem pe 
monştrii noştri favoriţi în timp ce se 
îmbarcă pe un vas de croazieră lu-
xos, iar pe Drac luându-şi şi el o va-
canţă de la administraţia hotelului. 
Ei călătoresc cu mare plăcere fi indcă 
se bucură de toate facilităţile şi ofer-
tele de la bordul vasului de croazie-
ră, de la jocul de volei şi până la ex-
cursii organizate în locuri exotice, 
sau şedinţele de bronz la lumina lu-
nii. Dar această vacanţă de vis se va 
transforma într-un coşmar, atunci 
când Mavis realizează că Drac s-a în-
drăgostit de căpitanul vasului, mis-
terioasa Ericka, care ascunde un se-
cret periculos, care ar putea distruge 
întreaga lume a monştrilor. 

A șasea ediţie a festivalului Electric Castle a de-
butat miercuri, 18 iulie, numită și „ziua zero'. 
Festivalul se întinde pe cinci zile, perioadă în ca-
re pe scenă vor urca nume mari din industria 
muzicală.
Programul Electric Castle 2018, vineri, 20 iulie 
2018 („Ziua 2')
Omul cu Șobolani, Bury Tomorrow, Dub Pistols, 
Son Lux, Mura Masa, Excision, Dragoș ilici, 
Jackmaster, Kollektiv Turmstrasse, Maru, 
Middlemist Red, Halott Penz, My Baby, The 
Horrors, Off Bloom, HVOB, Oktopus, Zada, 
Puiu, Alt Om, UFe, DJ Cam, Kosta, Bully, ARPXP, 
FD, LSB, Mark System, Nastia – Liquid DNB 
Exclusive Set, Quidbop, Heion, Blanilla, Chris 
Lorenzo, Shiba San, Ugly Astronaut, Akos, B2B 
Dannilov, Kozo, Lizz, Suciu, KD Chriss, Cap, 

Sepp, Aeminium, Detour, Mircea Grecescu, 
Pierre D’Vara.
Programul Electric Castle 2018, sâmbătă, 21 
iulie 2018 („Ziua 3')
Viţa de Vie, The Kabatronics, Subcarpaţi, , The 
Bloody Beetroots, Bakermat, Derek, Fabio 
Florido, Richie Hawtin, Otherside, Fran 
Palermo, Kensington, Mum, Fakear, Nu: Tone, 
High Contrast, London Elektricity, Makoto, 
Sabinki, Un Guru, Electroclown, That Couch 
Funk Collective, Klaus EB, Dubase, Romare, 
Danaga, Indjstione, Nevolla, Little Boots, 
Yaghee, Abasc, Alex Chronic, Marka, Zed Bias, 
Sam Divine, Artrax, Sepp, Ciubuc, G76, Tulbure, 
Raresh, Herodot, Dirty Culture, STF, Alex one, 
George Allan.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Electric Castle
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Cu ocazia organizării Paradei Portului Popular din cadrul Festivalului de Folclor, în 

data de 20.07.2018 între orele 16.30 – 18.30, se va realiza închiderea circulaţiei, în 

intersecţiile :

- intersecţia str. Bucovinei cu str. Andrei Mureșanu, pentru a interzice accesul pe str. 

Andrei Mureșanu cu excepţia riveranilor și zona centrală blocată

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

circulaţia pe str. Mihai Eminescu și str. Castanilor;

- parada va fi  însotită de agenţi de la Poliţia Locală astfel va permite închiderea 

circulaţiei pentru a asigura traversarea spre Parcul Tineretului.

Circulaţia autovehiculelor va fi  deviată:

- pe direcţia Câmpia Turzii –Cluj Napoca – se circulă normal – staţiile nu sunt afectate 

deoarece nu se închide circulaţia pe str. Libertaţii, str. Gh. Lazăr și str. Axente Sever

- pe direcţia Cluj Napoca – Câmpia Turzii pe str. General Dragalina.

Mijloacele de transport în comun vor utiliza următoarele locaţii ca staţii de înbarcare 

– debarcare, astfel :

Direcţia MICRO III-TURDA NOUĂ

- se circula normal – staţiile nu sunt afectate deoarece nu se închide circulaţia pe 

str. Libertăţii, str. Gh. Lazăr și str. Axente Sever.

Direcţia TURDA NOUĂ – MICRO III

- str. Horea nr. 1A , lângă Colegiul Naţional Mihai Viteazul;

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

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

curtea Poliţiei Municipiului Turda.)

-str. Avram Iancu, la nr. 5, în faţa magazinului de piese auto „Unix”;

- str. Castanilor nr. 1, în faţa fostului cinematograf “Fox”;

Autobuzele de transport local de călători vor circula :

Din Turda Nouă spre cart. Oprișani , liniile 10, 12, 13 și 18 care intră în zona 

industrială, vor trece prin staţia temporară din zona centrală situată în zona 

cinematografului “FOX”(str. Castanilor nr. 1) după care vor trece pe la Spitalul Municipal, 

pe str. Horea, și str. Dragalina , P-ţa Romană spre Oprișani, respectiv zona industrială 

având alte trei staţii temporare în:

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

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

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

Reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Cluj au anunţat 

joi că au fost fi nalizate 

lucrările de asfaltare 

pe drumul judeţean 161B 

Turda – Ploscoş. În urmă 

cu 9 ani, Alin Tişe, şi pe 

atunci preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj, 

tăia panglica la acest 

drum, reabilitat pe doi 

kilometri.

Potrivit unui comunicat de 

presă de joi, Consiliul Jude-

ţean Cluj a fi nalizat lucrările 

de asfaltare demarate în cur-

sul anului trecut pe drumul 

judeţean 161B Turda – Ploscoş.

“După ce, în cursul anului 

2017, a fost asfaltat un sector 

de drum în lungime de peste 

7,5 kilometri, în acest an lu-

crările de asfaltare au vizat 

două sectoare de drum însu-

mând peste 5 kilometri. An-

terior, pe întreg sectorul de 

drum în lungime de 12,744 

de kilometri au fost executa-

te lucrări de întreţinere con-

stând în burduşiri, eliminare 

gropi prin acoperire cu mate-

rial pietros cu cilindrare şi aş-

ternerea unui strat de balast 

stabilizat cu adaos de lianţi 

în grosime de 15 centimetri. 

Pentru completa fi nalizare a 

proiectului, în aceste zile sunt 

în plină desfăşurare şi se apro-

pie de fi nalizare lucrările de 

completare a acostamentelor 

cu material pietros, urmând 

să se realizeze şi lucrări de 

marcaje şi semnalizare rutie-

ră”, transmite instituţia.

În noiembrie 2009, Alin 

Tişe şi fostul director RA-

ADPP Mircea Avrau tăiau pan-

glica inaugurală pe o porţiu-

ne de 2 kilometri reabilitaţi 

din drumul judetean DJ161B 

Turda-Ploscoş.

Ce spunea Tişe în 2009: 

„Pentru început, am reabili-

tat doar aceşti 2 kilometri de 

drum pentru a facilita acce-

sul la Salina Turda, dar anul 

viitor plănuim să reabiliăam 

şi restul de 18 kilometri, care 

merg până la capătul comu-

nei Ploscoş”.

9 ani ca să asfalteze 
un drum de 12 km

Fostul co-preşedinte al 

PNL, Vasile Blaga, a avut 

miercuri seara o întâlnire 

la Modrogan cu foştii 

pedelisti, printre care Emil 

Boc, Mircea Hava, Marilen 

Pârtea, Dan Vilceanu, 

Gheorghe Flutur.

Blaga nu a explicat scopul 

acestei întâlniri şi nici ce sem-

nifi că ea, însă a criticat modul 

în care cele două aripi din PNL 

cooperează şi a anunţat că sus-

ţine un al doilea mandat al lui 

Klaus Iohannis la Cotroceni, 

pentru că este de neimaginat 

scenariul în care PSD ar câşti-

ga prezidenţialele.

La întâlnire nu a fost invitat 

şi preşedintele partidului, Ludo-

vic Orban, care, deşi a încercat 

să mascheze, a părut totuşi des-

tul de deranjat de situaţie,

La ieşirea de la întâlnire, Bla-

ga a spus că sunt multe lucruri 

de corectat şi că ar fi  multe de 

câştigat dacă ar fi  îmbunătăţită 

comunicarea între aripa vechiu-

lui PDL şi cea a vechiul PNL.

„Am dorit să avem o şedin-

ţă fără ordine de zi, pentru că 

am dus împreună foarte mul-

te bătălii şi majoritata care nu 

erau în concediu au venit la 

întâlnire. Ne interesează par-

tidul, parcusul lui, câştigarea 

alegerilor prezidenţiale, pen-

tru că vedeţi cum se compor-

tă PSD, ca un partid stat. Deci 

ce ar face dacă ar obţine pre-

şedinţia? Deci dorim cu toţii 

un partid puternic, îl vom sus-

ţine pe preşedinte pentru un 

al doilea mandat. Sunt multe 

lucruri de corectat”, a afi rmat 

fostul lider liberal, Vasile Bla-

ga, citat de ziare.com.

Acest a precizat că nu-şi 

mai doreşte niciodată să fi e 

preşedinte al PNL, dar că poa-

te juca un rol în partid şi fă-

ră a avea o funcţie anume.

Întrebat dacă sunt proble-

me de comunicare între aripa 

fostului PDL şi cea a vechiu-

lui PNL, Blaga a răspuns: „Cred 

că lucrurile ar avea mult de 

câştigat dacă ar fi  îmbunătăţi-

te în acest sens”.

Chestionat dacă preşedinte-

le PNL, Ludovic Orban, a fost 

invitat la întâlnirea de miercuri 

după-amiaza din Modrogan, 

Vasile Blaga a replicat: „Nu, 

pentru că am discutat direct cu 

membri din PNL. Dacă ar fi  in-

trat înăuntru nu aş fi  avut ni-

cio problemă, nici eu, nici co-

legii mei. A fost o discuţie pur 

şi simplu între noi. În şedinţa 

discuţia a fost între noi, mem-

bri PNL, unii dintre ei fără ni-

cio funcţie în partid care de un 

an şi jumătate nu s-au întâlnit. 

(...) Nu m-am certat niciodată 

cu Ludovic Orban”.

În ce-l priveşte pe Ludovic 

Orban, preşedintele PNL a de-

clarat că a fost informat şi de 

acord cu întâlnirea de miercuri.

Amintim şi că preşedintele 

PNL Ludovic Orban s-a întâl-

nit, săptămâna trecută, cu foş-

tii lideri liberali Vasile Blaga şi 

Crin Antonescu. Discuţiile ar 

fi  vizat şi posibilitatea ca cei 

trei să candideze pentru ale-

gerile europarlamentare.

Ce spune Vasile Blaga despre 
întâlnirea cu greii din fostul PDL
La întâlnirea foştilor democrat liberali a participat şi primarul 
municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. 

Emil Boc a participat miercuri seara la întâlnirea foştilor democrat liberali 

Peste 18.400 de candidaţi 

şi-au depus dosarele 

de înscriere pentru cursu-

rile de licenţă şi master 

la zi şi la distanţă 

în prima săptămână 

de admitere organizată de 

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca.

Cea mai căutată faculta-

te a fost, la nivel licenţă zi, 

Facultatea de Ştiinţe Econo-

mice şi Gestiunea Afacerilor 

– cu peste 2.700 de dosare 

depuse, Facultatea de Mate-

matică şi Informatică, unde 

au fost depuse 1.922 de do-

sare, urmată de Facultatea 

de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei – cu 1.378 dosare 

depuse, respectiv Facultatea 

de Ştiinţe Politice, Adminis-

trative şi ale Comunicării, 

unde s-au înscris 1.175 de 

candidaţi.

În ceea ce priveşte înscrie-

rile pentru învăţământul la dis-

tanţă, prima poziţie este ocu-

pată de Facultatea de Psiholo-

gie şi Ştiinţe ale Educaţiei, ur-

mată de Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea Afa-

cerilor, respectiv Facultatea de 

Ştiinţe Politice, Administrative 

şi ale Comunicării.

Pentru programele de mas-

ter oferite de Universitatea Ba-

beş-Bolyai au fost depuse pes-

te 3.800 de dosare, numărul fi -

ind mai mare decât cel înregis-

trat la fi nalul perioadei de în-

scriere din anul 2017. Cele mai 

căutate specializări de master 

sunt cele ale Facultăţii de Şti-

inţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor, unde au fost depu-

se aproape 1.000 de dosare, ur-

mate de cele ale Facultăţii de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educa-

ţiei – peste 600 de dosare, re-

spectiv ale Facultăţii de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi ale 

Comunicării – 389 de dosare.

Universitatea Babeş-Bolyai 

pune la dispoziţia absolvenţi-

lor de liceu, dar şi a celor ca-

re au terminat deja o faculta-

te şi vor să-şi continue studii-

le peste 8.300 de locuri buge-

tate şi aproximativ 18.000 de 

locuri cu taxă, atât la nivel li-

cenţă, cât şi la nivel master.

Candidaţii pot alege între 

cele 244 de programe de li-

cenţă (învăţământ cu frecven-

ţă şi la distanţă), respectiv 222 

de programe de master (învă-

ţământ cu frecvenţă sau frec-

venţă redusă).

Perioada de admitere este 

cuprinsă între 11 şi 29 iulie 

2018, calendarul admiterii, ta-

xele şi toate informaţiile nece-

sare candidaţilor fi ind accesi-

bile pe site-ul universităţii.

Înghesuială în prima săptămână 
de admitere la UBB
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Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj şi 

operatorul cargo UPS 

România anunţă extinde-

rea serviciilor de trans-

port mărfuri de pe aero-

port, începând cu luna 

septembrie 2018.

Compania UPS este lider 

global în domeniul logisti-

cii, oferind o gamă largă de 

soluţii, inclusiv transportul 

de colete mici şi mărfuri car-

go, facilitarea comerţului in-

ternaţional şi folosirea unor 

tehnologii avansate pentru 

o gestionare mai eficientă a 

lumii afacerilor. Cu sediul 

central în Atlanta, Georgia 

(SUA), UPS deserveşte pes-

te 220 de ţări şi teritorii din 

întreaga lume.

În anul 2016 UPS România 

a introdus un segment de zbor 

cargo prin deschiderea unui 

nou centru operaţional la Ae-

roportul Internaţional "Avram 

Iancu" Cluj, conectând astfel 

44 de oraşe şi 8 judeţe situa-

te în regiunea de Centru-Nord 

a României, la hub-ul euro-

pean din Kőln/Bonn (Germa-

nia). În prezent, 5 zboruri car-

go pe săptămână sunt opera-

te de pe aeroportul clujean a-

parţinând UPS România.

În cursul lunii septembrie 

2018, UPS România va efec-

tua schimbări în ceea ce pri-

veşte tipul de aeronavă pe ca-

re o foloseşte în mod curent, 

de la un avion ATR 72 – 200 

va trece la o aeronavă de tip 

Boeing 737-400. Aeronava ATR 

72-200 are capacitatea de a 

transporta până la 22 tone 

marfă în timp ce noua aero-

navă alocată Boeing 737 – 400 

are o capacitate de până la 68 

tone marfă, triplându-se în 

acest fel capacitatea de trans-

port a operatorului logistic. 

Noul program vine în sprini-

jul clienţilor prin creşterea nu-

mărului operaţiunilor şi de-

servirea zborurilor cu o capa-

citate mai mare prin inteme-

diul celor două baze operaţi-

onale existente, Cluj-Napoca 

şi Otopeni.

Preşedintele Consiliului 

de Administraţie al Aeropor-

tului Internaţional Cluj, Vi-

orel Federiga a declarat cu 

această ocazie:„Interesul 

crescut al transportatorului 

UPS pentru extinderea ope-

raţiunilor de marfă de pe Ae-

roportul Cluj, va duce la dez-

voltarea acestui segment de 

trafi c aerian şi va determina 

noi necesităţi de investiţii în 

infrastructura aeroportuară 

de cargo.”

Directorul General al Ae-

roportului Internaţional Cluj, 

David Ciceo a afi rmat: „Trans-

portul aerian cargo cunoaşte 

creşteri exponenţiale în zonă, 

pentru sectoare relevante din 

industria automotive, de elec-

tronice sau e-commerce. Lu-

ând în considerare acest lu-

cru, strategia noastră este de 

a atrage mai mulţi transpor-

tatori cargo care să opereze 

pe aeroport şi cărora să le pu-

tem oferi condiţiile necesare 

pentru expansiune şi dezvol-

tare continuă.”

Transportul de marfă pe 

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj a înregis-

trat un trend pozitiv în ulti-

mii 5 ani de zile. La nivelul 

anului 2017, pe Aeroport s-a 

înregistrat un trafi c total de 

marfă de 2.928 tone faţă de 

2.100 tone marfă înregistrată 

în anul 2016. Astfel, evoluţia 

procentuală a trafi cului cargo 

în anul 2017 faţă de anul 2016 

a fost de 39,43 %.

Cererea tot mai mare de pe 

piaţa transportului cargo în-

registrată în regiune, determi-

nă expansiunea şi efi cientiza-

rea reţelelor operatorilor lo-

gistici de marfă, cu implicaţii 

directe asupra creării şi dez-

voltării de infrastructură ae-

roportuară pentru a susţine 

activitatea acestor operatori 

de marfă şi poştă şi implicit 

dezvoltarea economică a ju-

deţului Cluj.

UPS România extinde operaţiunile 
de transport mărfuri
Din septembrie, operatorul va folosi o aeronavă de tip Boeing, care poate transporta şi 22 de tone de marfă.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Zona Poligonului 

din Floreşti servea ca 

spaţiu de trecere spre 

staţiile de autobuz ale 

locuitorilor din zonă, ca 

loc unde oamenii îşi duc 

la păscut animalele pe 

care le cresc, dar şi pe 

post de spaţiu verde, 

unde cei mici mai erau 

lăsaţi să alerge în voie.

În zona Poligonului 
s-a adus pietriş

De câteva săptămâni în-

coace, însă, rutina cu care 

fuseseră obişnuiţi floreşte-

nii care locuiesc pe străzi-

le Subcetate şi Tăuţiului a 

fost perturbată de camioa-

ne întregi care au adus pia-

tră spartă şi macadam în 

acea zonă.

Astfel, confruntându-se 

cu altă situaţie de-a râ-

sul-plânsul, internauţii din 

Floreşti au preferat să râdă 

pe reţelele de socializare, 

imaginându-şi ce pune la 

cale administraţia locală 

pentru frumosul lor loc de 

plimbare. Iar imaginaţia 

floreştenilor este extrem 

de bogată.

„Se va face artă contempo-

rană, monument ridicat în cin-

stea administraţiei”, a scris 

Adrian Anca.

„Va fi  un depozit de mate-

riale de construcţii”, a zis Ovi-

diu Moldovan.

„Îşi face primarul pirami-

dă”, a zis Stelian Feurdean, 

un alt fl oreştean.

Ce spune administraţia 
locală Floreşti?

În urma Hotărârii nr.734 

din 05.10.2016, imobilul ca-

re se afl a în domeniul public 

al statului şi în administra-

rea Ministerului Apărării Na-

ţionale a fost transmis în do-

meniul public al comunei 

Floreşti, judeţul Cluj.

În textul hotărârii este spe-

cifi cat că terenul „se va utili-

za în vederea înfi nţării unor 

spaţii de recreere, locuri de joa-

că şi spaţii pentru activităţi 

sportive, în termen de 5 ani de 

la preluarea imobilului.

„În urma unui demers de 

peste 5 ani al primarului co-

munei Floreşti, Horia Şulea, Po-

ligonul Mic din Floreşti a tre-

cut din administraţia MAPN în 

domeniul public al comunei, 

strict în vederea înfi nţării de 

spaţii de recreere în interes pu-

blic. Până în prezent, s-a soli-

citat şi obţinut votul Delibera-

tivului local pentru o serie de 

acte, avize, indicatori referitori 

la proiect etc. De asemenea, 

s-au realizat demersurile afe-

rente cu Compania Naţională 

de Investiţii”, au transmis re-

prezentanţii Primăriei Floreşti.

Astfel, conform planului, 

pe axa Nord-Sud de la Tăuţiu-

lui spre Tăuţi se vor amena-

ja: un parc de joacă pentru 

copii, parcaje, casă de cultu-

ră (cu săli dedicate teatrului 

dramatic, muzical, săli de con-

ferinţe şi cinematograf, o sa-

lă polivalentă, o sală de sport, 

parc polisportiv cu pistă de 

biciclete, pistă de alergare, te-

renuri de baschet, terenuri de 

tenis, terenuri de badminton 

(similar cu Baza Sportivă din 

Gheorgheni).

Până în prezent s-au bu-

getat şi alocat de la bugetul 

local sumele necesare pen-

tru realizarea parcului de 

joacă pentru copii şi se lu-

crează la ultimele detalii ale 

proiectului.

Pentru Casa de Cultură s-au 

bugetat şi alocat de la buge-

tul local o serie de sume co-

nexe proiectului, iar obiecti-

vul va fi  realizat şi fi nanţat de 

către CNI SA, urmându-se re-

alizarea licitaţiei de execuţie.

În ceea ce priveşte baza 

sportivă, se lucrează la fa-

za de proiectare şi documen-

taţii tehnice.

„Acum s-a deschis legătu-

ra SubCetate 1- SubCetate 2. 

Deocamdată la nivel de drum 

temporar (piatră spartă, ma-

cadam) şi se lucrează în pre-

zent efectiv la nivelarea tere-

nului, introducerea de utilităţi 

pe întregul teren şi toaletarea 

arborilor”, au transmis repre-

zentanţii administraţiei locale.

Locuitorii Floreștiului vor avea 
unde să-şi petreacă timpul liber
În zona fostului Poligon vor fi amenajate spaţii de recreere, de la parc, la bază sportivă.

Planul de amenajare a zonei fostului Poligon din Florești
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BILETE

•  Copii sub 10 ani și persoane cu handicap 
grad 1 grav: gratuit

• Copii peste 10 ani: 10 lei/zi (o singură 
intrare)

•  Adulţi: 25 lei/zi (o singură intrare) între 
orele 07.00-18.00; 15 lei/zi (o singură 
intrare) între orele 18.00-20.00

•  Parcare: 5 lei/zi (între orele 07 – 20)
• Șezlong și duș cu apă caldă: gratuit

ABONAMENTE

• pensionari (bărbaţi peste 65 de ani și femei 
peste 60 de ani): 100 lei/7 zile, 150 lei/10 
zile, 200 lei/14 zile

• adulţi: 150 de lei/7 zile, 210 lei/10 zile, 280 
lei/14 zile

• copii: 55 lei/7 zile, 78 lei/10 zile, 110 lei/14 
zile

Lacurile Ocna Sibiului 
Locul miraculos dintre munţi 

unde găseşti frumuseţea mării 
şi minunile terapiei naturale. 

Te poţi bucura de plajă, soare, apă şi 
distracţie nelimitată! În plus, poţi benefi cia 
gratuit de tratamente naturale cu apă sărată 

şi nămol.

Atracţia staţiunii este reprezentată de 
cele 12 lacuri funcţionale. Apa sărată şi 

nămolul sunt folosite cu rezultate 
deosebite în bolile aparatului locomotor, 

reumatismele degenerative cronice, 
preartrozele şi artrozele, spondilozele, 

precum şi diferite afecţiuni 
ginecologice.

PUBLICITATEPUBLICITATE

Prima ediţie a 

Transylvanian Machine 

Learning Summer School 

(TMLSS), dedicată sprijini-

rii cercetării în inteligenţă 

artifi cială în ţările din 

Europa de Est, are loc în 

aceste zile la Cluj-Napoca.

Potrivit preşedintelui In-

stitutului Român de Ştiinţă 

şi Tehnologie, Răzvan Flori-

an, instituţie organizatoare 

a evenimentului, scopul aces-

tuia este de a sprijini cerce-

tarea în inteligenţă artifi cia-

lă în Europa de Est prin adu-

cerea în regiune a unor spe-

cialişti din întreaga lume, 

pentru a facilita stabilirea de 

contacte şi de colaborări in-

ternaţionale.

Conform organizatorilor, 

inteligenţa artifi cială a înre-

gistrat progrese dramatice în 

ultimii ani, însă acestea au a-

părut în special în câteva cen-

tre din Statele Unite, Canada 

şi Europa de Vest. Având în 

vedere potenţialul ridicat de 

a produce un impact major în 

economie şi societate, este 

crucial ca accesul la cunoş-

tinţele din domeniu să devi-

nă cât mai larg.

„Este o şcoală de vară la 

care am invitat profesori de 

elită din domeniul inteli-

genţei artificiale, care este 

un domeniu foarte nou. Pe 

lângă cursurile în cadrul că-

rora ei împărtăşesc din cu-

noştinţele lor participanţi-

lor şi în care studenţii au 

învăţat să scrie programe 

pentru sistemele de inteli-

genţă artificială, am avut şi 

sesiuni în care participan-

ţii şi-au prezentat ideile. Ei 

provin din mai multe do-

menii – matematică, infor-

matică, fizică, inginerie, dar 

şi din ţări foarte diverse ale 

lumii”, a spus Răzvan Flo-

rian, informează Agerpres.

TMLSS este organizată de 

cercetători care provin sau 

lucrează în Europa de Est, 

iar scopul lor este acela de 

a pune această regiune pe 

harta mondială a evenimen-

telor de top din domeniul in-

teligenţei artifi ciale.

Alegerea municipiului 

Cluj-Napoca ca gazdă pentru 

prima ediţie a TMLSS a venit 

natural, a explicat Florian, în 

condiţiile în care acesta este 

şi sediul Institutului Român 

de Ştiinţă şi Tehnologie, dar 

şi un puternic mediu acade-

mic şi un oraş cu foarte mul-

te companii care lucrează în 

domeniul informaticii şi al 

tehnologiei şi care sunt preo-

cupate de inovare.

„Prima ediţie este organi-

zată în Cluj-Napoca – un oraş 

cu o comunitate foarte acti-

vă în domeniul tehnologiei 

informaţiei şi cu instituţii de 

cercetare şi învăţământ de 

top în regiune  cu sprijinul 

Institutului Român de Ştiin-

ţă şi Tehnologie şi Universi-

tăţii Babeş-Bolyai, ambele fi -

ind instituţii partenere în or-

ganizarea şcolii”, au precizat 

organizatorii.

Această primă ediţie re-

uneşte, ca instructori, 19 

specialişti din Europa de 

Est şi din centre de cerce-

tare recunoscute în toată 

lumea şi au fost acceptaţi 

100 de participanţi, aleşi în 

urma unui proces de selec-

ţie competitiv, din peste 800 

de candidaţi.

„În afară de obiectivul de 

a oferi o experienţă de in-

struire de înaltă calitate, 

TMLSS se angajează să în-

curajeze diversitatea şi to-

leranţa. 30 de ţări sunt re-

prezentate la şcoala de va-

ră, cu participanţi din col-

ţuri îndepărtate ale lumii 

ca Brazilia, Filipine, India, 

Iran. În jur de 60% dintre 

participanţi sunt din ţări 

din Europa de Est, cu Ro-

mânia, Polonia şi Ungaria 

în top 3 al celor mai bine 

reprezentate ţări. Europa de 

Vest, Statele Unite şi Cana-

da sunt reprezentate de 30% 

dintre participanţi. Dintre 

persoanele selectate, 43% 

sunt femei”, conform comu-

nicatului citat.

Şcoală de vară pentru sprijinirea cercetării 
în inteligenţă artificială, organizată la Cluj
Evenimentul are loc în Cluj-Napoca până în 22 iulie 2018. 

Această primă ediţie a (TMLSS) reuneşte, ca instructori, 19 specialişti din Europa de Est şi din centre de cercetare recunoscute în toată lumea
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Una dintre cele mai aştep-

tate trupe la Electric 

Castle 2018, London 

Grammar, şi-a anulat con-

certul pe care trebuia să-l 

susţină sâmbătă în penul-

tima zi a festivalului.

Deşi erau headlineri la 

Electric Castle, cei de la Lon-

don Grammar au anunţat că 

nu vor mai putea susţine 

concertul din cauza proble-

melor de sănătate ale solis-

tei, Hannah. Aceasta a sufe-

rit o intervenţie chirurgica-

lă, iar trupa a anulat atât 

concertul de la Electric Cast-

le, cât şi pe cel de la Colo-

urs of Ostrava, din Cehia.

„Ne pare foarte rău să 

anunţăm că, din cauza pro-

blemelor de sănătate, nu 

vom mai participa la Festi-

valul Colours of Ostrava, 

din Cehia, şi la Festivalul 

Electric Castle din Româ-

nia. Ne simţim devastaţi 

pentru că nu ne putem ţi-

ne de aceste angajamente 

şi nu vă putem vedea pe 

toţi. Sperăm să avem oca-

zia pe viitor să cântăm pen-

tru voi”, au transmis cei de 

la London Grammar.

Organizatorii Festivalu-

lui Electric Castle 2018 au 

declarat că fac eforturi pen-

tru a găsi un nou artist sau 

o trupă care să fie headli-

ner sâmbătă, deşi totul es-

te pe ultima sută de metri. 

De asemenea, aceştia au 

precizat că persoanele care 

îşi doresc să primească ba-

nii înapoi pe biletul speci-

al cumpărat pentru ziua în 

care era programat concer-

tul London Grammar trebu-

ie să trimită un e-mail pe 

adresa festivalului prin ca-

re să solicite acest lucru, 

făcând dovada că biletul nu 

a fost utilizat.

Deşi au avut nevoie de un 

singur album pentru a ajun-

ge pe locul 2 în clasamente-

le britanice, London Grammar 

(Hannah Reid, Dan Rothman, 

Dominic Dot Major) resping 

total idea succesului „peste 

noapte”. Muzica lor indie es-

te rezultatul multor experi-

mente muzicale şi ore de în-

registrări, iar faptul că pie-

sele lor au fost folosite în re-

clame celebre sau pe coloa-

na sonoră a unor seriale la 

modă a ajutat, dar nu a de-

finit parcursul trupei. De al-

tfel, de la succesul primu-

lui album, trupa a aşteptat 

4 ani pentru a lansa, anul 

trecut, cel de-al doilea al-

bum, ajuns „No 1” în topu-

rile britanice.

Una dintre cele mai aşteptate trupe de la Electric Castle şi-a anulat concertul

JP Cooper, Wolf Alice, Icona Pop și Netsky au 
urcat joi pe scena principală Electric Castle. 
Primul album semnat JP Cooper a putut fi  
ascultat în premieră la festivalul de la caste-
lul Banffy; artistul a strâns peste un milion 
de ascultări ale pieselor sale online încă di-
naintea lansării albumului, la care a lucrat 
timp de trei ani. Pentru toţi cei care au des-
coperit Wolf Alice prin hit-ul „Moaning Lisa 
Smile”, festivalierii au trăit o experienţă live 
autentică, în care cei 400.000 de waţi ai sis-
temului de sonorizare de la scena principală 
au fost folosiţi din plin.

Icona Pop vin din Suedia cu un stil muzical ce 
îmbină electro house, punk și indie pop, o 
experienţă cu siguranţă inedită în line-up-ul 
acestei ediţii, dar perfectă pentru seară plină 
de energie în care vom striga împreună: „I 
Love it!”

Ziua de joi a fost plină de nume foarte mari, 
dar unul care trebuie menţionat este cu sigu-
ranţă Netsky, nu doar pentru că vorbim de 
un superstar drum and bass care are deja la 
activ Discul de Aur, Discul de Platină și Dublul 
Disc de Platină, ci și pentru că Netsky a revi-
nit la Bonţida după show-ul de acum 3 ani.

Cum a fost joi la festival

Afl at pentru prima oară 

în România, jamaicanul 

Damian Marley – fi ul lui 

Bob Marley – s-a declarat 

fascinat de publicul 

de la Electric Castle, dar 

şi de poveştile pe care le-a 

auzit despre ţara noastră. 

Cu siguranţă, o bună 

parte din merit i se dato-

rează lui Damian „Jr. 

Gong” Marley, o legendă 

a muzicii reggae cu 4 pre-

mii Grammy la activ şi 

proiecte muzicale împreu-

nă cu artişti din cele mai 

diferite genuri, precum 

Jay-Z, Skrillex, Mick 

Jagger sau rapperul Nas.

Ce face Damian înainte 

să urce pe scenă? “De obi-

cei, înainte de show ne adu-

năm toată echipa, vorbim 

despre playlist, fumăm şi fa-

cem exerciţii de stratching. 

Acesta cred că ar fi un fel 

de ritual al nostru”, a spus 

Damian, în conferinţa de 

presă de după concert.

În show-ul care a durat 

mai bine de o oră şi jumăta-

te, singurul care l-a „eclip-

sat” pe Damian Marley – 

chiar numai pentru câteva 

momente – a fost fi ul său, 

Elijah. În vârstă de doar 8 

ani, el şi-a însoţit tatăl pe 

Main Stage pentru a trans-

mite un mesaj publicului din 

România, cântând melodia 

„I just called to say I love 

you”. A fost nevoie de doar 

câteva momente pentru ca 

versurile să fi e cântate într-un 

glas de zecile de mii de per-

soane din faţa scenei princi-

pale, într-o declaraţie reci-

procă de dragoste care a fost 

unul dintre cele mai frumoa-

se momente ale serii şi o de-

fi niţie perfectă a spiritului 

Electric Castle.

Damian Marley e un tip co-

ol, care vorbeşte despre pace, 

iubire şi marijuana.

„De câţiva ani ne dorim să 

ajungem în România, ştim că 

exista aici o anticipare pentru 

sosirea noastră, iar realitatea 

ne-a depăşit aşteptările. Am 

avut un public care a reacţi-

onat imediat la tot ceea ce le 

spuneam şi am simţit că sunt 

alături de noi, sperăm să avem 

ocazia să ne revedem cât de 

curând!”, a spus Damian Mar-

ley, afl at prima dată în Româ-

nia pentru unul din puţinele 

concerte pe care le va avea, 

anul acesta, în Europa.

Între două melodii, Jr Gong 

a vorbit despre folosirea ma-

rijuanei în scopuri medicale, 

la conferinţa de presă a spus 

deschis că a fumat un “cui”, 

prima data la 10-11 ani, fără 

să tragă fumul în piept, iar pe 

la 13-14 ani a fumat cu ade-

vărat prima “iarbă”.

Damian Marley, artist: 

„Sunt foarte mulţi oameni, 

deşi a plouat. Totul a fost 

foarte interactiv. Le spu-

neam «Ridicaţi mâinile!» şi 

toată lumea era cu mâinile 

sus, până în spate de tot. 

Chiar mi-aş dori să revin 

aici, pentru că este clar că 

foarte multă lume îmi apre-

ciază muzica. Am auzit şi 

că este un castel al lui Dra-

cula pe aici.”

Crescut de la vârsta de 3 

ani de un tată activ în mediul 

politic din Jamaica, Damian 

Marley crede că muzica este 

un mod efi cient de a lupta 

pentru schimbarea pe care ţi 

o doreşti în societate. „Muzi-

ca e un instrument al schim-

bării”, spune Damian Marley, 

„eu vorbesc despre probleme 

ale lumii de azi şi am avan-

tajul că trăiesc într-o epocă în 

care poţi comunica direct şi 

rapid cu toată lumea, prin so-

cial media. Muzica poate aju-

ta umanitatea să progreseze”.

Damian Marley a mai spus 

că speră ca oamenii să îi as-

culte muzica pe care o face 

nu pentru că este fiul lui 

Bob Marley ci pentru ceea 

ce el reprezintă.

Damian Marley la Electric Castle. 
Moştenirea de a fi copilul lui Bob Marley, droguri şi Dracula
Electric Castle 2018 a început cu un record de prezenţă: 33.000 de oameni reprezintă cel mai mare număr 
de oameni pentru prima zi de festival din toate ediţiile de până acum.

Damian Marley a ținut în priză publicul de la Electric Castle aproape 2 ore pe o ploaie torențială



8 RELIGIE  monitorulcj.ro | vineri – duminică, 20 – 22 iulie 2018

Sâmbătă, 14 iulie 2018, cre-

dincioşii Parohiei Ortodoxe 

Geaca, protopopiatul 

Gherla au marcat în mod 

festiv, în prezenţa 

Înaltpresfi nţitului Părinte 

Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei, împlinirea a 80 

de ani de la punerea pie-

trei de temelie a bisericii. 

Cu acest prilej înainte de 

săvârşirea Sfi ntei Liturghii, 

părintele Mitropolit a o 

rugăciune de binecuvânta-

re a lucrărilor ce s-au exe-

cutat în ultima.

În cuvântul de învăţătură 

ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit 

a vorbit despre râvna şi jert-

felnicia apostolică. La fi nalul 

Dumnezeieştii Liturghii, Ierar-

hul l-a ridicat la rangul de ico-

nom pe preotul paroh Horea-Ni-

culae Baciu. Domnului Cristi-

an Mureşan i-a fost acordată 

„Crucea Transilvană”, cea mai 

înaltă distincţie a Arhiepisco-

piei Clujului, pentru aportul 

adus la renovarea lăcaşului de 

cult din parohia Geaca precum 

şi pentru contribuţia materia-

lă adusă la alte biserici din 

Eparhie. Tuturor celor care au 

contribuit la înfrumuseţarea 

bisericii părintele Mitropolit 

le-a acordat distincţii şi diplo-

me de aleasă cinstire.

Zidirea bisericii cu Hramul 

adormirea maicii domnului din 

Geaca s-a inceput in toamna 

anului 1938 şi a durat vreme 

de mai bine de 20 de ani, fi ind 

puse la temelia ei în primul rînd 

truda şi credincioşia bunilor lo-

cuitori ai acestui sat, care nu 

au renunţat la măreţul lor vis, 

chiar dacă vremurile tulburi ale 

celui de-al doilea război mon-

dial şi anii vitregi de după aces-

ta i-au afectat şi pe ei. Astfel, 

în anul 1950 se săvârşeşte pri-

ma sfântă liturghie urmând ca 

în anii următori biserica să pri-

mească podoaba picturii. Dea-

bia în anul 1970 biserica va fi  

sfi nţită de către vrednicul de 

pomenire Arhiepiscop Teofi l 

Herineanu, la acea vreme fi ind 

cel mai impunător lăcaş de cult 

ortodox din zonă. Pe parcursul 

anilor s-au efectuat diferite lu-

crări de întreţinere.

Toate aceste lucrări au fost 

binecuvântate de către Înalt-

preasfi nţitul Părinte Arhiepi-

scop şi Mitropolit Andrei.

Liturghie Arhierească în parohia Geaca, la 80 de ani de la punerea 
pietrei de temelie a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”

În perioada 16-17 iulie 

2018, la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă a 

Universităţii Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca s-au desfă-

şurat probele de concurs 

pentru admiterea în ciclul 

de studii universitare de 

licenţă pentru anul univer-

sitar 2018 – 2019. Afi şarea 

rezultatelor 

a avut loc miercuri, 18 

iulie 2018. Confi rmarea 

locurilor se va face în 19, 

23 şi 24 iulie, în intervalul 

orar 9.00-15.00. Miercuri, 

25 iulie, au loc redistribui-

rile, iar joi, 26 iulie, au fost 

afi şate rezultatele fi nale.

În mijlocul viitorilor stu-

denţi s-a afl at Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte Andrei, Arhiepisco-

pul Vadului, Feleacului şi Clu-

jului şi Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, ca-

re le-a acordat arhiereasca bi-

necuvântare şi le-a adresat cu-

vinte de folos duhovnicesc.

Pentru buna desfăşurare 

a procesului de admitere, ală-

turi de conducerea facultă-

ţii s-au implicat voluntarii F-

TO, coordonaţi de domnişoa-

ra prof. dr. Teodora-Ilinca 

Mureşanu.

Pentru mai multe informa-

ţii despre procesul de admi-

tere – sesiunea iulie 2018, ac-

cesaţi următoarele link-uri: 

Admitere – Nivel Licenţă 

http://ot.ubbcluj.ro/admite-

re/licenta, Admitere – Nivel 

Master http://ot.ubbcluj.ro/

admitere/master

Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Oana Rusu

Trei proiecte dedicate săr-

bătoririi Centenarului, 

propuse de către 

Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga” Cluj, 

respectiv Filarmonica de 

Stat „Transilvania”, insti-

tuţii culturale afl ate sub 

autoritatea Consiliului 

Judeţean, vor avea asigu-

rată fi nanţarea, ca urmare 

a deciziei adoptate în 

acest sens de Comitetul 

Interministerial pentru 

Centenar.

Astfel, Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga” a obţinut spri-

jin pentru două iniţiative ce au 

în centrul lor Primul Război 

Mondial – „Primul Război Mon-

dial în 3D – fotografi i stereo-

scopice din colecţiile Bibliote-

cii Judeţene «Octavian Goga» 

Cluj”, respectiv „Primul Răz-

boi Mondial în colecţiile Bibli-

otecii Judeţene «Octavian Go-

ga» Cluj”. Primul proiect are ca 

scop editarea unui album cu 

cele 92 de fotografi i stereosco-

pice, realizate în anii 1914-1918, 

care se găsesc în format tradi-

ţional la compartimentul Co-

lecţii speciale, Memorie şi cu-

noaştere locală a bibliotecii, dar 

şi în format digital pe site-ul 

www.europeana1914-1918.eu. 

Tipărirea acestui album se ală-

tură demersurilor de punere în 

valoare şi de recuperare a dife-

ritelor mărturii din perioada 

Marelui Război, urmând ca du-

pă tipărire să fi e organizată o 

lansare de carte şi o serie de 

manifestări conexe.

Cel de-al doilea proiect al bi-

bliotecii urmăreşte organizarea 

unei serii de evenimente dedi-

cate primului Război Mondial, 

instituţia deţinând documente 

purtătoare ale unui bogat bagaj 

informaţional privind această 

perioadă istorică. De asemenea, 

biblioteca are deja o tradiţie în-

delungată şi expertiză în cola-

borarea cu unităţile şcolare din 

municipiul Cluj-Napoca – pes-

te 70 de şcoli partenere. Aceste 

elemente fundamentează iniţi-

ativa de promovare a colecţiilor 

bibliotecii şi de utilizare a aces-

tora în scop educaţional, con-

form unui comunicat al Consi-

liului Judeţean Cluj.

În ceea ce priveşte proiectul 

Filarmonicii de Stat „Transilva-

nia” – „Premiere enesciene”, 

acesta urmăreşte să marcheze 

Centenarul Marii Uniri printr-un 

concert în care vor fi  prezenta-

te, în primă audiţie mondială, 

trei lucrări ale lui George Enescu: 

„Ouverture triomphale” (1896), 

„Ahasvérus” (1896) şi poe-

mul-oratoriu „Strigoii” (1916).

Toate cele trei manuscrise se 

afl ă în posesia Muzeului „Geor-

ge Enescu” din Bucureşti, pri-

mele două fi ind în curs de tran-

scriere şi editare de către dirijo-

rul Gabriel Bebeşelea, în timp ce 

schiţele oratoriului „Strigoii” au 

fost fi nalizate de compozitorul 

Cornel Ţăranu şi orchestrate de 

compozitorul Sabin Păutza.

Oratoriul a fost înregistrat în 

luna decembrie 2017, cu 

Rundfunk Sinfonieorchester la 

Berlin, sub bagheta dirijorului 

Gabriel Bebeşelea, solişti vocali 

fi ind soprana Rodica Vică, te-

norul Tiberius Simu, baritonul 

Bogdan Baciu şi basul Alin An-

ca. Compact discul va fi  lansat 

pe 1 septembrie 2018. Acest de-

mers este dedicat compozitoru-

lui George Enescu şi, cu precă-

dere, lucrărilor sale încă netipă-

rite, şi, prin urmare, necântate, 

conform comunicatului trans-

mis de Consiliul Judeţean Cluj.

Proiecte culturale dedicate 
sărbătoririi Centenarului, 
la Cluj-Napoca

25 de copii au participat în 

perioada 9-13 iulie, între 

orele 17.00-19.00, 

la o tabără organizată 

de parohia clujeană 

„Sfântul Arhidiacon Ştefan”. 

În cadrul taberei au avut 

loc activităţi educative şi re-

creative. Cei 25 de partici-

panţi au învăţat rugăciuni 

şi povestiri religioase, au lu-

at parte la ateliere de crea-

ţie, concursuri sportive, jo-

curi de interior şi de exte-

rior şi discuţii pe diferite te-

me. La sfârşitul taberei, toţi 

copiii şi voluntarii au fost 

premiaţi cu diplome. Tabă-

ra de zi a fost organizată 

sub coordonarea parohului 

Mircea Bugnariu, a preotu-

lui Cosmin Trif şi a coordo-

natoarei de grup Teofana 

Nicoară, conform Arhiepi-

scopiei Vadului, Feleacului 

şi Clujului.

Tabără în parohia clujeană 
„Sfântul Arhidiacon Ştefan”

Cezar Marksteiner-Ungureanu

Mai puţin mediatizată la 

noi, decizia CEDO în cazul 

Lautsi şi alţii împotriva Itali-

ei, din anul 2011, a stabilit ca-

racterul nediscriminatoriu al 

crucii în sălile de clasă. Înal-

ta Curte Europeană din Stras-

bourg a respins pretenţia acu-

zării, a lui Lautsi, conform că-

reia au fost încălcate conco-

mitent dreptul fundamental 

al libertăţii de conştiinţă (art. 

2), şi cel privind persecuţia 

religioasă (art. 14). Concret, 

hotărârea CEDO dă dreptul 

Italiei (nu Bisericii) să expu-

nă în continuare crucea în cla-

sele şcolilor de stat.

Merită să reluăm, chiar şi 

pe scurt, argumentul eclesial 

pentru care prezenţa simbo-

lurilor religioase în sălile de 

clasă ar trebui să fi e încadra-

tă legal. Pledoaria Italiei în-

clină pentru concentrarea pre-

stigiului crucii în sintagma de 

„specifi citate naţională”, de-

rivată din „dezvoltarea istori-

că, culturală şi teritorială a 

Italiei şi din ataşamentul în-

rădăcinat şi de lungă durată 

pentru valorile catolicismu-

lui”. Adaptat spaţiului nostru 

eclezial, creştin-ortodox, ar-

gumentul „specifi cităţii naţi-

onale”, ca fi ind îndreptat din-

spre secular spre religios, for-

mulat în aceeaşi formă, pe 

acelaşi ton, doar că dinspre 

religios spre secular, devine 

destul de neadaptat. Chiar cu 

un uşor iz pasional de (re)le-

gitimare politică. Până la ur-

mă, mesajul Bisericii pentru 

fi ii ei este că trebuie să accep-

te crucea sau icoanele în să-

lile de clasă întrucât acestea 

exprimă specifi cul de cultură, 

artă şi de istorie al unei ţări? 

În această optică, care mai es-

te diferenţa între drapelul Ro-

mâniei şi Sf. Cruce? Cred că 

asupra acestui aspect trebuie 

încă să mai dezbatem.

Fără a nega contribuţia pe 

care Ortodoxia locală a avut-o 

în formarea şi evoluţia ţării 

noastre, cred că ar fi  util să 

trecem din palierul istoric, în 

cel al eticii sociale pentru a 

găsi un răspuns mai pertinent 

faţă de ceea ce s-a formulat 

în această dezbatere. Dacă ne 

uităm în Noul Testament, eto-

sul creştin a fost exprimat de 

Sf. Pavel prin instrumentali-

zarea conceptului de „cruce” 

din metafora formulată în Gal 

2, 20: „m-am răstignit împre-

ună cu Hristos”. Astfel că eti-

ca creştină, chiar de la teme-

lia ei istorică, începe prin asu-

marea asimetrică a etosului 

„împreună răstignirii” cu Hris-

tos, pentru ca mai departe, în 

virtutea acestei spiritualităţi, 

să modeleze societatea în ca-

re s-a manifestat, prin contri-

buţia imensă la dezvoltarea 

culturii, artei şi a istoriei lo-

cale sau regionale.

În modernitatea specifi că 

nouă, şansa aceasta rămâne 

cu atât mai mult cu cât Româ-

nia este un stat secular, bazat 

pe principiul neutralităţii reli-

gioase. Aceste două concepte 

de „stat secular”, respectiv „ne-

utralitate religioasă” nu în-

seamnă că statul este împotri-

va religiei. Din contră, cred că 

statul secular, în care autori-

tatea politică nu mai este legi-

timată prin cea religioasă, fă-

când practic din Biserică un 

fel de stăpânitor absolut al is-

toriei, dă şansa religiei să se 

afi rme în mod independent, 

prin ea însăşi, transparent, în 

virtutea angajamentului soci-

al pe care îl are cu statul (pen-

tru România: Legea 489/2006). 

De asemenea, principiul neu-

tralităţii statului, nu se con-

fundă cu principiul laicităţii, 

ci presupune distanţarea, din 

partea statului, faţă de propo-

văduirea determinată şi exclu-

sivistă a oricărei religii. Prin 

aceasta, statul permite prezen-

ţa simbolurilor religioase în 

spaţiul public, însă nu se ames-

tecă în promovarea lor. Pre-

zenta crucii în spaţiul public 

nu obligă pe nimeni la cinsti-

rea ei, sau la studiul obligato-

riu al religiei (simbol religios 

pasiv). Or, dat fi ind faptul că, 

într-o oarecare măsură, inclu-

siv conceptele de „seculariza-

re” şi „neutralitate” au ceva 

de datorat creştinismului, cred 

că privirea noastră ar trebui să 

se îndrepte către cauza proble-

mei, nu către efectele ei. Adi-

că, prezenţa crucii în sălile de 

clasă ar trebui să refl ecte eto-

sul nostru creştin care a făcut 

posibilă experierea cadrelor so-

cietăţii în care ne manifestăm, 

cu achiziţiile ei bimilenare.

În concluzie, cred că din 

sfera de-secularizării valori-

lor moderne ar trebui să vină 

răspunsul Bisericii faţă de pre-

zenţa simbolului primordial 

al creştinismului în sălile de 

clasă. Nu ca pe un serviciu 

pe care statul i-l face religiei, 

ci ca pe o constatare sinceră 

pe care „stăpânitorul zilei” o 

face faţă de propria sa deve-

nire istorică. Pentru argumen-

tul Bisericii, crucea este ex-

presia specifi cităţii sale etice 

şi teologice care repune în fa-

ţa ochilor noştri statutul de 

„împreună răstigniţi” cu Hris-

tos. De aici, din acest etos ca-

re încă există, porneşte în is-

torie împlinirea unei dorinţe, 

anume cea de constituire a u-

nei Europe creştine, nu a u-

nei societăţi atee.

Crucea în sălile de clasă
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PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al 
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 

având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 
2-4, înmatriculată la Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj sub 
nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare RO201373, în-
trunit în ședinţa de lucru la sediul societăţii, în data de 
18.07.2018, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor (AGEA) pentru data de 22.08.2018, ora 11:00, 
la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscriși în Registrul ac-
ţionarilor la sfârșitul zilei de 13.08.2018 considerată data de 
referinţă și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul 
adunării generale.

În cazul în care la data de 22.08.2018 nu se îndeplinesc con-
diţiile de cvorum, ședinţa AGEA se va desfășura în data de 
23.08.2018, ora 11:00, în acelasi loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionari-
lor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii TRANS-
FEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, inregistrată la ORC sub nr. 
J12/1530/2012, CIF RO26565289, de la valoarea de 100.000 
lei până la maxim valoarea de 9.100.000 lei, cu o sumă de pâ-
nă la 9.000.000 lei, prin emiterea de noi părţi sociale, fi ecare 
cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială, în schimbul 
conversiei creanţelor certe, lichide și exigibile ale asociaţilor a-
supra societăţii TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părţi soci-
ale noi emise.

2. Aprobarea participării societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE 
S.A. la majorarea capitalului social al societăţii TRANSFEROVI-
AR CĂLĂTORI S.R.L. cu valoarea maximă de 4.610.000 lei, în 
schimbul alocării de părţi sociale noi emise, fi ecare având o va-
loare nominală de 100 lei, ca urmare a conversiei creanţei de-
ţinută de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. asupra TRANSFEROVI-
AR CĂLĂTORI S.R.L. în părţi sociale noi emise, pe baza Rapor-
tului de expertiză contabilă extrajudiciară intocmit de expert 
contabil Marian Ramona Laura.

3. Aprobarea delegării către Consiliul de administraţie a exer-
ciţiului atribuţiilor majorării capitalului social al societăţii TRANS-
FEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. și a fi nalizării majorării de capital, 
pentru semnarea Actului constitutiv actualizat din partea aso-
ciatului REMARUL 16 FEBRUARE S.A. și respectiv pentru înde-
plinirea tuturor formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a 
hotărârii AGEA ce se va adoptata.

4. Aprobarea datei de 11.09.2018 ca "Dată de Înregistra-
re", respectiv data care servește la identifi carea acţionarilor a-
supra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 
10.09.2018 ca ex date.

5. Aprobarea mandatarii Președintelui consiliului de admi-
nistraţie/ președintelui de ședinţă, să semneze în numele acţi-
onarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de 
hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societăţii Poptean 
Carmen Ramona să întocmească toate formalităţile legale ne-
cesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: pu-
blicarea în Monitorul Ofi cial al României, depunerea/ridicarea 
de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operaţiunilor de în-
registrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului Cluj și 
oriunde ar fi  necesar.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la pu-
blicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al României să in-
troducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de ho-
tărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi  incluse pe ordi-
nea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi numai în 
scris, documentele fi ind transmise prin servicii de curierat/prin 
mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până 
la data de 19.08.2018, printr-un înscris care va fi  transmis în 
original la sediul societăţii, prin orice formă de curierat, cu con-
fi rmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, pro-
curile speciale, proiectele de hotărâri pot fi  consultate și procu-
rate de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.remarul.eu, 
începând cu data de 20.07.2018.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea gene-
rală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin 
corespondenţă și își vor dovedi calitatea în condiţiile și cu docu-
mentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, 
precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Re-
prezentarea acţionarilor se poate face și prin alte persoane de-
cât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei persoane 
pentru reprezentare în adunarea generală și conţine instrucţi-
uni specifi ce de vot din partea acţionarului care o acordă.

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

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în 
original la sediul societăţii sau prin mijloace electronice, a-
vând atașată semnătura electronică extinsă, până la data 
de 19.08.2018. În același termen buletinele de vot prin co-
respondenţă completate și semnate de acţionar se vor de-
pune la sediul societăţii personal sau prin poștă recoman-
dat cu confi rmare de primire pe care să fi e trecută adresa 
expeditorului (acţionarului). 

Președinte Consiliul de Administrație
dl. Băncilă Virgiliu

Consorţiul format din:

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

Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, 
nr. 43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 Instalatii SA (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în 
Registrul Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa 
camerei de consiliu din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, afl at pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:
  bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 

988.236,72 lei + TVA;
 bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 1.163.931 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 10.08.2018, ora 15.00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, 

str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei de 
participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași 
condiţii în data de 17.08.2018, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul 
societăţii ce fac obiectul valorifi cării.

Cluj-Napoca          SOLVENDI S.P.R.L.
18.07.2018                    Asociat coordonator
          Av. Marius Grecu

Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
 Asociat coordonator

 Av. Mihai Popa

Consorţiul format din:

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

Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, 
nr. 43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 Instalatii SA (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:

• Teren în suprafaţă de 6.008 mp înscrise în Cartea Funciară nr. 50159 Cuzdrioara, situat în Cuzdrioara, Platforma CCH 
Dej, jud. Cluj – preţ de pornire 94.930 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 10.08.2018, ora 15.00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bu-
nului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiţii în data de 17.08.2018, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

Cluj-Napoca          SOLVENDI S.P.R.L.
18.07.2018                     Asociat coordonator
          Av. Marius Grecu

Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Mihai Popa
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Cu profundă durere în sufl et anunţăm că a trecut 
în nefi inţă cel care a fost

frate, rudă și bun prieten

GUNDISCH FERENC.
S-a stins din viaţă în data de 17 iulie 2018, la 
vîrsta de 77 de ani, după o scurtă suferinţă.

Înmormăntarea va avea loc vineri, 20 iulie 2018, 
ora 13.00, la Capela Cimitirului Central 

(Házsongard).

Să-I fi e memoria binecuvântată, odihnească-se 
în pace.

Familia îndurerată.

DECESE

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

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

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

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

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 92 
mp suprafaţă construită, 78 mp 
utili, 2 băi, nemobilat, et. 1/3, 
contorizare individuală, C.T. pro-
prie, necesită zugrăveală, în preţ 
garaj individual, loc parcare, preţ 
132000 euro. Nu se acceptă in-
termediari. Tel. 0771-136002. 
(7.7)

CASE/CABANE

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ Vând teren în suprafaţă de 
1800 mp, în Florești, vis-à-vis de 
blocurile ANL. Terenul este întă-
bulat, prea mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare 
la telefon 0746-402720. (7.7)

¤ Vând teren arabil în satul Câm-
penești, com. Apahida, supr. 

5800 mp, preţ 15 euro/mp. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0758-051260. (7.7)

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

¤ 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.

¤ 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.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 mp, 
preţ 20 euro/mp, negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 

0745-182440.

¤ 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.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

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

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte, ofer 1200 RON/lună. Aș-
tept oferte la tel. 0741-455348. 
(3.15)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb apartament cu 2 
camere, situat pe str. Taberei, cu 
apartament cu 2 camere în zona 
Plopilor, Calvaria. Pentru alte de-
talii sunaţi la tel. 0726-458249. 
(7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

SERVICII

SC RUF STEEL GLOBAL SRL

Firmă serioasă executăm 

la cerere acoperișuri din 

țiglă metalică + accesorii, 

orice reparație, urgent.

Tel:  0746 853 091

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la uti-
laje de tâmplărie. Informaţii la tel. 
0741-192255 sau 0727-701469.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Ofer servicii complete de conta-
bilitate, salarizare, resurse uma-
ne, consultaţă pentru cei ce do-
resc să înceapă o afacere în Cluj, 

acte înfi inţare PFA, II, SRL-D, SRL, 
deschidere puncte de lucru, mă 
deplasez și la sediul dvs. Informa-
ţii la tel. 0757-511763. (6.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, 1400 
cmc, pentru Dacia 1400 și alte 
piese pentru direcţie. Informaţii 
la tel. 0726-458249. (7.7)

AUTO-MOTO

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

ELECTRO

¤ Vând trimmer RTT 29 Profesio-
nal, nou, adus din Germania, 800 
W, lăţimea de tăiere 29 cm, fi rul se 
reglează automat, preţ 220 RON. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-955625. (7.7)

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

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (3.15)

CĂRŢI

¤ Vând 2 cataloage: Plantele că-
minului tău – Ghid de îngrijire a 
plantelor de interior, 396 pliante 
și Grădinărit în orice anotimp, 
252 pliante. Informaţii la tel. 
0744-479172. (3.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (3.7)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (3.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (3.20)

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

UZ CAZNIC

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

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru 
vană, oglindă cu ramă, suporturi, 
dulăpior cu trei uși cu oglinzi, 
chiuvetă din inox cu baterie pen-
tru bucătărie. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(7.7)

MESAJ

PIERDUT portofel cu 
acte, buletin și 2 carduri 
de sănătate pe numele 

ROMAN CORNEL, 
sat Ghiolt, comuna 

Aluniș nr. 94.

Găsitorul rog să sune la nr. 
tel. 0744-540420. 

MOBILIER

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii suplimen-
tare la tel.0741-028813. (7.7)

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-955625. (7.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 
și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0744-955625. (3.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0744-479172. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu fund 
rigid TEGO, sarcinî 250 kg, cu vâs-
le, pompă, douî scaune pneuma-
tice și mototr electric, nou, toate 
marca SAYLOR, preţ 700 RON, 
negociabil. Informaţii suplimenta-

re la tel. 0744-479172. (3.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (7.7)

¤ Vând covor cu chenar și meda-
lion, culoare fond bej cu grenă și 
negru, cu dim. 3,50 x 2,50 m, 
strare foaret bună, preţ 30 RON/
mp. Penttru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0744-309401. (7.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (7.7)

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

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (7.7)

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ 15 RON/
buc. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

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

PIERDERI

¤ Pierdut legitimatie student pe 
numele Baciu Lucian-Iulian, 
USAMV Cluj-Napoca, Facultatea 
de Horticultura. O declar nula.

ANUNT DE MEDIU

¤ Agenţia pentru Protecţia Me-
diului Cluj anunţă decizia de emi-
tere a autorizaţiei integrate de 
mediu pentru S.C. WIENERBER-
GER SISTEME DE CĂRĂMIZI S.R.L. 
„FABRICĂ DE PRODUCERE CĂRĂ-
MIZI CERAMICE PRIN ARDERE, TIP 
POROTHERM“, din comuna Trite-
nii de Jos, localitatea Triteni Colo-
nie, DJ 150, nr. 198, județul Cluj. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, județul Cluj, 
fax: 0264 410716, e-mail: offi -
ce@apmcj.anpm.ro, în termen 
de 30 de zile de la data apariţiei 
anunţului.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 45 de ani, azi, 
transmitem

Domnului Vasile Moceanu
Un calduros și sincer

La mulţi ani!
Să ne trăiești, mestere !!!

Rodica, Nicu, Vali și Cristi

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

MOCHETA –COVOARE- TRAVERSE- MOCHETA –COVOARE- TRAVERSE- 
LINOLEUMLINOLEUM

Loc Gilău, str. Someșul  Rece, nr. 1254, jud Cluj

ORAR: L-V 9-17

Comenzi și informații la tel: 0740-093.022 
(depozit) 0264-371.161 (birou)

Comenzile se pot face pe noul nostru 
MAGAZIN ON-LINE www.mochetacovoare.ro

EXPEDIEM PRIN CURIER.
Clujenii benefi ciază de livrare gratuită indiferent 

de cantitate.

Oferim servicii de montaj și surfi lare mochete.

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CLUJ-NAPOCA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

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

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa:  in data de 13 august 2018 ora 10.00
- Proba practica: in data de 14 august 2018 ora 11.00
- Proba interviu : in data de 15 august 2018 ora 11.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

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

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

Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes –Tisa , str.Vanatorului nr.17 din Cluj –Napoca 
sau la Sistemul de Gospodarire al Apelor Cluj-Napoca cu 
sediul in localitatea Cluj-Napoca , str.Donath nr.157/A 
judetul Cluj ,a dosarelor de participare la concurs este in 
data de 09 august 2018 ora 10,00 .

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

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

Prezentul anunt indeplineste prevederile OUG nr.90/2017.

ANUNŢ DE ANGAJARE

In conformitate cu Ordinul nr. 5625 din 31 august 2012,
Centrul de concurs Grădiniţa cu P.P. Panda 2,

scoate la concurs următoarele posturi didactice vacante:
EDUCATOARE – 15 posturi

(Programă aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5620/2010)

Concursul va avea loc în perioada 27 – 29 august 2018, 
orele 09:00-11:00 – proba practică și în data de 30 august 
2018, ora 09:00 – proba teoretică (lucrare scrisă la disciplina 
postului) la sediul Gradiniţei cu P.P. PANDA 2, str. Zaharia 
Stancu, nr. 25, Cluj-Napoca.

Inscrierile și depunerea dosarelor se vor face la secretariatul 
Gradiniţei cu P.P. PANDA 2, str. Zaharia Stancu, nr. 25, 
Cluj-Napoca, zilnic între orele 09:00 – 15:00, în perioada 
23 iulie – 10 august 2018.

Dosarul de înscriere va cuprinde:
1.  Cerere de înscriere – model tipizat la secretariatul 

grădiniţei;
2. Copie atestat de limba germană sau engleză;
3.  Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă 

și certifi cat profesional (ultimul pentru absolvenţii 
liceului pedagogic). Absolvenţii promoţiei curente vor 
prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia 
de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să 
rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de 
absolvire a facultăţii/școlii postliceale/liceului 
pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de 
studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a 
frecventat și promovat modulul pedagogic;

4.  Copii de pe certifi catele de obţinere a gradelor didactice; 
(dacă este cazul);

5. Copii de pe certifi catele de naștere și căsătorie (pentru 
solicitanţii care și-au schimbat numele);

6. Copie a deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii 
de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

7. Copie de pe fi la din buletinul sau cartea de identitate 
cu domiciliul;

8. Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în 
învăţământ (dacă este cazul);

9.  Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru 
a preda în învăţământ;

10.  Declaraţie pe propria răspundere că nu desfășuraţi 
activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice 
și nu aţi fost îndepărtat/ă din învăţământ pentru 
motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească 
defi nitivă de condamnare penală.

Informaţii suplimentare se pot obţine direct la secretariatul 
grădiniţei sau tel. 0772 240 352, e –mail. secretariat2@
scoalapanda.ro. 

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al  
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 03 iulie 2018, in Cluj Napoca, 
str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitației. 

În caz de neadjudecare, licitațile se vor repeta în datele 
de, 10 iulie 2018, 17 iulie 2018, 25 iulie 2018 și 31 iulie 
2018 în aceleași condţii.Informații suplimentare se pot 
obține la tel :  0264/432.603
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Halep: Îmi doresc 
să câştig o medalie 
la Olimpiadă şi 
trofeul Fed Cup
Simona Halep a devenit prima ju-
cătoare din România care a ajuns 
pe locul 1 WTA și a doua, după 
Virginia Ruzici, care a cucerit un ti-
tlu de Grand Slam, la Roland 
Garros. Decizia lui Halep de a nu 
fi  prezentă la Jocurile Olimpice de 
la Rio de Janeiro, în 2016, a dat 
naștere la numeroase controver-
se, dar jucătoarea de 26 de ani e 
decisă să se revanșeze peste 2 
ani, la Tokyo. Mai mult decât atât, 
Simona își dorește și trofeul Fed 
Cup, alături de echipa României, 
care a revenit în Grupa Mondială, 
urmând să-și afl e adversara din 
primul tur al ediţiei 2019 pe 24 
iulie. "Îmi doresc să câștig o me-
dalie la Olimpiadă și trofeul Fed 
Cup. Nu e ușor la Fed Cup. Noi, 
jucătoarele de la echipă, trebuie 
să fi m unite, să ne transmitem 
energie pozitivă. E greu să te 
adaptezi pentru că joci foarte pu-
ţin. La Fed Cup am jucat mereu 
bine când am fost sănătoasă. 
Chiar sunt recunoscătoare compe-
tiţiei, pentru că m-a ajutat să câș-
tig la Roland Garros", a declarat 
Simona Halep, într-un interviu 
pentru Eurosport.

Bulgaria găzduieşte 
campionatul 
balcanic de atletism
Orașul Stara Zagora din Bulgaria 
găzduiește în perioada 19-22 iu-
lie Campionatele Balcanice de 
Atletism destinate seniorilor. 
Federaţia Română de Atletism 
face deplasarea în Bulgaria cu o 
delegaţie formată din 69 de per-
soane, dintre care 54 de sportivi, 
14 antrenori și un maseur. De la 
Clubul Sportiv Universitatea Cluj 
vor participa trei atleţi, însoţiţi de 
antrenorii Vasile Bogdan și Vasile 
Boboș. Sanda Belgyan va partici-
pa la proba de 400 m garduri și 
cu ștafeta de 4×400 m. Din șta-
fetă mai face parte și atleta uni-
versitară Camelia Gal.

Mihai Stoica vorbeşte 
despre schimbările 
de la FCSB
Directorul sportiv al celor de la 
FCSB, Mihai Stoica, a vorbit des-
pre campania de transferuri a 
roș-albaștrilor din această vară. 
FCSB i-a adus doar pe Moruţan 
și Qaka, în timp ce Daniel 
Benzar și Jakolis au revenit după 
împrumuturi. Chiar dacă până 
acum campania de achiziţii făcu-
tă de FCSB nu se poate compara 
cu cele din trecut, Mihai Stoica 
dă asigurări că echipa e puterni-
că și se poate bate de la egal la 
egal la titlu cu campioana CFR 
Cluj. "Nu se poate crea o echipă 
competitivă dacă aducem în fi e-
care an 5 jucători, 8 jucători, 15 
jucători. Vreau să facem cât mai 
puţine transferuri. Cred că sun-
tem foarte bine. Vi se pare că 
nu ne-am mișcat deloc? Am citit 
și asta. Au venit Moruţan, Qaka, 
Daniel Benzar și Jakolis. Urcă și 
jucători de la Academie. S-a vor-
bi de Ianis Stoica. Se va vorbi și 
de Cristian Dumitru, care va face 
17 ani în decembrie. Așa cum 
am spus de Man, care la 20 de 
ani a ajuns la echipa naţională, 
veţi auzi și de Cristian Dumitru", 
a explicat Mihai Stoica într-o 
conferinţă de presă.

Pe scurt

Echipele de junioare şi 

juniori ale României au 

obţinut medaliile de 

bronz la Campionatele 

Europene de tenis de 

masă pentru cadeţi şi 

juniori de la Cluj-Napoca.

În întrecerea junioarelor, 

România a dispus în sferturi 

de Serbia cu scorul de 3-2, 

prin punctele reuşite de An-

dreea Dragoman, Andreea Hu-

duşan şi Tania Plăian. Drago-

man a dispus cu 3-0 de Tija-

na Jokic, dar a cedat în faţa 

Sabinei Surjan cu 1-3. Tania 

Plăian a fost învinsă de Sur-

jan cu 3-1, dar a învins-o pe 

Jokic cu 3-1. Andreea Hudu-

şan a întrecut-o pe Andjela 

Menger cu 3-2.

În semifi nale, România, 

antrenată de Petre Arnăutu 

şi Felicia Coneschi, a fost în-

vinsă de Rusia cu 3-0. Andre-

ea Dragoman a fost întrecu-

tă de Anastasia Koliş cu 3-1, 

Tania Plăian a pierdut cu 0-3 

în faţa Mariei Tailakova, în 

timp ce Andreea Huduşan a 

fost învinsă de Kristina Ka-

zanţeva cu 3-1.

Echipa de juniori a Româ-

niei s-a impus în sferturi în 

faţa Belgiei cu 3-1. Cristian 

Pletea a pierdut cu 2-3 în fa-

ţa lui Olav Kosolosky şi a câş-

tigat cu 3-1 în faţa lui Laurens 

Devos, Rareş Şipoş s-a impus 

cu 3-0 în faţa lui Devos, iar 

Dragoş Oprea l-a învins pe 

David Comeliau cu 3-1.

În semifi nale, jucătorii an-

trenaţi de Mădălin Ionaşcu şi 

Alexandru Gheorghe au ce-

dat cu 2-3 în faţa Rusiei. Punc-

tele tricolorilor au fost adu-

se de Rareş Şipoş, 3-2 cu Vla-

dimir Sidorenko, şi Cristian 

Pletea, 3-0 cu acelaşi Sido-

renko. Lev Kaţman i-a învins 

atât pe Cristian Pletea, cu 3-1, 

cât şi pe Rareş Şipoş, cu 3-0. 

Dragoş Oprea a pierdut, la 

rândul său, în faţa lui Maksim 

Grebnev, cu 1-3.

Echipa de cadete a ţării 

noastre, în sferturi, au dis-

pus cu 3-0 de Polonia, Luci-

ana Mitrofan obţinând o vic-

torie cu 3-2 în faţa polone-

zei Elzbieta Kwiatkowska, 

Elena Zaharia a dispus cu 

3-2 de Anna Brzyska, iar Za-

haria şi Mitrofan au învins 

la dublu perechea Katarzy-

na Krolikowska/Elzbieta Kwi-

atkowska cu 3-0.

În semifi nale, jucătoarele 

antrenate de Marian Filipaş şi 

Cristian Podar au învins Fran-

ţa cu 3-0. Elena Zaharia a în-

trecut-o pe Charlotte Lutz cu 

3-0, Luciana Mitrofan a dis-

pus de Prithika Pavade cu 3-1, 

iar Zaharia şi Mitrofan au câş-

tigat la dublu cu 3-2 contra 

cuplului Prithika Pavade/

Chloe Chomis.

Cadeţii au pierdut primul 

meci pentru locurile 9-16 cu 

Ungaria, scor 2-3. Mate Ocsai 

l-a învins pe Darius Movileanu 

cu 3-0, Andrei Tomică a dispus 

cu 3-0 de Erik Huzsvar, la du-

blu Movileanu şi Tomică au 

dispus cu 3-1 de Ocsai şi Huzs-

var, Ocsai l-a întrecut cu 3-1 pe 

Tomică, iar Movileanu a fost 

învins de Huzsvar cu 3-2.

În partida pentru poziţii-

le 13-16, România a câştigat 

cu 3-1 în faţa Olandei. Ga-

brielius Camara a dispus cu 

3-1 de Tomică, Movileanu 

s-a impus cu 3-0 în faţa lui 

Barry Berben, la dublu To-

mică şi Movileanu au între-

cut cu 3-1 cuplul Camara/

Berben, iar Tomică l-a depă-

şit cu 3-1 pe Berben.

Tenis de masă: echipele de juniori ale României 
au cucerit bronzul la Europenele de la Cluj

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj a dezvăluit noile 

seturi de echipamente, fur-

nizate de acelaşi sponsor 

tehnic ca în sezonul prece-

dent, Joma.

„Anul acesta am reuşit să 

obţinem deja un prim trofeu, 

în continuare dorim să bifăm 

fi ecare obiectiv propus. Aveam 

nevoie de un lot valoros, ast-

fel că toţi jucătorii pe care 

i-am adus sunt fotbalişti im-

portanţi, care au jucat pentru 

naţionalele ţării lor”, a decla-

rat directorul sportiv al cluje-

nilor, Bogdan Mara.

„Probabil vom mai face 
un transfer”

„Sunt foarte multe me-

ciuri, se joaca la trei zile si 

trebuie sa avem dubluri de 

aceeasi valoare pe toate pos-

turile. In atac i-am adus pe 

De Luca si Tambe, la mijloc 

pe Males, l-am readus pe Ma-

nea si am mai adus un fun-

das maghiar care va fi  foar-

te util. Si probabil ca vom 

mai face un transfer. Este 

vorba despre un fundas cen-

tral. Lotul este mai bun ca 

anul trecut si Edi Iordanescu 

este un antrenor foarte bun. 

M-am convins foarte rapid 

de acest lucru. Ne axam mai 

mult pe posesie acum. Daca 

mai aducem un fundas cen-

tral, lotul este perfect”, a 

spus Iuliu Muresan, citat de 

ProSport.

„Starea de spirit 
este bună la echipă”

Antrenorul echipei din 

Gruia, Edi Iordănescu cere 

un transfer şi anunţă pe ce 

post campioana este defi ci-

tară. Iordanescu jr. a vorbit 

şi despre mişcarile de trupe 

din această vară, precum şi 

despre lupta la titlu.

"Suntem în faţa debutului 

în campionat, e bine că sta-

rea de spirit este bună la echi-

pă, e bine că am reuşit să 

aducem un nou trofeu în vi-

trina clubului. E bine că ple-

căm cu dreptul în acest se-

zon, ne dă încredere, entuzi-

asm, ne dă elan. Ne aştep-

tăm la un joc foarte difi cil. 

Să nu uităm ce s-a întamplat 

anul trecut. În trei jocuri CFR 

nu a reuşit să câştige nicio 

partidă. Cu puţină şansă, echi-

pa din Botoşani putea să prin-

dă play-off-ul. Îl respect 

enorm pe Costel Enache, un 

antrenor foarte implicat, un 

om pe care personal îl res-

pect foarte mult.

E important să debutăm 

cu victorie în campionat, să 

debutăm în faţa suporterilor 

cu victorie, mai ales că vine 

dubla din Champions Lea-

gue, un duel foarte echilibrat. 

Avem nevoie să începem cu 

o stare de spirit corectă", a 

spus Edi Iordănescu, într-o 

conferinţă de presă.

CFR va juca în echipamente noi
CFR Cluj va juca în echipamente noi din următorul sezon al Ligii I, care va începe vineri.

Echipamentele sunt furnizate de acelaşi sponsor tehnic ca în sezonul precedent, Joma
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