
Pe podurile
în reparație
am numărat

34
de muncitori.

Cum se vor încadra

în termen?

VINERI

27
0
C

SÂMBĂTĂ

27
0
C

DUMINICĂ

28
0
C

M
ET

EO 1  = 4.7287   LEI

1  =4.1834   LEI

100  = 1.4587 LEI

D
et

al
ii 

în
 p

ag
in

a 
2

Alte evenimente în pagina 2

VA
LU

TE

CA
LE

N
D

A
R

Corina Crețu îi răspunde Vioricăi Dăncilă: „Există bani pentru spitale. 
Din februarie 2018 UE așteaptă răspuns de la Guvernul României!”

Autorităţile române sunt 
cele care, dacă doresc supli-
mentarea sumelor alocate spi-
talelor regionale, pot să pro-
pună o revizuire a priorităţi-
lor de investiţii, în special în 
cadrul Programului Operaţi-
onal Regional, sau pot solici-
ta realocarea fondurilor din 
cadrul altor programe opera-
ţionale, a scris comisarul eu-
ropean pentru Politică Regio-
nală, Corina Creţu, într-o pos-
tare de clarificare pe pagina 
sa de Facebook.

Înaltul demnitar european a 
completat că găsirea unor re-
surse suplimentare pentru cele 
trei spitale regionale rămâne un 
subiect important de discuţie 
între autorităţile naţionale şi vi-
itorul comisar european pentru 
politică regională.

Corina Creţu a adus şi cla-
rificări suplimentare legate de 
eforturile pe care le-a făcut 
pentru ca aceste proiecte să 
continue.

„Convorbirea referitoare la 
spitalele regionale pe care am 

avut-o cu d-na Prim Ministru 
Viorica Dăncilă a avut loc în fe-
bruarie 2018, când s-au discu-
tat diverse variante privind con-
tinuarea acestor proiecte. În ur-
ma acestei discuţii, am trans-
mis două scrisori către Guver-
nul României – în martie 2018 
şi apoi în aprilie 2019 – la care 
Comisia Europeană nu a primit 
până astăzi niciun răspuns”, a 
mai spus Creţu.

Reacţia comisarului euro-
pean Corina Creţu vine în con-
textul în care premierul Viori-

ca Dăncilă a declarat marţi, în 
cadrul unui post de televiziu-
ne, că în actualul exerciţiu bu-
getar nu mai sunt bani sufi ci-
enţi pentru a construi cele trei 
spitale regionale, iar banii care 
au fost alocaţi au fost destinaţi 
documentaţiei.

Dăncilă a completat că a pro-
pus ca sumele necesare ridică-
rii celor trei spitale regionale să 
fi e alocate în următorul exrci-
ţiu bugetar, precizând că a avut 
o discuţie cu Corina Creţu în 
acest sens.

Poveşti de dragoste 
la prima vedere

Vineri, ora 19:00 – 20:30
Teatrul Naţional Cluj Napoca

Fata din Vestul Sălbatic
Vineri, ora 19:00 – 21:00

Auditorium Maximum
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„Valuri de bine”
la Swimathon 2019

Laborator Internet of Things,
inaugurat la UTCN

Peditel ajută un copil
la fiecare șapte minute

Cea de-a zecea ediţ ie a Swimathon va avea loc 
î n 29 iunie la Complexul de Nataţ ie „Universitas” 
al Universității Babeș  Bolyai. Pagina 6

Laboratorul IoT, conceput ca un spaţ iu 
educaţ ional ş i un incubator de proiecte, 
este sprijinit de firme puternice din IT.  Pagina 5

De peste 5 ani, medicii Peditel oferă  gratuit 
asistență medicală  pediatrică , nonstop, 
la numărul de telefon 1791. Pagina 3

PUBLICITATE

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

De câți muncitori ai nevoie
ca să repari 3 poduri din Cluj?

Autostrada Transilvania, oprită de zidurile unui castru 
roman de la granița județelor Cluj și Sălaj

Monitorul de Cluj a vizitat joi dimineaţ a ş antierele celor trei poduri aflate î n reparaţ ie la Cluj-Napoca. 
Lucră rile la Podul Fabricii, Podul Porţ elanului, respectiv Podul N se defă ş oară  conform graficului spun reprezentanţ ii 
Primă riei. Însă , la primele ore ale dimineţ ii, realitatea din teren îi contrazice flagrant. Paginile 6-7
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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

270/160C
Ploaie

280/170C
Ploaie

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

28°/16° Ploaie

27°/17° Ploaie

26°/15° Ploaie

29°/18° Ploaie

29°/17° Ploaie

29°/18° Ploaie

25°/16° Ploaie

30°/18° Ploaie
26°/16° Ploaie

22°/12° Ploaie

24°/13° Ploaie

23°/13° Ploaie

27°/17° Ploaie

22°/12° Ploaie

26°/15° Ploaie

23°/14° Ploaie
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

21 iunie

1527: A murit istoricul și scriito-
rul italian Niccolo Machiavelli. 
1848: A apărut poezia 'Un ră-
sunet' de Andrei Mureșanu, 
poezie cunoscută sub titlul 
'Deșteaptă-te române !', ac-
tualul imn naţional al ţării 
noastre. (21 iun./3 iul.)

1946: A fost creată Comisia 
Drepturilor Omului a 
Naţiunilor Unite.

22 iunie

1805: S-a născut omul politic 
italian Giuseppe Mazzini, unul 
dintre conducătorii mișcării 
numită Risorgimento. 
1963: A murit Maria Tănase, 
una dintre cele mai cunoscute 

interprete ale cântecului po-
pular românesc.

1973: A fost semnat, la 
Washington, acordul dintre SUA 
și URSS cu privire la preîntâmpi-
narea unui război nuclear.

23 iunie

1668: S-a născut istoricul 
și fi losoful italian Giovanni 
Batista Vico

1834: S-a născut Alexandru 
Odobescu, scriitor și istoric, 
membru titular al Societăţii 
Academice Române

1990: Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat declaraţia 
de suveranitate.

1910: S-a născut dramaturgul 
francez Jean Anouilh.

270/170C
Ploaie

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

28°/17° Ploaie

28°/17° Ploaie

25°/15° Ploaie

29°/18° Ploaie
26°/16° Ploaie

20°/12° Ploaie

24°/14° Ploaie

22°/13° Ploaie
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Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

O seară în atelierul 
părinţilor mei
Expoziţie: 3-21 iunie
Institut Français de Cluj
Expoziţia propune o refl ecţie a-
supra transmiterii imaginarului 
într-o familie de artişti: cuplul 
Maria Manolescu-Romelo 
Pervolovici şi copiii lor, un arhi-
tect urbanist şi o regizoare, reu-
niţi sub numele Grupul 
2META+. Proiectul porneşte de 
la fi lmul omonim al Evei 
Pervolovici, în care aceasta se 
foloseşte de mijloacele autobio-
grafi cului pentru a explora prac-
ticile picturale ale părinţilor ei 
şi, în egală măsură, rolul moş-
ternirii artistice în formarea lu-
mii ei interioare şi conturarea 
stilului cinematografi c. „O seară 
în atelierul părinţilor mei“ devi-
ne astfel povestea formării ar-
tistice a unei regizoare.

Uzina Filmelor de Amatori
11:00 – 20:00
CREIC – Centrul Regional de 
Excelenţă pentru Industrii Creative
Proiectul internaţional „Uzina 
Filmelor de Amatori“ se va de-
rula în premieră în Romania la 
#TIFF18 şi va fi  deschis din 31 
mai în 31 iulie 2019.
Uzina este un concept creat de 
renumitul regizor, scenarist si 
producator francez Michel 
Gondry (Oscar 2005 pentru Cel 
mai bun scenariu original 
„Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind”).
Timp de 3 ore, publicul are la 
dispoziţie un studio cinemato-
grafi c construit de la zero în 
CREIC – Centrul de Excelenţă 
pentru Industriile Creative 
(Strada Lombului FN), 
Cluj-Napoca, cu peste 15 deco-
ruri şi toată aparatura necesară 
pentru a realiza propriul fi lm. 
Totul, de la scenariu, distribuţie, 
regie, până la crearea coloanei 
sonore, este realizat de către 
participanţi, sub îndrumarea in-
structorilor Uzinei. La fi nal, fi l-
mul va intra în posesia autorilor 
care îl pot distribui, pentru a 
obţine binemeritata apreciere a 
prietenilor şi, de ce nu, a publi-
cului larg. Accesul în Uzina 
Filmelor de Amatori este gratu-
it, dar necesită înregistrare pre-
alabilă.

VINERI

Poveşti de dragoste 
la prima vedere
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
19:00 – 20:30
Dragostea, sentimentul cel mai 
frumos de pe pământ, este acum 
dezbătută în cadrul restrâns al 
„Euphorion“-ului. Veţi avea ocazia 

să vă regăsiţi, poate, în aceste is-
torii, să vă re-memoraţi propriile 
îndrăgosteli la prima vedere. Un 
prilej de readucere în actualitate a 
unor vremuri peste care, poate, 
s-a aşternut colbul uitării. Suntem 
aici ca să explorăm împreună pa-
radoxurile inimii inundate de acel 
val de căldură, acea emoţie cu 
gust de zmeură coaptă şi roiuri de 
fl uturi zburând haotic prin stomac.

Fata din Vestul Sălbatic
19:00 – 21:00
Auditorium Maximum
Premiera operei a avut loc în 
1910, la Metropolitan Opera 
House din New York. Este vorba 
despre o operă ”americană“ 
de-a lui Puccini, bazată pe piesa 
lui David Belasco – ”The Girl of 
the Golden West”. Acţiunea se 
petrece în California, în timpul 
”Goanei după aur“, iar ”fata“ 
din titlul este una dintre cele mai 
atrăgătoare şi mai interesante 
eroine ale lui Puccini. O femeie 
puternică şi independentă, hotă-
râtă să-l câştige pe bărbatul pe 
care-l iubeşte. În acest sens, ea 
trebuie să lupte cu mediul social 
şi natural. Opera explorează, de 
fapt, teme ca sacrifi ciul şi a răs-
cumpărarea, dar văzute prin 
personaje întruchipând oamenii 
obişnuiţi care l-au inspirat, de 
fapt, atât de mult pe Puccini.

Este considerată ca fi ind una 
dintre cele mai bune opere ale 
sale.

Movie Nights
Iulius Parc Cluj-Napoca
21:30 – 23:30
În fi ecare vineri, de la ora 
21:30 vei râde la situaţiile co-
mice, vei empatiza cu poveştile 
dramatice şi vei trăi acţiunea fi l-
melor proiectate la „Movie 
Nights”.
Poţi veni cu pernuţe şi pături 
confortabile de acasă, iar gus-
tările vor fi  disponibile la stan-
durile amenajate în parc, pen-
tru a avea un picnic sub lumina 
lunii şi a proiectoarelor.

SÂMBĂTĂ

BZN – The Grand Finale 
Tour 2019
8:00 pm – 10:00 pm
Sala Polivalenta
„Blue Eyes“, „Dance, Dance“, 
„Twilight“, „Put On Your 
Make-Up“, „Just an Illusion“, 
„Waltzing Maria“, „Amore“ sau 
„La Primavera“ sunt doar cate-
va dintre adoratele piese pe ca-
re cei doi membri BZN le prega-
tesc pentru concertul din 2019! 
De asemenea, cunoscuta 
„Drumurile noastre“ reinterpre-
tata de Jan & Anny alaturi de 
regretatul Dan Spataru va pu-

tea fi  ascultata pentru prima 
oara, live, la Sala Polivalenta 
din Cluj-Napoca.

DUMINICĂ

Expozitie de pictura
Centrul de Cultură Urbană 
Cluj-Napoca
16:30 – 20:00
O veselie de panze colorate, 
planse lucrate in creion, pastel 
si culori de apa sunt compuse 
de 53 de copii şi tineri (7-19 
ani) indrumaţi in lumea artelor 
frumoase de artistul plastic 
Anca Jitariu Gliga.
Lucrarile realizate de cursantii 
atelierului Jitariu Studio com-
pun un colaj cu infl uente ale 
impresionismului, diferite inter-
pretari personale ale perspecti-
vei in peisaj, elaborari statice, 
decorative si fi gurative.
Expozitia de pictura 
‚DREAMLAND’ are un rol impor-
tant in promovarea si dezvolta-
rea activitatilor cultural-artistice 
pe plan local. Mai mult de atat, 
acest eveniment expozitional 
sustine visul acestor tineri cura-
joşi sa isi exprime public propri-
ile emoţii vizuale prin culoare si 
grafi ca.

Încă de la premiera operei, care a avut loc în 
29 octombrie 1787 la Estates Theatre din 
Praga, fi ecare generaţie de creatori şi fi losofi  
a încercat să răspundă la întrebarea enigmati-
că: „Cine este Don Giovanni?”. 
Primele cuvinte pe care le rostește pesonajul 
în operă sunt: „Nu vei ști niciodată cine sunt!”. 
Povestea sa este asociată cu viaţa unor sedu-
cători celebri consemnaţi în istorie, precum 
Don Juan sau Giacomo Casanova, cel din ur-
mă, fi ind întrebat dacă a văzut opera, a răs-
puns: „Dacă am văzut-o? Practic, am trăit-o!”. 
Secolul al XIX-lea a fost fascinat în mod obse-
siv de povestea acestui antierou. Pentru E.T.A 
Hoffmann – scriitorul care și-a ales al treilea 
prenume, „Amadeus”, din admiraţie pentru 
Mozart – cât și pentru alţi contemporani ai săi, 
Don Giovanni a reprezentat arhetipul artistului 
romantic – o fi inţă creativă, eliberată de legile 
societăţii, loială propriei voinţe.
Titlul complet al operei este Don Giovanni, os-
sia Il Dissoluto Punito – Don Giovanni, sau 
desfrânatul pedepsit. Mozart i-a oferit subtitlul 
de dramma giocoso – un oximoron ce descrie 
o îmbinare curioasă între operă comică și un 
substrat sumbru, tragic, cu elemente ale su-
pranaturalului, fi ind a doua lucrare din trilogia 
Mozart-Da Ponte, precedată de Nunta lui 
Figaro și Cosi fan tutte. Uvertura lucrării cap-
tează spiritul operei, temele discursului muzi-
cal fi ind ilustrative pentru caracterul sfi dător al 
lui Don Giovanni. Desfășurarea acţiunii operei 
are loc în Spania, unde Don Giovanni, un liber-

tin pe care nu îl infl uenţează impactul nenu-
măratelor sale fl irturi, este întotdeauna în cău-
tarea unei noi cuceriri amoroase. Își urmează 
agenda proprie, sfi dează și atrage, în acest fel, 
asupra sa, un blestem pe care îl ia în derâdere 
constant. Deși sunt conturate ca personaje in-
dependente, autonome, celelalte roluri gravi-
tează în jurul lui Don Giovanni; pasiunea lui a-
re rezonanţă în orice context, fi ind cea care de-
termină și refl ectă dorinţele puternice pe care 
le exprimă personajele cu care relaţionează.
Spectacolul are loc duminică la Opera 
Nationala Romana Cluj-Napoca. Opera are o 
pauză și se încheie în jurul orei 22:15

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Don Giovanni – Wolfgang Amadeus Mozart
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O minoră de la o casă 

de tip familial din Alba 

a rămas însărcinată 

cu un profesor de religie, 

cei doi, deveniţi între 

timp părinţi, având mier-

curi programare la Starea 

Civilă din cadrul 

Primăriei Sebeş pentru 

recunoaşterea paternităţii 

copilului, acum în vârstă 

de 1 an, şi emiterea unui 

nou certifi cat de naştere 

pentru acesta.

De asemenea, după medi-

atizarea acestui caz, profeso-

rul de religie şi-a prezentat, 

miercuri, demisia din învăţă-

mânt, au informat reprezen-

tanţii Inspectoratului Şcolar 

Judeţean (IŞJ) Alba.

Fata a vrut 
să păstreze copilul

Direcţia de Asistenţă Soci-

ală şi Protecţia Copilului 

(DGASPC) Alba a prezentat 

miercuri, într-un comunicat de 

presă, detalii despre „cazul ele-

vei care a rămas însărcinată 

cu profesorul de religie”.

Născută în 2000, fata a be-

nefi ciat încă din 2001 de mă-

suri de protecţie specială, a-

tât în sistem familial (asistent 

maternal profesionist), cât şi 

în sistem rezidenţial, ultima 

măsura de plasament fi ind la 

Casa de Tip Familial Târsa, u-

nitate rezidenţială din cadrul 

Asociaţiei Filantropia Ortodo-

xă Alba Iulia, cu care DGAS-

PC are încheiat un contract 

de furnizare de servicii soci-

ale. Tânăra a urmat cursurile 

Liceului Tehnologic de Turism 

şi Alimentaţie din Arieşeni, 

clasele a IX-a şi a X-a, absol-

vind clasa a XI-a la Liceul Teh-

nologic Silvic Câmpeni.

„Menţionăm că DGASPC 

Alba nu a fost informată cu 

privire la derularea unei an-

chete administrative de că-

tre unitatea de învăţământ 

privind zvonurile unei rela-

ţii dintre minoră şi un cadru 

didactic”, se precizează în 

comunicat.

Potrivit sursei menţiona-

te, în noiembrie 2017, fata 

le-a spus angajaţilor din ca-

sa de tip familial – preotu-

lui coordonator, manageru-

lui de caz, persoanei de re-

ferinţă că este însărcinată şi 

că doreşte să păstreze sar-

cina, dar nu a dorit să de-

cline identitatea tatălui în 

cadrul şedinţelor de consi-

liere şi a discuţiilor cu ma-

nagerul de caz.

„S-a revizuit Planul de In-

tervenţie Personalizat, stabi-

lindu-se obiective şi activităţi 

legate de sarcina în evoluţie, 

monitorizarea lunară a stării 

de sănătate a viitoarei mame 

prin medicul de familie şi me-

dicul specialist, alimentaţie să-

nătoasă, renunţarea la adicţii 

în perioada sarcinii. În progra-

mul de consiliere a minorei s-a 

insistat mult pentru conştien-

tizarea importanţei continuă-

rii studiilor, a fi nalizării aces-

tora în vederea obţinerii unei 

califi cări. De asemenea, aceas-

ta a fost consiliată şi transfe-

rată, în ultimul trimestru de 

sarcină, la Centrul Maternal 

„Speranţa” Alba Iulia, servi-

ciu specializat pentru mamă 

şi copil, dând naştere în luna 

iunie 2018 unui copil la ma-

ternitatea din localitatea Se-

beş”, transmite DGASPC. Atât 

mama, cât şi copilul au rămas 

în centrul maternal Alba Iu-

lia, până la împlinirea vârstei 

de 18 ani (decembrie 2018) a 

mamei, când aceasta a solici-

tat acordarea măsurii de pro-

tecţie specială la Casa de Tip 

Familial Târsa pentru ea, iar 

pentru copil instituirea plasa-

mentului la un asistent ma-

ternal profesionist.

Medicii clujeni au confirmat: elevă lăsată gravidă de un profesor de religie

Peditel a devenit ceva de 

neînlocuit pentru părinţii 

români din întreaga lume, 

care apelează cu încrede-

re la orice oră din zi şi 

din noapte când au pro-

blemă cu cel mic.

La celălalt capăt al firu-

lui se află un medic care le 

oferă sfat pediatric prin te-

lefon şi le spune dacă este 

cazul să meargă la urgenţă 

cu copilul.

De peste 5 ani, medicii pe-

ditel oferă gratuit asistenta 

medicală pediatrică, non stop, 

telefonic, oricărui copil din 

Romania si diaspora.

Mii de copii ajutaţi

Statisticile arată că la fi e-

care 7 minute, un copil din 

România şi diaspora este aju-

tat gratuit, cu calm, răbdare, 

empatie, dedicate şi profesio-

nalism de medicii peditel.

În primele 198 zile din 

2019, peste 31.000 de copii 

din Romania si diaspora au 

primit asistenţă medicală 

pediatrică, gratuit, prin te-

lefon, non stop.

5% Dintre apeluri au venit 

din Diaspora, cele mai multe 

fi ind din Marea Britanie, ur-

mată de Germania şi Austria, 

iar în top 3 judeţe sunt: Cluj ( 

32% apeluri), Bucureşti şi Il-

fov (28% apeluri) şi Prahova 

și Constanţa (8% apeluri).

De la începutul anului, pâ-

nă în data de 17 iunie, au fost 

primite 31.379 de apeluri. În 

weekendul prelungit, 14-17 

iunie au fost înregistrate 1.761 

de apeluri.

Visul pentru acest an

Echipa Peditel îşi propune 

ca în acest an să ajute peste 

100.000 de copii.

„A venit vara. Şi anul aces-

ta temperatura a fost extrem 

de variată. De la cod porto-

caliu de ploi şi frig, la cod 

portocaliu de caniculă. A ve-

nit deja şi vacanţa. Căldură 

aduce şi mult aşteptatul con-

cediu, dar uneori, ne trezim 

şi cu enterocolite, diaree, 

vărsături, insolaţie, roşu în 

gât sau febră. Nu uităm nici 

de copiii de la ţară, în mul-

te situaţii fără medic sau cu 

medic de familie o dată pe 

săptămâna. Avem 40% din 

populaţie care trăieşte la ţa-

ră, fără canalizare, încălzire 

centrală, apă curentă, trans-

port regulat, cu spital la mi-

nim 50 km (1,500 de locali-

tăţi) şi complet fără niciun 

medic (600 comunităţi). Pen-

tru toţi copiii români, oriun-

de s-ar afl a, medicii PEDITEL 

sunt gratuit, non stop la un 

apel distanţă”, transmite echi-

pa Peditel.

Totuşi, pentru ca Peditel să 

poată să funcţioneze la capa-

citate maximă şi să ajute mii 

de copii, au nevoie de ajutor.

„Urmează vacanţa şi con-

cediile şi ştim că ne vom con-

frunta cu afecţiunile de sezon. 

Fiecare donaţie sau susţinerea 

fi nanciară din partea compa-

niilor şi donatorilor ne ajută 

să ajutăm mai mult. 10 lei poa-

te fi  o cafea sau acces la asi-

senţa medicală pediatrică non 

stop telefonic, pentru un co-

pil. Iar companiile pot face bi-

ne complet gratuit, sumele 

sponsorizate fi ind deductibile 

fi scal. Acum e mai simplu să 

facem cu toţii bine. Iar împre-

ună vom accesibiliza sănăta-

tea pentru copii, mai ales pen-

tru cei de la ţară”, a spus Cris-

tina Grigore, director Peditel.

Peditel 1791 se adresează 

oricărui părinte care doreşte 

să obţină un sfat medical pen-

tru afecţiuni fără risc vital pen-

tru copilul său, NU pentru ur-

genţe care se vor adresa 112 şi 

Unităţilor de Primiri Urgenţe.

Sfaturile acordate de me-

dicul de gardă sunt sfaturi de 

intervenţie rapidă. Peditel 1791 

NU este o alternativă la 112.

Pentru a veni in sprijinul 

tuturor copiilor, Peditel se 

poate apela din toate reţe-

lele fixe şi mobile, de ori-

unde din lume, la numarul 

f ix cu tarif  normal 

+40377771111, sau naţional- 

apel cu tarif normal la 1791 

în reţeaua: Vodafone, Oran-

ge, Telekom şi apel gratuit 

în reţeaua Digi la *1791.

Peditel ajută un copil la fiecare şapte minute
Părinții primesc asistenţă medicală pediatrică prin telefon

De peste 5 ani, medicii peditel oferă gratuit asistenta medicală pediatrică, non stop, telefonic

1. Febră- 29% cazuri

2. Răceală 16% cazuri

3. Vărsături 14% cazuri

4. Diaree 12% cazuri

5. Tuse 9% cazuri

Principalele 5 probleme medicale 
pentru care părinţii au solicitat sfaturi

APELURI

32%
dintre apelurile 
primite în primele 
200 de zile ale acestui 
an au venit din partea 
părinților din Cluj

Stabilirea paternităţii la Cluj
În ianuarie 2019, prin-

tr-o cerere adresată DGAS-

PC, tânăra a solicitat să-i 

fi e aprobată deplasarea, îm-

preună cu fi ul său şi asis-

tentul maternal profesio-

nist, la Institutul de Medi-

cină Legală Cluj Napoca 

pentru recoltarea de probe 

în vederea stabilirii pater-

nităţii fi ului ei. La rândul 

său, presupusul tată al co-

pilului s-a deplasat şi el, 

singur, la Institutul de Me-

dicină Legală Cluj-Napoca. 

Demersul pentru recunoaş-

terea paternităţii a fost ini-

ţiat de către mamă şi pre-

supusul tată, neexistând o 

acţiune în instanţă pentru 

stabilirea paternităţii.

„Institutul de Medicină 

Legală Cluj Napoca nu a 

comunicat mamei rezulta-

tul testului ADN, doar pre-

supusului tată. În data de 

19 iunie 2019, tânăra L.M., 

împreună cu domnul G.T. 

care se presupune că ar fi  

tatăl copilului, au avut pro-

gramare la Starea Civilă din 

cadrul Primăriei Sebeş pen-

tru recunoaşterea paterni-

tăţii copilului şi emiterea 

unui nou certifi cat de naş-

tere pentru copil. La aceas-

tă oră, copilul a fost recu-

noscut, fără prezentarea re-

zultatului testului ADN de 

către tată, urmând ca în da-

ta de 20 iunie 2019 să fi e 

eliberat noul certifi cat de 

naştere", se mai arată în 

comunicatul semnat de di-

rectorul general al DGAS-

PC, Valentin Frăcea.

Tot miercuri, profesorul 

de religie, care preda la do-

uă şcoli, şi-a prezentat de-

misia din învăţământ.

G.T. profesorul de religie
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În perioada 20 iunie – 19 

iulie, CTP Cluj-Napoca eli-

berează pentru studenţii 

Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină 

Veterinară, cardurile de 

transport contactless încăr-

cate cu abonamente gratui-

te şi cu reducere pentru 

transportul public în 

Cluj-Napoca (cu excepţia 

celor în an terminal care 

pot opta pentru a solicita 

abonamentul pe card sau 

pe suport de hârtie).

Abonamentele gratuite în-

cărcate pe cardul contactless 

nu vor mai trebui actualizate 

în fi ecare lună, eliminând ast-

fel necesitatea prezentării lu-

nare la punctele de vânzare. 

Abonamentele se actualizea-

ză la începutul fi ecărui an u-

niversitar. Astfel, studenţii ca-

re au ridicat cardul contactless 

sunt rugaţi să îl păstreze şi să 

îl prezinte în luna octombrie 

la centrele de vânzare carduri, 

pentru reîncarcare.

Studentii şi masteranzii, cu 

vârsta sub 26 de ani, la frec-

venţă – buget (zi-buget) po-

sesori de card nebancar (A 

card/A Kártya, City Card Stu-

dent, Euro<26, ISIC , Omni-

pass, StudCard)

Acte necesare: carte de 

identitate; carnet vizat pe anul 

universitar în curs; card ne-

bancar valabil;

Tip abonament: Abona-
ment gratuit două linii

Studenţii şi masteranzii, cu 

vârsta sub 26 de ani, la frec-

venţă – buget (zi-buget) ne-

posesori de card nebancar

Acte necesare: carte de 

identitate; carnet vizat pe anul 

universitar în curs;

Tip abonament: Abona-
ment cu reducere două linii

Studenţii şi masteranzii, la 

frecvenţă – taxă (zi-taxă, in-

diferent de vârstă) şi studen-

ţii şi masteranzii la frecvenţă 

buget care au vârsta mai ma-

re de 26 de an, posesori de 

card nebancar

Acte necesare: carte de 

identitate; carnet vizat pe anul 

universitar în curs; card ne-

bancar valabil;

Tip abonament: Abona-
ment cu reducere două linii

Doctoranzii cu frecvenţă 
posesori de card nebancar

Acte necesare: carte de 

identitate; card nebancar 

valabil;

Tip abonament: Abona-
ment cu reducere una linie

Studenţii şi masteranzii cu 

vârsta sub 26 de ani la frec-

venţă – buget (zi-buget) or-

fani sau proveniţi din casele 

de copii (USAMV, Universita-

tea de Artă şi Design, Acade-

mia de Muzică Gheorghe Di-

ma, UMF Iuliu Haţieganu)

Acte necesare: carte de 

identitate; carnet vizat pe anul 

universitar în curs; copie cer-

tifi cat de deces.

Tip abonament: Abonament 
gratuit toate liniile în confor-
mitate cu convenţiile încheia-
te cu cele 4 universităţi

Pentru abonamentele gra-

tuite, costul primului card 

emis este suportat de CTP 

Cluj-Napoca. Pentru abona-

mentele cu reducere se achi-

tă cardul contactless în va-

loare de 5,5 lei. Valabilita-

tea suportului de plastic es-

te de 3 ani.

„În ultimele 15 minute de 

program nu se mai eliberea-

ză carduri, fi ind necesară în-

chiderea situaţiilor de vân-

zări. Pentru o mai bună or-

ganizare a eliberării cardu-

rilor şi pentru a evita aglo-

meraţia şi timpul de aştep-

tare excesiv, este necesară 

planifi carea on-line, pe www.

calendis.ro”, transmite Com-

pania de Transport Public 

Cluj-Napoca.

Studenţii USAMV din Cluj îşi pot procura cardurile de transport CTP contactless

Centre dedicate USAMV
• Campus Hasdeu –Căminul 12 (luni-vineri – 8.00-22.00, 

sâmbătă-duminică – 8.00-16.00)

• Căsuţa galbenă (lângă Rectorat USAMV) (luni-vineri 
– 8.00-22.00, sâmbătă-duminică – 8.00-16.00)

În permanenţă- Birouri CTP de vânzare carduri de călătorie
• Abonamente CTP – 21 Decembrie 1989

• Abonamente CTP – Piata 1 Mai

• Primăria Grigorescu -Str. Al. Vlahuţă

• Primăria Zorilor- Str. Pasteur

• Primăria Iris- Piata Liebcknecht

• Primăria Centrală – Str. Moţilor

• Primăria Mănăştur- Str. Ion Meşter

Locatiile de eliberare a cardurilor 
de călătorie pentru studenții USAMV

Peste 1.000 de elevi au vizi-

tat în acest an şcolar cele 

două fabrici din Târgu 

Mureş şi Cluj ale 

FrieslandCampina România 

şi au văzut cum se fac pro-

duse precum iaurtul, lapte-

le, telemeaua, în cadrul pro-

gramului naţional „Şcoala 

Altfel” al Ministerului 

Educaţiei Naţionale.

Este al treilea an conse-

cutiv în care FrieslandCam-

pina România îşi deschide 

porţile celor două fabrici şi 

invită elevii de la şcolile din 

judeţele Cluj şi Mureş să des-

cifreze tainele transformării 

laptelui crud în produse lac-

tate care ajung pe mesele ro-

mânilor din toată ţara.

Învăţare practică

În cele două fabrici com-

pania prelucrează anual apro-

ximativ 60.000 de tone de lap-

te pentru produsele Napolact. 

Fermele din Ardeal sunt sin-

gura sursă de lapte pentru pro-

dusele Napolact. Azi compa-

nia colectează materie primă 

de la peste 1000 de ferme.

„FrieslandCampina a venit 

astfel cu o propunere concre-

tă către şcoli, oferind elevilor 

o activitate care îi ajută la dez-

voltarea competenţei de învă-

ţare practică şi care întăreşte 

legătura cu comunităţile loca-

le. În plus, derularea acestui 

program este benefi că atât 

pentru orientarea profesiona-

lă viitoare a copiilor noştri, 

prin explorarea oportunităţi-

lor pe plan local, cât şi pen-

tru noi ca angajatori şi parte-

neri sociali ai comunităţii”, a 

declarat Cornel Cărămizaru, 

Director General al Frieslan-

dCampina Romania.

Drumul laptelui

Elevii au avut ocazia să va-

dă drumul laptelui de la poar-

ta fabricii până la produsele 

fi nale, desluşind astfel tainele 

proceselor tehnologice prin ca-

re se ajunge la toate produse-

le care sunt comercializate sub 

brand Napolact. Astfel, ei au 

înţeles în detaliu din ce sunt 

compuse şi cum se obţin iaur-

tul, brânza telemea şi alte pro-

duse Napolact, punând între-

bări care să îi lămurească asu-

pra procedurilor de lucru. U-

nii dintre ei au spus chiar că 

vor să lucreze în fabrică atunci 

când vor fi  mari, declarându-se 

interesaţi de cele învăţate, de 

meseria în sine şi le-a plăcut 

mediul de lucru.

Programul va continua şi 

anii următori, având în vede-

re interesul elevilor şi succe-

sul înregistrat până acum, ba-

zat pe colaborarea bună cu 

inspectoratele şcolare, cu şco-

lile şi cadrele didactice din ju-

deţele Cluj şi Mureş.

„Şcoala Altfel” la fabricile 
FrieslandCampina
Peste 1.000 de elevi au văzut cum se fac telemeaua şi iaurtul Napolact

FrieslandCampina România face parte 
din compania olandeză Royal 
FrieslandCampina, organizaţie aflată în 
topul celor mai mari producători mondi-
ali de lactate.

FrieslandCampina este prezentă pe piaţa 
din România cu brandurile Napolact, 
Frico, Milli, Oke și Dots și oferă o gamă 

largă de produse: lapte de consum, iaurt, 
brânză, unt și gustări pe bază de lapte.

Brandul local Napolact, cel mai iubit brand 
de lactate pentru copii, conform FORBES, es-
te un brand în plină dezvoltare. În 2015 a 
fost primul brand local de lactate care a lan-
sat o gamă completă de produse ecologice, 
gama Napolact BIO.

Despre FrieslandCampina România

Elevii au avut ocazia să vadă drumul laptelui de la poarta fabricii până la produsele fi nale

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Absolvenţii claselor a 

VIII-a au susţinut joi exa-

menul la Matematică, în 

cadrul Evaluării naţionale.

Cerinţele din examenul de 

astăzi sunt similare celor de 

la simularea la Matematică: 

problema de la subiectul I 

punctul 6 are aceeaşi diagra-

mă dată la simulare, cerinţa 

fi ind uşor diferită. Elevii au 

avut 2 ore la dispoziţie pen-

tru a rezolva subiectele de la 

examenul la Matematică.

La Subiectul I, elevii au 

avut de făcut câteva calcule 

simple, atât de algebră cât şi 

de geometrie. La algebră au 

avut, spre exemplu, de scris 

cel mai mic număr impar din-

tr-un şir dat sau să calculeze 

cât reprezintă 10% din 1.500. 

La geometrie au avut de cal-

culat perimetrul unui pătrat 

şi aria unui tetraedru.

Subiectul al doilea s-a axat 

mai mult pe exerciţii de alge-

bră, iar elevii au avut de calcu-

lat media geometrică sau să re-

prezinte grafi c anumite funcţii.

Ultima parte a examenului 

s-a concentrat în mare parte 

pe probleme de geometrie.

Profesorii spun că subiec-

tul a fost destul de difi cil, în-

să au existat exerciţii sufi ci-

ent de simple încât elevii să 

poată lua nota 5.

„Subiectul a avut o difi cul-

tate peste medie. A fost un vo-

lum mare de muncă pentru do-

uă ore. A fost mult de scris, mult 

de desenat. Au fost patru sub-

puncte care vor face diferenţa 

de la nota 8 la nota 10. În rest, 

nota 5 trebuie să se ia”, a spus 

o profesoară de matematică.

Elevii susţin spusele pro-

fesorilor, că volumul de mun-

că a fost mare, iar timpul in-

sufi cient.

„Matematica este materia 

mea preferată. Am ştiut, dar 

am greşit la exerciţiile simple. 

O fi  fost neatenţie”, a spus Vlad, 

un absolvent de clasa a VIII-a.

„Partea de algebră a fost 

foarte de uşoară, spre deose-

bire de partea de geometrie ca-

re nu a fost neapărat difi cilă, 

ci a fost foarte mult de scris. 

Am reuşit să termin cu greu 

de scris. Nu am putut să îmi 

formulez atât de bine ideile în-

cat să fi u sigură pe mine”, a 

spus Carla, o absolventă.

Rezultatele de la Evaluarea 

naţională 2019 vor fi  afi şate pe 

25 iunie, zi în care elevii ne-

mulţumiţi de notele primite 

pot să depună contestaţii. Re-

zultatele fi nale de la Evaluare 

vor fi  afi şate pe 29 iunie.

Absolvenţii de gimnaziu 
au susţinut joi proba 
la matematică
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Laboratorul „Internet of 

Things (IoT)”, conceput 

ca un spaţiu educaţional, 

dar şi un incubator de pro-

iecte, a fost inaugurat, joi, 

în prezenţa rectorului 

Universităţii Tehnice 

Cluj-Napoca (UTCN), prof.

dr.ing. Vasile Ţopa, respec-

tiv a decanului Facultăţii de 

Automatică şi Calculatoare, 

prof. dr. ing. Liviu Miclea.

Amplasat la etajul 3 al cor-

pului S al Facultăţii de Auto-

matică şi Calculatoare (str. 

George Bariţiu, nr. 26-28), spa-

ţiul de lucru vine drept răs-

puns la solicitările mediului 

socio-economic de a intensifi -

ca colaborarea cu UTCN. Stu-

denţii pasionaţi de tehnologie 

au acum oportunitatea să tes-

teze, să simuleze şi să pună în 

practică diferite sisteme speci-

fi ce industriei conectate IoT, 

crescându-şi şansele pentru o 

eventuală angajare la marile 

companii precum Bosch, Emer-

son, Siemens sau Tenaris.

„Este importantă emulaţia 

pe care a creat-o acest dome-

niu (n.red. Internet of Things 

– IoT) în rândul studenţilor. 

Multe dintre proiectele expuse 

aici sunt ideile lor, noi doar 

le-am creat condiţii ca ei să le 

dezvolte. Acest laborator exis-

ta deja în minţile multora din-

tre studenţi, ei sunt învăţaţi 

acum să creeze ceva, să ducă 

spre produs, în benefi ciul Ro-

mâniei, Clujului. Firmele care 

fac outsourcing se vor duce 

într-o anumită direcţie, rămân 

doar cele care au produse”, es-

te de părere Liviu Miclea.

Decanul Facultăţii de Au-

tomatică şi Calculatoare a 

dezvăluit că prima competi-

ţie IoT a fost organizată în 

2016, iar în 2019 au partici-

pat deja 33 de echipe, din-

tre care 19 cu proiecte reu-

şite. Acesta a mărturisit, în 

prezenţa reprezentanţilor 

Bosch şi Emerson, că mari-

le companii prezente la 

Cluj-Napoca au sprijinit fi -

nanciar proiectul, fi ind lan-

sat şi un curs de antrepreno-

riat în colaborare cu AROBS.

Vasile Ţopa s-a declarat 

încântat de faptul că foştii 

absolvenţi, acum reprezen-

tând marile fi rme, au întins 

o mână de ajutor, dezvălu-

ind că îl „invidiază” pe Li-

viu Miclea pentru grupul de 

tineri entuziaşti şi dornici de 

a implementa noul. „Vă pro-

mit că, dacă vom fi  sănătoşi, 

tot ceea ce am pornit în a-

ceastă sală, micuţă, dar în 

care există enorm de multă 

pasiune, vom multiplica în 

sălile pe care le-am achiziţi-

onat alături, în clădirea Băn-

cii Transilvania şi în fosta 

Casa de Modă”, a punctat 

rectorul UTCN.

Stup inteligent, sistem 
care îţi uşurează 
parcarea laterală!

Printre proiectele cu care 

se mândreşte laboratorul 

proaspăt inaugurat se numă-

ră şi conceptul unui stup de 

albine proiectat special pen-

tru apicultorii amatori.

„Avem un stup de albine 

care a fost gândit nu doar să 

ajute apicultorii profesionişti, 

adică să le ofere informaţii le-

gate de calitatea şi cantitatea 

mierii, atmosfera din interio-

rul stupului, ci ca o soluţie 

pentru omul normal, care vrea 

să-şi producă propria miere, 

dar habar nu are ce înseam-

nă apicultura. Acest produs 

este o soluţie de tipul 

plug&play. Te duci, cumperi 

stupul cu toate soluţiile, îl in-

stalezi în curte şi, pe baza in-

formaţiilor furnizate de apli-

caţia mobilă, vei şti ce măsuri 

trebuie să iei: când trebuie să 

dai medicamente pentru albi-

ne, când trebuie să chemi om 

specializat să colecteze mie-

rea din stup”, a explicat Ovi-

diu Stan, şef lucrări la Depar-

tamentul de Automatică.

Daniela Bâlc, studentă la 

Facultatea de Automatică şi 

Calculatoare a prezentat un 

proiect care sare în ajutorul 

şoferilor cărora le dă mari bă-

tăi de cap parcarea laterală. 

Tânăra pasionată de tehnolo-

gie a lucrat timp de un an la 

sistemul prin care maşinile 

vor putea parca singure, la co-

menzile efectuate de şofer 

printr-o aplicaţie mobilă.

„M-am gândit că ar fi  de a-

jutor acest sistem, afl at încă în 

testare. Vreau ca pe viitor să-şi 

caute singură (n.red. maşina) 

un loc de parcare şi să execu-

te manevrele pentru parcarea 

laterală. Proiectul meu se refe-

ră la o parcare laterală autono-

mă, maşina merge singură, doar 

din comenzile date din telefon, 

prin conectare Bluetooth. (...) 

În laborator avem multe com-

ponente, acasă nu am spaţiul 

necesar, aici avem totul la în-

demână, Sunt şi colegii care te 

ajută, profesorii, în felul aces-

ta reuşim să dezvoltăm şi să 

terminăm mai repede proiecte-

le”, a mărturisit Daniela.

Companiile investesc 
în educaţie

Laboratorul, al cărui valoa-

re se ridică la câteva zeci de 

mii de euro, a luat naştere la 

iniţiativa decanului Liviu Mi-

clea, mărturiseşte Ioan Valen-

tin Sita, şef lucrări la Departa-

mentul de Automatică. Acesta 

susţine că, mai devreme sau 

mai târziu, toate echipamente-

le electronice vor fi  interconec-

tate prin internet, iar cererea 

pentru specialiştii în domeniul 

IoT este deja foarte mare.

„IoT este un concept unic 

în ţară, pentru că se dezvol-

tă în mai multe direcţii, avem 

concursul anual, o şcoală de 

vară, un cerc IoT, unde stu-

denţii din anii mai mici pot 

veni la prezentări, dar şi mul-

te workshopuri”, a punctat 

Ioan Valentin Sita.

Liviu Miclea recunoaşte că 

marile companii au nevoie de 

absolvenţi pregătiţi în domeniul 

IoT. Acesta speră ca legătura cu 

fi rmele importante să devină tot 

mai apropiată şi admite că, spre 

deosebire de companiile autoh-

tone, fi rmele străine au înţeles 

necesitatea investiţiei în învăţă-

mântul superior.

„În acest laborator studen-

ţii aplică cunoştinţele învăţate, 

îşi dezvoltă abilităţile practice. 

Evident, când observăm că o 

anumită zonă este mai intere-

santă pentru studenţi şi pentru 

fi rme, ne adaptăm conţinutul 

cursurilor. Noi nu facem învă-

ţământ pentru Bosch sau Emer-

son, ci unul legat de ceea ce se 

cere în acest moment pe plan 

mondial. Dacă aceste fi rme cu 

echipamente de cea mai înal-

tă tehnologie aplică aceste cu-

noştinţe, cu atât mai bine!”, a 

precizat decanul Facultăţii de 

Automatică şi Calculatoare.

Laborator Internet of Things, inaugurat la UTCN
Stup inteligent sau sistem pentru parcare laterală automată, printre proiectele dezvoltate de studenţi

Rectorul UTCN, prof. dr. ing. Vasile Țopa și decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, prof. dr. ing. Liviu Miclea O parte din proiectele realizate de studenți

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

„Îngerii există, iar eu am 

întâlnit unul!”, mărturiseş-

te Marius Simionică. O 

întâmplare petrecută la mii 

de metri altitudine este 

dovada pură că un simplu 

gest făcut din sufl et poate 

produce o bucurie imensă 

semenilor noştri.

Gabriela Roşu este clu-

jeancă, stewardesă la com-

pania aeriană WizzAir. Ma-

rius Simionică este fost lup-

tător al Legiunii Străine Fran-

ceze, stabilit de peste un de-

ceniu în Marea Britanie. Anul 

trecut, un simplu apel lan-

sat de Marius pe Facebook 

a strâns donaţii de peste 

13.000 lire sterline. Absolut 

toţi banii au ajuns la copiii 

nevoiaşi din România, pen-

tru rechizite, haine şi încăl-

ţăminte. Cei doi s-au întâl-

nit acum în timpul unui zbor 

Birmingham-Bucureşti, iar 

momentul emoţionant a fost 

împărtăşit chiar de Marius.

„Aseară (n.red. marţi) am 

zburat pe ruta Birmingham-Bu-

cureşti cu compania WizzAir. 

Şi tare aş vrea să vă fac cu-

noscut un gest care mie unul 

mi-a umplut sufl etul de bu-

curie şi, poate pe cât de mic 

pare pentru unii, pe atât de 

uriaş a fost pentru mine. Pe 

rândul 37A stă o doamnă de 

vârsta a treia, care privea cum 

oamenii îşi cumpărau sandwi-

ch-uri şi altele. La un moment 

dat se ridică, merge în spate 

(eu în general stau pe ultimul 

loc) şi, timidă, întreabă cât 

costă un sandwich. I se răs-

punde că 4€ şi se întoarce la 

locul ei şi se caută prin buzu-

nare”, dezvăluie Marius, într-o 

postare pe Facebook.

O fi inţă cu un zâmbet 

splendid îşi face apariţia în 

acel moment. Gestul simplu, 

altruist al Gabrielei îl emo-

ţionează profund pe Marius 

care, deşi spune că a întâl-

nit multe vedete la viaţa lui, 

niciun star nu l-a impresio-

nat într-atât încât să scoată 

telefonul din buzunar şi să 

imortalizeze momentul. A 

făcut-o însă acum, la bordul 

unei aeronave, cu o simplă 

stewardesă.

„La scurt timp, acest în-

ger se întoarce din spate cu 

un sandwich (diferit de ce-

le vândute, probabil sandwi-

ch-ul personal) şi îl întinde 

doamnei cu un zâmbet mo-

lipsitor, iar la două minute 

distanţă îi aduce şi un pa-

har de apă. Am întâlnit la 

viaţa mea multe vedete (cân-

tăreţi, actori, fotbalişti), în-

să niciodată nu am cerut să 

fac poză cu vreunul. Wiz-

zAir, te iert pentru toate în-

târzierile!”, mărturiseşte Ma-

rius Simionică.

„Frumoasă creaţia lui 

Dumnezeu! Ambii sunteţi 

minunaţi!” – este concluzia 

formulată în comentarii. Pe 

cât de scurtă, pe atât de în-

duioşătoare.

Gest superb făcut de o stewardesă clujeană: 
„Lumea e făcută din gesturi mici, nu din vorbe mari!”



6 actualitate.monitorulcj.ro  vineri – duminică, 21 – 23 iunie 2019

PUBLICITATE

Cea de-a zecea ediţie a 

Swimathon va avea loc în data 

de 29 iunie la Complexul 

de Nataţie „Universitas” al UBB.

Swimathon, proiectul care a 

plecat din Cluj-Napoca şi a ajuns 

în mai multe colţuri ale ţării, es-

te un eveniment marca Fundaţiei 

Comunitare Cluj.

„Aici, comunitatea se întâlneş-

te, interacţionează şi se implică în 

strângerea fondurilor pentru pro-

iectele pe care le consideră rele-

vante. Organizaţiile înscriu proiec-

te din comunitatea locală, înotă-

torii aleg pentru ce fac valuri în 

bazin, ambasadorii susţin de pe 

uscat una din cauzele înscrise şi 

conving comunitatea să se impli-

ce, iar susţinătorii donează”, trans-

mit organizatorii.

Anul acesta, Swimathon aduce 

în atenţia publicului 13 proiecte din 

comunitatea clujeană: Centrul de 

Zi Something New, Înotăm 

Jucăm “ALL-IncluZiv”!, Tabăra

tru copii şi adolescenţi cu bo

cologice sau autoimune, Buc

Comunitară “O masă caldă”, 

ţă să înoţi, ReACTIV 65+, F

Ştiinţescu, Şanse egale prin e

ţie o lună de ajutor, Jocul sp

şi jocul cromatic, România la

pionatul mondial de paraclim

Nu mi-e frică!, Fond de Start

team â “Înotăm pentru Swima

x 2. Pentru a afla poveştile p

telor intră pe platforma no

swimathon.fundatiacomunitar

ro, unde poţi fi la curent cu 

se întâmplă.

Poţi susţine proiectul car

cucerit inima devenind îno

ambasador sau donator. Fie c

valuri în apă sau pe uscat, poţ

ţine unul dintre cele 13 proiec

trând pe site şi alegând mod

tea de implicare.

Valuri de bine 
la Swimathon 2019

Monitorul de Cluj a vizitat, joi 

dimineaţa, şantierele celor 

trei poduri afl ate în repara-

ţie la Cluj-Napoca. Lucrările 

la Podul Fabricii, Podul 

Porţelanului, respectiv 

Podul N se defăşoară con-

form grafi cului, spun repre-

zentanţii Primăriei însă, 

la primele ore ale dimineţii, 

pe respectivele şantiere 

și-au desfășurat activitatea 

34 de muncitori.

Lucrările la suprastructura 

podului peste Someş de pe stra-

da Fabricii au fost demarate la 

începutul lunii mai (6 mai 2019). 

În prezent, trafi cul este restric-

ţionat pe o singură bandă pe 

sens, fapt ce creează mari pro-

bleme şoferilor. Spre exemplu, 

pe întreaga lungime a străzii So-

barilor, aproximativ 600 de me-

tri, maşinile stau în coloană ba-

ră la bară.

Din partea fi rmei ARL (An-

trepriza Reparaţii şi Lucrări), 

executantul lucrării, pe şantie-

rul de la Podul Fabricii se afl au 

la ora 9 dimineaţa 13 reprezen-

tanţi. Dintre aceştia, trei ingi-

neri stăteau la taclale analizând 

munca celorlalţi 10.

Refacerea Podului Fabricii 

constă în reparaţii ale grinzi-

lor fâşii cu goluri care prezin-

tă degradări, înlocuirea grin-

zilor degradate cu grinzi noi, 

realizarea unei plăci de supra-

betonare, hidroizolaţie, reface-

rea trotuarelor, aşternerea stra-

turilor căii pe pod şi pe trotu-

are, montare panouri fonoab-

sorbante cu plexiglas.

Investiţia este făcută din fon-

duri de la bugetul local al muni-

cipiului Cluj-Napoca, valoarea lu-

crărilor fi ind de 13.767.256,25 lei 

(fără TVA). Termenul de execu-

ţie este de 16 luni de la data or-

dinului de începere, 11.07.2018. 

Rămâne de văzut dacă cei 10 

muncitori ai ARL-ului vor reuşi 

să fi nalizeze lucrarea până în 11 

noiembrie 2019.

Cel de al doilea pod afl at în 

lucru în Cluj-Napoca este Podul 

Porţelanului. Acest pod nu a fost 

proiectat pentru trafi cul auto în-

să, cu timpul, cartierele s-au dez-

voltat, iar mai nou, odată cu ex-

tinderea oraşului, podul a deve-

nit

cea

sar

du

cul

înc

poc

nu

pri

SR

stru

rat

9:4

cea

jaţi

pau

ma

de 

ce 

tru

gaj

asf

Câţi muncitori lu

Lucrările la suprastructura podului peste So

Patru trafi canţi de persoa-

ne au fost condamnaţi la 

închisoare pe viaţă joi de 

un tribunal din Ungaria 

pentru decesul a 71 de 

migranţi ale căror corpuri 

în descompunere au fost 

găsite în interiorul unui 

camion frigorifi c abando-

nat pe o autostradă în 

Austria în august 2015.

Într-o hotărâre defi nitivă, 

judecătorul Erik Mezolaki a 

declarat că trei dintre trafi -

canţi nu vor avea nicio posi-

bilitate de eliberare condiţi-

onată, în timp ce al patrulea 

ar putea benefi cia de aceas-

ta după ce îşi va ispăşi pe-

deapsa minimum 30 de ani.

Şeful afgan al reţelei şi 

trei complici bulgari au fost 

găsiţi vinovaţi de omucide-

re involuntară. aceştia au re-

fuzat să oprească furgoneta 

frigorifi că şi să deschidă uşi-

le pentru a lăsa să intre aer.

Pasagerii au înţeles că riscă 

să se sufoce şi atunci au lovit 

în uşă şi au strigat încercând 

să atragă atenţia şoferului.

Moartea acestor migranţi 

(59 de bărbaţi, opt femei şi 

patru copii) – provenind din 

Siria, Irak şi Afganistan a 

şocat Europa.

Acesta a fost cel mai tra-

gic incident produs pe aşa-zi-

sa 'ruta balcanică' a migra-

ţiei, pe unde sute de mii de 

persoane fugeau de război 

şi sărăcie din Orientul Mij-

lociu, Africa şi Asia, încer-

când să ajungă în Occident.

Patru traficanţi de fiinţe uname condamnaţi 
la închisoare pe viaţă pentru moartea a 71 de migranţi
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S-a lansat proiectul FARMAPract – Activităţi integrate de practică și orientare 
profesională pentru specializările Farmacie, Nutriţie și Dietetică

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca în parteneriat cu 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj a demarat proiectul FARMAPract – Activităţi integrate de 
practică și orientare profesională pentru specializările Farmacie, Nutriţie și Dietetică.

Proiectul este cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capi-
tal Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie și competenţe în conformitate cu Contrac-
tul de fi nanţare nr. DGPECU 92659/12.12.2018, Cod SMIS: 109104.

Proiectul este implementat pe o durată de 21 luni în perioada 13.12.2018 – 12.09.2020, 
cu valoarea totală a proiectului de 1.575.785,79 lei și valoarea fi nanţării nerambursabile 
de 1.544.270,08 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea gradului de inserţie pe piaţa muncii 
a 180 de absolvenţi ai Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie 
”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca (studenţi înmatriculaţi în anul IV Farmacie și studenţi înmatricu-
laţi în anul II Nutriţie și Dietetică), prin accesul la activităţi integrate constând în stagii de pre-
gătire practică, sesiuni de consiliere și orientare în carieră axate pe dezvoltarea de competen-
ţe în domeniile Farmacie, Nutriţie si Dietetică și activităţi de intervenţie în comunitate.

Rezultate aşteptate ale proiectului sunt:
• 1 proiect implementat corespunzător;
•  1 proiect promovat conform prevederilor Ghidului Orientări privind accesarea fi nan-

ţărilor în cadrul POCU 2014- 2020;
• 32 acorduri/contracte de colaborare privind derularea stagiilor de practică;
• 180 de studenţi care efectuează stagiul de practică în cadrul proiectului;
• 1 raport cu traseul profesional al grupului ţintă;
• 180 studenti consiliaţi;
• 3 workshop-uri;
•  2 vizite de studiu pentru dezvoltarea de competenţe profesionale extinse cu implica-

rea reprezentanţilor pieţei muncii;
•  4 concursuri profesionale pentru dezvoltarea de abilităţi practice în benefi ciul a 100 

de studenţi;
• 2 ateliere tematice pentru dezvoltarea de abilităţi practice în benefi ciul a 72 de studenţi;
• 3 campanii de educaţie pentru sănătate cu participarea a 55 de studenţi.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
Facultatea de Medicină, Str- Pasteur, nr.4, et.3, cam.8
Telefon : 0264 597256, int.2841 e-mail:farmapract@gmail.com
Manager de proiect – Conf. Dr. Simona Mirel

intens circulat. Considerat 

mai îngustă cale de traver-

e a Someşului din oraş, Po-

Porţelanului a fost închis cir-

aţiei abia în 3 aprilie după ce, 

ă din 2014, Primăria Cluj-Na-

a se luda că Podul Porţela-

ui va intra în reparaţii. Sur-

nzător sau nu, fi rma Diferit 

L, aceeaşi fi rmă care a con-

uit Podul Traian, a fost decla-

ă câştigătoarea licitaţiei.

De dimineaţă, în jurul orei 

5, la Podul Porţelaului mun-

u cu drag şi spor 10 anga-

 Doi dintre aceştia se ocu-

 de defrişarea pomilor de pe 

ul drept al Someşului, doi 

aprovizionarea cu bitumul 

urma să fi e aşternut azi, pa-

de greblat bitumul şi un an-

at ce nivela cu un cilindru 

altul fi erbinte. Toată activi-

tatea era supravegheată de un 

inginer care sorbea tacticos o 

cafea dintr-un pahar de plastic

La un moment dat, unul 

dintre aceştia i-a strigat ingi-

nerului ce supraveghea turna-

rea bitumului pe pod, că are 

nevoie de o pilă de drujbă. In-

ginerul i-a promis că rezolvă 

problema şi o să trimită pe ci-

neva la magazie, imediat ce îşi 

termină cafeaua.

Podul Porţelanului are o lun-

gime totală de 62 de metri iar 

valoarea totală a investiţiei es-

te de 7,16 milioane de lei (TVA 

inclus). Investiţia presupune re-

alizarea unui pod nou în amon-

te cu amenajarea a două benzi 

de circulaţie, reabilitarea podu-

lui existent, dar şi recalibrarea 

albiei în zona podurilor. Se pa-

re că, până în prezent, repre-

zentanţii fi rmei Diferit au reu-

şit doar o parte din reabilitarea 

podului existent.

La intrarea vestică a munici-

piului Cluj-Napoca, pe cel mai 

aglomerat drum din ţară, ace-

eaşi fi rmă Diferit a primit în 18 

februarie ordinul de începere a 

lucrărilor privind refacerea Po-

dului N, ce leagă cartierele Mă-

năştur de Grigorescu.

În jurul orei 11:00 pe şantier 

erau prezenţi 11 muncitori. Trei la 

umbra pinilor şi opt pe pod. Din-

tre cei opt unul lucra cu pikame-

rul, unul degaja molozul rezultat 

iar ceilalţi șase se făceau că lu-

crează plimbând lopeţile din stân-

ga în dreapta. Pasajul de 51,3 me-

tri lungime ar urma să fi e fi nali-

zat la mijlocul lunii noiembrie

Valoarea totală a investiţiei 

este de 6.010.214,93 lei fără TVA.

ucrează pentru refacerea a trei poduri în Cluj?

meş, de pe strada Fabricii au demarat la începutul lunii mai

Podul peste Someş de pe strada Fabricii 

Pista de biciclete a fost turnată Pe strada Sobarilor, coloana de mașini depășește 500m

Podul N leagă cartierele Mănăştur de Grigorescu

La podul N, muncitorii lucrează pe banda dintre Grigorescu spre Mănăștur
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Darius Echim

În sâmbăta dinaintea 

Rusaliilor, 15 iunie 2019, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, s-a afl at în mijlo-

cul credincioşilor din 

Tiocu de Sus, Protopopiatul 

Gherla, judeţul Cluj.

Cu acest prilej, Părintele 

Mitropolit Andrei a resfi nţit 

biserica din localitate, cu hra-

mul „Sfântul Ierarh Nicolae”, 

construită în urmă cu 125 de 

ani, care în ultimii ani a tre-

cut printr-un amplu proces de 

renovare şi înfrumuseţare.

Apoi, pe o scenă special 

amenajată, în proximitatea lă-

caşului de cult, Ierarhul a ofi -

ciat Sfânta Liturghie, fi ind în-

conjurat de un sobor de pre-

oţi şi diaconi. Din sobor au 

făcut parte: consilierul epar-

hial pe probleme de misiune 

şi protocol, arhid. Claudiu Gra-

ma, protopopul de Gherla, pr. 

Iulian Paul Isip, preotul paroh 

Dumitru Mamolia, alături de 

alţi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei 

evanghelice, Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte Andrei a rostit un 

cuvânt de învăţătură, vor-

bindu-le celor prezenţi des-

pre faptul că „bătrânii sunt 

păstrătorii tradiţiilor”.

La momentul rânduit din 

cadrul slujbei, Ierarhul a hi-

rotonit întru preot pe diaco-

nul Rafael Sebastian Criste, 

pe seama parohiei Rugăşeşti, 

Protopopiatul Dej.

Răspunsurile liturgice au fost 

date de Grupul vocal „Sfântul 

Nicolae” al Protopopiatului 

Gherla, dirijat de teologul Alin 

Pădurean. La momentul prices-

nei, Maria, fi ică a satului, a in-

terpretat câteva pricesne.

La fi nalul slujbei, părintele 

paroh Dumitru Mamolia a mul-

ţumit ÎPS Mitropolit Andrei 

pentru prezenţă şi binecuvân-

tare. Totodată, i-a oferit o icoa-

nă cu Maica Domnului.

Distincţii şi diplome

Pentru vrednicia sa şi pen-

tru întreaga activitate desfăşu-

rată în parohie, ÎPS Andrei l-a 

hirotesit iconom stavrofor pe 

părintele Dumitru Mamolia, 

cu dreptul de a purta crucea 

pectorală. De asemenea, mem-

brii comitetului şi consiliului 

parohial au primit distincţii şi 

diplome de aleasă cinstire.

La Sfânta Liturghie au fost 

prezente ofi cialităţi locale, ală-

turi de fi i ai satului, numeroşi 

credincioşi şi tineri îmbrăcaţi 

în costume populare.

Istoricul bisericii 
parohiale

Lăcaşul de cult din Tiocu de 

Sus, cu hramul „Sfântul Ierarh 

Nicolae”, apare în documente 

ca fi ind construit începând cu 

anul 1894. Biserica a fost repa-

rată de mai multe ori, în anul 

1951, 1971, precum şi între anii 

1977-1979, când a fost pictată.

Începând cu anul 2008 s-au 

efectuat din nou ample lucrări 

de renovare, subzidire şi re-

pictare, biserica fi ind împo-

dobită cu pictură în tehnica 

„acrilic”, realizată de către 

pictorul Florin Olari.

Toate lucrările au fost rea-

lizate sub coordonarea inteli-

gentă şi jertfi toare a preotu-

lui paroh Dumitru Mamolia, 

prin implicarea consiliului pa-

rohial, a credincioşilor din pa-

rohie şi a altor binefăcători.

Mitropolitul Andrei a resfinţit Biserica din Tiocu de Sus, la 125 de ani de la edificare

În seria de evenimente 

intitulate „Serile culturale 

ale Muzeului Mitropoliei 

Clujului”, luni, 24 iunie 

2019, de la ora 19.00, 

în sala mare a muzeului, 

actorul Dorel Vişan va 

susţine recitalul de excep-

ţie intitulat „Eminescu – 

om, geniu şi poet divin”.

Consacrat ca unul din eve-

nimentele de referinţă din 

cultura română, dedicate lui 

Mihai Eminescu, recitalul 

susţinut de Dorel Vişan îşi 

propune să readucă în aten-

ţia publicului clujean trase-

ul biografi c al poetului sub 

forma unei călătorii prin u-

niversul poetic, dar şi zbu-

ciumul sufl etesc al omului 

de geniu, care ne oferă bu-

ne repere pentru înţelegerea 

esenţei fi inţei omeneşti, cu 

bucuriile şi frământările ei. 

Alături de poet vor susţine 

un microrecital de operă so-

prana Oana Trâmbiţaş şi mez-

zosporana Iulia Merca de la 

Opera Naţională Română din 

Cluj-Napoca, acompaniate la 

pian de Bianca Murariu. Pro-

gramul muzical va cuprinde 

un grupaj de lieduri şi poe-

me muzicale consacrate, du-

pă versurile poetului Mihai 

Eminescu.

Intrarea la spectacol este 

liberă 

Eveniment de excepţie dedicat poetului Mihai Eminescu, 
la Muzeul Mitropoliei Clujului, susţinut de actorul Dorel Vişan

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

La sărbătoarea Rusaliilor 

S-a pogorât Duhul Sfânt 

peste apostolii Domnului 

Hristos în Ierusalim, şi 

pelerinii numeroşi cărora 

aceştia li se adresau „erau 

uimiţi toţi şi se minunau 

zicând: Iată, nu sunt aceş-

tia care vorbesc toţi galile-

eni? Şi cum auzim noi fi e-

care limba noastră, în care 

ne-am născut?” (Faptele 

Apostolilor 2, 7-8).

Nu se poate să nu mergem 

cu gândul la început de isto-

rie, când încă păcatul nu-i în-

vrăjbise pe oameni şi vorbeau 

cu toţii aceeaşi limbă. Înain-

te de a construi „Turnul Ba-

bel”, „era în tot pământul o 

singură limbă şi un singur grai 

la toţi” (Facerea 11, 1).

Roada duhului celui rău, 

care-i învrăjbea pe oameni, 

este menţionată de Sfântul 

Apostol Pavel: „adulter, des-

frânare, necurăţie, destrăbă-

lare, închinare la idoli, ferme-

cătorie, vrajbe, certuri, zavis-

tii, mânii, gâlcevi, dezbinări, 

eresuri, pizmuiri, ucideri, be-

ţii, chefuri şi cele asemenea 

acestora” (Galateni 5, 19-21).

Roada Duhului Sfânt, care 

în mod văzut întemeiază la 

Rusalii Biserica, este sublini-

ată tot de către Sfântul Apos-

tol Pavel: „Iar roada Duhului 

este dragostea, bucuria, pa-

cea, îndelungă-răbdare, bună-

tatea, facerea de bine, credin-

ţa, blândeţea, înfrânarea, cu-

răţia” (Galateni 5, 22-23).

Într-o lume subjugată de 

rele şi de păcat a venit Dom-

nul Hristos şi a răscumpă-

rat-o, pătimind pentru ea şi 

întemeind Biserica prin re-

vărsarea Duhului Sfânt. Pă-

rintele Dumitru Stăniloae ne 

spune că „pogorârea Sfântu-

lui Duh e cea care dă exis-

tenţă reală Bisericii, punând 

începutul sălăşluirii trupului 

îndumnezeit al lui Hristos în 

celelalte fi inţe umane, şi cu 

aceasta începutul Bisericii. 

Pogorârea Sfântului Duh es-

te astfel actul de trecere de 

la lucrarea mântuitoare a lui 

Hristos în umanitatea Sa per-

sonală, la extinderea acestei 

lucrări în celelalte fi inţe u-

mane. Prin Întrupare, Răs-

tignire, Înviere şi Înălţare, 

Hristos pune temelia Biseri-

cii în trupul Său”.

Biserica Domnului Hristos 

a fost întemeiată pentru a-i 

mântui pe oameni, pentru a-i 

înfrăţi, pentru a-i uni, pentru 

a-i face să fi e mai buni. În ru-

găciunea arhierească de dina-

intea pătimirilor, Mântuitorul 

se ruga Tatălui „ca toţi să fi e 

una, după cum Tu, Părinte în-

tru Mine, şi eu întru Tine, aşa 

şi aceştia în Noi să fi e una, ca 

lumea să creadă că Tu M-ai tri-

mis” (Ioan 17, 21).

Câtă vreme n-au apărut frac-

ţiuni în cadrul Bisericii, credi-

bilitatea mesajului ei era enor-

mă. Afi rmaţia Părintelui Ilari-

on Felea se impune prin efec-

tele unice pe care creştinismul 

le-a avut în lume: „creştinis-

mul este religia omenirii, uni-

ca religie adevărată, singura 

religie care are în întregime de 

autor pe Dumnezeu”.

Biserica creştină, întemeia-

tă în mod văzut la Rusalii, în 

primul rând le oferă oameni-

lor mântuirea. Dar, în acelaşi 

timp, şi pentru viaţa acesta tre-

cătoare are efecte benefi ce. „Bi-

nefacerile creştinismului sunt 

optime şi fecunde pentru sal-

varea, cultura şi fericirea ome-

nirii, şi am constatat că sunt”.

Unde a ajuns creştinismul 

în lume, a ajuns şi civilizaţia. 

„Oriunde se răspândeşte creş-

tinismul, viaţa oamenilor se 

schimbă: moravurile se purifi -

că, sclavia se desfi inţează, pri-

vilegiile se înlătură, societatea 

se primeneşte, viciile se înlătu-

ră, virtuţile înfl oresc, iubirea şi 

frăţia pun stăpânire pe toate 

sufl etele; un duh nou se revar-

să în lume şi o înnoieşte”.

Nu trebuie să uităm că şi 

Uniunea Europeană a avut pă-

rinţi fondatori creştini practi-

canţi: Robert Schuman, Jean 

Monnet, Konrad Adenauer, Al-

cide de Gasperi, Walter Holl-

stein şi chiar Winston Chur-

chill. Atunci când au căutat 

un steag pentru uniunea lor 

s-au oprit la cartea Apocalip-

sei: „şi s-a arătat din cer un 

semn mare: o femeie înveşmân-

tată cu soarele, şi luna era sub 

picioarele ei, şi pe cap purta 

cunună din douăsprezece ste-

le” (Apocalipsa 12, 1).

Este limpede că femeia es-

te Maica Domnului, iar culoa-

rea ei albastră o are steagul U-

niunii, şi pe el poartă cununa 

din cele douăsprezece stele. Din 

nefericire, într-o lume ce se se-

cularizează, tot mai puţini oa-

meni cunosc aceste lucruri.

Cu toate că din biserica cea 

una s-au desprins mai multe 

confesiune creştine, totuşi, nu 

se poate nega faptul că evan-

ghelia Domnului Hristos are o 

infl uenţă binefăcătoare în via-

ţa spirituală a lumii. Se ştie ca-

re sunt rănile pe care vremuri-

le le-au lăsat pe trupul Biseri-

cii: la 1054 avea loc schisma 

cea mare, când Biserica Cato-

lică se desparte de cea Ortodo-

xă; după 1500 din Biserica Ca-

tolică se rup Bisericile Protes-

tante, iar din ele, mai aproape, 

se nasc cultele neoprotestante.

În faţa acestui fenomen, 

atitudinea Bisericii Ortodoxe 

o exprimă cel mai bine Pro-

fesorul Teodor M. Popescu: 

„Biserica Ortodoxă nu caută 

să impună nimănui autorita-

tea, ea nu cere nimănui pute-

rea, ea cere tuturor unire în 

credinţă, de unii schimbată, 

de alţii uitată. Ea nu cere ni-

mănui nimic, nici măcar să 

sufere cu ea şi pentru ea; ea 

oferă tuturor credinţa sa încer-

cată în foc, credinţa de altăda-

tă a tuturor, ea nu doreşte să 

poruncească nimănui şi să umi-

lească nici un creştin; ea do-

reşte să-i poată auzi pe toţi zi-

când ca vechii creştini: să ne 

iubim unii pe alţii, ca într-un 

gând să mărturisim pe Tatăl, 

pe Fiul şi pe Duhul Sfânt”.

În acest spirit irenic, Preafe-

ricitul Părinte Patriarh Daniel, 

înconjurat de Sinodul Perma-

nent, l-a primit pe Papa Fran-

cisc, vineri 31 mai 2019, atât la 

Patriarhie, cât şi la Catedrala 

Naţională. A fost un gest de 

normalitate şi eleganţă, care în-

că o dată subliniază felul în ca-

re Patriarhul nostru ştie ceea 

ce e de folos misiunii Bisericii 

în vremurile actuale.

Atâta vreme cât pe oameni 

nu-i primeşti şi nu-i cunoşti, nici 

nu-i poţi apropia de Biserica Or-

todoxă. Când harul Duhului 

Sfânt coborât la Rusalii lucrea-

ză, putem spera că odată se vor 

împlini cuvintele Mântuitoru-

lui: „am şi alte oi care nu sunt 

din staulul acesta. Şi pe acelea 

trebuie să le aduc, şi vor auzi 

glasul Meu şi va fi  o turmă şi 

un păstor” (Ioan 10, 16). 

Între Babilon şi Rusalii
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Declaraţie stranie 

a ministrului de finanţe 

Eugen Teodorovici! 

Le-a explicat manageri-

lor de spitale într-o dez-

batere despre probleme-

le sistemului de sănătate 

să uite de banii euro-

peni. Pentru că nu exis-

tă, sunt bani publici.

În urma declaraţiei Vio-

ricăi Dăncilă prin care a 

anunţat că nu sunt sufici-

enţi bani pentru construirea 

Spitalului Regional din Cluj, 

ministrul de Finanţe a venit 

cu o nouă declaraţie, prin 

care le-a spus managerilor 

de spitale să uite de banii 

europeni, fiindcă nu există.

„Uitaţi domne de spaţiul 

ăsta, de bani europeni, nu 

există bani europeni, există 

o sursă de venit la bugetul 

de stat şi punct. Regulile le 

facem noi în ţară şi ne asu-

măm dacă vrei sau nu să 

plătim din bani europeni.

Nu există bani europeni, 

există sursa de venit la bu-

getul de stat şi punct.

Eu am un stil de vorbire 

radical, în sensul că este ban 

public, banul european, îm-

prumuturile, buget de stat, 

toţi sunt bani publici.

Statul român decontează 

din sursele pe care le are la 

dispoziţie, fie că e buget de 

stat, împrumuturi. Statul 

aşează în pagină ce finan-

ţează şi dacă bate cu ce ce-

re Comisia, decontează de 

acolo, dacă nu asta este. As-

ta e logica, nu încercaţi să 

duceţi discuţia că nu iese, 

sau nu cu mine.

Banii europeni îi folosim, 

sau spun ca oamenii să înţe-

leagă benefi ciile aderării, pe 

lângă multe altele, sunt şi bani 

europeni. Eu am spus de mul-

te ori, nu banul european con-

tează, ci ceea ce vine cu ba-

nul european, adică principi-

ile europene, practicile, asta 

a câştigat România, nu nea-

părat banii europeni. Că n-am 

învăţat noi foarte multe, asta 

e altă discuţie”, a declarat Te-

odorovici, potrivit digi24.

Viorica Dăncilă a decla-

rat, marţi seara, că în acest 

exerciţiu bugetar nu au mai 

rămas bani suficienţi pen-

tru construirea celor trei spi-

tale regionale plănuite şi că 

banii alocaţi au fost cheltu-

iţi pe documentaţie. Premi-

erul a propus ca sumele ne-

cesare construirii spitalelor 

regionale să fie accesate pe 

următorul exerciţiu bugetar.

„Am avut o discuţie cu 

doamna comisar european 

Corina Creţu, la Guvern, le-

gată de cele trei spitale regi-

onale. Pentru mine, ca pre-

mier, pentru Guvernul Româ-

niei era foarte important să 

avem cele trei spitale. Pentru 

cele trei spitale a fost aloca-

tă suma de 150 milioane eu-

ro. Toată documentaţia a fost 

130 milioane de euro. Un spi-

tal este evaluat la 460 mili-

oane euro, astfel trei spitale 

se duceau la un miliard şi ce-

va de euro. Statul român nu 

îşi permite. Atât au costat, 

am vorbit cu doamna Corina 

Creţu ca din suma rămasă să 

facem studii de fezabilitate, 

documentaţia şi în următoa-

rea proiecţie bugetară să ac-

cesăm cele 460 milioane de 

euro”, a declarat prim-mi-

nistrul României.

Premierul a mai menţio-

nat că se poartă discuţii ca 

unele spitale să fie constru-

ite în parteneriate. A dat ca 

exemplu Constanţa unde 

sunt negocieri ca spitalul de 

la malul mării să fie con-

struit înmpreunp cu Guver-

nul din Turcia.

„Căutam ca spitalul de 

la Constanţa să îl facem 

împreună cu Guvernul din 

Turcia, căutam ca alt spi-

tal să îl facem prin parte-

neriat public-privat. Nu a 

fost indolenţa guvernului, 

nu a fost lipsa noastra de 

acţiune sau să nu vrem sa 

facem aceste spitale, dar 

asta e realitatea şi este co-

rect ca atunci când acuzi 

pe cineva să ai toate cifre-

le reale”, a mai afirmat 

Viorica Dancilă.

Președintele CJ Cluj Alin 

Tișe a cerut Guvernului ca 

Spitalul regional Cluj să fie 

construit de instituția 

pe care o conduce. 

Nimic nu oprește Guvernul, 

pe urmă, dacă vrea să in-

vestească în dotarea spita-

lelor, să o facă, dar noi nu 

mai putem să stăm. Am dat 

Ministerului Sănătății un te-

ren de 14 hectare, cu titlu 

gratuit, să facă spitalul, iar 

acum nu mai vor să îl facă 

din diverse motive, cu toa-

te că comisarul Corina Crețu 

a spus explicit că există bani, 

ei doar trebuie să fie trași. 

Să stau să mă uit cum ei nu 

depun pentru finanțare, când 

avem banii care ne așteaptă, 

este inadmisibil.

Teodorovici către 
managerii de spitale: 
„Uitaţi de banii europeni, 
pentru că nu există”

Vechimea medie a parcului 

de autoturisme 

din România, în 2018, 

s-a situat la 15,4 ani, peste 

media Uniunii Europene 

(UE), de 11 ani, se arată 

într-o analiză de specialita-

te publicată, joi, 

de Asociaţia Producătorilor 

şi Importatorilor de 

Autoturisme (APIA).

Potrivit sursei citate, în 

ansamblu, recentele date re-

feritoare la evoluţia parcu-

lui auto din România, pu-

blicate de către autorităţi, 

arată o deteriorare constan-

tă a vârstei medii a acestu-

ia, dar mai important, creş-

terea numărului de autotu-

risme vechi şi foarte vechi 

care continuă să-l alimente-

ze din plin, mai ales în ul-

timii doi ani, de când a fost 

eliminat Timbrul de mediu.

Astfel, autoturismele a 

căror normă de poluare es-

te una foarte ridicată, re-

spectiv o vechime de peste 

15 ani – vârsta la care se 

„califică” pentru Programul 

„Rabla” – aveau, la sfârşi-

tul anului 2018, o pondere 

de circa 47%.

„Având în vedere evolu-

ţia în timp a nivelului ma-

xim admis al emisiilor polu-

ante pentru omologarea au-

tovehiculelor, dar şi nivelul 

acestora în trafi c, această si-

tuaţie refl ectă potenţialul ex-

trem de ridicat de deteriora-

re a calităţii aerului din ora-

şe. O vechime de peste 15 

ani corespunde unor norme 

de poluare, în cel mai fericit 

caz, de Euro3”, se menţio-

nează în analiză.

În acest context, este de 

remarcat creşterea ponderii 

autoturismelor cu motoriza-

re diesel existente în parcul 

auto din România, care, pe 

parcursul anului 2018, aproa-

pe şi-a dublat ponderea, de 

la 24,8% la 44,6%.

„Din informaţiile publica-

te de către autoritatea de în-

matriculare (DRPCIV) rezul-

tă faptul că vechimea medie 

a autoturismelor din Româ-

nia a fost în 2018 de circa 

15,4 ani, în timp ce, conform 

ACEA, pe ansamblul Uniu-

nii Europene (date 2016), a-

ceasta a fost de 11 ani. Un 

alt indicator relevant pentru 

dimensiunea parcului auto 

naţional şi potenţialul său 

de creştere este gradul de 

motorizare, iar din acest 

punct de vedere, România, 

cu cele 328 unităţi la mia de 

locuitori este pe ultimul loc 

în UE. Media pe ansamblul 

ţărilor din UE, consemnată 

în anul 2016, a fost de 587 

autoturisme/1.000 locuitori”, 

notează APIA.

Statistica DRPCIV relevă 

faptul că, în 2018, parcul au-

to naţional din România ajun-

sese la aproape 8,20 de mili-

oane de unităţi, în creştere 

cu 7,30% faţă de anul ante-

rior, când erau consemnate 

peste 7,635 milioane de uni-

tăţi. Din acest total, 1.381.620 

erau înmatriculate în Bucu-

reşti, acestea din urmă înre-

gistrând un salt de 4,64%, 

comparativ cu anul 2017.

La nivel naţional, 2,546 

milioane de unităţi erau mai 

vechi de 11-15 ani, 2,012 mi-

lioane de unităţi aveau ve-

chime între 16 şi 20 ani iar 

1,892 milioane aveau peste 

20 de ani vechime.

În ceea ce priveşte auto-

vehiculele cu vechime de 0-2 

ani, la nivel naţional erau în-

registrate, la sfârşitul anului 

trecut, 329.069 de unităţi, din 

care 235.704 de autoturisme.

Potrivit DRPCIV, la fi ne-

le lui 2018, pe drumurile 

din România circulau 3,942 

de milioane de autovehicu-

le cu motoare pe benzină, 

respectiv 3,791 milioane de 

maşini diesel.

Vârsta parcului auto în România este de 15,4 ani!

O porţiune a sitului arhe-

ologic Castrul roman de 

la Sutoru – Gura 

Căpuşului, situată la 

limita judeţelor Cluj şi 

Sălaj va fi  afectată de 

culoarul autostrăzii şi de 

bretelele de descărcare 

ale acesteia, potrivit 

Comisiei Naţionale Limes, 

ce propune repoziţiona-

rea nodului de legătură 

din zonă la o distanţă de 

200 de metri de ultimele 

urme ale siturilor arheo-

logice cunoscute.

Pe sectorul Topa Mică – 

Zimbor al Autostrăzii Tran-

silvania au fost identifi cate, 

în urma săpăturilor şi din ce-

le ale prospecţiunilor geofi -

zice recente, descoperirile ar-

heologice ce se prefi gurează 

a fi  foarte importante, potri-

vit unui comunicat al Comi-

siei Naţionale Limes, dat pu-

blicităţii miercuri.

Conform sursei citate, es-

te vorba de Castrul roman 

de la Sutoru – Gura Căpu-

şului, o importantă aşezare 

romană de pe teritoriul pro-

vinciei Dacia, care a funcţi-

onat în strânsă legătură cu 

frontiera provinciei, aflată 

în vecinătate, monumentul 

fiind format din mai multe 

obiective: castrul, împreu-

nă cu băile identificate re-

cent, o întinsă aşezare civi-

lă şi necropola aferentă.

„Conform proiectului de 

infrastructură, o porţiune 

din castrul roman, termele, 

o mare parte a aşezării ci-

vile şi a necropolei vor fi 

afectate de culoarul auto-

străzii şi de bretelele de des-

cărcare ale acesteia”, preci-

zează Comisia Limes.

Castrul, propus pentru 
Patrimoniul UNESCO

În aceste condiţii, comisia 

solicită repoziţionarea unui 

nod de legătură al autostră-

zii şi demararea cercetările 

arheologice preventive, ţinând 

cont de faptul că situl arhe-

ologic de la Sutoru este pro-

pus pentru a fi  înscris pe Lis-

ta indicativă a României, iar, 

ulterior, pe listele Patrimo-

niului Mondial UNESCO.

„În noile condiţii, este 

cert că vor fi afectate inte-

gritatea şi autenticitatea si-

tului şi a zonei acestuia de 

protecţie, de aceea se im-

pun măsuri pentru minimi-

zarea daunelor. Pentru a pre-

veni intervenţiile care afec-

tează ireversibil monumen-

tul, solicităm ca, în faza de 

proiectare, nodul de legătu-

ră să fie repoziţionat la o 

distanţă de 200 de metri de 

ultimele urme ale siturilor 

arheologice cunoscute. În 

acest sens, sunt obligatorii 

investigaţii prealabile, fie 

prin diagnostic arheologic 

intruziv, fie prin metode de 

cercetare non-invazive, pen-

tru luarea tuturor măsurilor 

administrative, legislative şi 

financiare astfel încât cer-

cetările arheologice preven-

tive necesare construcţiei 

nodului rutier să fie dema-

rate cât mai curând posibil, 

cu dublul scop de a nu afec-

ta situl şi termenele de exe-

cuţie ale lucrării. De aceea, 

pentru a preveni intervenţi-

ile de natură să afecteze mo-

numentul, solicităm acorda-

rea unei atenţii speciale si-

tuaţiei semnalate”, sublini-

ază sursa citată.

Totodată, având în vede-

re că principalul deţinător 

de interese în realizarea u-

nei reţele naţionale de au-

tostrăzi, precum şi în pro-

tecţia şi conservarea patri-

moniului cultural naţional 

este statul român, că ambe-

le domenii ţin de securita-

tea naţională, Comisia Na-

ţională Limes solicită tutu-

ror decidenţilor o abordare 

profesionistă şi realistă în 

ceea ce priveşte termenele 

de execuţie, finanţarea şi so-

luţiile de punere în valoare 

a eventualelor monumente 

ce vor fi descoperite, în con-

diţiile finalizării proiectului 

de infrastructură rutieră.

De asemenea, Comisia 

Naţională Limes solicită Mi-

nisterului Culturii şi Iden-

tităţii Naţionale realizarea 

tuturor demersurilor nece-

sare sprijinirii instituţiilor 

şi arheologilor implicaţi în 

acest proiect.

Autostrada Transilvania, oprită
de zidurile unui castru roman
de la granița județelor Cluj și Sălaj
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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.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii 
de depozitare, loc de parcare cu 
CF. Pret 119.900 Euro, negocia-
bil. Tel. 0745-025163, 
0726-337157.

CASE/CABANE

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

TERENURI

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

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

¤ Vând 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 051260

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheorgheni, 
la 10 km de Cluj-Napoca (loca-
ţie aproximativă: deasupra bi-
sericii reformate, zona sere). 
Panorama deosebită, aer curat, 
pomi fructiferi. Suprafaţa 2900 
mp. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-096212.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), ho-
tarele „Iricău și Fântânele”, arabil 
1,60 hectare, respectiv 0,77 hec-
tare. Tel. 0729-442.031.

¤ Vând 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.

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

¤ Clujean serios, caut de lucru 
cu ziua. Ofer seriozitate. Relaţii 
la telefon 0749-974302. (2.7)

¤ Execut acoperișuri din orice tip 
de tablă, ţiglă metalică, ţiglă me-
talică, tablă zincată, jgheaburi, 
burlane, parazăpezi și toate tipu-
rile de reparaţii: dulgherie, man-
sarde, pavaje, izolaţii termice, izo-
laţii carton, amenajări interioare 
și exterioare. Tel. 0732-349989, 
0744-884842. (12.20)

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

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

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

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

CERERI

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

ELECTRO

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

AUTO-MOTO

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

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0745-300323, 0264-
424005. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut. Informa-
ţii la telefon 0264-437710. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru calcula-
tor , dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
combinaţie wenge și stejar auriu, 
stare perfectă, preţ 250 RON/buc., 
și raft de bibliotecă cu dulap pentru 
acte, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 uși 
în partea de jos (cu etajere interioa-
re), cu chei, dim. H = 205 cm, L = 
90 cm, adâncime 40 cm, culoare 
wenge cu stejar auriu, stare impeca-
bilă, preţ 350 RON. Cele 3 piese de 
mobilier sunt ideale pentru agenţii 
de turism, agenţie imobiliară sau al-
te activităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând ușă metalică de la o tera-
să închisă, geamuri din lemn și 
din sticlă pe cornier. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (3.7)

¤ Vând uși interioare din lemn 
cu geam din sticlă. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând geamuri, uși de la casă. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0745-300323, 0264-
424005. (1.7)

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

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

DONAŢII

¤ Donez două recamiere. Sunaţi 
la tel. 0745-300323 sau 
0264.4124005. (2.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, 44 ani, îmi caut jumă-
tatea. Poţi avea copil, poţi să fi  și 
de la ţară. Îmi place să gospodă-
resc și sunt iubitor de casă. Dacă 
esti interesată, mă poţi contacta 
la nr. de tel. 0749-974302. (2.7)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe nu-
mele ROPAN FELICIA LAURA, Fa-
cultatea de Drept ”Dimitrie Cante-
mir” Cluj-Napoca. Îl declar nul.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

LICITAȚIE PUBLICĂ
Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 

judiciar al Interpan Prod SRL (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, Str. ZORILOR, Nr. 36, Ap. 15, 
Judet Cluj. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : J12/2160/1994 
și având CUI 6022245, organizează licitaţie publică pentru

Autoturism marca Fiat, Doblo Cargo, cu 2 locuri, 4 uşi, 
an de fabricaţie 2003, culoare albă, sursă de putere mo-
torină, putere maximă motor 74 kw.

 Preţ 525 LEI, fără TVA
Licitaţia va avea loc în data de 01.07.2019, ora 11.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sar-
cini și depunerea garanţiei de participare de 10% din pre-
ţul bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru partici-
parea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de orga-
nizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se 
va repeta în aceleași condiţii în următoarele date 08.07.2019 
ora 11.00, respctiv 15.07.2019 ora 11.00

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183
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ANUNŢ PUBLIC

In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 

completările ulterioare și Ord. 1798/2007, COINJECT SRL, 
cu sediul în Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 1-3, jud. Cluj 
anunţă inceperea demersurilor in vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu pentru obiectivul “Atelier de prelucrări mecanice 
și alte operaţiuni de mecanică generală, pe amplasamentul 
din Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 1-3, jud. Cluj 

Eventualele sugestii si reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Cluj Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 99-101, in 
zilele de luni până joi, intre orele 8:00-16:30, și vineri, intre 
orele 8:00-14:00 sau pe mail:  offi ce@apmcj.anpm.ro .

ANUNŢ PUBLIC

     In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 

completările ulterioare și Ord. 1798/2007, TEHNIC CN SRL, 
cu sediul în Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 1-3, jud. Cluj anunţă 
inceperea demersurilor in vederea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul “Atelier de prelucrări mecanice și alte 
operaţiuni de mecanică generală, pe amplasamentul din Cluj 
Napoca, Calea Baciului nr. 1-3, jud. Cluj 

Eventualele sugestii si reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Cluj Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 99-101, in 
zilele de luni până joi, intre orele 8:00-16:30, și vineri, intre 
orele 8:00-14:00 sau pe mail:  offi ce@apmcj.anpm.ro .

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la ONRC 
cu nr. J12/3463/1992, CUI RO2882425, organizează procedura 
de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, 
în vederea închirierii unui spaţiu comercial destinat desfăşurării 
activităţii de alimentatie publica in regim de café-bar, situat 
în Terminalul Pasageri Plecari, parter, zona de asteptare a 
pasagerilor, îmbarcare zboruri externe, identifi cat cu nr.P64 
a + Zona mese + P 64b Spatiu depozitare.

Locatarul va avea obligatia de a efectua pe propria 
cheltuială toate investiţiile necesare amenajării spaţiului. 
Amenajarea spaţiului se va efectua după obţinerea de către 
locatar a tuturor autorizaţiilor prevăzute de lege și a aprobării 
de către Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. a 
proiectului de amenajare.

Preţul de pornire în licitaţie este de 150 Euro/mp/lună 
(fără TVA) pentru spaţiul comercial de 77,90 mp (11,70 
mp + 66,20 mp zona mese). În licitaţie va intra doar spaţiul 
comercial , nu și depozitul. Preţul pentru depozitul de 8,60 
mp este de 4 euro/mp/lună (fără TVA).

Suprafaţa totală: 86,50 mp (11,70 mp + 66,20 mp zona 
mese +8,60 mp spatiu depozitare ).

Documentaţia de închiriere va putea fi  achiziţionată de 
la Secretariatul Aeroportului, contra sumei de 200 lei, în 
termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în 
acest sens, începând cu data de 21.06.2019. Documentaţia 
de închiriere se poate transmite și în format electronic, 
poștă sau curier rapid în urma unei solicitări în acest sens 
și efectuarea dovezii plăţii documentaţiei de închiriere. În 
ambele cazuri se va completa formularul “Declaraţie de 
confi denţialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune 
la sediul Aeroportului până la data de 02.07.2019, ora 9:00.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului în data 
de 02.07.2019, ora 11:00. Licitaţia se desfășoară după 
metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu 
adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii şi clarifi cări privind desfășurarea procedurii 
se pot obţine de luni până vineri, între orele 0900 și 1500, 
printr-o solicitare scrisă transmisă la Secretariatul Aeroportului 
la nr.fax 0264/416.712.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149-151, înregistrat la ORC 
nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura 
de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în 
vederea închirierii unui spaţiu comercial destinat desfăşurării 
specifi ce unei agenţii de turism şi ticketing, în incinta 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, Terminalul de 
Pasageri Plecări, parter, zona publică, identifi cat cu nr. P75 
a4. Locatarul va avea obligatia de a efectua pe propria cheltuială 
toate investiţiile necesare amenajării spaţiului. Amenajarea 
spaţiului se va efectua după obţinerea de către locatar a tuturor 
autorizaţiilor prevăzute de lege și a aprobării de către Aeroportul 
Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. a proiectului de amenajare.

Preţul de pornire în licitaţie este de 60 Euro/mp/lună (fără TVA).

Suprafaţa totală: 17 mp
Documentaţia de închiriere va putea fi  achiziţionată de la 

Secretariatul Aeroportului, contra sumei de 200 lei, în termen 
de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, 
începând cu data de 21.06.2019. Documentaţia de închiriere 
se poate transmite și în format electronic, poștă sau curier 
rapid în urma unei solicitări în acest sens și efectuarea dovezii 
plăţii documentaţiei de închiriere. În ambele cazuri se va 
completa formularul “Declaraţie de confi denţialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune 
la sediul Aeroportului până la data de 05.07.2019, ora 9:00.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului în data de 
05.07.2019, ora 11:00. Licitaţia se desfășoară după metoda 
licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu adjudecare la cel 
mai mare preţ oferit.

Informaţii și clarifi cări privind desfășurarea procedurii se 
pot obţine de luni până vineri, între orele 0900 și 1500, printr-o 
solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul Aeroportului, fax 
nr. 0264/416.712.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la ONRC cu  
nr. J12/3463/1992, CUI  RO2882425, organizează procedura 
de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în 
vederea închirierii unui spaţiu comercial destinat desfășurării 
activităţii de alimentatie publica in regim de café-bar, situat 
în Terminal Pasageri Plecari, zona restrictionată, etaj- 
E45(identifi cat ca și  Lot 1 - pe latura de  est  a sălii ).  Locatarul 
va avea obligatia de a efectua pe propria cheltuială toate 
investițiile necesare amenajării spațiului. Amenajarea spațiului 
se va efectua după obținerea de către locatar a tuturor 
autorizațiilor prevăzute de lege și a aprobării de către Aeroportul 
Internațional Avram Iancu Cluj R.A. a proiectului de amenajare.

Preţul de pornire în licitaţie este de 100 Euro/mp/lună 
(fără TVA).  

Suprafaţa totală: 35 mp   
Documentaţia de închiriere va putea fi  achiziţionată de la 

Secretariatul Aeroportului, contra sumei de 200 lei, în termen 
de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, 
începând cu data de 21.06.2019. Documentația de închiriere 
se poate transmite și în format electronic, poștă sau curier 
rapid în urma unei solicitări în acest sens și efectuarea dovezii 
plății documentației de închiriere. În ambele cazuri se va 
completa formularul “Declarație de confi dențialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la 
sediul Aeroportului până la data de 08.07.2019, ora 9: 00 .

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului în data de  
08.07.2019, ora 11:00. Licitaţia se desfășoară după metoda 
licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu adjudecare la cel 
mai mare preţ oferit.

Informaţii și clarifi cări privind desfășurarea procedurii se 
pot obţine de luni până vineri, între orele 0900 și 1500, printr-o 
solicitare scrisă transmisă la Secretariatul Aeroportului la nr.fax  
0264/416.712.

ANUNŢ DE ANGAJARE

PRIMARIA COMUNEI ALUNIȘ, JUD. CLUJ
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei 

funcţii publice de execuţie vacante, perioadă nedeterminată, 
de: consilier, clasa I, grad asistent (fi nanciar-contabil) în 
cadrul Compartiment contabilitate, impozite și taxe.

Data şi ora desfăşurării concursului:     
 - 25 iulie 2019 – ora 10:00 - proba scrisă
 - 29 iulie 2019 – ora 10:00 - proba interviu

Depunerea dosarelor:
- 25 iunie 2019 - 15 iulie 2019, orele 14:00
Date, informații suplimetare și documente de concurs 

la:sediul instituției / telefon 0264263505 / www.
comunaalunis.ro -sectiunea Știri/Anunțuri

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

CORATIM S.R.L., GEROMED DELTA S.A., TRIUMH 
ZONE S.R.L., în calitate de titulari, anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform cu Hotărârea 
de Guvern nr.1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru planul „Elaborare PUZ în condiţiile Legii nr. 
350/2001 actualizată“, propus a fi  amplasat în municipiul 
Cluj Napoca, strada Parâng, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la sediul proiectantului începând cu data de 
21.06.2019, între orele 9:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 09.06.2019, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bloc 9B, 
cod 400609, fax 0264.410.716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro , după următorul program: luni – joi între orele 
9:00 – 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, VADAUTO 
S.R.L. având Sediul Social în Mun. Cluj-Napoca, Bulevardul 
Constantin Brâncuși, nr. 91, jud. Cluj anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul: 4520 Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor (cu staţie de vopsire), din localitatea Cluj-
Napoca, Calea Someșeni, nr. 34, jud. Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
Luni-Joi, orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

S.C. VIALIS IMPEX 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 „PUZ pentru construire 3 imobile 
de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+3E+Er, 
împrejmuire teren, racorduri şi branşamente la utilităţi“ 
în comuna Florești, sat Florești, str. Eroilor, f.n., identifi cat 
prin C.F. 77393, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, și la sediul titularului S.C. Vialis Impex S.R.L., Cluj-
Napoca, str. Lalelelor, nr. 11, ap. 17, din data de 21.06.2019 
de luni-joi între orele 9-14 și vineri între orele 9-12.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în dată de 08.07.2019, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între 
orele 9-14 și vineri între orele 9-12.
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PUBLICITATE
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Dan Petrescu şi-a înjurat 

grosolan jucătorii la parti-

da amicală câştigată 

de CFR Cluj cu 1-0 în faţa 

celor de la Orenburg.

Duelul dintre cele două 

echipe a fost transmis pe in-

ternet, iar microfoanele de 

fond au captat mai multe în-

jurătrui grosolane din partea 

fostului fundaş dreapta al 

naţionalei. 

– „Facem numai invers, ju-

căm invers. Măi băieţi, dacă 

vreţi să jucăm numai tika-taka, 

nu mai ajungem la poartă”

– „10 şuturi la poartă dădeam 

eu dacă eram fundaş dreapta, 

băi Peteleeeeeeeuu (…). Morţii 

mă-tii, sunteţi toţi Maradona. 

Băi Pete, du-te, bă, în p**a mea 

şi dă-i la poartă singur. Intru eu. 

Vreţi să jucaţi fotbal?”

– „Mai repede schimbă, bă 

băiatule, jucaţi cu o sută la oră, 

în p**a mea, abia vă mişcaţi”

– „P**a mea, dar fotbaliştii 

unde sunt? De-aia ne bate Du-

delange. Bă băieţi, noi suntem 

frecangii de p**a, nu fotbalişti”

– „Hai bagă piciorul, bă-

gaţi, bă, piciorul!”

– (fază a adversarilor) „Noi 

de ce nu centrăm, bă, aşa? …

ai noştri? Tika-taka!”

– „Atât am pasat şi tot la ti-

ne a ajuns la fi nal, de ce nu 

dai din prima, lung?”

– „Hoban le-a dat toate min-

gile lor, vreţi să joc eu? Voi 

tre' să jucaţi!”

– „Hai sus, sus, jooosss!”

– „Ţine, bă, puţin de ea, alooo!”

– „Abia vă mişcaţi, zici că 

aveţi p**a mea în spate, hai, 

puţină vână!”

- „Ce pasă-i dai, ce să facă 

cu ea? Luaţi la mişto fotbalul”

Înjurături grosolane din partea 
lui Petrescu către jucătorii CFR

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Tehnicianul de 46 de ani 

este una dintre fi gurile 

emblematice ale clubului 

de pe malul Someşului 

Mic şi va încerca cu sigu-

ranţă să promoveze for-

maţia în primul eşalon 

fotbalistic din România. 

Dulca se reîntoarce la Uni-

versitatea după ce a pregătit 

echipa în stagiunea 2009-2010, 

sezon în care trupa clujeană a 

reuşit să promoveze în Liga 1. 

Fostul mare internaţional ro-

mân a mai antrenat Universi-

tatea Cluj și în 2012 pentru o 

scurtă perioadă de timp.

Dulca a pregătit în carieră 

FC Vaslui, Gaz Metan Medi-

aş, Delta Tulcea, echipa naţi-

onală a României U-21, Lu-

ceafărul Oradea şi Energetici-

anul. Noul antrenor al Unive-

ristăţii a impresionat la ulti-

mele două mandate la echipa 

de pe Cluj Arena şi are ca 

obiectiv clar promovarea în 

sezonul viitor.

Dulca a fost prezent în pe-

luză la meciul retur al baraju-

lui de promovare în Liga 1 Be-

tano, iar numele lui a fost ve-

hiculat  încă de atunci ca po-

sibil înlocuitor al lui Bogdan 

Lobont. „U” a ratat promova-

rea în stagiunea 2018-2019, dar 

aducerea lui Cristi Dulca poa-

te însemna revenirea în elită.

Noul antrenor al lui 

„studenților” va avea însă mult 

de muncă pentru a reuşi pro-

movarea în sezonul următor, în 

condiţiile în care în Liga a 2-a 

vor fi  echipe precum Rapid, Pe-

trolul, FC Argeş, Dunărea Călă-

răşi sau Concordia Chiajna.

După plecarea lui Bogdan 

Lobonţ, ofi cialii Universităţii 

Cluj l-au dorit pe Costel Ena-

che, la pachet cu Dani Coman. 

Fostul tehnician al Astrei a ales 

însă Hermannstadt, iar Dani 

Coman a refuzat propunerea 

în favoarea giurgiuvenilor.

Universitatea Cluj are ne-

voie şi de un director sportiv 

în această vară după plecarea 

lui Ioan-Ovidiu Sabău. Postul 

ocupat de Sabău ar putea fi  

ocupat de Mircea Cojocaru, în-

să rămâne de văzut acest lu-

cru în următoarea perioadă.

Marco Dulca, fi ul lui Cris-

ti ar putea fi  o variantă pen-

tru Universitatea Cluj în a-

ceastă perioadă de mercato. 

Mijlocaşul central este com-

ponent al echipei galeze Swan-

sea, dar nu a avut până acum 

şansa unui debut la echipa 

mare. Dulca Jr. a fost în ne-

gocieri cu CSU Craiova, însă 

lucrurile au stagnat pentru 

moment şi este o mică şansă 

ca din toamnă să îmbrace tri-

coul Universităţii Cluj.

Cristi Dulca are la dispozi-

ţie aproximativ o lună şi ju-

mătate pentru defi nitivarea lo-

tului şi cantonamente înainte 

de startul sezonului. Liga a 2-a 

începe doar pe 3 august peri-

oadă în care fostul fundaş al 

naţionalei poate contura un lot 

omogen pentru noul sezon.

Interesant este că Rapid a 

început deja antrenamentele 

pentru noul sezon, în timp 

ce Universitatea Cluj şi Pe-

trolul au probleme de ordin 

organizatoric. Dacă la Cluj se 

căuta antrenor şi director, la 

Ploieşti au fost o serie de pro-

bleme cu fi nanţarea după ce 

ultraşii echipei au întrerupt 

o conferinţă de presă a spon-

sorului principal.

Lotul Universităţii Cluj va 

suferi modifi cări importante 

şi în această vară, iar jucă-

tori precum Gabriel Giurgiu, 

George Florescu sau Octavi-

an Abrudan ar putea să re-

nunţe după ratarea promo-

vării. Formaţia clujeană s-a 

bazat în ultimii ani pe o se-

rie de jucători împrumutaţi 

de la Viitorul, dar şi pe mai 

mulţi veterani care au ajutat 

echipa încă din Liga a 4-a.

Reamintim faptul că, în ul-

timul sezon, Universitatea Cluj 

a terminat pe locul 3 în Liga 

a 2-a şi a pierdut cu 2-1 la ge-

neral barajul de promovare cu 

FC Hermannstadt. Formaţia 

sibiană s-a impus cu 2-0 la 

Cluj, în timp ce Goga şi com-

pania au câştigat cu 1-0 la Si-

biu, dar mult prea puţin pen-

tru a spera la promovare.

Dulca este noul antrenor al Universităţii
Cristi Dulca a fost numit noul antrenor al Universităţii Cluj după multe săptămâni în care s-au zvonit diferite nume

Cristi Dulca se reîntoarce la Universitatea după ce a pregătit 
echipa în stagiunea 2009-2010
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