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ACTUALITATE

Cursele aeriene Cluj– Iaşi 
vor fi reluate de pe Aeroport
Din 11 iunie, compania aeriană Tarom va 

începe operarea de zboruri interne între 

Cluj-Napoca şi Iaşi. Pagina 2

CULTURĂ

Istoricul Ioan Aurel Pop 
vorbeşte despre Unire
„Nimeni nu iubea românii să ne pună pe tavă 

un asemenea cadou”, spune istoricul. Pagina 6

ACTUALITATE

Peste 100 de mii de pelerini 
la Rusaliile de la Şumuleu Ciuc
Printre participanţii la slujba de Rusalii s-a 

numărat şi preşedintele Ungariei. Pagina 4

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro

ACTUALITATE

Limbaj de primar. Locuitorii din 
Florești, „animale” și „nenorociți”

ADMINISTRATIE

Compania de Drumuri, în control 
pe Autostrada Sebeş-Turda

O masă şi nişte băncuţe dis-
truse au fost un motiv sufi cient 
pentru ca primarul Horia Şulea 
să se dezlănţuie împotriva fl o-
reştenilor pe care îi numeşte 
„animale” şi „nenorociţi”.

„Ce spuneţi dragii mei 
dragi, oare mai merită să in-
vestim pentru comunitate pen-
tru a petrece în condiţii decen-
te timpul liber? Nu pot să cred 
că printre noi pot vieţui ase-
menea animale care nu au pic 
de respect faţă de efortul şi 
banul public! Dragi floreşteni, 
apelez la ajutorul dumnea-
voastră să îi găsim pe aceşti 
nenorociţi şi să îi punem la 
plată, pentru că în opinia mea, 
de banul public au dreptul să 

beneficieze doar acei cetăţeni 
care dau dovadă de respect fa-
ţă de eforturile administraţiei 
publice pentru a crea condiţii 
normale de viaţă pentru ma-
rea majoritate civilizată a flo-
reştenilor!”, a scris Şulea pe 
Facebook.

Noul director general al Com-
paniei Naţionale de Administra-
re a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR), Narcis Neaga, a vizi-
tat vineri, în prima săptămână 
de la preluarea mandatului, şan-
tierele aferente celor patru lo-
turi ale Autostrăzii Sebeş-Tur-
da, arată un comunicat trans-
mis de companie.

„Loturile 3 şi 4 sunt cele mai 
avansate în ceea ce priveşte gradul 
de execuţie, urmând ca acestea să 
fi e recepţionate în momentul în ca-
re îndeplinesc toate condiţiile im-
puse de prevederile contractuale”, 
precizează comunicatul.

CNAIR menţionează că „se fac 
eforturi pentru ca cele două lo-
turi să fi e recepţionate în termen 

cât mai scurt, inclusiv în ceea ce 
priveşte soluţionarea probleme-
lor care vizează interpretarea tes-
telor de calitate a lucrărilor”.

„Decizia privind momentul 
deschiderii acestor două loturi 
se va lua la centru, după ana-
liza tuturor documentelor pre-
zentate de experţi”, arată co-
municatul.

Narcis Neaga a preluat con-
ducerea CNAIR SA din 12 mai, 
după ce fostul director general, 
Ştefan Ioniţă, a solicitat Consi-
liului de Administraţie să ia act 
de faptul că la expirarea man-
datului său solicită să revină 
pe funcţia de director al Direc-
ţiei Tehnice şi Calitate, deţinu-
tă anterior.

PUBLICITATE

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

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Studente din Cluj moarte în accident feroviar. 
Funcționau sau nu semnalele luminoase?

Zilele Clujului au reunit clujeni și vizitatori în fiecare zi de festival. 
Aceștia au participat și s-au bucurat de concertele, spectacolele de teatru, 
atelierele creative, demonstrațiile culinare, concursurile și jocurile 
care au avut loc în peste 30 de locuri din oraș. Pagina 7

Zilele Clujului 2018, la final

200.000 de spectatori în 3 zile de festival
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10°/16° Variabil
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SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 
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Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  
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Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj 

anunţă că începând cu 

data de 11 iunie, compa-

nia aeriană Tarom va 

începe operarea de zbo-

ruri interne între 

Cluj-Napoca şi Iaşi.

Compania va pune la dis-

poziţia pasagerilor care aleg 

să călătorească de pe Aero-

portul Cluj, 3 frecvenţe săp-

tămânale, în zilele de luni, 

miercuri şi vineri, legând Ia-

şiul de Cluj-Napoca prin-

tr-un nou zbor direct ope-

rat cu aeronave ATR 42-500, 

contribuind astfel la dezvol-

tarea relaţiilor turistice, e-

conomice şi de afaceri din-

tre cele 2 oraşe.

Legăturile aeriene ce vor 

conecta două dintre cele mai 

importante oraşe ale Români-

ei, vor fi  operate după urmă-

torul program:

luni – RO746 IAS 14:55 – 

16:15 CLJ / RO745 CLJ 13:15 

– 14:30 IAS

miercuri, vineri – RO746 

IAS 19:00 – 20:20 CLJ / RO745 

CLJ 17:20 – 18:35 IAS

Pasagerii care vor călă-

tori spre această destinaţie 

îşi pot rezerva bilete de pe 

site-ul companiei, cât şi prin 

agenţiile proprii şi partene-

re TAROM.

Pasagerii zborurilor TAROM 

benefi ciază de: transport gra-

tuit al bagajului de cală în li-

mita maximă de 23 kg (1 ba-

gaj pentru Clasa Economy) 

+10 kg bagaj de mână; 

check-in gratuit în aeroport, 

la kiosk, online şi pe mobil; 

catering la bord, însoţit de ră-

coritoare şi ceai sau cafea.

Cursele aeriene Cluj– Iaşi vor fi reluate 
de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu

Consiliul Județean 

plătește servicii juridice 

de aproape un milion de 

lei pentru reprezentarea 

judeţului Cluj în fața 

Curții de Arbitraj 

Internațional de pe lângă 

Camera Internațională de 

Comerț Paris în scandalul 

Centrului de Deșeuri. 

Consiliul Judeţean Cluj a 

postat un anunţ pe site-ul 

instituţiei prin care achi-

ziţionează servicii juridi-

ce în vederea atribuirii 

contractului având ca 

obiect “servicii de consul-

tanţă, asistenţă şi repre-

zentare juridică a 

Consiliului Judeţean în 

faţa Curţii de Arbitraj 

Internaţional de pe lângă 

Camera Internaţională de 

Comerţ Paris”. Valoarea 

totală estimată a contrac-

tului de servicii este de 

777.400 lei fără TVA.

Forul judeţean caută o echi-

pă de cel puţin doi avocaţi, 

iar avocaţii trebuie să îndepli-

nească mai multe  cerinţe.

„Serviciile juridice vor fi  

prestate cu profesionalism ast-

fel încât să asigure o bună sa-

tisfacere de consultanţă, de 

asistenţă şi de reprezentare a 

Consiliului Judeţean. Presta-

torul va asigura Consiliul Ju-

deţean prin echipa de avocaţi 

la fi ecare şedinţă de arbitraj. 

Asigurarea reprezentării ne-

cesită o amplă expertiză în ar-

bitrajul comercial internaţio-

nal motiv pentru care repre-

zentarea juridică se va reali-

za de o echipă de cel puţin 

doi avocaţi care vor trebui să 

îndeplinească următoarele 

condiţii: să deţină calitatea de 

membru al unui barou din Ro-

mânia din cadrul UNBR cu o 

vechime de cel puţin 3 ani în 

profesie, să deţină competen-

ţa de a realiza acte procedu-

rale în cadrul litigiilor de ar-

bitraj internaţional şi să facă 

dovada participării la cel pu-

ţin 4 proeduri de arbitraj in-

ternaţiona prin prezentarea 

contractelor de asistenţă juri-

dică încheiate în acele oca-

zii”, se menţionează în caie-

tul de sarcini.

Rezilierea contractului, 
nelegală?

Comisia de Adjudecare a 

Disputelor (CAD), care are rol 

de mediator în disputa dintre 

Consiliul Judeţean Cluj şi fos-

tul constructor al Centrului 

de Deşeuri, fi rma Atzwanger 

S.P.A., consideră că decizia 

CJ Cluj de reziliere a contrac-

tului cu antreprenorul gene-

ral s-a făcut în mod abuziv şi 

este nelegală. Mai mult, a-

ceastă comisie spune că Be-

nefi ciarul, în speţă Consiliul 

Judeţean Cluj, trebuie să reia 

contractul cu constructorul 

Centrului de Deşeuri.

„Poblemele de natură teh-

nică din implementarea aces-

tui contract de lucrări (re-

spectiv nerespectarea proiec-

tului tehnic în ceea ce priveş-

te lucrările executate la celu-

la de depozitare din cadrul 

CMID, calitatea nesatisfăcă-

toare a umpluturii din digul 

perimetral, calitatea nesatis-

făcătoare executate la siste-

mul drenant al subcelulelor 

1 şi 2 şi a calităţii materialu-

lui folosit la stratul drenant) 

apărute în derularea execuţi-

ei, în principal din culpa an-

treprenorului şi a ingineru-

lui, au condus în fi nal la re-

zilierea acestui contract de 

lucrări. Începând cu septem-

brie 2014, fostul antreprenor 

a iniţiat prima procedură pen-

tru adjudecarea disputelor 

conform prevederilor din con-

tractul de lucrări FIDIC”, con-

sideră Consiliul Judeţean.

Atzwanger cere 11 mil. 
euro de la CJ Cluj

Construcţia Centrului de 

Management Integrat al De-

şeurilor în judeţul Cluj a de-

marat în februarie 2012 în ba-

za unui contract încheiat în-

tre Consiliul Judeţean şi Aso-

cierea Atzwanger SPA, Ladur-

ner Impianti SRL, SC Confort 

SA şi SC Vel Service SA.

Anul trecut, Atzwanger a 

formulat cererea de arbitraj 

prin care solicită Tribunalului 

Arbitral să constate că rezili-

ere de către Consiliul Jude-

ţean a contractului este nele-

gală şi netemeinică, să oblige 

Consiliul Judeţean la restitu-

irea garanţiei de bună execu-

ţie în valoare de 10.753.601 

lei şi să oblige Consiliul Jude-

ţean la plata sumei totale de 

48.613.085 lei plus TVA şi do-

bânzi datorate.

Potrivit Consiliului Jude-

ţean, acest litigiu va fi so-

luţionat de către un arbitru 

internaţional (care nu va fi 

român sau italian), iar în-

treaga procedură se va des-

făşura în Cluj-Napoca, în 

limba română.

JUDECATĂ PE BANII CLUJENILOR

Proces cu miză de 11 
milioane de euro
Un milion de lei costă avocații care vor reprezenta Consiliul Județean 
Cluj în procesul cu fostul constructor al Centrului de Deșeuri. 

Centrul de Deşeuri se construieşte de 6 ani, în prezent fi ind o ruină care a costat judeţul peste 100 de milioane €

COSTURI

4,4
mil. euro a returnat, 
deocamdată, Consiliul 
Județean Uniunii 
Europene pentru 
lucrările făcute de 
mântuială la Centrul 
de Deșeuri.
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Patru copii, cu vârste 

cuprinse între patru luni 

şi şase ani, au fost spitali-

zaţi vineri, după ce au fost 

loviţi de copertina unei 

staţii de autobuz din Dej 

şi de structura acesteia.

„Am intervenit cu un 

SMURD în cazul a patru co-

pii peste care au căzut struc-

tura şi copertina metalică 

ale unei staţii de autobuz 

din Dej. Copiii, care erau 

conştienţi, sunt de patru 

luni, doi ani, patru ani şi 

şase ani”, se arată într-o in-

formare a ISU Cluj.

Copiii mai mari, cei de 

patru şi de şase ani, au fost 

transportaţi la Spitalul din 

Dej iar ceilalţi doi, de patru 

luni şi de doi ani, au fost 

duşi la UPU Copii Cluj.

Cei patru minori se depla-

sau pe strada Bistriţei din 

Dej cu tatăl lor, în căruţă. La 

un moment dat, din motive 

necunoscute încă, căruţa a 

intrat în şanţ, iar bărbatul 

nu a mai putut să o scoată. 

Acesta şi-a dus cei patru co-

pii în staţia de autobuz pen-

tru a-i trimite acasă, până la 

rezolvarea problemei.

În timp ce copiii aşteptau 

autobuzul, la faţa locului şi-a 

făcut apariţia o persoană afl a-

tă sub infl uenţa alcoolului ca-

re a început să mişte stâlpii de 

susţinere ai staţiei. În acel mo-

ment, staţia de autobuz (din 

fi er şi beton) s-a prăbuşit pes-

te copii. Martorii au sunat la 

112, iar la faţa locului au in-

tervenit de urgenţă pompierii, 

un echipaj SMURD şi poliţiş-

tii, informează dejeanul.ro

Bărbatul care ar fi provo-

cat incidentul a fost prelu-

at de poliţişti şi transportat 

la secţie pentru a da decla-

raţii. Potrivit martorilor, oa-

menii din zona au făcut se-

sizări la Primăria Dej, legat 

de starea în care se află sta-

ţia de autobuz.

Primarul municipiului Dej, 

Costan Morar, a declarat vi-

neri, că este regretabil inci-

dentul în care patru copii au 

fost răniţi de acoperişul unei 

staţii de autobuz şi spune că 

responsabilitatea e şi a auto-

rităţilor, şi a părinţilor.

„Staţia e a Primăriei Dej 

şi e folosită de Transurb, so-

cietatea de transport în co-

mun. E o staţie veche; noi 

avem un proiect pentru rea-

bilitarea tuturor staţiilor. A 

fost acolo o familie de romi, 

se pare că unul dintre ei era 

mai băut şi a prins de staţie, 

de cadru şi a tras de el, îi aşe-

zase pe copii pe bancă şi a 

căzut acoperişul. (...) Copiii 

internaţi în Dej nu au proble-

me şi doi au fost trimişi la 

Cluj pentru investigaţii. (...) 

Am discutat ca toate staţiile 

să fi e revizuite şi făcute re-

paraţii unde s-ar putea întâm-

pla ceva, până va fi  imple-

mentat proiectul european. 

Îmi pare rău că s-a întâmplat 

lucrul acesta (...). Responsa-

bilitatea e şi a părinţilor, avem 

şi noi responsabilitatea noas-

tră, e regretabil ce s-a întâm-

plat”, a spus Costan Morar.

Patru copii, grav răniţi după ce o staţie de autobuz s-a prăbuşit peste ei

Patru fete au murit, iar una 

una a fost rănită grav, joi, 

în urma unui accident care 

a avut loc în zona localităţii 

Jibou, judeţul Sălaj, după 

ce maşina în care se afl au a 

fost lovită de un tren. 

Purtătorul de cuvânt al IPJ 

Sălaj, Maria Cristea, a 

declarat, joi, că victimele 

aveau vârste cuprinse între 

20 şi 21 de ani şi erau din 

judeţul Maramureş.

„A avut loc un accident de 

circulaţie la intersecţia căii fe-

rate cu centura de ocolire a 

oraşului Jibou, un autoturism 

fi ind lovit de un tren de călă-

tori care circula pe relaţia Ba-

ia Mare – Jibou. În urma im-

pactului, patru fete au dece-

dat, o altă fată fi ind rănită 

grav, aceasta fi ind transporta-

tă la spital. Toate se afl au în 

maşină şi aveau vârste cuprin-

se între 20 şi 21 de ani, fi ind 

din judeţul Maramureş. Din 

primele cercetări rezultă că 

semnalele acustice la trecerea 

de nivel a căii ferate erau în 

funcţiune. Mecanicul de loco-

motivă a fost testat cu apara-

tul etilotest, rezultatul fi ind 

negativ”, a spus Cristea.

Potrivit poliţiştilor, şoferiţa a 

ignorat semnalele acustice şi lu-

minoase la trecerea la nivel cu 

calea ferată, autoturismul fi ind 

spulberat de trenul R4046, care 

circula pe ruta Baia Mare-Jibou. 

Impactul a fost atât de puternic, 

încât maşina a fost aruncată la 

câţiva metri distanţă de calea 

ferată. Trei dintre victime au fost 

proiectate din autoturism şi au 

decedat pe loc. Celelalate două, 

printre care şi conducătoarea 

auto, au rămas încarcerate în 

fi arele contorsionate, fi ind ne-

voie de intervenţia pompierilor 

pentru scoaterea lor.

Şoferiţa, singura 
supravieţuitoare

Mădălina Pârja, Maria Şteţ, 

Claudia Barboş şi Sara Pop, 

toate din judeţul Maramureş, 

sunt cele patru tinere care şi-au 

pierdut viaţa în accidentul fe-

roviar. Tinerele se afl au într-un 

autoturism condus de priete-

na şi colega lor, Sanda Ungur, 

o tânără de 21 de ani, şi se în-

torceau acasă, după ce au par-

ticipat la festivitatea de absol-

vire a Universităţii Tehnice. 

Toate cinci studiau, din 2015, 

în cadrul Centrului Universi-

tar Baia Mare, domeniul Ad-

ministrarea afacerilor, specia-

lizarea Economia Firmei.

Şoferiţa a fost singura care 

a supravieţuit impactului vio-

lent. Medicii au reuşit să o sta-

bilizeze pe Sanda, iar acum se 

afl ă în afara oricărui pericol. 

Tânăra este conştientă şi a fost 

transferată de la UPU Zalău la 

Spitalul Judeţean din Baia Ma-

re. Sanda Ungur are 21 de ani 

şi este din satul Răzoare, ju-

deţul Maramureş, proaspăt ab-

solventă a Universităţii Tehni-

ce Cluj-Napoca. Anchetatorii 

aşteaptă rezultatele analizelor 

toxicologice.

Funcţionau sau nu 
semnalele luminoase?

Tot mai mulţi martori care 

locuiesc în zona unde a avut 

loc accidentul teribil poves-

tesc faptul că înainte cu o zi 

de producerea accidentului, 

mai exact în ziua de miercuri, 

angajaţii CFR au lucrat la sis-

temele de avertizare sonore şi 

luminoase, care existau la tre-

cerea cu calea ferată.

„Problema este că în acea 

zonă de cele mai multe ori sem-

nalele acustice funcţionează 

dar cele lumiroase nu. Nu va 

întrebaţi oare de ce cei de la 

CFR nu au vrut sa comenteze 

nimic reporterilor? Păcat de a-

ceste 4 tinere”, spune un mar-

tor, citat de evz.ro.

Un alt localnic confi rmă că 

acele semnale luminoase, de cu-

loare roşie, atunci când vine tre-

nul, şi acustice, un sunet de clo-

pot, nu funcţionau. „Se pare că 

e tot mai real şi de luat în sea-

mă amănuntul că semnalele lu-

minoase ... nu funcţionau! Se 

pare că e tot mai reală vina 

CFR-ului în dinamica acestei tra-

gedii”, a spus un alt martor.

Prim procurorului Parchetu-

lui de pe lângă Tribunalul Sălaj, 

Crin Bologa a declarat că an-

chetorii vor lua în considerare 

şi aceste declaraţii. „Nu ştim da-

că funcţionau sau nu acele sis-

teme de avertizare. Vom face 

cercetări şi vom vedea dacă func-

ţionau sau nu sau dacă este o 

vină a angajaţilor CFR”, a spus 

prim procurorul Bologa.

Steag negru arborat 
la facultate

Facultatea de Ştiinţe Baia 

Mare din cadrul Universităţii 

Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) 

a arborat, vineri, steagul ne-

gru de doliu în memoria celor 

patru studente.

Prorectorul coordonator al 

Centrului Universitar Nord Ba-

ia Mare al UTCN, Petrică Pop 

Sitar, a declarat, vineri, că una 

dintre cele patru tinere deceda-

te în accidentul de la Jibou e-

ra şefă de promoţie şi partici-

pase, joi, alături de colegele sa-

le la festivitatea de absolvire a 

UTCN de la Cluj-Napoca.

„Am arborat steagul negru, 

suntem încă răvăşiţi de acest 

tragic eveniment. Vor fi  ţinute, 

vineri momente de reculegere 

la toate cursurile Facultăţii de 

Ştiinţe din cadrul Centrului U-

niversitar Nord Baia Mare al 

UTCN, de unde provin studen-

tele decedate. Săptămâna vii-

toare va avea loc cursul festiv 

al absolvenţilor Facultăţii de Şti-

inţe, şi acolo va fi  ţinut un mo-

ment de reculegere. Cele patru 

tinere decedate au fost studen-

te al Facultăţii de Ştiinţe, iar una 

dintre acestea, Sara Pop, era şe-

fă de promoţie, şi primise o dis-

tincţie specială. Toate cele cinci 

studente implicate în accident, 

una fi ind rănită, participaseră, 

joi, la festivitatea de absolvire 

organizată de UTCN la Cluj-Na-

poca”, a spus Pop Sitar.

Studente din Cluj moarte 
în accident feroviar. 
Funcţionau sau nu semnalele luminoase?
Victimele erau studente în Cluj şi înainte de accident participaseră la festivitatea de absolvire.

Cine erau cele 
patru tinere

Mădălina Pârja era din locali-
tatea maramureșeană Sat-
Șugatag și era studentă la do-
uă facultăţi: studia 
Administrarea afacerilor-Eco-
nomia Firmei la Baia Mare, 
dar și Agronomie, la Oradea.

Din Sat-Șugatag era și Maria 
Șteţ, absolventă a Colegiului 
Naţional „Dragoș Vodă” 
Sighetu Marmaţiei, și colegă 
de an cu Mădălina. 

Sara Pop era din comuna 
Sălsig și era studentă în cadrul 
aceluiași Centru Universitar, la 
Economia Firmei. 

Cea de-a patra victimă a acci-
dentului, Claudia Barboș, era 
din Ciocotiș, absolvise Liceul 
Teoretic „Emil Racoviţă” din 
Baia Mare și studia 
Administrarea Afacerilor-
Economia Firmei. 

Impactul a fost atât de puternic, încât maşina a fost aruncată la câţiva metri distanţă de calea ferată
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Preşedintele Klaus 

Iohannis a trimis, vineri, 

la Curtea Constituţională, 

o sesizare de neconstituţi-

onalitate asupra Legii 

pentru modifi carea şi 

completarea Legii nr. 

3/2000 privind organiza-

rea şi desfăşurarea refe-

rendumului.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a trimis la Curtea Consti-

tuţională legea Referendumu-

lui, unul dintre articolele cri-

ticate fi ind cel legat de data 

când este organizat.

„Distinct de consideren-

tele din deciziile Curţii Con-

stituţionale şi având în ve-

dere conţinutul normativ al 

legii deduse controlului de 

constituţionalitate, chiar da-

că aparent Parlamentul s-a 

plasat în limitele constituţi-

onale atunci când a decis ca 

toate referendumurile de re-

vizuire a Constituţiei să ai-

bă loc în ultima duminică a 

intervalului de 30 de zile pre-

văzut de art. 151 alin. (3) 

din Legea fundamentală, con-

siderăm că această soluţie 

legislativă este limitativă şi 

lipsită de predictibilitate, ple-

când chiar de la premisa re-

ţinută de Curtea Constituţi-

onală în Decizia nr. 47/2018, 

anume că „nimic nu împie-

dică Parlamentul, ca în func-

ţie de circumstanţele concre-

te, să adopte o lege prin ca-

re să stabilească o altă dată 

pentru organizarea referen-

dumului cuprinsă în inter-

valul de 30 de zile amintit”, 

se arată în sesizarea trimisă 

de Klaus Iohannis la CCR.

Totodată, stabilirea obiec-

tului referendumului de revi-

zuire a Constituţiei prin Le-

gea nr. 3/2000 privind orga-

nizarea şi desfăşurarea refe-

rendumului este neclară şi 

contravine regulilor constitu-

ţionale referitoare la revizui-

rea Legii fundamentale, se ara-

tă în sesizare.

Klaus Iohannis a sesizat CCR 
cu privire la Legea Referendumului

Comisia Europeană trebu-

ie să intervină de îndată 

pentru a stopa jaful seco-

lului pus la cale de către 

Guvernul PSD-ALDE, 

spune europarlamentarul 

clujean Daniel Buda.

„Îi solicit public lui Liviu 

Dragnea să oprească cel mai 

mare jaf al României de la co-

munişti încoace. Îi atrag aten-

ţia că nu este nicio diferenţă 

între naţionalizarea Pilonului 

II de pensii preconizată a fi  fă-

cută de PSD-ALDE şi naţiona-

lizarea caselor de către comu-

nişti. Dreptul de proprietate 

este sacru şi inviolabil. Nimeni 

nu poate să se atingă de un 

drept de proprietate fără să îi 

fi e atrasă răspunderea în pri-

mul rând din punct de vedere 

politic.

(…)Sesizez Comisia Euro-

peană cu privire la această 

tentativă abuzivă din partea 

Guvernului PSD-ALDE, soli-

citându-i preşedintelui 

Jean-Claude Juncker ca, prin 

mecanismele pe care le are la 

dispoziţie şi în virtutea trata-

telor la care România este par-

te, să intervină şi să prevină 

orice furt public la adresa ro-

mânilor. Nu cred că s-a mai 

întâmplat un astfel de abuz 

într-o ţară europeană tocmai 

de aceea, intervenţia Comisi-

ei Europene este absolut ne-

cesară în jaful secolului pus 

la cale de actuala guvernare”, 

a declarat Daniel Buda.

„Naţionalizarea pilonului 2 de 
pensii, echivalentă naţionalizarii 
caselor de către comunişti!”

Aproximativ 130.000 de 

persoane, între care şi 

preşedintele Ungariei, 

Ader Janos, soţia sa, 

Anita Herczegh şi vice-

premierul Ungariei 

Semjen Zsolt au asistat, 

sâmbătă, la slujba 

Rusaliilor catolice, care 

este oficiată pe muntele 

Şumuleul Mic, din jude-

ţul Harghita.

Familia prezidenţială un-

gară s-a aflat sâmbătă, în 

România şi s-a alăturat ce-

lor aproximativ 130.000 de 

pelerini care au asistat la 

slujba de la Biserica francis-

cană din Şumuleu Ciuc, la 

fel ca în fiecare an.

De asemenea, între par-

ticipanţii la procesiune s-a 

numărat şi vicepremierul 

Ungariei, Semjen Zsolt.

Pelerinii au venit din toa-

tă Europa şi s-au rugat la 

Fecioara Maria pentru sănă-

tate, potrivit tradiţiei.

În centrul pelerinajului 

s-a aflat Fecioara Maria, a 

cărei statuie a fost sculpta-

tă în lemn de tei între anii 

1510 şi 1515 în stilul Renaş-

terii transilvănene de un ar-

tist anonim, fiind cea mai 

mare statuie făcătoare de 

minuni din lume.

Prima menţiune a statu-

ii Maicii Domnului de la Şu-

muleu a părut în anul 1624, 

într-un inventar al bunuri-

lor Mănăstririi şi Bisericii 

Franciscane, la care face re-

ferire istoricului franciscan 

Leonárd Losteiner, în însem-

nările sale din 1776-1777.

Marea invazie turco-tăta-

ră din zona Ciucului, în 1661, 

a devastat şi incendiat com-

plexul mănăstiresc de la Şu-

muleu şi Cetatea Miko (pe 

teritoriul actualului oraş 

Miercurea Ciuc), iar peste 

10.000 de locuitori au pie-

rit sau au fost luaţi în robie.

Din altarul Maicii Dom-

nului a fost salvată doar Sta-

tuia Fecioarei Maria care, 

după reconstruirea bisericii, 

în 1664, a fost aşezată pe 

altarul principal, alături de 

statuile Sfintelor Ecaterina 

şi Barbara.

Potrivit unei legende, de 

atunci, în preajma unui peri-

col care ameninţă secuimea, 

faţa statuii se schimbă, iar ra-

na de pe obraz, pricinuită de 

sabia unui tătar, sângerează.

Sute de vindecări mira-

culoase şi de dorinţe împli-

nite sunt puse pe seama sta-

tuii Fecioarei Maria. Dova-

dă stau numeroase obiecte 

din metal, din aur şi din ar-

gint, donate de persoanele 

ale căror rugăciuni au pri-

mit ascultarea divină.

Pelerinajul Rusaliilor cato-

lice de la Şumuleu Ciuc este 

considerat cel mai mare din 

Europa Centrală şi de Est şi 

îşi are originea în urmă cu 

aproape patru secole şi 

jumătate.

Peste 100 de mii de pelerini 
la slujba de Rusalii de la Şumuleu Ciuc
Printre participanţii la slujba de Rusalii s-a numărat şi preşedintele Ungariei.

Familia prezidenţială ungară s-a alăturat celor aproximativ 130.000 de pelerini de la Şumuleu Ciuc

130.000
de persoane au 
asistat, 
sâmbătă, la 
slujba Rusaliilor 
catolice, care 
este oficiată pe 
muntele 
Șumuleul Mic, 
din județul 
Harghita
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DRPCIV a anunţat că din 

data 20 mai, şoferilor care 

nu înregistrează contrac-

tul de vânzare-cumpărare 

al autoturismului li se 

suspendă dreptul de a cir-

cula. Aceleaşi sancţiuni 

sunt aplicate şi proprieta-

rilor ale căror maşini nu 

corespund din punct de 

vedere tehnic.

Suspendarea dreptului de 

a circula pe drumurile publi-

ce se aplică şoferilor tempo-

rar până în momentul în ca-

re cumpărătorul reuşeşte să 

îşi declare autoturismul.

„Numeroşi cetăţeni ne-au 

adresat petiţii şi au pus între-

bări referitoare la ce posibili-

tate au după ce vând un auto-

vehicul să urmărească starea 

înmatriculării şi să se asigure 

că noul proprietar va transcrie 

vehiculul pe numele său ast-

fel încât să nu mai fi e puşi în 

situaţia de a plăti amenzi pen-

tru o maşină pe care nu o mai 

au. Începând cu data de 20 

mai, va intra în vigoare o no-

uă instituţie, cea a suspendă-

rii înmatriculării vehiculului, 

aceasta reprezentând o inter-

dicţie temporară de circulaţie 

a vehiculului pe drumului pu-

blic, nu echivalează cu o radi-

ere”, a declarat comisar şef 

Florin Catană, directorul Di-

recţiei Regim Permise de Con-

ducere şi Înmatriculare a Ve-

hiculelor (DRPCIV).

Un şofer riscă suspenda-

rea dreptului de a conduce 

în cazul în care autoturis-

mul are documentul de In-

specţie Tehnică Periodică 

expirat sau anulat ori ne-

transcrierea dreptului de 

proprietate de către noul 

proprietar în termen de ma-

xim 90 de zile de la mo-

mentul cumpărării.

În cazul în care un şofer es-

te surprins de poliţişti circulând 

pe drumurile publice având ITP 

expirat sau dreptul de proprie-

tate nu a fost declarat în ter-

menul legal riscă sancţiuni.

DRPCIV a lansat pe site-ul 

ofi cial al instituţiei o aplicaţie 

online prin intermediul căreia 

toţi cei interesaţi îşi pot rezer-

va o programare pentru emite-

rea permisului de conducere, 

a certifi catului de înmatricula-

re, dar şi a stării de înmatricu-

lare a autovehiculului.

Noua ordonanţă de ur-

genţă îi determină pe con-

ducătorii auto să îşi înscrie 

mai repede autoturismele 

faţă de cu o făceau anteri-

or. „În Bucureşti numărul 

de transcrieri a ajuns la 500 

pe zi faţă de 100-150 pe zi 

în aceeaşi perioadă a anu-

lui trecut”, a declarat comi-

sarul şef Florin Catană.

Sancţiuni mai mari începând de duminică. 
Ce vor păţi şoferii prinşi cu ITP expirată.
Şoferii care vor fi surprinşi în trafic cu Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) expirată vor fi amendaţi.

Evoluţia monedei naţiona-

le din perioada analizată a 

continuat să fi e infl uenţa-

tă de decizia BNR, de 

acum două săptămâni, de 

a majora dobânda sa de 

politică monetară, dar şi 

de tendinţa de apreciere a 

dolarului american faţă de 

principalele monede la 

nivel mondial.

Cursul euro a scăzut la înce-

putul perioadei la 4,6283 lei, mi-

nim al ultimelor patru. A urmat 

o creştere la 4,6338 lei, pentru 

ca la fi nalul perioadei analiza-

te media să fi e stabilită la 4,6303 

lei, într-o şedinţa în care tran-

zacţiile s-au realizat între 4,629 

şi 4,637 lei, cu închiderea în ju-

rul valorii de 4,631 lei.

Volatilitatea redusă a cursu-

lui euro a fost consecinţa intră-

rilor mai mari de valută, inves-

titorii străini fi ind atraşi de per-

spectiva unor noi majorări ale 

dobânzii de politică monetară 

a BNR, care se situează în pre-

zent la 2,5% faţă de minimul 

istoric de 1,75% înregistrat la 

fi nalul anului trecut.

Creşterile ratei-cheie sunt an-

ticipate de piaţă în condiţiile în 

care, conform Eurostat, Româ-

nia a înregistrat în aprilie cea 

mai mare infl aţie anuală din U-

niunea Europeană, de 4,3%, 

după 4% în martie, în timp ce 

infl aţia de la nivelul Uniunii Eu-

ropene a încetinit la 1,4%.

Valoarea infl aţiei anuntată 

de instituţia europeană este mai 

mică decât cea anunţată de INS, 

care a calculat pentrui luna tre-

cută o creştere a preturilor de 

5,2%, cel mai înalt nivel din iu-

nie 2013, după majorarea de 5% 

din martie.

Reamintim că în ultimul său 

raport, BNR a revizuit în creş-

tere, de la 3,5% la 3,6%, pro-

gnoza privind infl aţia pentru fi -

nalul acestui an şi a estimat un 

nivel de 3% pentru decembrie 

2019.

Perspectivele pe termen me-

diu sunt totuşi negative. Un ra-

port macroeconomic al Garanti 

Bank anticipează pentru fi nalul 

anului o creştere a euro la 4,78 

lei, una dintre cele mai ridicate 

prognoze din piaţă.

Cursul dolarului american a 

urcat de la 3,8640 lei, la debu-

tul intervalului, la 3,9308 lei, la 

fi nalul lui, medie care se mai 

înregistra la jumătatea lui de-

cembrie trecut.

Moneda elveţiană s-a apre-

ciat consistent pe pieţele inter-

naţionale, de la 1,1980 la 1,1730 

franci/euro, media ei urcând de 

la 3,8643 la 3,9298 lei.

Evoluţia explozivă a dobân-

zilor interbancare s-a temperat. 

La sfârşitul perioadei, Indicele 

ROBOR la trei luni, utilizat la 

calcularea dobânzilor la majo-

ritatea creditelor în lei, a stag-

nat la 2,74% iar cel la şase luni 

la 2,88%. Indicele la nouă luni 

a urcat la 2,93%% iar cel la 12 

luni s-a oprit la 2,98%.

Cotaţiile monedelor din re-

giune au cunoscut deprecieri 

consistente faţă de euro. Cea 

poloneză a crescut de la 4,257 

la 4,304 zloţi iar cea maghiară 

de la 314,9 la 318,6 forinţi.

Perechea euro/dolar a scă-

zut de la aproape 1,20 dolari, la 

începutul perioadei, la 1,1750, 

la sfârşitul ei, cotaţie care se mai 

înregistra la jumătatea lui de-

cembrie trecut. Pieţele america-

ne au închis săptămâna la 1,1771 

dolari.

Aprecierea dolarului a fost 

susţinută de creşterea randa-

mentului titlurilor Trezoreriei 

SUA cu scadenţa la 10 ani la 

3,126%, nivel care a mai fost 

atins în 2011. Dar şi de neliniş-

tea provocată de viitorul guvern 

italian, format din Mişcarea 5 

stele, partid anti-sistem, şi Liga, 

de extremă dreapta, al căror pro-

gram comun proclamă renun-

ţarea la austeritate.

Indicele compozit al bitcoin 

calculat de Bloomberg a înche-

iat perioada la 8.217,39 dolari.

Analiza cuprinde perioada 
14 – 18 mai

Dolarul a atins maximul 
ultimelor cinci luniFacultatea de Sociologie şi 

Asistenţă Socială din 

cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai”, 

ClujNapoca, prin Masterul 

de Asistenţă Socială şi 

Economie Socială organi-

zează cea de a V-a ediţie 

a Zilelor Clujene ale 

Economiei Sociale.

Sub egida Zilelor Clujene 

ale Economiei Sociale se des-

făşoară în zilele 21 – 25 mai 

2018 o serie de activităţi care 

au ca obiective:

Promovarea economiei so-

ciale, creşterea nivelului de 

înţelegere şi conştientizare a 

oportunităţilor şi contribuţii-

lor acestui domeniu la preve-

nirea şi combaterea riscului 

de excluziune socială;

Dezvoltare comunitară, 

prin creşterea responsabilită-

ţii şi solidarităţii sociale, dar 

şi a nivelului de implicare al 

tuturor actorilor sociali;

Stimularea parteneriatelor 

şi a acţiunilor conjugate la ni-

vel comunitar, pentru creşterea 

incluziunii sociale şi a calităţii 

vieţii persoanelor vulnerabile.

Urmărind promovarea eco-

nomiei sociale, ca viziune mo-

dernă asupra protecţiei soci-

ale, capabilă să genereze in-

cluziune socială şi dezvolta-

re locală, evenimentul „Zile-

le Clujene ale Economiei So-

ciale” este structurat sub for-

ma unei succesiuni de mani-

festări care vor avea loc atât 

în comunitate, cât şi în me-

diul academic: târg de produ-

se şi servicii ale structurilor 

de economie socială ECONO-

SOC EXPO; activităţi destina-

te incluziunii pe piaţa forţei 

de muncă a persoanelor vul-

nerabile şi workshp-uri desti-

nate profesioniştilor ce acti-

vează în cadrul unor structuri 

de economie socială şi orga-

nizaţii nonprofi t.

Temele de discuţii aferen-

te workshop-urilor, care se 

vor desfăşua la sediul Fa-

cultăţii de Sociologie şi Asis-

tenţă Socială, UBB, sunt: 

provocări pentru antrepre-

noriatul social, modalităţi 

de a creşte performanţa eco-

nomică în activitatea orga-

nizaţiilor nonprofit, dezvol-

tarea deprinderilor antrepre-

noriale în rândul tinerilor, 

mecanisme eficiente de in-

cluziune socială a persoa-

nelor vulnerabile şi modele 

de bună practică în econo-

mia socială. Vor participa 

reprezentanţi ai instituţiilor 

publice şi din structurile de 

economie socială, atât din 

judeţul Cluj, cât şi din ţară.

Pentru a creşte vizibilita-

tea asupra diversităţii struc-

turilor de economie socia-

lă, luni şi marţi, 21 –22 mai 

2018, între orele 10.00-19.00 

va avea loc Târgul de pro-

duse şi servicii ale organi-

zaţiilor de economie socia-

lă care se va desfăşura în 

Piaţa Avram Iancu, Cluj-Na-

poca. Această manifestare 

reuneşte organizaţii din ju-

deţul Cluj şi din ţară, care 

desfăşoară activităţi de eco-

nomie socială ori conexe. 

Comunitatea clujeană va 

avea posibilitatea de a intra 

în contact cu produsele şi 

serviciile pe care aceste or-

ganizaţii le oferă, de a con-

ştientiza şi înţelege ceea ce 

înseamnă economia socială 

şi oportunităţile pe care a-

ceasta le deschide dezvoltă-

rii comunităţilor locale, ser-

viciilor sociale şi creşterii 

incluziunii sociale a grupu-

rilor vulnerabile.

Succesiunea de activităţi 

derulate sub egida „Zilele 

Clujene ale Economiei Soci-

ale” doreşte să stimuleze 

creşterea responsabilităţii 

sociale şi nivelul de impli-

care al tuturor actorilor lo-

cali angajaţi în dezvoltarea 

locală, prin dezvoltarea par-

teneriatelor şi acţiunilor con-

jugate între structuri de eco-

nomie socială, instituţii pu-

blice, comunităţi, mediu de 

afaceri şi universitar.

Zilele Clujene ale Economiei 
sociale au loc la sfârşitul lunii mai

PIAŢA VALUTARĂ

Suspendarea dreptului de a circula pe drumurile publice se aplică şoferilor temporar

FLORIN CĂTĂNA | 
director DRPCIV

 „Numeroşi cetăţeni 
ne-au adresat petiţii 
şi au pus întrebări 
referitoare la ce 
posibilitate au după 
ce vând un 
autovehicul să 
urmărească starea 
înmatriculării şi să se 
asigure că noul 
proprietar va 
transcrie vehiculul pe 
numele său astfel 
încât să nu mai fie 
puşi în situaţia de a 
plăti amenzi pentru 
o maşină pe care nu 
o mai au. Începând 
cu data de 20 mai, 
va intra în vigoare o 
nouă instituţie, cea a 
suspendării 
înmatriculării 
vehiculului, aceasta 
reprezentând o 
interdicţie 
temporară de 
circulaţie a 
vehiculului pe 
drumului public, nu 
echivalează cu o 
radiere“
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Ofi ciali din Ministerul 

Educaţiei au venit la 

Cluj-Napoca pentru a 

vedea stadiul pregătirilor 

pentru Olimpiada 

Internaţională de 

Matematică.

Secretarul de stat în Minis-

terul Educaţiei Naţionale, Io-

nel Florian Lixandru, vicepre-

şedinte al Comisiei naţionale 

de organizare a Olimpiadei 

Internaţionale de Matematică 

(IMO) 2018, preşedintele So-

cietăţii de Ştiinţe Matematice 

din România, Radu Gologan, 

preşedintele Comitetului Şti-

inţifi c, Daniel Grigorescu, in-

spector general de matemati-

că din cadrul MEN, au avut, 

joi, o întâlnire de lucru cu 

conducerea Inspectoratului 

Şcolar Judeţean (ISJ) Cluj şi 

echipa ISJ de organizare a 

IMO 2018, la sediul din 

Cluj-Napoca al instituţiei.

Tema discuţiei dintre ofi ci-

alii MEN şi conducerea ISJ 

Cluj a constituit-o stadiul pre-

gătirilor pentru Olimpiada In-

ternaţională de Matematică, 

eveniment care va fi  găzduit 

de Cluj-Napoca în perioada 3 

– 14 iulie 2018.

„Suntem în grafi c cu orga-

nizarea IMO 2018. Ne bucu-

răm că reprezentanţii MEN se 

interesează de pregătirile 

pemtru Olimpiada Internaţio-

nală de Matematică de la 

Cluj-Napoca în calitate de prin-

cipali organizatori”, a decla-

rat inspectorul şcolar general, 

Valentin Cuibus.

Peste trei săptămâni urmea-

ză să aibă loc o nouă şedinţă 

a Comitetului de organizare 

al IMO 2018.

Întâlnire de lucru pentru 
Olimpiada Internaţională 
de Matematică la sediul ISJ Cluj

Cea de-a 5-a ediţie a cam-

paniei „Donăm împreună, 

noi dăm startul!”, organi-

zată de Universitatea 

Babeş-Bolyai împreună 

cu Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară din 

Cluj-Napoca, a reuşit să 

strângă peste 500 de 

donatori.

Din cele 503 de persoane 

care s-au prezentat la Cen-

trul Regional de Transfuzie 

Sanguină Cluj în cele 5 zile 

ale campaniei, un număr de 

439 au fost acceptate pen-

tru donare.

Campania de donare de 

sânge s-a desfăşurat în pe-

rioada 14-18 mai 2018, la 

Centrul Regional de Trans-

fuzie Sanguină Cluj şi a fost 

precedată de o campanie de 

informare a clujenilor cu 

privire la necesitatea acută 

de sânge în spitalele româ-

neşti, la importanţa donării 

de sânge, la beneficiile a-

cesteia, atât pentru persoa-

nele care au nevoie de sân-

ge, cât şi pentru donatori.

„Faptul că am ajuns la a-

ceastă ediţie a campaniei, iar 

interesul donatorilor clujeni 

este în creştere, ne arată că 

mergem într-o direcţie bună, 

iar mesajul nostru a fost în-

ţeles aşa cum trebuie. Spe-

răm să ajungem să generăm 

un comportament constant 

în sensul donării de sânge şi, 

încetul cu încetul, să atingem 

o constanţă măcar apropia-

tă, dacă nu similară celei din 

alte state ale Uniunii Europe-

ne”, afi rmă purtătorul de cu-

vânt al UBB, Laura Irimieş.

În cadrul primelor ediţii 

de până acum ale campani-

ei iniţiate de UBB au donat 

aproape 1500 de persoane. 

Având în vedere că sângele 

unui donator poate salva 3 

vieţi, putem spune că în ur-

ma acestor campanii, peste 

4000 de persoane au putut 

beneficia de sângele donat.

Printre partenerii care 

s-au alăturat campaniei se 

numără: Centrul Regional 

de Transfuzie Cluj, Consi-

liul Studenţilor din Univer-

sitatea Babeş-Bolyai Cluj-Na-

poca (CSUBB), Organizaţia 

Studenţilor din Universita-

tea Babeş-Bolyai (OSUBB) 

şi FC Universitatea Cluj.

Campania a fost realiza-

tă cu ajutorul Marty Resta-

urants, Exclusiv Catering & 

Events şi Cora.

Campania „Donăm împreună, 
noi dăm startul!”, la final de ediţie

Istoricul Ioan Aurel Pop, a 

afi rmat, sâmbătă, că, deşi 

mai sunt unii care susţin 

că nu românii ar fi  făcut 

Unirea sau că aceasta nu 

ar avea niciun fel de 

temei, Actul de la 1918 nu 

ar fi  fost posibil dacă nu 

ar fi  avut rădăcini istori-

ce, istoricul subliniind şi 

că nu iubea nimeni pe 

români în asemenea 

măsură „ca să le pună pe 

tavă un cadou” de o ase-

menea amploare.

„Suntem într-o ţară liberă 

şi se aud şi voci care pun la 

îndoială importanţa Centena-

rului. Se aud voci care spun 

„România 100” şi care ne re-

proşează că suntem prea tineri 

din punct de vedere politic. Se 

mai găsesc unii în treabă să 

spună că nu am făcut noi U-

nirea, că ne-au făcut-o alţii, că 

norocoşi fi ind am primit totul 

de-a gata şi am reuşit în 1918 

să facem o ţară mare, frumoa-

să, rotundă, pe care nu am şti-

ut întotdeauna să o chiverni-

sim bine, după rânduială. Al-

ţii spun că Marele Război ne-a 

ajutat, că dacă nu era războ-

iul nu se înfăptuia nici Româ-

nia aceasta întregită. Alţii spun 

că am avut vecini slabi sau că 

şansa noastră a fost căderea 

marilor imperii. Ştiţi că atunci 

s-au prăbuşit patru imperii nu-

mai în regiunea noastră – Im-

periul German, Imperiul Oto-

man, Imperiul Austro-Ungar 

şi Imperiul Ţarist. Acum ăsta 

din urmă s-a prăbuşit de for-

mă, că a reînviat sub o altă 

formă, mai primejdioasă pen-

tru noi. În fi ne. Fiecare încear-

că să dea explicaţii în legătu-

ră cu ceea ce a făcut naţiunea 

asta a noastră în anii de la fi -

nele Primului Război Mondi-

al” a declarat Ioan Aurel Pop, 

într-o conferinţă intitulată „Ră-

dăcinile istorice ale Marii U-

niri”, susţinută la Sala Unirii 

din Alba Iulia.

„Unirea nu are niciun 
temei”

Istoricul a adăugat şi că 

sunt foarte mulţi care spun că 

Unirea „nu are niciun temei”, 

că românii au fost „răzleţi în 

Evul Mediu, oameni ai nimă-

nui”, că nu erau conştienţi de 

niciun fel de unitate, că „nu-i 

lega nimic, nici limba, nici 

credinţa, nici obiceiurile, nici 

felul de a-şi înmormânta mor-

ţii, nici felul de a-şi face nun-

ţile, nici botezurile, biserica 

era slabă şi prezentă pe ici, 

pe colo, voievozii erau, câte 

unii, viteji, mulţi lăudăroşi, 

alţii amărâţi şi chinuiţi, ţăra-

nul muncea fără niciun rost”.

Ioan Aurel Pop a opinat că 

dacă le iei pe rând, aceste lu-

cruri poţi să le constaţi ca fi -

ind reale. „Dar să se fi  înfăp-

tuit Unirea asta fără niciun fel 

de temei? Oare numele aces-

ta de Ţară Românească să nu 

aibă niciun rost? Să vină de 

nicăieri şi să plece spre ni-

mic?”, a spus academicianul.

Rădăcini istorice

Ioan Aurel Pop a subliniat 

că Unirea are „nişte rădăcini 

istorice” şi că nicio faptă trai-

nică nu se poate face după 

voinţa altcuiva.

„Iar unirea asta a români-

lor, dacă s-ar fi  făcut printr-o 

decizie artifi cială, luată numai 

de oameni politici, nu ar fi  du-

rat. (...). Actul lor a fost trai-

nic pentru că, în primul rând, 

l-au dorit românii. Sigur că în 

al doilea, al treilea, al patru-

lea rând putem zice că au fost 

slabe puteri din jur, că au că-

zut imperiile, că a câştigat An-

tanta războiul şi ne-a prins pe 

noi în tabăra bună, că ne-am 

apărat la Mărăşti, Mărăşeşti, 

Oituz cum am putut, a venit 

apoi dezastrul, am mutat ca-

pitala la Iaşi, ne-am temut că 

va fi  cucerită şi bucata aceea 

de Moldova – păream ai nimă-

nui şi totuşi, vorba lui Blaga, 

la fi nal s-au arătat „poemele 

luminii”. Dar la baza acestor 

„poeme ale luminii” stă mun-

ca asta tăcută a românilor, ca-

re au ştiu în istorie, în momen-

te grele, să fi e şi demni, şi 

drepţi, şi adevăraţi, dar mai 

ales iubitori şi buni. (...) dacă 

nu ar fi  avut dreptatea de par-

tea lor, marile puteri în 

1919-1920 nu ne-ar fi  făcut ca-

dou nouă unirea. Că nu iubea 

nimeni pe români în aseme-

nea măsură ca să ne pună pe 

tavă un cadou de asemenea 

amploare. Faptul că marile pu-

teri au recunoscut la Paris, la 

Saint Germain, la Trianon, că 

deciziile de unire luate de ro-

mâni la Chişinău, la Cernăuţi 

şi la Alba Iulia au fost drepte, 

ne-au dat curaj să mergem mai 

departe”, a conchis istoricul.

Ioan Aurel Pop, despre Unire: 
„Nimeni nu iubea românii să ne 
pună pe tavă un asemenea cadou”
Preşedintele Academiei Române susţine că unele voci pun la îndoială importanţa Centenarului.

Ioan Aurel Pop spune că sunt foarte mulţi care spun că Unirea „nu are niciun temei”
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Primele trei zile ale 

Zilelor Clujului, primul 

festival de mare amploare 

din acest an, au reuşit să 

adune la sărbătoarea ora-

şului aproximativ 200.000 

de locuitori şi turişti.

Aceştia au participat şi s-au 

bucurat de concertele, spec-

tacolele de teatru, atelierele 

creative, demonstraţiile culi-

nare, concursurile şi jocurile 

care au avut loc în peste 30 

de locuri din oraş.

Seara de vineri s-a încheiat 

cu o excepţională sesiune de 

Video Mapping în Piaţa Uni-

rii, iar seara de sâmbătă la Zi-

lele Clujului s-a încheiat cu un 

spectaculos foc de artifi cii.

Sâmbătă, după Gala Ope-

relor Clujene, spectacol care a 

avut loc pe scena amplasată 

în Piaţa Unirii, cei prezenţi în 

centrul Clujului au asistat la 

un spectaculos foc de artifi cii 

care a ţinut zeci de minute.

Istoria „a coborât” 
în stradă, la Zilele Clujului

Duminică, strada Potai-

ssa, la Zidul Cetăţii, i-a aş-

teptat pe clujeni să descope-

re fragmente de istorie care 

vor rămâne pentru totdeau-

na inaccesibile în realitatea 

noastră cotidiană.

Vizitatorii au putut vedea 

domniţe, tabere antice şi me-

dievale, ateliere practice, 

lupte cu gladiatori şi nu 

numai.

Tot duminică, cei curioşi 

au putut urmări reconstitui-

rea unei bătălii din primul 

război mondial dintre trupe-

le române şi cele austro-un-

gare (partea a II-a).

„Hai să dăm mână cu 
mână”

Zilele Clujului sunt meni-

te să unească, să creeze le-

gături, deoarece „unde-i 

unul, nu-i putere”. Astfel, 

festivalul a reprezentat un 

îndemn la consolidarea le-

găturilor dintre clujeni şi cre-

area de noi conexiuni, prin 

apropierea ce o generează 

emoţiile trăite pe tot parcur-

sul lui. „Hai să dăm mână 

cu mână” a fost îndemnul 

ediţiei 2018, dedicată Cente-

narului Marii Uniri.

Zilele Clujului 2018, la final
Zilele Clujului a reunit zeci de mii de clujeni şi vizitatori în fiecare zi de festival. 

Seara de vineri s-a încheiat cu o sesiune de videomapping în Piața Unirii

După Gala Operelor Clujene, cei prezenți în centrul orașului au asistat la un foc de artifi cii
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Fosta actriţa americană 

Meghan Markle şi 

Prinţul Harry al Marii 

Britanii, nepotul reginei 

Elisabeta a II-a, s-au 

căsători religios, cere-

monia având loc la cape-

la St. George de pe 

domeniul Castelului 

Windsor.

Ceremonia a început sâmbă-

tă în jurul orei 12.00, a durat 

aproximativ o oră şi a fost ofi -

ciată de David Conner, decan 

de Windsor, şi de arhiepiscopul 

de Canterbury, Justin Welby.

Ceremonia, care a respec-

tat tradiţiile monarhiei brita-

nice, a fost presărată şi cu câ-

teva elemente de insolit şi 

noutate. Un astfel de moment 

intim a fost cel când, după 

ce mireasa a ajuns la altar, 

fi ind condusă de socrul său, 

prinţul Charles, viitorul soţ 

i-a spus: „Arăţi uimitor”.

„Doi oameni s-au îndrăgos-

tit şi cu toţii am apărut aici”, 

a spus episcopul Michael 

Curry, şeful afro-american al 

Bisericii episcopale, într-un 

discurs în care a amintit de 

regele biblic Solomon, dar şi 

de Martin Luther King Jr.

Remarcile sale au fost ur-

mate de un cor gospel care 

a cântat piesa „Stand by Me”.

De asemenea, lady Jane 

Fellowes, sora regretatei ma-

me a prinţului Harry, lady Di-

ana, a susţinut un mic discurs 

în memoria acesteia, în tim-

pul ceremoniei de căsătorie.

Cu aproximativ 25 de mi-

nute înainte, mirele, prinţul 

Harry a sosit la capelă însoţit 

de fratele său, prinţul William, 

care i-a fost cavaler de onoa-

re. Ambii au optat pentru uni-

forme de gală ale regimentu-

lui de cavalerie Blues and 

Royals din armata britanică.

Apoi au sosit, în ordine, 

mama miresei, Doria Ra-

gland, tatăl prinţului Harry, 

prinţul Charles, şi soţia 

acestuia, Camilla, bunica 

mirelui, regina Elizabeth a 

II-a, şi prinţul consort Phi-

lip şi ducesa Catherine de 

Cambridge, alături de doi 

dintre copiii săi, prinţesa 

Charlotte şi prinţul George.

Prinţul Harry s-a căsătorit 
cu Meghan Markle
Ceremonia a fost presărată şi cu câteva elemente de insolit şi noutate.

Prim-ministrul 

Republicii Moldova, 

Pavel Filip, a declarat, 

vineri, că România este 

avocatul şi susţinătorul 

Republicii Moldova pe 

în Europa deoarece este 

statul care înţelege cel 

mai bine realităţile de la 

Chişinău, relatează 

site-ul Deschide.md.

Declaraţiile şefului Gu-

vernului de la Chişinău au 

fost făcute după o întreve-

dere cu ministrul delegat 

pentru Afaceri Europene al 

României, Victor Negrescu. 

Cei doi au discutat vineri 

despre posibilităţile de a 

sprijini în continuare par-

cursul european al Republi-

cii Moldova, în special în 

contextul preluării de către 

România a preşedinţiei Con-

siliului UE.

Filip a precizat că apre-

ciază susţinerea acordată de 

România pentru agenda eu-

ropeană a Republicii Mol-

dova, oferită atât la nivel 

practic prin asistenţa acor-

dată în promovarea refor-

melor, cât şi la nivel politic, 

prin mesajele şi acţiunile în-

treprinse în cadrul UE.

Pe dimensiunea dialogu-

lui cu UE, premierul Repu-

blicii Moldova a menţionat 

că recent a fost prezentat 

un document cu mai mul-

te propuneri de colaborare 

bilaterală, precum şi în ca-

drul Parteneriatului Estic, 

în formatul celor trei state 

asociate – Republica Mol-

dova, Ucraina şi Georgia. 

Avansarea în acest sens ar 

putea fi impulsionată de 

preşedinţia României la 

Consiliul UE.

„România este avocatul 

şi susţinătorul Republicii 

Moldova pe platforma euro-

peană, pentru că este ţara 

care înţelege cel mai bine 

realităţile de aici”, a decla-

rat prim-ministrul Republi-

cii Moldova.

România, avocatul şi 
susţinătorul Republicii 
Moldova în Europa

Situaţia umanitară din 

Siria s-a înrăutăţit pe 

parcursul acestui an, 

fiind cea mai devasta-

toare perioadă de la 

începutul conflictului 

din 2011, a declarat, 

vineri, Panos Moumtzis, 

coordonatorul umanitar 

regional al ONU pentru 

Siria, informează site-ul 

agenţiei de presă 

Reuters.

„Observăm că în 2018 si-

tuaţia umanitară din Siria 

este cea mai gravă de la în-

ceputul conflictului. A avut 

loc o deteriorare dramatică 

a situaţiei”, a declarat Mo-

umtzis.

Mult mai multe facilităţi 

medicale au fost atacate în 

Siria în primele patru luni 

ale anului 2018 decât pe tot 

parcursul anului trecut, a 

precizat oficialul ONU.

„Siria este cel mai rău loc 

în istoria modernă în ceea 

ce priveşte atacurile asupra 

centrelor medicale. Siriei îi 

revin astăzi 70% din atacu-

rile raportate pe plan mon-

dial împotriva facilităţilor 

medicale”, a subliniat coor-

donatorul umanitar regio-

nal al ONU pentru Siria.

Potrivit datelor ONU, de 

la începutul anului 2018, 79 

de unităţi medicale au fost 

ţinta unor atacuri, soldate 

cu moartea a 89 de persoa-

ne, o creştere semnificativă 

comparativ cu cele 73 de 

centre medicale vizate de 

atacuri care au ucis 73 de 

persoane pe întreg anul 2017.

Siria se confruntă, înce-

pând din martie 2011, cu re-

volte reprimate violent şi cu 

un conflict militar între ser-

viciile de securitate subor-

donate regimului Bashar 

al-Assad, forţele opoziţiei şi 

grupări teroriste, inclusiv 

organizaţia sunnită Stat Is-

lamic (Stat Islamic în Irak 

şi Siria / Stat Islamic în Irak 

şi Levant). Bilanţul conflic-

tului depăşeşte 340.000 de 

morţi.

ONU: Criza umanitară 
din Siria s-a agravat 
pe parcusul anului 2018

Căsătoria dintre Prințul Harry și Meghan Markle a avut loc sâmbătă la capela Sf. George din Londra

Încă din momentul în care Prinţul Harry 
și actriţa Meghan Markle și-au anunţat 
logodna, vestea s-a aflat pe prima pagi-
nă a ziarelor, iar asta pentru că povestea 
celor doi va intra în istorie. Iată patru 
motive majore pentru care nunta 
Prinţului Harry cu Meghan Markle este 
cel mai important eveniment din prezent.

Este o femeie de culoare. Mama actriţei 
este afro-americană, iar tatăl său este 
alb. Odată devenită logodnica Prinţului 
Harry, Meghan Markle este prima per-
soană de culoare care face parte din 
Familia Regală.

Este divorţată. Actriţa a fost căsătorită în 
perioada 2011-2013 cu producătorul de 
film Trevor Engelson. Practic, nu este pri-
ma femeie divorţată care urmează să fa-
că parte din Familia Regală. În anul 
1937, Regele Edward al VIII-lea a abdicat 
de la tron pentru a se căsători cu o ame-
ricancă divorţată pe nume Wallis 

Simpson. Acest lucru a declanșat scanda-
lul secolului, iar cuplul a fost exilat, 
Edward primind mai apoi titlul de Duce 
de Windsor. De asemenea, Camilla 
Parker Bowles era divorţată înainte de va 
se căsători în anul 2005 cu tatăl Prinţului 
Harry, Prinţul Charles, un alt eveniment 
care a iscat scandal.

Este americancă. Înainte de a se muta în 
Nottingham Cottage la Palatul 
Kensington, actriţa locuia în Toronto în-
să, s-a născut în Los Angeles, ceea ce o 
face cetăţean american. Este primul ame-
rican care, oficial, se logodește cu un 
membru al Familiei Regale Britanice.

Era faimoasă dinainte să-l cunoască pe 
Prinţul Harry. Dacă logodnica Prinţului 
Harry vi s-a părut cunoscută, actriţa a cu-
noscut succesul în urma filmărilor pentru 
serialul Suits. De altfel, deţine un blog de 
lifestyle numit The Tig, iar într-o perioa-
dă a fost model pentru Deal or No Deal.

Va intra în istorie pentru cel puţin 4 motive 
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Uleiul de măsline, mierea, 

sau peştele sunt unele din-

tre cele mai întâlnite ali-

mente contrafăcute, acest 

fenomen trebuind să fi e 

îngrijorător atât pentru pro-

ducători, cât şi pentru 

guvern sau consumatori, 

susțin analiștii.

„Frauda alimentară reprezin-

tă înlocuirea deliberată şi inten-

ţionată, inexactitatea, falsifi ca-

rea sau contrafacerea produse-

lor alimentare, a materiilor pri-

me, a ingredientelor sau a am-

balajelor plasate pe piaţă pen-

tru câştiguri economice. Inclu-

de toate tipurile de fraude ali-

mentare. De exemplu, diluarea 

unui produs alimentar, adăuga-

rea unei substanţe mai ieftine 

la un produs alimentar proce-

sat scump”, a precizat Milan 

Dopuda, la o conferinţă pe te-

ma certifi cărilor alimentare.

Ofi cialul a precizat că pro-

blema fraudei alimentare tre-

buie să reprezinte un semnal 

de alarmă atât pentru produ-

cători cât şi pentru guvern şi 

consumator.

„Frauda alimentară trebuie 

să fi e un motiv de îngrijorare 

atât pentru producători cât şi 

pentru guvern si consumatori. 

Persoanele care fac astfel de 

fraude nu fac rău doar pieţei, 

ci şi consumatorului, deoare-

ce, acesta va căpăta un gust 

greşit al alimentelor”, a preci-

zat Milan Dopuda.

Analistul menţionează că ce-

le mai frecvente cazuri de frau-

dă alimentară se regăsesc în:

-uleiul de măsline care este 

un produs foarte uşor de alte-

rat prin adăugarea unui alt tip 

de ulei şi aditivi alimentari;

-lapte - formula laptelui ca-

re conţine melamină sau con-

taminanţi, peştii sau fructele de 

mare unde cea mai mare parte 

a încălcării implică identifi carea 

greşită a speciilor;

-mere şi sucul de portocale 

intră în categoria produselor u-

şor de fraudat. În acest caz s-a 

constatat că sucurile de fructe 

alterate pot conţine ingrediente 

artifi ciale, cum ar fi  sulfatul de 

potasiu, glutamatul monosodic 

sau zahărul de porumb, iar o 

altă modalitate de a modifi ca 

calitatea sucurilor este aceea că 

sucurile 100% naturale pot fi  

amestecate cu umpluturi iefti-

ne pentru a reduce preţurile;

-mierea reprezintă un aliment 

extrem de uşor de alterat prin 

amestec cu sirop de porumb, si-

rop de zahăr, sirop de glucoză 

şi alte ingrediente care nu con-

ţin miere;

-vinuri - diferite amestecuri 

de struguri sau alte substanţe 

chimice pot fi  adăugate vinului 

de calitate inferioară pentru a-i 

oferi aspectul unui produs de 

calitate superioară;

-carnea, poate conţine ada-

os de apă sau de colorat pentru 

a face ca un produs inferior să 

pară a fi  un produs de calitate 

superioară.

Ce pun producătorii 
în alimente ca să scadă preţul 
şi să înşele cumpărătorii?!

Ministrul Sănătăţii, Sorina 

Pintea, a declarat, joi, că 

taxa clawback trebuie 

menţinută, dar va promo-

va scutirea de această taxa 

la medicamentele ieftine, 

sub 15 sau 20 de lei.

Întrebată de jurnalişti, cu pri-

lejul prezenţei sale la dezbate-

rea unui proiect de hotărâre de 

Guvern, ce îşi propune privind 

taxa clawback, Pintea a răspuns: 

„Schimbarea modalităţii de cal-

cul, dar menţinerea taxei de 

clawback, nicidecum elimina-

rea ei, iar (...) o propunere per-

sonală pe care o voi promova – 

scutirea de clawback la medi-

camentele sub 15 lei, de exem-

plu, sau 20 de lei. Deci, noi tre-

buie să ne asigurăm că medica-

mentele ieftine nu vor dispărea 

de pe piaţă, concomitent cu in-

troducerea de noi molecule, me-

dicamentele ieftine nu au voie 

să dispară de pe piaţă”.

Din sptembrie, presiunea 
clawback-ului va scădea

Ea şi-a exprimat convinge-

rea că, începând cu luna sep-

tembrie, când se va face corec-

ţia de preţuri, presiunea 

clawback-ului va scădea.

„Atunci vom avea un echili-

bru, să spunem. Pentru mine 

personal e important ca pacien-

ţii să aibă medicamentele de ca-

re au nevoie. Concomitent, am 

mai declarat, lucrăm la lista me-

dicamentelor strategice, ea este 

aproape gata, deci toate comi-

siile de specialitate au înaintat 

ministerului o listă cu medica-

mentele pe care le consideră de 

importanţă strategică, pe pato-

logii, în funcţie de mai multe 

criterii, iar aceste medicamente 

strategice nu vor avea voie să 

lipsească de pe piaţa româneas-

că, deci suntem aproape gata şi 

cu acea listă”, a precizat Pintea.

Întrebată dacă propunerea sa 

privind clawback-ul e realizabi-

lă, ea şi-a exprimat convingerea 

că acea comisie care evaluează 

posibilităţile de modifi care a aces-

tei taxe va ţine cont de aceasta.

Ce spun producătorii

„Noi, producătorii de gene-

rice, nici nu am fi  participat la 

această întâlnire dacă am fi  avut 

răspunsul la o singură întreba-

re care să fi e refl ectat şi în acţi-

une. Cine plăteşte? Iar răspun-

sul să fi e statul român, pentru 

că, pe de o parte, să se înţelea-

gă foarte bine, Asociaţia Produ-

cătorilor de Medicamente Ge-

nerice nu este împotriva inclu-

derii de molecule noi în lista de 

rambursare. (...) Ne dorim să 

vină toate terapiile de pe plane-

ta asta, numai că revine între-

barea: 'Cine plăteşte?'. De ace-

ea, poziţia noastră este – dacă 

în continuare acest cost incre-

mental se pune pe spinarea pro-

ducătorilor de medicamente ge-

nerice, noi cerem atunci toate 

moleculele să fi e incluse în 

cost-volum, unde să fi e un bu-

get separat”, a spus Adrian Gre-

cu, preşedintele Asociaţiei Pro-

ducătorilor de Medicamente Ge-

nerice din România.

Potrivit acestuia, clawback-ul 

are un impact mai mare la me-

dicamentele foarte ieftine.

„Orice produs peste 300 de 

lei e plafonat la cei 65 de lei, pe 

când dacă sunt 5 lei, la ora as-

ta la un medicament 100% ram-

bursat înseamnă un clawback 

de 34%. Asta înseamnă, de fapt, 

o reducere de preţ a medica-

mentului ăla, care este deja ief-

tin. Dacă o coroborez cu un pro-

ducător local care are nişte cos-

turi de producţie, are nişte an-

gajaţi (...) cam gândiţi-vă la ca-

re e impactul, deci medicamen-

tele ieftine vor dispărea”, a sem-

nalat Adrian Grecu.

Ministerul Sănătăţii a orga-

nizat, joi, o şedinţă publică de 

dezbatere a proiectului de HG 

privind modifi carea şi comple-

tarea anexei la HG nr. 720/2008 

pentru aprobarea Listei cuprin-

zând denumirile comune inter-

naţionale corespunzătoare me-

dicamentelor de care benefi ci-

ază asiguraţii, cu sau fără con-

tribuţie personală, pe bază de 

prescripţie medicală, în sistemul 

de asigurări sociale de sănăta-

te, precum şi denumirile comu-

ne internaţionale corespunză-

toare medicamentelor care se 

acordă în cadrul programelor 

naţionale de sănătate.

Medicamentele sub 15 sau 20 
de lei, scutite de taxa clawback?

Persoanele care se confrun-

tă cu sărăcia în a doua 

parte a vieţii pot să prezin-

te un risc cu 50% mai mare 

de a suferi de demenţă, 

conform unui studiu reali-

zat în Marea Britanie, la 

care a participat şi o cerce-

tătoare de origine română, 

citat de UPI.

„Studiul nostru confi rmă fap-

tul că riscul de demenţă este 

mai redus în rândul persoane-

lor vârstnice înstărite în compa-

raţie cu persoanele care benefi -

ciază de mai puţine resurse e-

conomice”, a declarat Dorina 

Cadar, cercetătoare de origine 

română în cadrul University Col-

lege London.

„Stategiile de sănătate pu-

blică pentru prevenirea demen-

ţei ar trebui să vizeze defi cien-

ţele socioeconomice în vederea 

reducerii disparităţilor în ma-

terie de sănătate şi să îi prote-

jeze pe cei dezavantajaţi”, a 

adăugat Dorina Cadar.

În concluziile studiului se 

afi rmă că în acest fenomen ar 

putea fi  implicaţi numeroşi fac-

tori, printre care se numără di-

ferenţele ce ţin de stilul de via-

ţă şi starea generală de sănăta-

te. De asemenea, oamenii înstă-

riţi dispun de mai multe opor-

tunităţi sociale şi culturale, ca-

re le permit să rămână implicaţi 

activ în societate, după cum a 

explicat Dorina Cadar.

Studiul nu demonstrează în-

să că sărăcia creşte în mod di-

rect riscul de demenţă, ci evi-

denţiază o relaţie de asociere în-

tre cele două.

Potrivit cercetătorului Sam 

Gandy, director în cadrul Cen-

trului pentru sănătate cognitivă 

şi îngrijire neurologică „Munte-

le Sinai” din New York, unul 

dintre semnele demenţei ar pu-

tea fi  pierderea controlului asu-

pra resurselor fi nanciare proprii. 

„Gestionarea fi nanciară defi ci-

tară poate fi  un semn precoce 

de demenţă, ceea ce poate du-

ce la epuizarea resurselor fi nan-

ciare mai târziu în viaţă”, a su-

gerat el.

„De asemenea, un alt sem-

nal poate fi  o manifestare a dis-

funcţiei executive, cum ar fi  pla-

ta facturilor de mai multe ori, 

luarea unor decizii greşite şi vul-

nerabilitatea în faţa escrocilor”, 

a spus Sam Gandy.

Însă, după cum a recunos-

cut Sam Gandy, statutul fi nan-

ciar poate fi  un factor de in-

fl uenţă pentru gestionarea pre-

cară şi a alimentaţiei şi a sti-

lului de viaţă, ambele fi ind 

asociate riscului de declanşa-

re a demenţei.

Potrivit Dorinei Cadar, în ca-

zul unui „eşantion din Marea 

Britanie reprezentativ la nivel 

naţional, incidenţa demenţei a 

părut să fi e modelată socioeco-

nomic, în primul rând după ni-

velul de avuţie”.

În cadrul studiului, cercetă-

toarea de origine română şi co-

legii ei au colectat date de la 

peste 6.200 de bărbaţi şi femei 

cu vârste de peste 65 de ani. 

7% dintre persoanele monitori-

zate au dezvoltat demenţă în 

pauza de 12 ani înregistrată în-

tre cele două intervale de mo-

nitorizare, realizate în perioade-

le 2002-2003 şi 2014-2015.

Riscul de demenţă a fost cu 

50% mai mare în rândul per-

soanelor cele mai afectate de 

sărăcie, în comparaţie cu subiec-

ţii cei mai înstăriţi, potrivit con-

cluziilor cercetătorilor.

Această constatare a fost in-

dependentă de nivelul de edu-

caţie şi de privaţiune şi de fac-

torii asociaţi stării de sănătate.

„Noul studiu adaugă un plus 

credibilitate unei liste din ce în 

ce mai mari cu dovezi ce suge-

rează că accesul la o îngrijire 

medicală corespunzătoare şi ca-

pacitatea de a lua decizii pri-

vind stilul de viaţă sănătos pot 

avea un impact real asupra ris-

cului nostru de a dezvolta de-

menţă”, a declarat Rebecca Edel-

mayer, directoare în cadrul 

Alzheimer's Association.

Studiul a fost publicat 

miercuri în jurnalul JAMA 

Psychiatry.

Sărăcia poate influenţa riscul de a suferi 
de demenţă în rândul vârstnicilor 
Stategiile de sănătate publică pentru prevenirea demenţei ar trebui să vizeze deficienţele socioeconomice.

 Riscul de demenţă este mai redus în rândul persoanelor vârstnice înstărite
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

CASE/CABANE

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

TERENURI

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 12200 mp în Mărișel, zona 
centrală, utilităţi în faţa terenu-
lui, front la drum principal 100 
m, carte funciară, cadastru, cu-
rent electric, apă potabilă preţ 6 
euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (7.7)

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

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

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

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

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

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

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

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă la 
ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea de 
a ţine mai mulţi câni în curte. Ofer 
1200 RON/lună. Aștept oferte la 
tel. 0741-455348. (8.15)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul 

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

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

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Firmă de construcţii, construim, 
renovăm acoperișuri, la case și 
blocuri. Informaţii suplimentare 
la tel. 0758-636484. (4.6)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

¤ Vând diferite aparate electrice. 
Informaţii și alte detalii la tel. 
0757-551157. (7.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz în stare bună, re-
șou electric, cuptor electric rusesc, 
nou, robot de bucătărie, preţuri 
foarte mici, negociabile. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0735-176040. (7.7)

¤ Vând lustră masivă fi er forjat, 
boiler STIEBEL de 100l, aparat de 
microunde industrial PANASONIC, 
chiuvetă de porţelan dreptun-
ghiulară XXL. Informaţii și alte 
detalii la tel. 0757-551157. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală, no-
uă, preţ mic, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (7.7)

¤ Vând 3 tărgi medicale. Infor-
maţii și alte detalii la tel. 
0757-551157. (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. (8.15)

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (8.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (8.20)

COLECŢIONARI

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

DIVERSE

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

¤ Vând bicicletă MOUNTAIN BIKE, 
în stare de funcționare, îi lipsește 
volanul, preț negociabil, sau ac-
cept telefon smartphone plus 
diferență. Sunați la tel. 0747-
311391. (1.7)

LICITAŢII PUBLICE

¤ A.N.A.F. – Direcţia Generală 
Executări Silite Cazuri Speciale – 
Direcţia Operativă Valorifi care Bu-
nuri Confi scate – Compartimentul 
Regional de Valorifi care Bunuri 
Confi scate Cluj – Napoca organi-
zează în data de 24.05.2018, ora 
12.00, Licitaţie pentru vânzarea 
următoarelor bunuri mobile in-
trate în proprietatea privată a sta-
tului: 1. Autotutilitară Mercedes 
Benz Vito, nr. înmatriculare 
AB-09-AXJ, an fabricaţie 2004, 
serie șasiu 
WDF63960313068300 – preţ de 
pornire (inclusiv TVA) – 6.500 lei; 
2. Autoutilitară Ford Transit, nr. 
înmatriculare MM-09-LFG, an fa-
bricaţie 2003, serie șasiu 
WF0LXXGBFL3J74226 – preţ de 
pornire (inclusiv TVA) – 6.000 lei; 
4. Autoutilitară Mercedes Benz, 
nr. înmatriculare MM-09-EWA, an 
fabricaţie 1998, serie șasiu 
WDB9500341K348857 – preţ de 
pornire (inclusiv TVA) – 33.550 
lei; 5. Autoturism Skoda Octavia, 
număr înmatriculare MM-33-RZV, 
serie șasiu 
TMBDG11U442933835, an 2004, 
cu multiple avarii, stare nefuncţi-
onală – preţ de pornire (inclusiv 
TVA) – 4.125 lei; 6. Autoturism 
Audi A8, număr înmatriculare 
MM089518, an fabricaţie 2003, 
70% avariat, stare nefuncţională 
– preţ de pornire (inclusiv TVA) – 
2.250 lei; 7. Remorcă Eduards, 
model PL2720, număr înmatricu-
lare MM-09-VTO, an 2009 – preţ 
de pornire (inclusiv TVA) – 3.375 
lei. Licitaţia se va desfășura la se-
diul din P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
cam. 238, et. II, Cluj-Napoca. 
Pentru informaţii suplimentare 
(condiţii de participare, vizionare, 
depunere dosar de participare 
ș.a.), vă puteţi adresa la sediu 
sau la telefon 0745210156. 
Anunţul integral se afl ă postat 
pe www.anaf.ro – Info ANAF – 
secţiunea Anunţuri – Valorifi ca-
re bunuri din proprietatea priva-
tă a statului – Unitate/ Subuni-
tate fi scală: Cluj Executări Silite 
Cazuri Speciale – Categorie: Bu-
nuri mobile.

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

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

d-nul lector univ. Dr. Francois Breda

și transmite pe această cale sincere condoleanţe 
familiei îndoliate.

Veţi rămîne în inimile noastre pentru totdeauna 
domnule PROFESOR!

Ne quid nimis.

CONDOLEANŢE

Monitorul 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.

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

AVIZ DE MEDIU

S.C. PITAS INVESTMENTS S.R.L., în calitate de pro-
iectant general, anunţă publicul interesat de intenţia iniţi-
erii Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul: ELA-
BORARE PUD ŞI DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU CON-
STRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNI TERŢIARE: SEDIU ADMINIS-
TRATIV, CAZARE TURISTICĂ, SERVICII CU ACCES PUBLIC, CO-
MERCIALE, CULTURALE, FINANCIAR BANCARE SI MEDICALE 
– CONF. PUZ APROBAT PRIN HCL 893/17.10.1017.

Consultarea publicului se poate face la adresa: str. Re-
publicii nr. 94, Cluj–Napoca, zilnic între orele 10:00 – 16:00, 
tel. 0735-929138 și în cadrul Primăriei camera 62, Servi-
ciul Urbanism, marţi – miercuri orele 13:30-15:30 și joi 
orele 15:00-17:00.

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

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

ANGAJEAZĂ
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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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 

parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Întrebări și răspunderi

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:30 Starea naţiei

22:48 Starea zilei

22:52 Starea naţiei

23:30 Conexiuni pe harta 

timpului

ANTENA 1

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cuțite

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Need for Speed: 

Începuturi

23:15 Pe bune?!

PRIMA TV

13:30 Teleshopping

14:00 Racolarea

16:00 Pasiune și speranță

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:30 Vraja diamantelor

22:30 Trăsniți din NATO

23:15 Focus din inima 

României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil! All Stars

18:45 Știrile Kanal D

19:45 Exatlon

23:15 WOWBiz

LOOK TV

13:00 Top goluri. Top ratări

13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

FC CFR Cluj – FC Viitorul

15:00 Studio Finala Cupei 

Regelui la Oină

15:30 Magazin UEFA 

Champions League

16:00 Teleshopping

16:30 City News Live

17:15 Top goluri. Top ratări

17:45 România te privește

18:30 Fotbal Futsal: 

Informatica Timisoara - United 

Galati

20:00 Știri

20:30 Magazin UEFA 

Champions League

21:00 Look de campion

22:00 România te privește

23:00 Faci pariu?

AVIZ DE MEDIU

S.C. SPUT S.A., S.C. SARES S.A., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru Elaborare PUZ în condiţiile Legii 
350/201 actualizata, operaţiuni notariale-comasare parcele, 
dezmembrare teren pentru servitute de utilitate publică 
amplasat în Cluj-Napoca, str. Sobarilor f.nr., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
benefi ciarului str. Fabricii nr.145A, din data de 21.05.2018 
între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 07.06.2018, la APM Cluj str. Dorobanţilor 
nr.99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

ACORD DE MEDIU

S.C. SARES S.A. ȘI S.C. SPUT S.A., anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul Desfi inţare construcţii existente, propus 
a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str Sobarilor f.nr. Jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul pot fi  consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, Str Calea Dorobanţilor nr. 99, și la sediul 
benefi ciarului în Cluj-Napoca, str Fabricii de Zahăr nr.145A, 
Jud. Cluj, în zilele de luni-joi între orele 9-14, vineri 9-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr.99, 
jud. Cluj.

ANUNŢ ANGAJARE

Administrarea Domeniului Public Gherla SA 
organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii de executie 
de lucrator gestionar.

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- varsta minima de 21 ani;
- constituie avantaj-competente in utilizarea pachetului 

de programe Microsoft Offi ce (Excel, Word).

Depunerea dosarelor de inscriere se va face pana la data 
de 05.06.2018, ora 15:30 la SC ADP Gherla SA, 
Compartimentul Contabilitate-Personal;

Selectarea dosarelor se va face in perioada: 06.06.2018 
– 07.06.2018 si afi sarea rezultatelor cu „Admis” si „Respins”;

Proba scrisa va avea loc la data de 18.06.2018, orele 
10:00, la sediul SC ADP GHERLA SA;

Interviul se va desfasura la data de 20.06.2018, orele 
10:00, la sediul SC ADP GHERLA SA;

Afi sarea rezultatelor se va face in maxim 1 zi lucratoare 
de la data sustinerii ultimei probe.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC ADP 
GHERLA SA din str. Gelu nr. 7 sau la tel. 0264241912.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Firmă serioasă din Germania
caută

şoferi cu permis categoria C-E 
şi Atestat marfă

• Contract în Germania pe timp nelimitat, 
salar de încadrare 1900 Euro. 

• Asigurăm cazare în condiţii avantajoase și 
posibilitate de stabilire in Germania. 

• Dacă sunteţi interesaţi, sunaţi la numărul 
de telefon – 004917621024857. 

Vorbim și românește

piendl-woerth.de

ACORD DE MEDIU

S.C. GENERAL INVEST TEAM S.R.L. și S.C. DDTM 
BUILDING S.R.L. anunţa publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire 3 imobile de locuinţe colective şi dotări cu 
regim de înălţime D+P+2E, împrejmuire teren, amenajare 
interioară, racorduri şi branşamente la utilităţi, operaţiuni 
notariale (dezmembrare) „ propus a fi  amplasat în comuna 
Florești, strada Teilor fn judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului CLuj, Calea Dorobanţilor 
nr 99, luni – joi: 9:00 – 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

AVIZ DE MEDIU

S.C. NOROC COM S.R.L., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru Elaborare PUZ în condiţiile Legii 350/201 
actualizata, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri 
şi branşamente, extindere utilităţi, organizare de şantier, 
operaţiuni notariale-comasare parcele, dezmembrare teren 
pentru servitute de utilitate publică, amplasat în Cluj-
Napoca, Bulevardul Muncii nr. 2-4, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
benefi ciarului str. Fabricii nr.145A, din data de 21.05.2018 
între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 07.06.2018, la APM Cluj str. 
Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14.

AVIZ DE MEDIU

S.C. NOROC COM S.R.L., anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Desfi inţare etapizată construcţii existente, propus a fi  
amplasat în Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 2-4 Jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul pot fi  consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul Cluj-
Napoca, Str. Calea Dorobanţilor nr. 99, și la sediul 
benefi ciarului în Cluj-Napoca, str Fabricii de Zahăr nr.145A, 
Jud. Cluj, în zilele de luni-joi între orele 9-14, vineri 9-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 
99, jud. Cluj.

AVIZ DE MEDIU

S.C. NOROC COM S.R.L., anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Desfi inţare etapizată construcţii existente, 
propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 
2-4 Jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul pot fi  consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul Cluj-
Napoca, Str. Calea Dorobanţilor nr. 99, și la sediul 
benefi ciarului în Cluj-Napoca, str Fabricii de Zahăr nr.145A, 
Jud. Cluj, în zilele de luni-joi între orele 9-14, vineri 9-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 
99, jud. Cluj.



SPORTSPORT.
 luni, 21 mai 2018

Chiricheş s-a operat 
şi ratează meciurile 
cu naţionala 
României

Vlad Chiricheș, fundașul echipei 
italiene SSC Napoli și al selecţi-
onatei României, a suferit sâm-
bătă o intervenţie chirurgicală 
pentru stabilizarea luxaţiei sta-
pelo-humerale de la umărul 
stâng, informează FR de Fotbal.
Perioada estimată de recupera-
re este între 8 și 10 săptămâni, 
astfel că apărătorul va rata par-
tidele amicale cu Chile și 
Finlanda programate în perioa-
da următoare.
România va disputa două parti-
de amicale, cu Chile (31 mai, la 
Graz, pe Sportzentrum 
Graz-Weinzödl) și Finlanda (5 
iunie, stadionul ''Ilie Oană'' din 
Ploiești).
Pentru aceste două partide, 
staff-ul echipei naţionale con-
dus de Cosmin Contra a anun-
ţat un lot preliminar format din 
27 de jucători.

Handbal: "U" Cluj 
se salvează de la 
retrogradare

Echipa de handbal feminin 
Universitatea Cluj a reușit o vic-
torie enormă în deplasare cu 
CSM Roman, 31-30 (12-14), în 
ultima etapă a Ligii Florilor.
Cele mai bune marcatoare ale 
Universităţii au fost Senocico 
(17), Lazăr și Boian (ambele 4).
Clujencele au primit un ajutor 
și din partea formaţiei Măgura 
Cisnădie care a învins CSM 
Slatina, scor fi nal 28-22, iar 
echipa lui Bondar i-a furat locul 
în ultima clipă. (R.S)
Sursă foto : u-cluj.ro

Fotbal: Victorie fără 
emoţii pentru "U"
Echipa de fotbal Universitatea 
Cluj s-a impus în ultima depla-
sare a sezonului, cu Avântul 
Reghin, scor fi nal 4-1. 
Formaţia clujeană va încheia 
campionatul, pe Cluj-Arena, 
împotriva echipei Industria 
Galda de Jos. Universitatea 
Cluj se afl ă pe primul loc în 
clasamentul din Liga a III-a, se-
ria a V-a, cu 71 de puncte. 
Antrenorul Adrian Falub a ali-
niat următorul “11”: Gorcea – 
Chiș, Abrudan, Cordoș (63, 
Telcean), Potcoavă – Greu, 
Giurgiu (C), Florescu – 
Hordouan (83, Ursu), 
Lemnaru, Ene.  (R.S)

Pe scurt

Simona Halep (România, 1 

WTA) a cedat fără drept de 

apel fi nala turneului 

Premier 5 de la Roma, scor 

0-6, 4-6 cu Elina Svitolina 

(Ucraina, 4 WTA). A fost a 

doua fi nală consecutivă 

pierdută de Halep în faţa 

Svitolinei la Roma, după ce 

ucraineanca a triumfat şi 

anul trecut.

Elina Svitolina îşi apără tro-

feul de la Roma, învingând-o 

din nou pe Simona Halep, scor 

6-0, 6-4. Halep a fost de ne-

recunoscut după ce cu o zi în 

urmă jucase entuziasmant în 

faţa Şarapovei, iar liderul mon-

dial a cedat clar, după o oră 

şi 9 minute.

Halep a disputant a 30-a 

fi nală a carierei.

Svitolina a învins-o pe Ha-

lep chiar în fi nala de anul tre-

cut de la Foro Italico, scor 4-6, 

7-5, 6-1, după ce constănţean-

ca a avut ghinionul de a se 

accidenta la picior. Între timp, 

ucraineanca a mai trecut de 

Halep la alte două turnee: 6-1, 

6-1 în semifi nale la Toronto 

2017, respectiv 6-3, 6-4 în gru-

pele Turneului Campioanelor 

2017. Scorul întâlnirilor direc-

te este însă egal, Simona câş-

tigând la Turneul Campioane-

lor de la Sofi a 2013, scor 6-1, 

6-1, în Fed Cup 2014, scor 6-3, 

7-5, şi în sferturi la Roland 

Garros 2017, scor 3-6, 7-6, 6-0.

Halep are un palmares mai 

bogat, dar Svitolina este mai 

efi cientă.

Halep revine pe centralul 

de la Foro Italico după ce sâm-

bătă a obţinut o victorie entu-

ziasmantă, dar epuizantă, în 

faţa Şarapovei, scor 4-6, 6-1, 

6-4. De partea cealaltă, Svito-

lina a muncit mult mai puţin 

pentru califi care, eliminând-o 

rapid pe Kontaveit cu 6-4, 6-3. 

Jucătoarea cu o experienţă mai 

bogată în ceea ce priveşte fi -

nalele disputate este în mod 

clar Simona, care are un pal-

mares de 16-13. Deşi a jucat 

de mai puţine ori cu titlul pe 

masă, Elina a fost foarte efi ci-

entă, câştigând 11 dintre cele 

13 fi nale disputate.

„Mă bucur de fiecare da-

tă când vin la Roma. Mă bu-

cur de fiecare joc pe care îl 

disputa aici. Mulţumesc Ita-

lia, mulţumesc Roma ! O fe-

licit pe Svitolina.” a decla-

rat Halep, nr.1 WTA.

„Este uimitor, faptul că 

am reuşit să îmi apăr titlu 

aici. Vreau să o felicit pe 

Simona pentru zilele aces-

tea. Vreau să le mulţumesc 

fanilor care fac turneul aces-

ta extrem de important. Fi-

nala de la Roland Garros 

este foarte deoparte, este 

foarte complicată dar sper 

să joc la un nivel foarte ri-

dicat.” a declarat Svitolina, 

nr.4 WTA. 

Simona Halep a pierdut finala turneului de la Roma

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Rezultatele pe sferturi 
au fost: 24-21, 25-18, 14-
25, 26-15).

„Nu ştiu ce a făcut diferen-

ţa, cred că am fost mai precişi 

decât ei în momentele impor-

tante. Am început foarte bine 

încă de la început, aşa cum 

mi-am şi dorit, i-am şi derutat 

puţin cu zona noastră şi am re-

uşit să înscriem destul de mul-

te puncte uşoare, am marcat în 

prima repriză 49 de puncte, ce-

ea ce e foarte bine. Puteam fi  

la 15-16 puncte, dacă nu era 

acel fault tehnic şi câteva lu-

cruri elementare, însă am mers 

la pauză la zece puncte. Cred 

eu că după pauză ne-am rela-

xat puţin şi am crezut că lucru-

rile vor fi  mai simple, nu am 

intrat la fel de hotărâţi să lup-

tăm pentru fi ecare posesie. Acest 

lucru ne-a costat, au venit pes-

te noi, ne-au condus şi a tre-

buit să muncim din greu ca să 

obţinem victoria. Mă bucur că 

am fost puternici şi am reuşit 

să câştigăm, însă este doar un 

meci, nu am reuşit nimic, dar 

mă bucur că am început cu 

dreptul. Trebuie să ne bucure 

unele aspecte ale meciului, în-

să cu siguranţă ei vor veni de 

două ori mai motivaţi în al doi-

lea meci, iar noi trebuie să fi m 

pregătiţi pentru asta!” a decla-

rat Mihai Silvăşan, antrenorul 

echipei U-BT.

Meciul al doilea se va dispu-

ta luni, 21 mai, cu începere de 

la ora 20, la Sala Polivalentă.

Cei mai buni marcatori ai 

Universităţii au fost Watson (17 

puncte, 7 assisturi), Torok (13 

puncte, o recuperare) şi Kro-

mah (12 puncte, o recuperare). 

De la Steaua s-au remarcat 

Flowers (19 puncte, 4 assituri), 

Fraseniuc (14 puncte) şi Falker 

(11 puncte, 8 assisturi).

Următoarele confruntări 

din semifi nale sunt programa-

te pentru 25 mai (meciurile 

3, pe terenul echipelor CSM 

CSU Oradea si CSM Steaua 

Eximbank Bucuresti), 27 mai 

(dacă va fi  nevoie, meciurile 

4, pe terenul echipelor CSM 

CSU Oradea si CSM Steaua 

Eximbank Bucureşti).

Programul meciurilor 3 şi 

eventual 4, care se vor dispu-

ta în 25 şi eventual 27 mai, 

reamintind că semifi nalele se 

dispută dupa sistemul “trei 

victorii din cinci partide”. În 

cazul în care se va ajunge la 

confruntările decisive (meciu-

rile 5), care vor fi  găzduite de 

echipele mai bine clasate, aces-

tea sunt programate pentru 

30 mai 2018.

Program :

25 mai 2018
Ora 18:00 – CSM Steaua 

Eximbank Bucuresti vs. U-Ban-

ca Transilvania Cluj-Napoca

Ora 20:00 – CSM CSU Ora-

dea vs. BC CSU Sibiu

27 mai 2018 (in cazul in 

care mai este nevoie)

Ora 18:00 – CSM Steaua 

Eximbank Bucuresti vs. U-Ban-

ca Transilvania Cluj-Napoca

Ora 20:00 – CSM CSU Ora-

dea vs. BC CSU Sibiu 

U-BT, victorie în primul joc 
din semifinală
Echipa U-Banca Transilvania s-a impus în primul joc din semifinală, cu CSM Steaua 
EximBank, scor finala 89-79 (24-21, 25-18, 14-25, 26-15).

1. U-Banca Transilvania  
55 de puncte

2. BC CSU Sibiu 55 de 
puncte

3. CSM CSU Oradea 
54 de puncte

4. CSM Steaua Eximbank 
București 53 de 
puncte

5. BC SCM Timișoara  
52 de puncte

6. BCMU FC Argeș Pitești 
47 de puncte

Clasament Liga 
Națională 1-6 :
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