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Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare
Liviu Dragnea a fost con-

damnat la 3 ani şi 6 luni de în-
chisoare cu executare plus in-
terzicerea unor drepturi pentru 
abuz în serviciu, în dosarul an-
gajărilor fi ctive.

Instanţa supremă a pronun-
ţat, joi, soluţia în dosarul DGAS-
PC în care liderul PSD, Liviu 
Dragnea, este acuzat de fapte 
de corupţie alături de fosta sa 
soţie, Bombonica Prodana. De-
ciziile nu sunt defi nitive.

Magistraţii instanţei supre-
me l-au condamnat, joi, pe Li-
viu Dragnea, la 3 ani şi 6 luni 
de închisoare cu executare în 
procesul angajărilor de la Di-
recţia Generală de Asistenţă So-

cială şi Protecţia Copilului Te-
leorman, în care e acuzat de 
instigare la abuz în serviciu.

Procurorii îl acuză că pe vre-
mea când era preşedintele Con-
siliului Judeţean Teleorman a 
aranjat să fi e angajate la Protec-
ţia Socială două membre PSD, 
care nu au trecut niciodată pe 
la acel serviciu. Liviu Dragnea 
s-a declarat mereu nevinovat, 
dar anchetatorii au cerut magis-
traţilor să îl pedepsească dur, cu 
şapte ani şi jumătate de închi-
soare. Paguba adusă statului es-
te puţin peste 100.000 de lei, iar 
un parlamentar social-democrat 
a scris un proiect de lege în ca-
re abuzul în serviciu, acuzaţia 

care i se aduce lui Dragnea, să 
fi e considerată infracţiune doar 
de la 200.000 de euro în sus.

Magistraţii instanţei supreme 
au constatat, joi, încetarea proce-
sului penal în cazul fostei soţii a 
lui Liviu Dragnea, Bombonica Pro-
dan. Decizia nu este defi nitivă.

Instanţa supremă a dispus ca 
Bombonica Prodan să plătească o 
amendă de 1.000 de lei.

Fosta şefă a DGASPC Teleor-
man, Floarea Alesu, a fost con-
damnată la 3 ani şi 7 luni de în-
chisoare cu executare în timp ce 
fostul director executiv al Direcţi-
ei, Rodica Milos, a fost condam-
nată tot la 3 ani de închisoare, dar 
cu suspendare.
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Atac terorist sau răzbunare?
Un ofițer ISU a fost rănit.

Primăria Cluj-Napoca se laudă 
cu parkinguri fără număr

Violatorul de la Pata Rât 
a fost arestat preventiv

Un subofiţer de la ISU Cluj a fost rănit joi 
dimineaţă după ce o cutie lăsată lângă 
maşina sa a explodat.  Pagina 4

Încă de anul trecut, municipalitatea se laudă 
cu construcţia a nu mai puţin de 13 parkinguri 
în cartiere şi în zona centrală.  Pagina 5

Magistraţii Judecătoriei Cluj au emis 
pe numele tânărului de 16 ani, reţinut 
pentru viol, mandat de arestare. Pagina 4
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Clujul sub ape. O ploaie torențială
de 30 de minute a blocat orașul

Jaf armat la o bancă din Cluj-Napoca. Al doilea în decurs de trei zile
Un bărbat cu faţa acoperită şi înarmat cu un pistol a intrat într-o unitate bancară 
din municipiul Cluj-Napoca şi a cerut bani, după care a fugit.  Pagina 4

O ploaie torenţială 

de câteva minute a paralizat 

circulaţia în municipiul 

Cluj-Napoca. Pompierii 

au intervenit pentru 

evacuarea apei din 

mai multe subsoluri 

inundate. Un copac 

a căzut peste o casă 

şi peste trei maşini. 
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1941: În noaptea de 21/22 
iunie, ora 24.00, Armata 
Română a declanșat operaţiu-
nile militare pentru eliberarea 
Basarabiei și Bucovinei de 
Nord de sub ocupaţia sovietică

1963: A murit Maria Tănase, 
una dintre cele mai cunoscute 
interprete ale cântecului po-
pular românesc. (n. 25 sept. 
1913)

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

23 iunie

1834: S-a născut Alexandru 
Odobescu, scriitor și istoric, 

membru titular al Societăţii 
Academice Române. 

1990: Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat declaraţia 
de suveranitate.

24 iunie

1400: S-a născut cercetătorul 
german Johannes Gutenberg, 
inventatorul tiparului cu litere 
mobile din metal

1991: Ședinţa solemnă a 
Camerelor reunite ale 
Parlamentului declară nul și 
neavenit Pactul Ribbentrop-
Molotov din aug. 1939.

2005: Primul Muzeu de artă 
eneolitică Cucuteni din 
România este inaugurat la 
Piatra Neamţ.
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Unde mergem în weekend?Unde mergem în weekend?

Teatrul Naţional Cluj-Napoca vă invită la pre-
miera Povești de dragoste la prima vedere, 
după volumul de proză de Gabriel Liiceanu, 
Adriana Bittel, Ioana Pârvulescu, Radu 
Paraschivescu și Ana Blandiana, care va avea 
loc în Studioul „Euphorion“, vineri, 22 iunie, 
de la ora 19:00. Regia și scenografi a: Tudor 
Lucanu. Proiecţii video: Cristian Pascariu. 
Distribuţia: Mihai-Florian Niţu, Diana Buluga, 
Petre Băcioiu, Radu Lărgeanu, Ioan Isaiu.
Dragostea, sentimentul cel mai frumos de pe 
pământ este acum dezbătut în cadrul restrâns 
al „Euphorion“-ului. Veţi avea ocazia să vă re-
găsiţi, poate, în aceste istorii, să vă re-memo-
raţi propriile îndrăgosteli la prima vedere. Un 
prilej de readucere în actualitate a unor vre-
muri peste care, poate, s-a așternut colbul ui-
tării. Suntem aici ca să explorăm împreună pa-
radoxurile inimii inundate de acel val de căldu-
ră, acea emoţie cu gust de zmeură coaptă și 
roiuri de fl uturi zburând haotic prin stomac.
Povești de dragoste la prima vedere are la ba-
ză, așa cum spune titlul, cinci povești de dra-

goste emoţionante, delicate, trăite ori imagi-
nate de Gabriel Liiceanu, Adriana Bittel, Ioana 
Pârvulescu, Radu Paraschivescu și Ana 
Blandiana. Întâmplările sunt, fi ecare în felul 
ei, istoriile unor vârste, de la paisprezece la 
șaptezeci de ani, cu un popas în povestea fan-
tastică a unui înger al morţii de care se îndră-
gostește o tânără infi rmieră de la Oncologie.
Regizorul Tudor Lucanu, din dorinţa de a adu-
ce destăinuirea mai aproape de sufl etul spec-
tatorilor, a creat un spaţiu de o anume intimi-
tate, fără nici un fel de adaosuri scenografi ce, 
doar cu câteva proiecţii care potenţează ceea 
ce povestașii mărturisesc într-un elan confesiv. 
Aceste exerciţii de sinceritate ţin, de fapt, de 
menirea actorului: să capteze, să farmece, dar, 
totodată, să te aducă într-o stare de re-memo-
rare a unor trăiri uitate, poate refulate, dar, ia-
tă, acum readuse în faţa noastră cu scopul 
(ne)mărturisit de a însenina, descreţi și lumina 
chipuri și sufl ete.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

POVEȘTI DE DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziţie Sever Săsărman 
Portrete din altă viaţă
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
13-30 iunie
10:00 – 17:00
Cu ocazia expoziţiei organizate la 
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca în 
luna iunie a anului 2018, artistul 
ne oferă o selecţie de lucrări care 
au scopul de a introduce vizitatorul 
în lumea fascinantă a picturii şi, în 
oarecare măsură, în universul crea-
ţiei lui Săsărman. Totodată, aceas-
tă introducere reprezintă şi un mo-
ment important, deoarece prezen-
ţa pentru prima oară a artistului în 
spaţiile expoziţionale ale muzeului 
va reprezenta şi păşirea pe scena 
artistică clujeană a unei colecţii de 
lucrări care refl ectă nu numai o 
evoluţie, ci şi formarea unui spirit 
artistic excepţional.

Expoziţie Teodora Axente 
Spaţiul din literă
13 iunie – 8 iulie
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
10:00 – 17:00
Expoziţia „Spaţiul din literă/ 
The Space from the Letter“, al 
cărei curator este Dr. Dan Breaz, 
îşi propune să pună în valoare 
lucrări de pictură din cea mai re-
centă perioadă de creaţie a ar-
tistei Teodora Axente. Lucrările 
se individualizează printr-o pic-
tură în care minuţia detaliului 
realist fuzionează cu un discurs 
vizual al semnifi caţiilor simboli-
ce. Toate lucrările expuse au fost 
realizate în prima jumătate a anu-
lui 2018, special pentru expoziţia 
de la Muzeul de Artă Cluj-Napoca. 
Creaţiile refl ectă preocuparea sa 
pentru expresivitatea fi gurii uma-
ne în spaţii neutre, care nu sunt lo-
calizate cu precizie. Teodora 
Axente excelează prin fi neţea ob-
servaţiei realiste, detaliile vesti-
mentare fi ind atent selectate pen-
tru a potenţa sensurile imaginii. 
Mănuşile, rochiile, mantiile şi chiar 
decorurile vegetale sunt semne 
materiale care oferă indicii asupra 
trăirilor subiective. Personajele fe-
minine care populează imaginarul 
artistic se afl ă într-un permanent 
dialog cu persoana care priveşte, 
deoarece, prin posturile adoptate, 
ne lansează provocarea de a ne 
imagina acel scenariu care stă în 
spatele gesticii adoptate.

Expozitie de fotografi e 
Turist in tara mea
Casino Centru de Cultura 
Urbana Cluj
22 iunie 

Vineri
Născuți la comandă: 
Decrețeii – proiecție de fi lm 
| 100RO
REACTOR de creație și experi-

ment
Strada Petofi  Sandor, nr 4
Timp: 22:00
Erau considerați oamenii noi 
ai „Epocii de Aur“, dar în par-
ticular li se spunea, ironic, 
decreței. Ei au fost Născuți la 
comandă. Începutul a fost din 
dragoste, apoi peste noapte a 
venit decretul din 1966 al lui 
Ceaușescu, prin care a interzis 
avorturile. Așa s-au născut 
peste două milioane de ro-
mâni. Ei sunt oamenii noi ai 
„Epocii de Aur“, dar în particu-
lar li se spunea copiii decretu-
lui sau, mai simplu, decreței.
Intrarea este liberă, în limita 
locurilor disponibile
Evenimentul face parte din 
programul cultural „100 de 
ani de România. Istorii secun-
dare”.
Opera Nationala Romana 
Cluj-Napoca
Timp:18:30
Subiectul urmăreşte, pe parcur-
sul celor patru acte, evoluţia 
condiţiei poprului evreu – de la 
cea de oprimare la cea de liber-
tate – dar şi a atitudinii împăra-
tului Nabucodonosor – întâi de 
aroganţă, apoi de umilinţă – în 

faţa Dumnezeului Atotputernic. 
Viziunea regizorală a Inei Hudea 
respectă concepţia dramaturgică 
originală, în timp ce scenografi a 
Lilianei Moraru prezintă compo-
nenta spaţială a acesteia într-un 
context modern, contemporan.
Spectacolul are o pauză şi se înche-
ie în jurul orei 21.00.

Sâmbătă
Inegal
REACTOR de creație și experi-
ment
Strada Petofi  Sandor, nr 4
Timp: 20:00
„Inegal“ este un spectacol care do-
cumentează istorii personale legate 
de felul în care preluăm și asimi-
lăm rolurile de gen încă din copilă-
rie, în funcție de contextul social în 
care suntem socializați și socializa-
te. Spectacolul își propune să pună 
în evidență povești ale socializării 
de gen în diverse contexte de clasă 
și să ofere posibile modele alterna-
tive de înțelegere a rolurilor de gen 
și narative ale luptei împotriva 
inegalității.

Duminică
Simfonia Unirii
Opera Nationala Romana Cluj-

Napoca
Timp:18:30
Spectacol care marchează închi-
derea stagiunii 2017-2018, pre-
zentat cu prilejul Zilei Universale 
a Iei, în parteneriat cu 2 Vibes 
Symphony și Opera Group Project

1918: N-a fost războiul 
nostru
REACTOR de creație și experi-
ment
Strada Petofi  Sandor, nr 4
Timp: 20:00
„N-a fost războiul nostru“ este 
al doilea episod din seria 
„1918“, inițiată de echipa tea-
trului MACAZ, care își propune 
să provoace o dezbatere despre 
contextul, urmările și 
semnifi cațiile evenimentelor din 
1918. Spectacolul se concen-
trează pe situația socială și eco-
nomică din România deceniului 
II al secolului XX, pe schimbările 
provocate de Primului Război 
Mondial și pe impactul acestor 
evenimente istorice asupra fe-
meilor, din diferite clase sociale. 
Printre altele, sunt juxtapuse 
mărturiile militantei socialiste 
Ecaterina Arbore cu notele de 
jurnal ale Reginei Maria.
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Un incident suspect, 

în urma căruia o persoană 

a fost rănită a avut loc joi 

dimineaţă, în jurul orei 

08:30, în cartierul 

Mănăştur din Cluj-Napoca.

Potrivit reprezentanţilor IPJ 

Cluj, un bărbat care se depla-

sa spre autoturismul său par-

cat, a observat o cutie în apro-

pierea vehiculului şi, în mo-

mentul în care ar fi  ridicat-o 

de pe jos, aceasta a explodat, 

rănindu-l.

„La faţa locului s-au depla-

sat poliţişti de investigaţii cri-

minale, criminalişti, poliţişti din 

cadrul Serviciului Arme, Explo-

zivi şi Substanţe Periculoase, 

criminalişti, precum şi Grupa 

pirotehnică din cadrul Serviciu-

lui de Acţiuni Speciale. Bărba-

tul a suferit răni uşoare”, au 

spus reprezentanţii IPJ Cluj.

Bărbatul ieşea 
de la muncă

Bărbatul rănit este angajat 

la ISU Cluj şi ieşea din tura 

de dimineaţă de serviciu.

„Este vorba de un coleg de-al 

nostru care ieşea din tura de 

serviciu, iar când a ieşit din u-

nitate în parcare, lângă portie-

ra maşinii a găsit o mică cutie. 

În momentul în care a atins-o, 

a avut loc o mică explozie ca-

re i-a făcut răni uşoare la nive-

lul feţei şi mâinilor. A primit 

asistenţă medicală de la echi-

pajul SMURD şi a fost deschi-

să o anchetă de către IPj.

Ulterior colegul nostru a 

fost dus la spital pentru in-

vestigaţii suplimentare medi-

cale”, au declarat reprezen-

tanţii ISU Cluj pentru Moni-

torul de Cluj.

Cazul, preluat de DIICOT. 
A fost cerut ajutorul SRI

Cazul subofi ţerului rănit, 

după ce o cutie lăsată lângă 

maşina sa a explodat a fost 

preluat de către DIICOT, însă 

a fost solicitată şi expertiza 

Serviciului Român de Informa-

ţii, informează reprezentanţii 

celei din urmă instituţii.

Serviciul Român de Infor-

maţii a fost solicitat pentru 

a oferi expertiză post eve-

niment în cazul lucrătoru-

lui ISU Cluj care a fost ră-

nit uşor, joi, după ce o cu-

tie suspectă aflată lângă ma-

şina sa a explodat.

„Referitor la cazul de la 

Cluj, unde un posibil dispo-

zitiv explozibil improvizat a 

rănit un cadru ISU, SRI a fost 

solicitat pentru a oferi ex-

pertiză post eveniment", a 

informat SRI.

Potrivit sursei citate, ca-

zul pompierului a fost pre-

luat de Parchetul de pe lân-

gă Tribunalul Cluj.

Cutia, făcută artizanal. 
S-a deschis dosar pentru 
tentativă de omor

Procurorii au stabilit, în 

cazul cutiei care a explodat 

la Cluj, că a fost vorba de 

un dispozitiv artizanal şi au 

deschis un dosar pentru ten-

tativă de omor.

Procurorii Parchetului 

de pe lângă Tribunalul Cluj 

au deschis un dosar penal 

pentru tentativă de omor 

în cazul subofiţerului de la 

ISU Cluj rănit după ce o 

cutie lăsată lângă maşina 

sa a explodat. 

„Din investigaţiile efec-

tuate la faţa locului rezultă 

că este vorba despre un dis-

pozitiv artizanal explozibil, 

de mică intensitate. În cau-

ză s-a dispus începerea ur-

măririi penale in rem pen-

tru săvârşirea tentativei la 

infracţiunea de omor", se 

arată într-o informare a Par-

chetului de pe lângă Tribu-

nalul Cluj.

Pompierul rănit a fost 

internat la Unitatea de Pri-

mire Urgenţe Cluj și pre-

zintă un traumatism cra-

nio-facial, potrivit unor sur-

se medicale.

Potrivit aceloraşi surse, 

subofițerul rănit are 31 de 

ani.

Explozie suspectă în cartierul Mănăştur
O cutie i-a explodat în faţă unui subofiţer de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

Pompierul rănit în urma exploziei a fost internat la Unitatea de Primire Urgenţe Cluj

Informare a 
Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Cluj

 „Din investigaţiile 
efectuate la faţa 
locului rezultă că 
este vorba despre 
un dispozitiv artizanal 
explozibil, de mică 
intensitate. În cauză 
s-a dispus începerea 
urmăririi penale 
in rem pentru 
săvârşirea tentativei 
la infracţiunea 
de omor“

Zeci de mii de oameni au 

demonstrat în toată ţara 

şi au acuzat Puterea 

că vrea să-i protejeze 

pe infractori. Evenimentul 

a fost relatat şi de presa 

internaţională.

„Mii de oameni protestea-

ză în România faţă de dilu-

area luptei anticorupţie”, ti-

trează The Washington Post, 

care precizează că „protes-

tatarii antiguvernamentali, 

furioşi din cauza noii legis-

laţii, despre care susţin că 

va facilita corupţia la nivel 

înalt, au avut o scurtă cioc-

nire cu poliţia”.

Publicaţia americană scrie 

din primul paragraf şi despre 

jurnalistul german Paul Arne 

Wagner, care a fost dus la sec-

ţia de poliţie, scrie digi24.ro.

Un articol a fost publicat 

şi pe site-ul celui mai mare 

post de ştiri din Franţa.

„Demonstraţiile au loc du-

pă ce Parlamentul a adoptat 

amendamente la codul de 

procedură penală. Schimbă-

rile reduc numărul infracţi-

unilor pentru care o persoa-

nă poate fi  arestată preven-

tiv şi limitează durata inves-

tigaţiei”, scriu jurnaliştii de 

la France24.

Pe de altă parte, agenţia 

Reuters a publicat o anali-

ză în care arată că PSD du-

ce un atac de tip „blitzkrieg” 

asupra justiţiei. În articol se 

menţionează că intervenţi-

ile PSD în sistemul judiciar 

au provocat cele mai mari 

proteste în România de la 

revoluţia din 1989 şi că mo-

dificările au fost criticate a-

tât de Comisia Europeană 

cât şi de Departamentul de 

Stat al SUA.

Făcând referire la decla-

raţiile mai multor magistraţi 

şi experţi, în analiza Reu-

ters se arată că modificări-

le „aprobate în grabă” vor 

afecta toate investigaţiile şi 

vor face pedepsirea infrac-

torilor mult mai dificilă.

Reuters mai notează că 

zeci de membri PSD, prin-

tre care şi liderul Liviu Drag-

nea, se află sub investigaţie 

pentru fapte de corupţie şi 

că ei s-au folosit de majori-

tatea din Parlament pentru 

a scăpa de acuzaţii, susţi-

nând că ele sunt rezultatul 

unui complot al opoziţiei 

pentru a-i discredita.

Ce scrie presa internaţională 
despre protestele din România

Magistraţii Judecătoriei 

Cluj au emis pe numele 

tânărului de 16 ani, reţi-

nut zilele trecute pentru 

viol, mandat de arestare.

„La data de 20 iunie a.c., 

magistraţii Judecătoriei Cluj 

şi-au însuşit propunerea or-

ganelor de urmărire penală şi 

au emis pe numele tânărului 

de 16 ani, din Cluj-Napoca, 

reţinut pentru comiterea in-

fracţiunii de viol, mandat de 

arestare preventivă pentru 30 

de zile.

Tânărul a fost reţinut pen-

tru 24 de ore, după ce la data 

de 19 iunie a.c., ar fi  violat o 

fetiţă de 3 ani în zona rampei 

de gunoi de la Pata Rât”, spun 

reprezentanţii IPJ Cluj.

Vă reamintim, în 19 iunie, 

în jurul orei 18.00, Poliţia a 

fost sesizată de către un băr-

bat cu privire la faptul că fi i-

ca sa minoră, în vârstă de 3 

ani, în timp ce dormea într-o 

locuinţă improvizată de pe 

strada Platanilor, din muni-

cipiul Cluj-Napoca, a fost vi-

olată de către un tânăr.

La faţa locului, s-au depla-

sat echipe de poliţişti, stabi-

lind că cele se sesizate se con-

fi rmă. Minora a fost transpor-

tată de urgenţă la unitatea spi-

talicească pentru acordarea 

îngrijirilor medicale.

Cel bănuit de comiterea 

faptei, un tânăr, în vârstă de 

16 ani, a fugit de la locul 

faptei. Pentru depistarea 

acestuia, au fost mobilizaţi 

poliţişti din cadrul tuturor 

secţiilor de poliţie de pe ra-

za municipiului Cluj-Napo-

ca, poliţişti de acţiuni speci-

ale, jandarmi, fi ind sprijiniţi 

şi de cetăţeni.

În jurul orei 21:30, tânărul 

a fost găsit şi prins de cetă-

ţeni, ulterior fi ind preluat de 

către poliţişti şi condus la se-

diul unităţii de poliţie.

O tentativă de jefuire a 

unei bănci a avut loc joi 

la Cluj-Napoca. Atacul vine 

la trei zile după ce o sucur-

sală a Băncii Transilvania 

a fost prădată.

Un bărbat cu faţa acope-

rită şi înarmat cu un pistol 

a intrat într-o unitate banca-

ră din municipiul Cluj-Na-

poca şi a cerut bani, după 

care a fugit.

De data aceasta, un hoţ 

a intrat într-o sucursală 

CEC Bank din cartierul Mă-

răşti, dar nu reuşit să fu-

re nimic.

“În jurul orei 15:10, Po-

liţia a fost sesizată cu pri-

vire la faptul că într-o uni-

tate bancară, de pe raza mu-

nicipiului Cluj-Napoca, a in-

trat o persoană cu faţa aco-

perită şi ar fi solicitat bani 

personalului băncii, ame-

ninţând cu un pistol. Băr-

batul ar fi fost refuzat, mo-

tiv pentru a părăsit incinta 

băncii în fugă. În urma a-

cestui incident, nicio per-

soană nu a fost rănită. Ime-

diat după sesizarea inciden-

tului, toate echipajele de po-

liţie au fost mobilizate pe 

teren în vederea depistării 

bărbatului în cauză. Urmea-

ză să se stabilească cu exac-

titate împrejurările în care 

s-a produs incidentul, şi ce-

lelalte date de interes pen-

tru soluţionarea cazului. An-

cheta este coordonată de că-

tre Serviciul de Investigaţii 

Criminale din cadrul inspec-

toratului”, transmite IPJ Cluj.

Tânărul care a violat o fetiţă 
de 3 ani a fost arestat

Tentativă de jef la o bancă 
din Cluj. A doua în 3 zile
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Au comis două 
infracţiuni 
dintr-un foc
Doi bărbaţi s-au ales cu dosare 
penale după ce au fost prinși 
de poliţiști conducând autotu-
risme neînmatriculate și fără a 
avea permise de conducere.
Poliţiștii Biroului Rutier Turda 
cercetează un bărbat pentru 
conducerea unui ATV neînma-
triculat și fără a fi  deţinător de 
permis de conducere.
“La data de 20 iunie, în jurul 
orei 18.10, poliţiștii Biroului 
Rutier Turda au depistat pe 
raza localităţii Băișoara, jude-
ţul Cluj, un bărbat de 50 de 
ani din aceiași localitate care 
conducea un ATV neînmatricu-
lat. De asemenea în urma ve-
rificărilor a reieșit faptul că 
acesta nu este deţinător de 
permis de conducere. În cauză 
se efectuează cercetări sub as-
pectul savârșirii infracţiunilor 
de punerea în circulaţie sau 
conducerea unui vehicul neîn-
matriculat și conducerea unui 
vehicul fără permis de condu-
cere”, transmite IPJ Cluj.
De asemenea, poliţiștii cerce-
tează un alt bărbat pentru ace-
leași infracţiuni.
“La data de 20 iunie, în jurul 
orei 17.45, poliţiștii Biroului 
Rutier Turda au depistat pe ra-
za localităţii Băișoara, judeţul 
Cluj, un bărbat de 48 de ani 
din aceiași localitate care con-
ducea o motocicletă neînmatri-
culată. De asemenea, în urma 
verifi cărilor efectuate a reieșit 
faptul că bărbatul nu deţine 
permis de conducere”, transmi-
te IPJ Cluj.

Beat mort la volan
Poliţiștii din Dej cercetează un 
bărbat pentru conducere sub 
infl uenţa băuturilor alcoolice.
Potrivit unui comunicat al IPJ 
Cluj, “la data de 21 iunie, în 
jurul orei 01.20 poliţiștii au 
depistat pe strada Avram 
Iancu din municipiul Dej un 
bărbat de 50 de ani din ace-
iași localitate, în timp ce con-
ducea un autoturism deși se 
afla sub influenţa băuturilor 
alcoolice. Concentraţia alcoo-
lică în aerul expirat a depășit 
0,65 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, motiv pentru care 
bărbatul a fost condus la o u-
nitate medicală unde i-au fost 
prelevate mostre biologice în 
vederea stabilirii alcoolemiei.
Potrivit IPJ Cluj, bărbatului i s-a 
întocmit dosar penal pentru 
conducerea pe drumurile publi-
ce a unui autovehicul de către 
o persoană care are o îmbiba-
ţie alcoolică de peste 0,80 g/l 
alcool pur în sânge.

Control judiciar 
pentru tulburarea 
ordinii şi liniştii 
publice
Bărbaţii reţinuţi de poliţiștii de-
jeni pentru tulburarea ordinii și 
liniștii publice sunt cercetaţi sub 
control judiciar pentru o peri-
oadă de 30 de zile au decis 
magistraţii Judecătoriei Dej.
La data de 20 iunie, magistra-
ţii Judecătoriei Dej au emis pe 
numele celor doi bărbaţi din 
municipiul Dej și comuna 
Cășeiu, judeţul Cluj, control 
judiciar pentru 30 de zile.
Bărbaţii sunt cercetaţi de către 
poliţiști sub aspectul comiterii 
infracţiunii de „tulburare a ordi-
nii și liniștii publice”, după ce la 
data de 16 iunie, în jurul orei 
04.00, împreună cu alţi doi 
bărbaţi, ar fi  agresat un bărbat, 
de 34 de ani, din Dej, în faţa 
unui local de alimentaţie publi-
că din aceiași localitate.

Pe scurt

Acum, viceprimarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Dan Tarcea, plusează şi 

spune că alte 7 parkin-

guri vor fi  construite 

numai în Gheorgheni. 

Reamintim că Parkingul 

Negoiu a fost dat în folo-

sinţă după 5 ani de zile.

„Pe lângă Parkingul Ne-
goiu care a costat aproape 2 

milioane de euro, avem parkin-

gul Hasdeu pentru care s-a în-

cheiat contractul de proiecta-

re şi execuţie. Este în faza de 

proiectare deja, la sfârşitul lu-

nii noiembrie trebuie să avem 

autorizaţia de construire pen-

tru Parkingul Hasdeu şi vom 

putea da ordinul de începere 

a lucrărilor cu o durată de 18 

luni. Sunt anumite lucrări ca-

re se pot face, organizările de 

şantier, pentru că şi alea du-

rează. Pe perioada iernii se 

pot face organizări de şanti-

er. Eu aş spune realist unde-

va în luna februarie 2019 am 

putea începe lucrările”, a spus 

viceprimarul Dan Tarcea, joi, 

la o emisiune la radio.

Potrivit lui Tarcea, şi la 

Parkingul Primăverii s-a în-

cheiat contractul de proiecta-

re şi execuţie.

“La ambele parkinguri am 

avut contestaţii, sunt rezolva-

te contestaţiile, doar fi rmele ne 

mai pot împiedica, să intre în 

insolvenţă, sufl ăm şi în iaurt. 

Dar fi rmele care au câştigat de 

această dată au făcut multe lu-

crări în Cluj şi le-au fi nalizat în 

timp util. Şi pentru Parkingul 

Primăverii 20 termenul de exe-

cuţie este de 18 luni, în func-

ţie de condiţiile meteo vom da 

ordinul de începere a lucrări-

lor. Pentru Parkingul Mogo-
şoaia nr. 7 s-a elaborat studiul 

de regenerare şi studiul de fe-

zabilitate. În acest moment sun-

tem în procedură de achiziţie, 

avem trei oferte pentru proiec-

tare şi execuţie. Până la sfârşi-

tul lunii iulie estimăm că vom 

putea să desemnă câştigătorul, 

după care dacă nu vor fi  con-

testaţii putem să dăm ordinul 

de începere a lucrărilor de pro-

iectare, după care de execuţie. 

În acelaşi stadiu suntem şi pe 

Primăverii nr. 8, acolo avem 

patru oferte depuse. Pentru 

Parkingul Azuga suntem în 

curs de aprobare a PUZ-ului de 

regenerare urbană, mai avem 

nevoie de un aviz de la mediu. 

În acelaşi stadiu suntem şi pe 

Trotuşului şi pe Dima Vest şi 
pe strada Sighişoarei”, mai 

spune viceprimarul.

În ceea ce priveşte parkin-
gul din Piaţa Cipariu, studiul 

de prefezabilitate gata, primă-

ria fi ind în faza de licitaţie 

pentru studiul de fezabilitate.

„Acum, sunt 99 de locuri 

de parcare în parkingul supra-

teran, dar unde este astăzi 

parkingul, acolo este esplana-

da Bisericii Greco-Catolice, iar 

în momentul în care această 

biserică va fi  gata va dispărea 

parkingul suprateran şi va tre-

bui să facem un parking sub-

teran. Am făcut studiul de pre-

fezabilitate în care ne spune 

că da, se poate face un parking 

subetran, 150-200 de locuri 

de parcare, am demarat deja 

licitaţia pentru studiul de fe-

zabilitate”, mai spune Tarcea.

Noutatea este faptul că mu-

nicipalitatea are de gând să 

construiască nu mai puţin de 

7 parkinguri în Gheorgheni 

pentru a elibera strada Nico-

lae Titulescu de maşini.

„De asemenea, mai avem 

încă o licitaţie pentru parkin-

gul de pe Liviu Rebreanu. 

Acela va fi  pe o structură uşoa-

ră. Acest parking face parte 

dintr-un PUZ de regenerare 

urbană mai larg pe strada Ni-

colae Titulescu unde am iden-

tifi cat, pe lângă acest loc de 

pe Liviu Rebreanu nr. 5, încă 

şapte posibile locuri pentru 

parkinguri şi ne dorim să fa-

cem acest studiu de regene-

rare urbană pentru a face şi 

aceste şapte parkinguri pen-

tru că Bulevardul Nicolae Ti-

tulescu trebuie să îl golim de 

maşini. Circulaţia pe Titules-

cu se desfăşoară foarte greu, 

de aceea trebuie să mutăm 

maşinile în spatele blocuri-

lor”, a încheiat Tarcea.

ȘAPTE PARKINGURI RĂSAR ÎN GHEORGHENI

Primăria Cluj-Napoca se laudă 
cu parkinguri fără număr 
Încă de anul trecut, municipalitatea se laudă cu construcţia a nu mai puţin 
de 13 parkinguri în cartiere şi în zona centrală. 

Parkingul Negoiu a fost inaugurat în această lună, la cinci ani de la începerea lucrărilor

Medicii de familie semna-

lează noi probleme cu 

sistemul electronic al 

CNAS: „Serviciile nu ne 

sunt validate încă de 

miercuri dimineaţă”.

Medicii semnalează faptul 

că întâmpină noi probleme cu 

sistemul electronic PIAS al Ca-

sei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate. "Semnăturile electro-

nice noi nu se pot înscrie pen-

tru niciun furnizor; doctorii nu 

pot obţine serii de reţete ca să 

poată elibera reţete pacienţilor; 

serviciile nu ne sunt validate 

de miercuri dimineaţă, niciu-

nul; nimeni de la suport nu răs-

punde, oricâte mesaje se trimit; 

nimeni de la CNAS nu apare 

cu un comunicat care să deten-

sioneze situaţia. A apărut un 

singur comunicat legat de in-

validarea semnăturilor, dar re-

stul?”, scrie, într-o postare pe 

Facebook, Sandra Alexiu, pre-

şedintele Asociaţiei medicilor 

de familie Bucureşti-Ilfov.

Conducerea CNAS a fost 

avertizată de un an de proble-

mele IT care au blocat emite-

rea reţetelor electronice

Conducerea CNAS a fost 

avertizată încă din data de 25 

mai 2017, cu mai bine de 3 luni 

înainte de arestarea lui Marian 

Burcea, preşedintele de atunci 

al Casei, că vor expira două 

contracte majore de mentenan-

ţă – cea la bazele de date Ora-

cle şi cea la SIPE (reţeta elec-

tronică) şi că trebuie demara-

te procedurile de achiziţie.

Totuşi, timp de un an, nu 

s-au făcut aceste achiziţii, fapt 

care a blocat emiterea reţete-

lor electronice şi a scos me-

dicii în stradă. Ofi cialii CNAS 

spun că 'situaţia a apărut ca 

urmare a arestărilor de anul 

trecut şi a schimbărilor dese 

din conducerea autorităţii', 

dar nu doar preşedintii sunt 

responsabili, ci şi alţi direc-

tori, precum Liliana Maria Mi-

hai, care este în continuare 

director general al Casei.

Contactat de HotNews.ro, 

Florin Ilia, preşedintele Siveco 

România a precizat că proble-

mele apărute ţin de expirarea 

a două mentenanţe: 'cea a SI-

PE care a expirat la 1 mai 2018 

şi cea a bazelor de date Oracle 

care deservesc SIUI, SIPE, CE-

AS, care a expirat pe 30 mar-

tie 2018.', adică exact compo-

nentele despre care Comitetul 

director al CNAS a fost averti-

zat în urmă cu 1 an.

"Problemele sunt date de 

exirarea mentenanţei bazelor 

de date Oracle. Noi ţinem în 

viaţă sistemul, fără să fi m plă-

tiţi, de ani de zile. Pur şi sim-

plu nu mai putem. În 2016 pro-

blemele erau cu cardul (sistem 

CEAS). Acum problemele care 

se manifestă sunt cu baza de 

date Oracle care deserveşte SI-

UI, SIPE, CEAS. SIPE este reţe-

ta electronică. Este o problemă 

veche de hard (nu există spa-

ţiu de stocare sufi cient). Din 

acest motiv, este necesară men-

tenanţă permanentă, zilnică, 

ca baza de date să aibă sufi ci-

ent loc să funcţioneze. În mo-

mentul în care ne-a încetat con-

tractul, noi am mai intervenit 

vreo lună de zile, spunând 'aten-

ţie, e grav, luaţi măsuri, nu pu-

tem face la infi nit pe gratis'. 

Când am văzut că nu fac ni-

mic, ne-am oprit. Dacă reluăm 

mentenanţa, probabil putem 

repara cât să meargă o vreme, 

dar pe termen mediu trebuie 

să cumpere şi echipamente noi 

şi mai ales spaţiu de stocare. 

Şi la un PC, după câţiva ani tre-

buie disc nou, că se umple. E 

cam aceeaşi situaţie'", declara 

pe 14 mai Ilia.

Haos la Casa de Asigurări de Sănătate. 
Pacienţilor nu li se eliberează reţete compensate
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BILETE

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

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

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

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

ABONAMENTE

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

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

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

Lacurile Ocna Sibiului 
Locul miraculos dintre munţi 

unde găseşti frumuseţea mării 
şi minunile terapiei naturale. 

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

şi nămol.

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

nămolul sunt folosite cu rezultate 
deosebite în bolile aparatului locomotor, 

reumatismele degenerative cronice, 
preartrozele şi artrozele, spondilozele, 

precum şi diferite afecţiuni 
ginecologice.

PUBLICITATE

S-a dezlănţuit potopul la 

Cluj. Mai multe străzi au 

fost inundate în urma 

ploii de joi după amiaza, 

îngreunând trafi cul.

Cantităţile mari de apă ca-

re au căzut în zona munici-

piului Cluj-Napoca au inundat 

nu doar centrul oraşului, ci şi 

străzile din cartiere, după ce 

sistemul de canalizare nu a 

mai făcut faţă. Zeci de fotogra-

fi i postate pe Facebook au ară-

tat străzi inundate, apa de pe 

carosabil ajungând la peste 10 

centimetri. Au fost probleme 

în Mănăştur, Zorilor, dar şi pe 

strada Clinicilor sau zona Ba-

ba Novac, De asemenea, par-

carea de la Vivo a fost şi ea 

inundată.

În mai multe intersecţii ca-

nalizarea a cedat, iar apa a ţâş-

nit ca dintr-o arteziană.

De fi ecare dată când plouă, 

Clujul devine Veneţia Transil-

vaniei. Străzile, mai ales cele 

nou reabilitate, devin adevă-

rate lacuri de acumulare, iar 

canalizările se transformă în 

fântâni arteziene, care îngreu-

nează sau blochează complet 

trafi cul rutier, zone întregi de-

venind navigabile.

Echipe ale ISU Cluj au in-

tervenit, joi, pentru evacuarea 

apei din mai multe subsoluri 

inundate din două localităţi şi 

pentru degajarea unui copac 

căzut pe trei autoturisme, în 

urma ploii torenţiale.

Reprezentanţii ISU Cluj 

au declarat că au fost inun-

date subsoluri din munici-

piul Cluj-Napoca şi comuna 

Floreşti.

„Echipele ISU Cluj intervin 

pentru scoaterea apei din mai 

multe subsoluri inundate în 

care s-a acumulat apă pe stră-

zile Mihai Eminescu, Nicolae 

Cristea şi Gruia din Cluj-Na-

poca şi dintr-o hală din comu-

na Floreşti. De asemenea, se 

intervine pentru degajarea unui 

copac căzut peste trei autotu-

risme pe str. Victor Babeş din 

Cluj-Napoca. Problemele au 

fost cauzate de o ploaie toren-

ţială”, au spus sursele citate.

Judeţul Cluj se afl ă joi du-

pă-amiază sub cod portocaliu, 

ploile torenţiale depăşind 35 – 

40 l/mp. Meteorologii au anun-

ţat că se pot înregistra inten-

sifi cări ale vântului ce pot lua 

aspect de vijelie, frecvente des-

cărcări electrice, grindină de 

dimensiuni mici şi medii.

Conform reprezentantului 

Companiei de Apă Someş, Lu-

cian Croitoru, soluţii pe ter-

men scurt nu există, vina pen-

tru inundaţii fi ind deopotrivă 

a oamenilor şi a Primăriei. A 

cetăţenilor, pentru că, contrar 

avizelor celor de la Compania 

de Apă, continuă să îşi lege 

burlanele în sistemul de cana-

lizare al Clujului, refuzând să 

realizeze lucrări pentru înma-

gazinarea şi refolosirea apei 

pluviale în gospodărie, lucrări 

care ar reduce cantitatea de a-

pă meteorică din sistemul pu-

blic de canalizare, iar a Primă-

riei, pentru că nu ia măsuri 

pentru amenajarea de spaţii 

verzi complexe, care, de ase-

menea, ar reduce cantitatea de 

apă pluvială care ajunge în sis-

temul de canalizare.

Rupere de nori. Străzi inundate în 
S-a dezlănţuit potopul la Cluj. Mai multe străzi au fost inundate în urma ploii de joi după amiaza, îngreunând traficul.

În urma furtunii un copac căzut peste trei autoturisme pe strada Victor Babeş din Cluj-Napoca

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) 
a emis, joi, o atenţionare cod galben de ploi to-
renţiale pentru aproape toată ţara, care intră în 
vigoare vineri dimineaţă. Se vor înregistra canti-
tăţi de apă ce vor depăși și 40-50 l/mp.

Atenţionarea cod galben de ploi torenţiale 
intră în vigoare vineri, la ora 06.00, și expiră 
la ora 23.00.

Meteorologii a
torenţiale, vije
dină la început
apoi în Transilv
a Moldovei și î
ora 16.00, va i
teorologică de
dimineaţă.

Cod galben de ploi torenţiale la Cluj

Sâmbătă, 23 iunie, de la ora 11, 

este programat spectacolul 

„Legenda Sfântului Ladislau”, 

în regia lui Szentirmai László.

De asemenea, duminică, 24 iu-

nie, de la aceeaşi oră, micii specta-

tori clujeni sunt aşteptaţi la o nouă 

reprezentaţie a spectacolului „Ţara 

lui Împreună”, a cărui premieră a 

avut loc recent, la Zilele Clujului.

Un detaliu special al acestuia es-

te faptul că redă într-o atmosferă 

idilică frumuseţea şi valorile tradi-

ţionale româneşti. Un element ine-

dit este ilustraţia muzicală, semna-

tă de Sebastian Hamburger, artist 

care face parte din trendul lansat de 

trupa Subcarpaţi.

„Ţara lui Împreună” este un spec-

tacol bogat în metafore şi simbo-

luri, cu trimiteri la înfăptuirea Ma-

rii Uniri. Basmul conţine motive şi 

elemente întâlnite adesea în bala-

dele populare şi istorice. Textul ori-

ginal, scris de Ovidiu Pecican, ilus-

trează povestea a trei tinere fecioa-

re: Silvana Transilvana, Oltiţa Mun-

teniţa şi Moldovioara Vioara. Ele 

sunt fi icele lui Românaş şi sunt ră-

pite de trei mari împăraţi, dar sal-

vate, în cele din urmă, de alţi trei 

feciori voinici şi neînfricaţi. Atmo-

sfera de voioşie şi blândeţe din acest 

univers mioritic se regăseşte în spec-

tacolul omonim regizat de către M. 

Chris Nedeea.

„E un spectacol făcut cu multă 

bucurie, iar lucrul acesta se va sim-

ţi. Am apelat la un fi lon muzical re-

partizat cumva pe cele trei regiuni 

etnografi ce mari ale României. Am 

luat nişte repere pe care, ca să le pu-

tem livra unui public care trăieşte as-

tăzi şi are acces la Internet şi televi-

zor, le-am rebranduit şi remixat, cu 

ajutorul lui Sebastian Hamburger, ar-

tist care face parte din trendul lan-

sat de Subcarpaţi. Muzica sună sen-

zaţional şi actorii se simt foarte bine 

cântând, aşa că sunt lucruri de vă-

zut şi de auzit”, a precizat M. Chris 

Nedeea, regizorul spectacolului.

Distribuţia este formată din ac-

torii: Frunzina Anghel, Iulian Lun-

gu, Călin Mureşan şi Angelica Pam-

fi lie. Ilustraţia muzicală este sem-

nată de Sebastian Hamburger, sce-

nografi a de Elena Ilaş, iar sculptu-

ra de Florin Marin. Vârsta minimă 

recomandată este de trei ani. Spec-

tacolul se joacă în limba română şi 

face parte din programul dedicat 

Centenarului Unirii.

Sâmbătă, 23 iunie, de la 

va fi  prezentat spectacolu

genda Sfântului Ladislau”

proiectat şi regizat de către

tirmai László. Conceptul p

de artist îmbină lumea viz

vechilor codexuri cu pasiun

ţă de tehnica „Paper The

ilustrând povestea prin joc

umbre şi siluete.

Muzica este semnată de Köt

Kocsis Tûnde este asistent de re

interpretarea la violină îi apar

Vincze Dalos Csilla. În distribu

logh Dorottya, Giriti Réka, Lászl

Patka Ildikó, Pünkösti Laura,

Rozália, Domokos Szabolcs, Köt

György László, şi Urmánczi Je

sâmbătă, de la ora 13, artiş

trului „Puck” vor interpreta 

colul „Dănilă Prepeleac”, du

Creangă, în regia lui Traian

nescu, la Bonţida.

Spectacolul „Ţara lui Împreună” 
revine pe scena Teatrului „Puck”
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PUBLICITATE

câteva minute

avertizează că vineri vor fi  averse 
elii, descărcări electrice și izolat grin-
t în Banat, Crișana și Maramureș, 
vania, Oltenia, cea mai mare parte 
în nordul Munteniei. Tot vineri, la 
intra în vigoare și o informare me-

e vreme rea, ca va expira sâmbătă 

ora 11, 

ul „Le-

, scris, 

e Szen-

propus 

zuală a 

nea fa-

eater”, 

curi de 

tõ Áron, 

egie, iar 

rţine lui 

uţie: Ba-

ló Réka, 

, Rekita 

tõ Áron, 

enõ. Tot 

tii Tea-

specta-

upă Ion 

n Savi-

Strada Clinicilor

Strada Baba Novac

Calea Dorobanților

Strada Mihai Eminescu

Strada Victor Babeș



8 RELIGIE  monitorulcj.ro | vineri – duminică, 22 – 24 iunie 2018

Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi 
Promovarea Culturii 
Tradiţionale (CJCPCT) 
Cluj, instituţie de cultură 
subordonată Consiliului 
Judeţean, desfăşoară în 
perioada 18 – 22 iunie cea 
de-a IV – a ediţie a pro-
iectului anual „Tabăra de 
cercetare multidisciplina-
ră a culturii tradiţionale 
din judeţul Cluj”, în loca-
lităţile Moldoveneşti, 
Podeni, Mihai-Viteazu, 
Corneşti, Viişoara, Urca, 
Luna şi Grigoreşti, de pe 
Valea Arieşului.

Prospectarea teritoriului es-
te făcută de o echipă de spe-
cialişti în diferite domenii ale 
culturii tradiţionale, de la in-
stituţii precum CJCPCT Cluj, 
Muzeul Etnografi c al Transil-
vaniei şi Institutul Arhiva de 
Folclor a Academiei Române 
– fi liala Cluj-Napoca. Aceştia 
sunt interesaţi în cercetarea 
amănunţită a sectoarelor cul-
turale folclor literar, muzical, 
coregrafi c, etnografi c, port po-
pular, grai local specifi c, şti-
inţe populare, obiceiuri spe-
cifi ce din calendarul popular, 
ocupaţii, meşteşuguri, unel-
te, industrie casnică, relaţii e-
conomice şi sociale, norme de 
convieţuire, artă populară tra-
diţională şi arte aplicate, cul-
tură etnică şi antropologie cul-
turală.

Pe parcursul săptămânii de 
lucru va fi  mereu consemnat 
stadiul de păstrare a tradiţii-
lor, dar şi de reconstituire a 
celor uitate, bogate în elemen-
te de cultură imaterială stră-
veche. Rezultatele cercetări-
lor vor constitui, şi de aceas-
tă dată, obiectul unor artico-
le în cadrul volumului „Cul-
tura tradiţională din judeţul 
Cluj” – volumul III, secvenţe 

unice în fi lmul-document „Po-
pas în Transilvania” – episo-
dul IV, motive muzical-folclo-
rice specifi ce în selecţia albu-
mului CD „Muzicanţii din Tur-
da” precum şi imagini artisti-
ce, în expoziţia fotografi că ce 
va fi  organizată cu ocazia eve-
nimentelor de lansare.

Ediţiile anterioare ale tabe-
rei, desfăşurate în perioada 
2015-2017 în trei subzone cul-
tural-geografi ce importante ale 
judeţului Cluj, respectiv subzo-
na montană – Mărişel, Beliş, 
Răchiţele, cea a satelor din 
Câmpia Transilvaniei – Mociu, 
Frata, Ceanu-Mare şi subzona 
Valea Crişului Repede – Poieni, 
Ciucea, Negreni, au avut im-
pact atât în rândul celor inte-
resaţi de domeniul culturii 
tra¬diţionale identitare, cât şi 
în cel al locuitorilor din comu-
nităţile cercetate.

Pentru importanţa sa, pro-
iectul din acest an, supus aten-
ţiei unor instituţii de cultură, 
a primit din partea Ministeru-
lui Culturii şi Institutului Na-
tional al Patrimoniului, apro-
barea de a aplica pe toate do-
cumentele proiectului însem-
nul ofi cial al „Anului Euro-
pean al Patrimoniului Cultu-
ral – 2018”, primind rangul 
de proiect de importanţă na-
ţională şi, totodată, europea-
nă al României, în anul Cen-
tenarului.

Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj are 
ca obiective profesionale ma-
jore cercetarea, protejarea, 
conservarea, promovarea, pu-
nerea în valoare, transmiterea 
şi revitalizarea elementelor 
patrimoniului cultural imate-
rial din judeţul Cluj, conform 
unui comunicat al Consiliu-
lui Judeţean Cluj.

Tabără de cercetare 
a culturii tradiţionale 
din judeţul Cluj

În perioada 15 – 22 iunie 
2018, Mănăstirea Rohiţa 
găzduieşte a doua ediţie a 
taberei de familii organi-
zată în acest an de către 
comunitatea Bisericii 
Studenţilor şi Asociaţia 
Studenţilor Creştini 
Ortodocşi Români din 
Cluj Napoca.

Tabăra pentru familii îşi 
propune să vină în întâmpi-
narea părinţilor preocupaţi de 
educaţia, dezvoltarea spiritu-
ală şi psiho-emoţională a pro-
priilor copii. Ea oferă prin par-
ticiparea la slujbele mănăsti-
rii, întâlnirea cu invitaţii, ate-
lierele de lucru, activităţile şi 
cadrul natural, un climat ide-
al pentru dezvoltarea sănă-
toasă şi armonioasă din punct 
de vedere spiritual, dar şi psi-
ho-fi zic.

În cadrul taberei, partici-
panţii au ocazia să se întâl-
nească şi cu invitaţi deosebiţi. 
Sâmbătă, 16 iunie, au primit 
vizita părintelui Benedict Ve-
sa, secretarul Arhiepiscopiei 
Clujului care a vorbit părinţi-
lor despre importanţa de a fi  
părinte. Duminică a fost ziua 
în care toată tabăra a partici-

pat la Dumnezeiasca Litur-

ghie, urmând ca apoi să se în-

tâlnească într-un dialog cu pă-

rintele stareţ Vasile, stareţul 

Mănăstirii Rohiţa. Marţi, cei 

prezenţi vor avea bucuria să 

primească vizita şi cuvântul 

Înaltpreasfi nţitului Părinte Ar-

hiepiscop şi Mitropolit Andrei.

Miercuri. preotul misionar 

Ciprian Negreanu, duhovni-

cul şi îndrumătorul tinerilor 

şi familiilor de la Biserica Stu-

denţilor din Cluj Napoca, va 

vorbi taţilor şi mamelor, ur-

mând ca tot aceştia să se în-

tâlnească în ziua de joi cu pre-

otul Florin Stan, protopop de 

Târgu Lăpuş.

Această tabără oferă în dar 

familiilor prilejul de a petre-

ce preţiosul timp al părinţii-

lor împreună cu copiii lor. În-

cepând cu anul 2017 grupu-

rile de părinţi din comunita-

tea Bisericii Studenţilor din 

Cluj Napoca au demarat mai 

multe proiecte dedicate întă-

ririi relaţiei familiale printre 

care se numără şi proiectul 

“Şcoala Familiei” (www.scoa-

la-familiei.ro) şi conferinţe cu 

părinţi, mame şi taţi.

Tabăra pentru Familii 
de la Mănăstirea 
Rohiţa – ediţia a doua

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Mitropolitul 

Clujului a ofi ciat, dumini-

că, 17 iunie 2018, Sfânta 

Liturghie în parohia 

Rugăşeşti, din 

Protopopiatul Dej, paro-

hie în care nu a mai fost 

prezent nici un ierah în 

ultimii 18 ani.

Slujba a fost săvârţită du-

pă ce Ierarhul a binecuvân-

tat lucrările ce s-au făcut în 

ultimii ani la lăcaşul de cult. 

Din soborul de slujitori au fa-

cut parte consilierii eparhiali 

pr. Cristian Baciu şi arhid. 

Claudiu Ioan Grama, proto-

popul Dejului, pr. Ioan Buf-

tea şi alţi preoţi fi i ai satului 

sau invitaţi din localităţile în-

vecinate.

Pornind de la pericopa 

evanghelica, Înaltpreasfin-

titul Părinte şi-a intitulat cu-

vântul de învăţătură: Casă 

în ceruri, făcând referire va-

lorile eterne în comparaţie 

cu lumea în care trăim, lu-

me în care bunurile materi-

le primează. Binele făcut pe 

pământ are valenţă veşnică. 

Ne putem face casă în ce-

ruri dacă ştim cum să ne 

chivernisim bunurile de pe 

pământ. Acesta a fost me-

sajul transmis de Mitropo-

litul Clujului în a treia du-

minică după Rusalii.

Atitudinea noastră faţă de 

bunurile materiale, suntem 

tentaţi să ne legăm de ele cu 

toată fi inţa, ori ar trebui ca a-

ceste bunuri să le folosim pen-

tru a face fapte bune, ca în 

felul acesta să ne contruim 

casă în ceruri. Sus în ceruri 

Dumnezeu ne pregăteşte câ-

te o casă după faptele milei 

noastre trupeşti şi sufl eteşti 

din această lume. Dacă sun-

tem ataşaţi prea tare de bu-

nurile pământeşti, de Mamo-

na, atunci nu putem sluji şi 

lui Dumnezeu.

Raspunsurile liturgice au 

fost date de un grup de stu-

denţi de la Facultatea de Te-

ologie Ortodoxă din Cluj-Na-

poca, iar la momentul împăr-

tăşirii copiii din localitate, ala-

turi de interpreţi de folclor din 

zona Dejului au interpretat 

pricesne.

Ca o recunoaştere pentru 

activitatea pastorală şi mi-

sionară desfăşurată în paro-

hia Rugăşeşti, parohul co-

munităţii, Pr. Romulus Fa-

bian Seiche a fost hirotesit 

iconom, cu dreptul de a pur-

ta brâu roşu.

De asemenea, primarul co-

munei Căşeiu, Silviu Boldor 

a primit din partea Părintelui 

Mitropolit Andrei „Crucea 

Transilvană”, cea mai înaltă 

distincţie a Mitropoliei Cluju-

lui pentru mireni.

Ordinul Sf Pahomie de la 

Gledin a fost oferit de ÎPS 

Andrei epitropului bisericii, 

Petru Bujiţă, iar diplome de 

aleasă cinstire au fost ofe-

rite consisiului şi comitetu-

lui parohial, cântăreţilor bi-

sericeşti, paraclisierului şi 

celorlalţi ctitori.

Liturghie arhierească în Parohia Rugăşeşti, Protopopiatul Dej

† Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul ANDREI

Pe 24 iunie sărbătorim 

Naşterea Sfântului Ioan 

Botezătorul. Această săr-

bătoare, prăznuită la sol-

stiţiul de vară, îşi are 

temei biblic. 

Evanghelistul Luca ne 

relatează pe larg felul în 

care a venit pe lume cel 

mai mare dintre cei năs-

cuţi din femeie (Matei 11, 

11). În evanghelia sa, în 

primul capitol (1,5 -25; 

57-80) ne este relatată pe 

larg naşterea Sfântului 

Ioan Botezătorul.

Numele popular al sărbă-

torii este Sânziene sau Dră-

gaica. Termenul este de origi-

ne latină derivat, după unii, 

din Sanctus Iohannis (ziua 

Sfântului Ioan), iar după alţii 

din Sancta Diana. Spun unii 

că sărbătoarea a fost institu-

ită pentru a înlocui vechi săr-

bători păgâne, cu caracter agri-

col sau naturist din perioada 

solistiţiului de vară.

În Transilvania, în ajunul 

acestei sărbători, sătenii îm-

pletesc cununi din fl orile nu-

mite „sânziene” şi le aruncă 

pe casă. Dacă cununa se opreş-

te pe acoperiş, este semn că 

acel a cui este cununa va avea 

bucurii, îi va merge bine; da-

că, dimpotrivă, va cădea este 

semn vădit pentru acela că-i 

va merge rău şi poate chiar 

va muri.

Dimitrie Cantemir relata că 

în acest timp, când încep a se 

coace semănăturile, se adună 

fetele din mai multe sate, şi 

alegând pe cea mai frumoasă 

şi mai robustă îi dau numele 

de Drăgaica. Apoi, cu ea îna-

inte, merg prin semănături şi-i 

fac o cunună împletită din spi-

ce, i-o pun pe cap, o înfrumu-

seţează… Acestea, urmându-o 

în cântece destul de frumoa-

se, o numesc sora şi superi-

oara lor. Tinerele o conduc în 

mijlocul holdelor pârguite, îm-

pletesc coroniţe din fl ori şi la 

întoarcere în sat le aruncă pes-

te casă. Dacă o coroană rămîne 

agăţată de horn e semn că fa-

ta aceea care a aruncat-o se 

va mărita în acel an. Sărbă-

toarea este o sărbătoare a rod-

niciei şi a vieţii.

Sărbătoarea aceasta ne adu-

ce aminte de faptul că Sfân-

tul Ioan a fost mult dorit şi 

aşteptat, că el a fost rodul ru-

găciunilor bătrînului preot Za-

haria şi a soţiei sale Elisabe-

ta. Ei îşi pierduseră nădejdea 

că vor mai avea copii. Când 

Zaharia a tămâiat în templu 

şi arhanghelul Gavriil i-a adus 

vestea, fi ind neîncrezător, 

Dumnezeu i-a luat graiul pâ-

nă ce s-a născut pruncul.

După ce s-a născut, bucu-

ria lui a fost mare şi, plin fi -

ind de Duh Sfânt, a exclamat: 

Binecuvântat este Domnul 

Dumnezeul lui Israel, că a cer-

cetat şi a făcut răscumpărare 

poporului Său;… Iar tu, prun-

cule, prooroc al Celui Preaîn-

alt te vei chema, că vei mer-

ge înaintea feţei Domnului, 

ca să găteşti căile Lui (Luca 

1, 68 şi 76). Ştim ce misiune 

importantă a avut Sfântul Ioan 

Înaintemergătorul.

Într-o lume în care nu în-

totdeauna sunt doriţi copiii 

noi milităm pentru naşterea 

de prunci pentru că nicioda-

tă nu ştim ce rosturi deosebi-

te pot avea aceşti copiii ce se 

nasc. Milităm şi pentru a fi  

ajutaţi părinţii să-i poată creş-

te şi educa.

Repetăm mereu acest în-

dem: tinerii noştri creştini să 

aibă măcar trei copii. Un co-

pil pentru tata, un copil pen-

tru mama şi unul pentru Bi-

serică şi Ţară. Atunci pronos-

ticul sumbru cu îmbătrînirea 

României şi a întregii Europe 

creştine n-ar mai fi  valabil.

E bine să se nască mai mul-

ţi copii dar nu-i sufi cient. Ei 

trebuiesc şi educaţi. Trebuiesc 

crescuţi frumos, sănătoşi şi 

manieraţi. Într-o lume a exe-

ceselor trebuie să le insufl ăm 

echilibrul. Sfântul Maxim Măr-

turisitorul ne învaţă că: Nu 

băutura este rea, ci beţia; nici 

mâncarea ci îmbuibarea sto-

macului; nici facerea de prun-

ci ci curvia; nici banii ci iubi-

rea de bani; nici slava, ci sla-

va deşartă. Iar dacă e aşa, ni-

mic nu e rău din cele ce sunt, 

decât reaua întrebuinţare, ca-

re vine din negrija minţii de 

a cultiva cele fi reşti.

Sfântul Apostol Pavel ne 

spune că începutul luptei cu 

răul îl fac părinţii, şi apoi lup-

ta cu răul o continuă Biseri-

ca şi şcoala. El este categoric: 

Voi, părinţilor, nu întărâtaţi la 

mânie pe copiii voştri, ci creş-

teţi-i întru învăţătura şi cer-

cetarea Domnului (Efeseni 6, 

4). Iar în Epitola către Timo-

tei , zice aşa: Dacă cineva nu 

poartă grijă de ai săi şi mai 

ales de casnicii săi, s-a lepă-

dat de credinţă şi este mai rău 

decât un necredincios (1 Ti-

motei 5, 8).

Sfântul Ioan, a cărui naş-

tere o serbăm, s-a format în 

frică de Dumnezeu şi când a 

venit vremea a putut spune 

cu glas de tunet: Gătiţi calea 

Domnului, drepte faceţi cără-

rile Lui (Luca 3, 4).

Sânzienele
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CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii 
INSTITUT PROIECT S.A., persoana juridica romana inregistrata 
la Registrul Comertului sub numarul J12/3726/1991, avand 
CUI RO202026, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Motilor 
nr. 6-8, judetul Cluj, in baza Decizei Consiliului de Administratie 
nr. 2/2018, convoacă Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor INSTITUT PROIECT SA in data de 26.07.2018, 
ora 11.00, la sediul social al societatii, pentru actionarii 
înscrisi în registrul actionarilor la data de 10.07.2018 – 
data de referintă. Doar persoanele care sunt acţionari la 
aceasta data au dreptul de a participa si vota în cadrul 
adunării. În cazul neintrunirii cvorumului a II-a convocare 
este stabilită in data de 27.07.2018, ora 11.00, la sediul 
social, cu aceeasi ordine de zi, respectiv:

1) Incetarea functiei de membru al Consiliului de 
Administratie a dlui. Corches Horea-Emil, prin demisia 
acestuia.

2) Alegerea unui nou membru al Consiliului de 
Administratie, stabilirea duratei mandatului si a remuneratiei 
acestuia.

3) Ratifi carea tuturor contractelor si actelor de gestiune 
incheiate de Consiliul de Administratie pana la data adoptarii 
Hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea descarcarii 
de gestiune a Consiliului de Administratie pe perioada 
mandatului;

4) Aprobarea achizitionarii imobilului situat in Municipiul 
Cluj-Napoca str. Motilor nr. 6-8, jud. Cluj, si imputernicirea 
unei persoane pentru intreprinderea tuturor demersurilor, 
actelor si formalitatilor necesare ;

5) Aprobarea deschiderii de conturi curente (in lei si 
valuta) la Libra Internet Bank S.A. si a contractarii unui 
credit/unor credite de la Libra Internet Bank S.A in suma 
de cel mult 945.000 EUR si a constituirii garantiilor aferente 
acestui credit/acestor credite, precum si imputernicirea unei 
persoane cu intreprinderea tuturor demersurilor, actelor si 
formalitatilor necesare;

6) Aprobarea aducerii unor bunuri in garantie pentru a 
garanta contractul de credit bancar sau a altor imprumuturi 
ale altei societati, in limita a 4.000.000 Eur, si imputernicirea 
unei persoane cu indeplinirea tuturor demersurilor, actelor 
si formalitatilor necesare ;

7) Imputernicirea Presedintelul Consiliului de Administratie 
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor Hotararii 
Adunarii Generale Ordinare si, de asemenea, pentru 
indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea 
efectuarii mentiunilor cuvenite la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Cluj.

Acţionarii Societăţii vor putea participa la adunarile 
generale fi e personal, fi e prin reprezentant sau pot exercita 
dreptul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin 
corespondenta vor trebui sa parvina in original, prin posta 
sau prin servicii de curierat, la secretariatul Societatii, cu 
cel putin 48 h inainte de AGOA.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar in baza 
unor formulare de procura speciala. Sub sanctiunea pierderii 
exercitiului dreptului de vot in adunare, procurile in original 
vor fi  depuse la sediul societatii cu cel putin 48 h inainte 
de adunare, fi ind retinute de societate, fapt ce se va 
consemna in procesul verbal al adunarii.

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

Actionarii detinand cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul, exercitabil in termen de maxim 15 zile de la data 
publicarii convocarii, de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunarilor generale, cu conditia ca fi ecare punct sa fi e 
insotit de o justifi care sau de un proiect de hotarare propus 
spre adoptarea adunarii generale, precum si de a prezenta 
proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. 
Solicitarile vor fi  insotite de copii ale documentelor care să 
ateste identitatea actionarului.

Presedintele Consiliului de Adminsitratie 
al Institut Proiect SA

Buzoianu Calin

PUBLICITATE

Sărbătoarea Iei Populare 
Româneşti

Sărbătoarea Iei Populare Românești a 
devenit un eveniment de talie mondială, 
fi ind sărbătorită în fi ecare an pe 24 iunie, 
odată cu Sărbătoarea de Sânziene. În anul 
Centenarului, pentru prima dată la Turda, 
are loc un spectacol dedicat portului popular 
autentic, organizat de Primăria Municipiului 
Turda, Consiliul Local și Casa de Cultură.

În Parcul Teilor, sezătoarea și obiceiurile 
de Sânziene vor deschide spectacolul de 
duminică, începând cu ora 16.00.

Veţi putea urmări momente de joc și 
cântec popular oferite de Ansamblul Datina 
al Casei de Cultură Turda, precum și un 
concert de muzică populară susţinut de 
artiștii: Claudiu Ferko, Marcela Silaghi, Mihai 
Trif, Amalia Chiper Iurian.

Vor fi  alături de noi meșterii populari care 
vor expune cămășile populare autentice și 
de asemenea, veţi putea urmări o 
demonstraţie de sculptură în lemn realizată 
de un meșter din Bucovina.

Ne propunem să adunăm cât mai mulţi 
oameni îmbrăcaţi în straie populare. Rugăm, 
așadar, publicul prezent la eveniment să 
poarte Ia populară sau întreg costumul 
popular românesc.

Va aşteptăm cu drag!
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Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 95 
mp, et. intermediar, contorizare 
individuală, construcţie 2006, 
drum privat, fi nisat clasic, nemo-
bilat, 2 băi utilate, balcoane în-
chise, acte, la preţ intră garaj spa-
ţios, care se poate transforma în 
locuinţă, loc de parcare 13 mp, 
întabulat, cart. Zorilor. Se acceptă 
intermediari doar cu împuternici-
re notarială, preţ 130000 euro. 
Tel. 0771-136002. (3.7)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă la ţară, cu curte și 
grădină, lângă Cluj. Aștept oferte 
la tel. 0741-455348. (1.15)

¤ Vând cabană din lemn de brad 
de 12 x 12 cm, 2 camere, bucătă-
rie, terasă, posibilitate de man-
sardare, după caz. Se poate ve-
dea zilnic în com. Lupșa, sat Mă-
năstireni, jud. Alba., pe Șoseaua 
Turda-Câmpeni. Relaţii și infor-
maţii suplimentare la tel. 
0757-726993. (1.7)

¤ Vând casă cu grădină mare în 
Turda, zonă liniștită (Romana),cu 
toate utilităţile, acces auto foarte 
bun. Infrmaţii la tel. 
0745-605924 sau 0722-353810. 
(1.7)

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

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3000 mp, sat Vechea Deușu, 
com. Chinteni, la 18 km de Cluj, 
parţial în pantă, acces la utilităţi, 
zonă foarte lniștită, aproape de 
șosea, intravilan, întăbulat, posi-
bilitate de construcţii. Informaţii 
telefon 0722-353810, 
0264-556174. (1.7)

¤ Vând teren arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (7.7)

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

¤ 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 2 parcele de teren lân-

gă lacul din Chinteni, supr. 
613 mp, front 18 ml la drum 
judeţean, preţ 15 euro mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0745-251703.

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

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 mp, 
preţ 20 euro/mp, negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0745-182440.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

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

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, decomandat, în cartierul 
Mărăști, zona cinema, zugrăvit, 
utilat complect, centrală proprie, 
zonă liniștită, ocupabil din 
01.07.2018. Exclus agenţii. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0758-051260. (7.7)

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj 
pentru autoturism, pe str. Doro-
banţilor. Informaţii suplimentare 
la tel. 0753-902739. (1.7)

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte, ofer 1200 RON/lună. Aș-
tept oferte la tel. 0741-455348. 
(1.15)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

SERVICII

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, 
plachez în polistiren, vopsesc în 

ulei, repar șpaleţi, trag glet, 
vopsesc în ulei. Ofer calitate, se-
riozitate maximă, punctualitate. 
Cei interesaţi mă pot contacta la 
0747-311391. (1.7)

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

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

¤ Firmă de construcţii, construim, 
renovăm acoperișuri, la case și 
blocuri. Informaţii suplimentare 
la tel. 0758-636484. (3.6)

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, vop-
sesc în ulei, repar șpaleţi, plachez 
în polistiren, trag glet.. Ofer calita-
te, seriozitate maximă, punctuali-
tate. Cei interesaţi mă pot contac-
ta la 0759-101504. (3.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (3.7)

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere aș-
tept la tel. 0741-100529. (3.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ Cesionez autorizaţie taxi 
Cluj-Napoca, cu sau fără auto, LO-
GAN 1,2, an 2016, pe 
benzină+GLP, 85000 km, echipat 
complet taxi. Informaţii supli-
mentare la tel. 0722-725300. 
(1.7)

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

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

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

¤ Vând WV POLO, an fabricaţie 
2002, motor 1,4, benzină, stare 
perfectă de funcţionare, necesită 
mici reparaţii la caroserie. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0758-051260. (3.7)

PIESE AUTO

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensiuni 
205/60/15, preţ 80 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (3.7)

ELECTRO

¤ Vând aparate radio, video. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. (3.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, 
”Poljot”,”Pobeda”,”Raketa”, origi-
nal, toate în stare foarte bună și 
6 buc colecţie de ceasuri de buzu-
nar de epocă cu lanţuri și cutie. 
Sunaţi la tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (3.7)

¤ Vând aparate foto “Praktica 
LTL-3”, “Zorky 5”, ”FED2 – Smena“, 
în perfectă stare de funcţionare. 
Inf. la tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (3.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând mașină de tricotat manu-
ală SIMAC DX 2000, cu front de 
lucru 100 ace, preţ 300 RON. Aș-
tept telefoane la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(1.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-
tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (3.7)

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 

Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (3.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, ca-
dă joasă, sticlă mată, preţ 300 
RON. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0758-568676. (3.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. la telefon 
0735-176040. (3.7)

MOBILIER

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

¤ Vând canapea extensibilă, nouă, 
culoare piersică, cuvertură vernil, în 
stare excelentă, preţ 350 RON, ne-
gociabil. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0744-440658. (7.7)

TELEFOANE

¤ Ofertă! Vând MOTOROLA MOTO 
E4 Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 13 
MP, 3 GB RAM, 5000 mAh (l-am 
primit cadou), preţ 600 RON. Pen-
tru alte informaţii sunaţi la tel. 
0741-455348. (12.15)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând la preţ mic cărţi medicale, 
diverse specialităţi, în limba ro-
mănă, germană, engleză. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0757-551157. (1.7)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (5.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (5.20)

DIVERSE

¤ Pentru pescari muscari! Vând a-
parat nou pentru confecţionat 
muște artifi ciale din plasă. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0723-064864. (1.7)

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (1.7)

¤ Desfi inţez gospodărie. Vând 
aragaz, reșou cu 3 ochiuri, bcicle-
tă medicinală și alte obiecte. In-
formaţii la telefon 0735-176040. 
(1.7)

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

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi lemn de hai-
ne, încălţămite, și multe alte lu-
cruri. Sunaţi la tel. 
0773-756130. (3.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-
șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (3.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 
4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze, pentru autoapărare 
și pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (3.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi cu 
clasor mare și mic, brichete, stilouri 
noi, pixuri. Tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 

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.

unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Inf. la telefon 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (3.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând mașină de cusut ”Singer”, 
foarte veche, în stare perfectă de 
funcţionare, colecţie deceasuri de 
buzunare cu lanţ de epocă și pano-
plie pentru expus ceasurile. Infor-
maţii la tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând pentru colecţionari revista 
LUMEA AVIAŢIEI, enciclopedie 
completă. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0723-064864. (1.7)

URBANISM

¤ S.C. ELEMARY S.R.L., în calitate 
de titular, anunţa elaborare Plan 
Urbanistic de detaliu pentru Con-
struire Vilă Turistică, amenajări, 
împrejmuire, racorduri şi branşa-
mente, amplasat în Cluj Napoca, 
Aleea Mestecenilor f.nr. Propune-
rea se poate consulta în cadrul 
Primăriei, Urbanism, camera 62.

PIERDERI

¤ Subsemnatul MĂRCEAN DUMI-
TRU în calitate de administrator 
al S.C. DIVERS CONSTRUCT, a-
vând CUI 9026861, 
J12/2023/1996, declar pierdut 
certifi catul constatator, eliberat 
de ONRC Cluj cu ocazia suspendă-
rii fi rmei din 09.04.2015.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar al Interpan Prod SRL (în faliment, in ban-
kruptcy, 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 vânzarea următoarelor bunuri apar-
ţinând Interpan Prod SRL:

1. Teren și constructie situat în localitatea Sărmașu, str. 
Trandafi rilor, nr. 36. Terenul are o suprafaţă de 744 mp. 
Cosntrucţia are destinaţie rezidenţială, cu suprafaţă utilă 
de 90 mp ( 108 mp suprafaţă construită), fundaţie din be-
ton, structură de rezistenţă, zidărie portantă din cărămidă, 
CF nr 50111/Sărmașu.

Preţ 74.175 LEI, fără TVA
2. Prorietate industrială, în suprafaţă totală construită 

de 570 mp, situată în localitatea Sărmașu, str. Viilor, nr. 1, 
jud. Mureș, CF nr. 50502/Sărmașu constând în:

2.1.  Depozit – Construcţie cu destinaţie de depozitare, 
având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, stâlpi și 
grinzi din beton armat, zidărie de închidere și comparti-
mentare din BCA și cărămidă. Suprafaţa utilă este de 252 
mp (315 mp suprafaţa construită).

2.2. Clădire brutărie – constructie cu destinaţie de pro-
ducţie, având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, 
stâlpi și grinzi din beton armat, zidărie de închidere și com-
partimentare din BCA și cărămidă. Suprafaţa utilă este de 
200 mp (240 mp suprafaţa construită)

2.3.  Sifonărie – Construcţie cu destinaţie de producţie, 
avnând fundaţie din beton, structură de rezistenţă zidărie 
portantă și de închidere din cărămidă. Suprafaţa utilă es-
te de12 mp (15 mp suprafaţa construită).

Preţ 86.100 LEI, fără TVA
3. Utilaje de panifi caţie:

Preţ 20.890 LEI, fără TVA
4. Mijloace de transport
4.1. Autoturism marca Mercedes, Sprinter 316 CDI, cu 

3 locuri, an de fabricaţie 2000, culoare albă, sursă de pu-
tere motorină, putere maximă motor 115 kw

Preţ 2000 LEI, fără TVA
4.2. Autoturism marca Fiat, Doblo Cargo, cu 2 locuri, 4 

uși, an de fabricaţie 2003, culoare albă, sursă de putere 
motorină, putere maximă motor 74 kw.

Preţ 1500 LEI, fără TVA
Licitaţia va avea loc în data de 28.06.2018, 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 05.07.2018 
ora 11.00, respctiv 12.07.2018

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

Asset Recovery IPURL
Lichidator judiciar al Adi Carn SRL

Prin asociat coordonator
Av. Dragoş Giura

Nr. Crt Denumire Bunuri Pret de eva-

luare (LEI)

1 Cuptor brutărie 2100 

2 Vitrină mezeluri 260

3 Vitrină lactate 260

4 Mașină de ambalat, înfoliat 1350

5 Dozator Apă 1800

6 Dospitor 7350

7 Cernator 1950

8 Cărucior panacoade 560

9 Cărucior răcire pâine 450

10 Cărucior racier pâine 450

11 Echipament de supraveghere 150

12 Mobilier, birotica 1.430

13 Obiecte de inventar 2.480

14 Ambalaje 300
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

SecondTex angajează
vânzătoare

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

NOTIFICARE

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al Magique SRL (în faliment, en faillite, in bankruptcy), cu 
sediul în Municipuil Cluj-Napoca, str. Iosif Vulcan, nr. 2C, 
Judeţ Cluj, CUI 23405151, J12/902/2008, prin Hotărârea 
nr. 979/2018 pronunţaţă la data de 31.05.2018 de către 
Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 523/1285/2018

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 
împotriva debitorului MAGIQUE SRL cu datele de identifi care 
de mai sus.

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 16.07.2018

2. Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii 
notifi cării de deschidere a procedurii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 06.08.2018 .

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar

5. Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
03.09.2018

6. Prima Adunare a creditorilor Magique SRL va avea 
loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud 
Cluj, la data de 10.08.2018 ora 12.00.

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

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

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

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

  bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, 
mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 
988.533,72 lei + TVA;

bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 
1.163.931 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 05.07.2018, ora 16.00, la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 18.07.2018, ora 16:00.

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

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

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator Av. Mihai Popa

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

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

și

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

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

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

Licitaţia va avea loc în data de 05.07.2018, ora 16.00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 18.07.2018, ora 16:00.

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

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator Av. Mihai Popa

AUTORIZAŢIE 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, DANT PROIECT 
CONSULT având sediul social COMUNA BACIU, STR. NOUĂ, 
NR. 639A, AP. 18 JUD. CLUJ, anunţă începerea demersurilor 
în vederea revizuirii Autorizaţiei de mediu nr. 93/13.04.2011 
pentru obiectivele: 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase, 
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, 4677 
Comerţ cu ridicată al deşeurilor şi resturilor, 3832 Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate, 1624 Fabricarea ambalajelor 
din lemn din localitate comuna Gârbău, sat Viștea, F.N. în 
incinta fostei ferme, 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.
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CFR Cluj l-a 
achiziționat 
pe fundașul 
Andrei Radu
Clubul de fotbal CFR Cluj l-a achi-
ziţionat pe fundașul stânga 
Andrei Radu, care a evoluat în 
sezonul recent încheiat în Cipru, 
la Aris Limassol, informează, joi, 
site-ul ofi cial al campioanei 
României. "De ziua sa de naște-
re, Radu Andrei și-a făcut cel mai 
frumos cadou: a semnat cu echi-
pa campioană a României. 
Fundașul lateral este, începând 
de azi (n.r. - joi), jucătorul CFR-
ului. Îi urăm bun venit în Gruia și 
cât mai multe realizări în tricoul 
alb-vișiniu", se menţionează pe 
site-ul citat. În vârstă de 22 de 
ani, fundașul stânga Andrei 
Radu este component al echipei 
naţionale Under 21 a României. 
El are un singur meci jucat în 
Liga I, în 2013, cu Dinamo 
București, când avea 17 ani. În 
cariera sa a mai evoluat la for-
maţiile Academica Clinceni, ACS 
Berceni și ultima oară la Aris 
Limassol. Andrei Radu este al 
doilea transfer realizat în această 
pauză competiţională de CFR 
Cluj după croatul Mate Males 
(29 de ani), vicecampion cu for-
maţia HNK Rijeka în sezonul re-
cent încheiat.

”U” Cluj a ratat 
calificarea 
în finala U19
Universitatea Cluj a ratat, în 
45 de minute, califi carea în fi -
nala naţională a campionatu-
lui judeţean sub 19 ani. 
Campioana de juniori a Ligii a 
IV-a Cluj a jucat la Buftea, în 
această dimineaţă, semifi nala 
cu LPS Mircea Eliade, încheia-
tă cu 5-1 pentru bucureșteni. 
Jucătorii lui Călin Sălgean au 
avut, însă, o primă repriză 
perfectă, în care au și deschis 
scorul, prin golul lui Bogdan 
Pop, reușind să păstreze avan-
tajul minim până la pauză. 
Dezastrul avea să vină în re-
priza secundă, atunci când 
presiunea mai mare pusă de 
adversari și greșelile din de-
fensiva clujeană au întors dra-
matic scorul. LPS a marcat de 
cinci ori și a reușit să se califi -
ce într-o fi nală destul de puţin 
probabilă după 45 de minute. 
Sezonul 2017-2018 se va în-
cheia, astfel, fără ca vreo echi-
pă din Cluj să ajungă într-o fi -
nală naţională la juniori. Dacă 
Ardealul și CFR au eșuat în 
Liga Elitelor, feroviarii reușind, 
totuși, să obţină locul trei la 
U19, Luceafărul și CFR au ra-
tat la turneele semifi nale cali-
fi carea în fi nalele de juniori 
U11 și U13, respectiv U15.

Liga I: Alibec, exclus 
din lotul lui 
Nicolae Dică
Denis Alibec este exclus din 
lotul lui Nicolae Dică și Gigi 
Becali l-a pus pe lista de 
transferuri a FCSB. Totuși, 
un fost mare atacant al 
Stelei, Adi Ilie, susţine că 
atacantul de 27 de ani mai 
merită o șansă în tricoul 
roș-albastru. "Eu cred că ci-
neva de la clubul respectiv 
ar trebui să se atașeze mai 
mult de el și să-i explice o 
situaţie. E un tânăr pe care 
l-am vrut la Steaua când el 
avea 18 ani, dar a plecat la 
Inter. Dacă la Astra a jucat 
foarte bine înseamnă că ci-
neva la Astra a avut ac de 
cojocul lui. Să vorbească 
mai mult cu el. Mie mi se 
pare un vârf de atac foarte 
bun", a spus Adi Ilie pentru 
Digi Sport.

Pe scurt

PUBLICITATE

Abonează-te 
la

monitorul
¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Mihaela Buzărnescu (30 

de ani, 30 WTA) s-a califi -

cat în sferturile de fi nală 

ale turneului de la 

Birmingham, după o victo-

rie muncită, 4-6, 6-3, 6-2, 

cu Petra Martic (45 WTA). 

Meciul a durat o oră 
şi 45 de minute

Pentru un loc în semifi na-

le, „Miki” se va lupta cu Eli-

na Svitolina (25 de ani, 5 

WTA), ucraineanca pe care a 

eliminat-o de la Roland 

Garros.

Pe iarba britanică, Mihae-

la a respectat tradiţia şi a ie-

şit câştigătoare dintr-un meci 

lung, întins pe durata a trei 

seturi. După ce în primul tur 

a închis cu 6-0 în decisiv me-

ciul cu unguroaica Timea Ba-

bos, bucureşteanca a trecut 

peste un test asemănător, con-

tra croatei Petra Martic. "Miki" 

a început greu, a pierdut pri-

mul set cu 6-4, dar, apoi, şi-a 

găsit ritmul şi i-a mai dat pu-

ţine şanse adversarei sale.

Filmul lui Martic, cea ca-

re a eliminat-o pe Buzărnescu 

de la ediţia din 2017 de la 

Wimbledon, s-a rupt la mij-

locul setului al doilea, când 

românca a reuşit primul 

break, la 3-2, sufi cient pen-

tru a câştiga manşa. În deci-

siv, a doua cea mai bună ju-

cătoare a României a rupt 

echilibrul în acelaşi punct, 

la 3-2, a mai câştigat o dată 

pe serviciul adversarei, la 

4-2, şi, după 4-6, 6-3, 6-2, 

s-a califi cat în al doilea sfert 

de fi nală consecutiv, după 

cel pierdut cu Naomi Osaka, 

la Nottingham. Iar următo-

rul meci va fi  unul special 

pentru a 29-a jucătoare a lu-

mii, care va sta faţă în faţă 

cu principala favorită a tur-

neului de la Birmingham şi 

vedeta WTA căreia i-a cur-

mat drumul la Roland Garros, 

Elina Svitolina, care le-a eli-

minat pe Donna Vekic (Cro-

aţia) şi Alize Cornet (Fran-

ţa) pentru a ajunge între ul-

timele opt.

Buzărnescu a urcat 
pe locul 29 WTA

Dupa califi carea in sfer-

turi, Mihaela a urcat pe lo-

cul 29 WTA in clasamentul 

virtual, cea mia buna clasa-

re din cariera sa. 

„Nu ştiam! Mă bucur. Sper 

să reuşesc să urc, să îmi apăr 

punctele, dar cel mai mult îmi 

doresc să joc bine”, a spus Bu-

zărnescu la Digi Sport. După ca-

lifi carea în sferturi, Mihaela a ur-

cat pe locul 29 WTA în clasa-

mentul virtual, cea mia bună cla-

sare din carieră. „Mă bucur că 

am reuşit să mă acomodez cu 

iarba atât de repede, că am pu-

tut să am aceste rezultate şi să 

joc bine. Cu Svitolina, va fi  un 

meci ca oricare altul. Nu mă 

gândesc că e Svitolina. Încerc 

la fi ecare meci să îl abordez 

cât pot mai bine şi să nu mă 

gândesc ce va fi  la fi nalul me-

ciului. Cât pot, îmi iese, dacă 

nu îmi iese, se mai întâmplă”, 

a adăugat Mihaela Buzărnescu.

Victorie pentru Buzărnescu. Românca 
s-a calificat în sferturi la Birmingham
Mihaela Buzărnescu, o nouă victorie în trei seturi şi încă o calificare în „sferturi”.

 Mihaela Buzărnescu a urcat pe locul 29 WTA, cea mai bună clasare din cariera sa

MIHAELA 
BUZĂRNESCU | 
numărul 29 WTA

„Mă bucur că am reușit 
să mă acomodez cu 
iarba atât de repede, că 
am putut să am aceste 
rezultate și să joc bine. 
Cu Svitolina, va fi  un 
meci ca oricare altul. Nu 
mă gândesc că e 
Svitolina. Încerc la 
fi ecare meci să îl 
abordez cât pot mai bine 
și să nu mă gândesc ce 
va fi  la fi nalul meciului. 
Cât pot, îmi iese, dacă 
nu îmi iese, se mai 
întâmplă“

Preşedintele Federaţiei 

Române de Handbal, 

Alexandru Dedu, a declarat 

că doreşte să aducă pentru 

postul de selecţioner al echi-

pei naţionale masculine un 

antrenor care să continue 

strategia începută de spani-

olul Xavier Pascual Fuertes.

„Îmi doresc ca munca depu-

să timp de 2 ani de Pascual să fi e 

continuată. Din punctul nostru 

de vedere ar fi  o greşeală să ple-

căm pe alt drum, pe o altă stra-

tegie pentru că s-ar pierde 2 ani 

de muncă. A fost o muncă bine 

făcută ale cărei proiecte sunt în 

desfăşurare. O să încercăm să gă-

sim un antrenor străin sau român 

care e în stare să ducă înainte a-

ceastă mentalitate şi strategie a 

lui Pascual”, a spus Dedu, pre-

zent, miercuri, la evenimentul or-

ganizat de Comitetului Olimpic 

şi Sportiv Român cu ocazia îm-

plinirii a 5 decenii de la succese-

le obţinute de sportivii români la 

JO Ciudad de Mexico 1968.

„Antrenorii români 
au avut dintotdeauna 
valoare”

„Antrenorii români au avut 

dintotdeauna valoare, ideea es-

te că în partea masculină ne 

lipseşte experienţa la competi-

ţiile mari. Noi ca să ardem niş-

te etape şi să scurtăm drum 

spre înalta performanţă, iar 

aportul unor antrenori care se 

învârt în sferele acelea ajută”, 

a adăugat preşedintele.

„Cupa României 
va fi  mai amplă”

Acesta a anunţat modifi cări 

majore în majoritatea competiţi-

ilor organizate de FRH începând 

cu noul sezon: „Vor fi  schimbări 

majore în multe competiţii pe ca-

re federaţia le organizează. E vor-

ba de sistemul competiţional la 

masculin, Cupa României va fi  

mai amplă, sistemul competiţio-

nal la juniori va fi  şi el schim-

bat... aşadar sunt schimbări ca-

re urmează a fi  efectuate”.

La 13 iunie, selecţionerul echi-

pei naţionale masculine de hand-

bal a României, spaniolul Xavi-

er Pascual Fuertes, a încheiat pe 

cale amiabilă colaborarea cu Fe-

deraţia Română de Handbal, du-

pă pierderea barajului cu Mace-

donia care a dus la ratarea cali-

fi cării la Campionatul Mondial 

din 2019. Xavier Pascual Fuertes 

a semnat pe 6 iunie 2016 un con-

tract pe patru ani cu FRH, cu 

obiectivul fi nal de a califi ca na-

ţionala masculină la Jocurile 

Olimpice din 2020.

Alexandru Dedu (FRH) - 
Dorim un selecționer care să 
conținut strategia lui Pascual
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