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Pădurea Hoia – Baciu, tăiată de „extratereştri” cu securea
O parte din pădurea Hoia – 

Baciu din municipiul Cluj-Na-
poca, loc care a făcut Clujul şi 
Transilvania cunoscută în în-
treaga lume datorită fenomene-
lor inexplicabile şi ciudate care 
au loc, se afl ă într-o stare de-
plorabilă. Un copac cu o formă 
neobişnuită a fost tăiat cu secu-
rea. Cei care au observat asta 
sunt realizatorii unui fi lm docu-
mentar-turistic despre pădurea 
Hoia – Baciu, fi lmat chiar în pă-
durea misterioasă. 

„Nu ne-a venit să credem! 
Cel mai frumos grup de copaci 
răsuciți a fost distrus. Unul 
dintre copaci a fost tăiat cu se-
curea.

Din păcate, nu toată lumea 
înțelege că Pădurea Hoia-Ba-
ciu (la fel ca orice pădure) tre-
buie protejată, mai ales că a-
re atât de mulți copaci cu for-
me unice”, au precizat reali-
zatorii documentarului pe Fa-
cebook. Aceștia intenționează 
să se implice și să tragă un sem-

nal de alarmă asupra acestui 
fapt, în intenția de a-l descura-
ja și a-l împiedica.

„Cine doreşte să se implice 
puţin să îi protejăm? Vom lua 
legătura cu Ocolul Silvic, să pu-
nem un panou informativ aco-
lo, de urgenţă şi ceva gărduleţ…
încercam să facem ceva, este 
nevoie de urgentă! Măcar se va 
vedea că sunt protejaţi şi poate 
vor fi  descurajaţi pe viitor cei 
care vor să-i taie…”, adaugă re-
alizatorii documentarului.

Transilvania Rally Kids
Vineri, ora 16.30

Piața Unirii

Revând Market
Duminică, ora 8.00

Expo Transilvania
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Specula, „sabotată” 
la Cluj-Napoca

Se închide ferma de pui 
din Floreşti

Ce promisiuni fac 
consilierii liberali

Zeci de camere de hotel riscă să rămână 
goale pe perioada festivalului din 
august. Pagina 4

Reprezentanţii Primăriei Floreşti spun 
că ferma de pui nu va mai funcţiona 
până la obținerea autorizației. Pagina 3

Aleșii se lansează în proiecte mărețe. 
Rămâne de văzut în ce măsură se vor 
ține de cuvânt. Pagina 5

PUBLICITATE

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

El poate fi următorul 
Ghenie

R. Cesereanu: „Viaţa nu mai înseamnă mare lucru în vremurile de acum”
Ruxandra Cesereanu, profesor la Facultatea de Litere, crede că sultanatul lui Erdogan-cel-putinofil este cel mai periculos lucru petrecut recent. Pagina 6

Înzestrarea artistică 
şi seriozitatea lui Andrei 
Nuţu (20 de ani, pictor) îi 
devansează vârsta şi îl 
plasează printre tinerii cu 
un viitor foarte promiţător 
în arta contemporană. 
Asta cred cei care l-au 
format.  Pagina 7
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Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Începând de vineri seara și până duminică 
Piaţa Bobâlna din centrul orașului va fi  din 
nou animată, pe parcursul desfășurării unei 
noi ediţii a Zilelor Municipiului Dej și a 
Festivalului „SAMVS”.
Ceruţi și așteptaţi de foarte mulţi ani de fanii 
din zonă BUG Mafi a vor urca pe scenă vineri la 
Zilele Municipiului Dej.
Primăria Municipiului Dej, organizează în peri-
oada 22-24 iulie manifestările tradiţionale: 
Zilele Dejului și Festivalul „Samvs”, care vor fi  
marcate de activităţi cultural artistice pentru 
toate vârstele, două zile fi ind dedicate muzicii 
ușoare și una cântecului și jocului popular.
Seara de vineri este una dedicată muzicii 
hip-hop, pe scena zilelor Dejului urmând să fi e 
prezenţi artiști locali, și apoi invitaţi speciali 
Vescan și BUG Mafi a.
Prima zi din cadrul manifestărilor va fi  marcată 
de Expoziţia de pictură, grafi că și sculptură a 
artiștilor plastici dejeni la Galeria de Artă Dej 
iar seara de la ora 19:30 în Piaţa Bobâlna se 
va desfășura prima seară de tineret , în care 
pe scenă vor urca Andreea Socaci, Kiddy, 
Knock Out, Senpai, M.o.s.s.a.d. și va fi  înche-
iată de Vescan și BUG Mafi a.
Programul de sărbătoare va continua sâmbă-

tă, de la ora 10:00, cu sesiunea de comunicări 
știinţifi ce „Cultura Populară Someșană” iar de 
la ora 12:00, tradiţionalele „Nunţi de aur “.
Ziua de sâmbătă continuă în Piaţa Bobâlna de 
la ora 16:00 cu spectacole de karate, dans 
modern, de societate, si recitaluri de muzică 
pop, folk și rock, protagoniști fi ind Clubul 
„Budokan Ryu” Dej, trupa „Jaars, Clubul 
Latino Angels, trupa „Hross, ReBeLe, trupa 
„Delir”, Marin și Petra Grad, trupa „Black 
Out”, Diana Moceanu-Bucșa, duetul „L&M”, 
trupa „Mist”.
De la ora 21:00, vor susţine concerte: Alina 
Eremia, Jo, Randi și Voltaj.
Ultima zi, cea de duminica, 24 iulie, dedicată 
Festivalului Culturii Populare Someșene 
„Samvs” debuteaza în Piaţa Bobâlna, la ora 
14:00, cu un concert de fanfară, urmând ca de 
la ora 14:30 să se desfășoare un spectacol 
folkloric, protagoniști fi ind renumite ansam-
bluri de dansuri populare și îndrăgiţi interpreţi 
de muzică populară, seara festivalului închein-
du-se cu recitaluri susţinute de Ionuţ Fulea, 
Cornelia și Lupu Rednic și Cristian Pomohaci.
Zilele Dejului si Festivalul Culturii Populare 
Someșene „Samvs” ediţia a XXXIX-a, vor fi  
marcate duminică de un foc de artifi cii.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

22 iulie

1887: S-a născut fi zicianul 
german Gustav Hertz, laureat 
al Premiului Nobel pentru 
Fizică pe anul 1925. (m. 30 
oct. 1975)

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

1932: S-a născut creatorul de 
modă american de origine 
dominicană Oscar De La 
Renta. (m. 20 oct. 2014)

1938: A murit compozitorul 
Ionel Fernic. (n. 29 mai 1901)

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

23 iulie

1757: A murit compozitorul 
italian Domenico Scarlatti.

1922: S-a născut fi lmologul, 
regizorul și scenaristul 
Damiano Damiani, cunoscut 
mai ales pentru serialul TV 
„Caracatiţa”.

1951: A murit mareșalul fran-
cez Henri Philippe Omer 
Benoit Joseph Petain. (n.24 
apr.1856)

24 iulie

1783: S-a născut omul politic 
sud-american, generalul 
Simon Bolivar, unul din con-
ducătorii mișcării de eliberare 
a popoarelor din America 
Latină (1810-1826) de sub 
dominaţie spaniolă. (m. 17 
dec. 1830)

1917: Bătălia de la Mărășești. 
Victoria armatei române co-
mandate de generalul Eremia 
Grigorescu asupra trupelor ger-
mane conduse de generalul 
von Mackensen. (24 iul./6 
aug.-6/19 aug.)

1969: S-a născut actriţa și 
cântăreaţa Jenifer Lopez.

Zilele Dejului cu BUG Mafi a şi Voltaj au loc în acest weekend
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziție de pictură
22 iulie
Ora 12.00
Urania Palace

Loco-Logomotion #1 
performance
22 iulie
Ora 20.00
Fabrica de Pensule

Transilvania Rally Kids
21 – 22 iulie
Piața Unirii
Transilvania Rally Kids este un 
eveniment conex al competiției 
sportive Transilvania Rally, care 
grupează activități dedicate co-
piilor dar și părinților lor și care 
este realizat cu sprijinul 
autorităților locale și al partene-
rilor raliului.

Spectacol de teatru black 
lig ht „MOMO”
22 – 23 iulie
Cinema Mărăști
Spectacolul „MOMO“ este in-
spirat de cartea cu același 
nume a lui Michael Ende și 
de „Măsura timpului“ a lui 
Mitch Albom. Cei 6 voluntari 
ce pun în scenă acest specta-
col vor folosi tehnica black li-
ght ce utilizează lumină UV, 
culori și materiale fluorescen-
te care reacționează la aceas-
ta.

Consult Pluridisciplinar
22–24 iulie
Parcul Central

„Muzeul Păpușilor”
13–31 iulie
Muzeul de Arta
Evenimentul „Muzeul 
păpușilor“ a ajuns în acest an 
la cea de-a zecea ediție, iar 
iubitorii teatrului clujean vor 
putea regăsi în cadrul 
expoziției păpuși din specta-
cole îndrăgite, cum ar fi: 
„Aleodor Împărat“, 
„Frumoasa din pădurea ador-
mită“, „Duel în oglindă“, 
„Meșterii Păpușari“ sau 
„Mimorozart”.

Expoziție: Europa – Radu 
Pandele și Rudy Von 
Kronstadt
30 iunie - 30 iulie
Fabrica de Pensule

Expoziția „Supraexpunere. 
Soare dublu”
21 iulie – 8 august
Muzeul de Artă
Expoziția, plasată sub auspi-
ciile dublului, este concepută 
sub forma unui dialog pictu-
ral între reprezentanţii a do-
uă generaţii distincte de ar-
tiști: Octavian Cosman făcând 

parte din prima generaţie a 
„echinoxiștilor”, iar Teodora 
Cosman din „noul val” al 
picturii clujene.

Expoziție: Istoria 
Otrăvurilor
28 mai – 27 august
Muzeul de Farmacie

SÂMBĂTĂ

ARTbecedar – ateliere 
creative pentru copii
Ora 11.00
Fabrica de Pensule
ARTbecedar este un pro-
gram dedicat celor mici, în 
care părinții își pot implica 
copiii în activități creative 
conduse de artiști din 

Din cauza unei confuzii, în articolul cu titlul „Pe surse: Boc se 
uită cu interes la scaunul lui Blaga. Parcă l-ar lua, dar…”, pu-
blicat în ediţia din 21 iulie 2016 a ziarului Monitorul de Cluj 
s-au strecurat câteva greșeli. Astfel în text a apărut „primarul 
Brașovului Liviu Scripcaru”, iar corect era George Scripcaru și 
„primarul Aradului Traian Igaș”, iar corect era „primarul 
Aradului Gheorghe Falcă”. Ne cerem scuze pentru eventuale-
le inconveniente.

Erată

Fabrica de Pensule din Cluj-
Napoca și din comunitatea ar-
tistică din jurul acesteia. Copiii 
au ocazia de a intra în contact 
cu artiștii și de a învăța de la ei 
despre diferite tehnici și medii 
artistice, prin activități practice 
și jocuri.

DUMINICĂ

Revand Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
La Revand Market puteți să 
vindeți ce nu utilizați și să 
cumparați ieftin ce vă trebuie.
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Mai rău ca la Pata 
Rât pe strada Edgar 
Quinet

Punctul de colectare a deșeurilor 
menajere al unui bloc de pe stra-
da Edgar Quinet arată mai rău ca 
la Pata Rât. Gunoaiele sunt îm-
prășiate și pe lângă containerele 
pline până la refuz. Un locatar 
din blocul respectiv a semnalat 
problema conducerii Primăriei și 
a atașat și o fotografi e cu mize-
ria. “Deși am tot făcut sesizări fi r-
mei de salubrizare Rosal, perio-
dic punctul de colectare arată în 
felul următor. Vă scriu în speran-
ţa că dacă dumneavoastră le 
atrageţi atenţia și le spuneţi că 
trebuie să vină și să le ridice zilnic 
poate or să înţeleagă. La punctul 
de colectare sunt aproximativ 
600 de persoane la cinci pubele, 
pe strada Edgar Quinet nr.2”, a 
scris Cosmin Valentin Pop, pe pa-
gina ofi cială de Facebook a lui 
Emil Boc. Primarul a precizat că 
se va interveni urgent.

Rămân elevii fără 
manuale?
Tipografi i clujeni cer 
Ministerului Educaţiei să aloce 
banii necesari tipăririi manuale-
lor până cel târziu la sfârșitul 
lunii, avertizând că, dacă acest 
lucru nu se va întâmpla, există 
riscul ca elevii din clasele a XI-a 
și XII-a să nu aibă noile cărţi la 
începutul anului școlar.
Potrivit directorul Sucursalei 
Ardealul Cluj-Napoca a Companiei 
Naţionale a Imprimeriilor Coresi, 
Mircia Giurgiu, demersurile nece-
sare tipăririi celor 3 milioane de 
manuale implică negocieri, licitaţii 
publice, comenzi către tipografi i, 
iar toate aceste lucruri necesită 
timp pentru a fi  efectuate.
“Din păcate, deși am cerut aloca-
rea banilor încă de la sfârșitul lu-
nii iunie, alături de reprezentanţii 
editurilor, nici până în prezent nu 
s-a primit vreun leu. Somăm 
Ministerul Educaţiei, pe noul mi-
nistru Mircea Dumitru, să dispu-
nă alocarea banilor necesari cel 
târziu până la sfârșitul lunii iulie, 
în caz contrar existând riscul ma-
jor ca manualele să nu ajungă 
pe băncile elevilor la începutul 
anului școlar care începe în 12 
septembrie”, a spus Giurgiu, joi, 
într-o conferinţă de presă. Preţul 
mediu cu care ministerul plătește 
un manual pentru clasele I-X este 
de 2,7 lei.

Show aviatic 
la Câmpia Turzii
Împătimiţii vor putea urmări 
spectaculoase demonstraţii de 
zbor și exerciţii tactice. Baza 71 
Aeriană din Câmpia Turzii îi aș-
teaptă pe curioși sâmbătă, 23 
iulie, de la ora 10.00, la un 
spectacol aviatic ce cuprinde de-
monstraţii de zbor, expoziţii de 
tehnică militară și un exerciţiu 
tactic cu avioane și salturi cu pa-
rașuta. Toate acestea fac parte 
din evenimentul numit Ziua 
Porţilor Deschise unde poate fi  
admirat spectacolul pe care-l 
promit aeronavele Forţelor 
Aeriene Române. Este vorba de 
MIG-uri și aeronave de transport 
Spartan și Hercules – mai precis 
Mig 21 LanceR, elicoptere IAR 
330 Socat și IAR 330 MEDEVAC, 
aeronave IAR 99 Șoim și IAR 99 
STANDAR, elicoptere IAR 316 B, 
precum și aeronavele de trans-
port C-27J Spartan și C 130 
Hercules.

Pe scurt

Reprezentanţii Primăriei 

Floreşti spun că începând 

cu data de 27 iulie, ferma 

de pui nu va mai fi  popula-

tă cu efective de pui, până 

la obţinerea unei eventuale 

noi autorizaţii de mediu. 

“În acest moment actualul 

ciclu de creştere a puilor 

este încheiat 90%”, spun 

aceştia.

Primarul din Floreşti Ho-

ria Şulea a trimis, din nou, 

Poliţia Locală în control la fer-

ma de pui.

Acum 15 zile, Poliţia Loca-

lă a constatat că societatea 

efectua activitate de producţie 

pentru creşterea intensivă a 

păsărilor fără îndeplinirea con-

diţiilor stabilite de lege, respec-

tiv fără a deţine autorizaţie in-

tegrată de mediu valabilă pen-

tru desfăşurarea activităţii.

“Autorizaţia de mediu din 

data de 21 iunie 2006 revizu-

ită la data de 30 mai 2011 a 

fost valabilă până la data de 

20 iunie 2016. Atunci, Poliţia 

locală, în limita competenţe-

lor a aplicat o amendă de 

20.000 lei, maximul prevăzut 

de lege şi a dispus intrarea în 

legalitate, adică obţinerea au-

torizaţiei de mediu în termen 

de 15 zile. La controlul de as-

tăzi s-a constatat faptul că nu 

mai sunt pui în spaţiul de creş-

tere, iar aşternutul specifi c nu 

mai există în mai multe loca-

ţii. De asemenea, vă reamin-

tim că la începutul acestei luni 

Garda Naţională de Mediu şi 

Comisariatul Judeţean Cluj au 

dispus interzicerea operării 

după terminarea actualului ci-

clu de producţie, până la ob-

ţinerea unei autorizaţii inte-

grate de mediu”, spun repre-

zentanţii Primăriei Floreşti.

Primarul comunei Floreşti 

Horia Şulea a ţinut să-i mul-

ţumească pe această cale şi 

colegului de partid Alin Tişe, 

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, care s-a declarat îm-

potriva reavizării fermei. În 

urmă cu trei zile, sub pretex-

tul că ferma de pui din Flo-

reşti va bloca dezvoltarea vi-

itorului Spital Regional de Ur-

genţă, Tişe ameninţa că va fa-

ce tot posibilul ca aceasta să 

nu îşi primească avizele. In-

clusiv, spunea Tişe, Consiliul 

Judeţean ar putea să nu mai 

emită avize de construire în 

comuna Floreşti dacă ferma 

de pui va funcţiona în conti-

nuare.

“Practic, creşterea indus-

trială a puilor la ferma din 

Floreşti a încetat. Asta până 

la o eventuală obţinere a u-

nei noi autorizaţii de mediu, 

lucru care, în opinia mea, es-

te imposibil respectând legis-

laţia în vigoare. Concret, în-

cepând cu data de 27 iulie, 

ferma de pui din Floreşti nu 

va mai fi  populată cu efecti-

ve de pui, până la obţinerea 

unei eventuale noi autoriza-

ţii de mediu. Doresc să mul-

ţumesc sprijinului acordat de 

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, Alin Tişe, pentru 

demersurile întreprinse în ve-

derea soluţionării acestei pro-

bleme grave şi pentru depli-

na sa susţinere în această pro-

blemă. Din păcate, însă, ad-

ministraţia locală are puţine 

pârghii în acest sens, singura 

instituţie care poate suspen-

da activitatea fermei fi ind Gar-

da de Mediu, iar instituţia ca-

re eliberează autorizaţia de 

mediu este Agenţia Regiona-

lă pentru Protecţia Mediului. 

În acest sens, îi invit din nou 

pe fl oreşteni la a-şi spune cu 

curaj opinia în cadrul dezba-

terii publice pe care instituţia 

amintită mai sus este obliga-

tă a o organiza ca parte a pro-

cesului de obşţinere a unei 

eventuale autorizaţii noi”, a 

spus primarul comunei Flo-

reşti, Horia Şulea.

Primăria Floreşti: „Ferma de pui şi-a încetat activitatea”

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Nouă şcoli şi grădiniţe 

funcţionează în clădiri 

retrocedate pentru care 

plătesc lunar chirie. 

Aproximativ 900.000 euro 

sunt cheltuiţi anual din 

bugetul local pentru plata 

chiriei.

În 2009 au apărut proble-

mele cu sediul pentru elevii 

de la Şcoala Gimnazială Ioan 

Bob Cluj-Napoca, după ce o 

parte din clădire a fost retro-

cedată. Conducerea şcolii a 

solicitat conducerii Primăriei 

în mod repetat un sediu po-

trivit ca urmare a spaţiilor in-

sufi ciente şi a problemelor ju-

ridice legate de imobil. În 2015, 

şcoala a fost mutată într-un 

sediu provizoriu pe bulevar-

dul Eroilor. Abia din anul şco-

lar 2016-2017, elevii de la Ioan 

Bob vor avea sediu nou, pe 

strada Memorandumului. 

Miercuri, modernizarea clădi-

rii a fost încheiată, investiţia 

fi ind de 7,5 milioane lei, din 

bugetul local. Clădirea are 14 

săli de clasă, două laboratoa-

re şi alte dotări specifi ce pro-

cesului educaţional.

În anul şcolar 2015-2016, 

cursurile Şcolii Ioan Bob s-au 

desfăşurat atât în clădirea de 

pe strada Episcop Ioan Bob, 

cât şi într-un spaţiu de pe bu-

levardul Eroilor 16, alocat prin-

tr-o Hotărâre de Consiiu Lo-

cal până la fi nalizarea lucră-

rilor de reabilitare a imobilu-

lui de pe strada Memorandu-

mului nr. 22.

Dacă elevii de la Şcoala 

Gimnazială Ioan Bob au se-

diul lor, în Cluj-Napoca mai 

sunt şcoli care funcţionează 

în clădiri retrocedate pentru 

care plătesc chirie. Potrivit da-

telor oferite de Primăria 

Cluj-Napoca, nouă şcoli din 

municipiu au sediu în clădiri 

care nu le aparţin. Sediul Li-

ceului Teoretic Samuel Brassai 

de pe b-dul 21 Decembrie 1989 

nr.7 este al Episcopiei Unita-

riene, sediul Liceului Teoretic 

Apaczai Csere Janos de pe 

Victor Deleu nr. 2-4 este al 

Ofi ciului Provincial al Fran-

ciscanilor. Şi elevii de la Lice-

ul Teologic Unitarian Janos 

Zsigmond învaţă în sediul de 

pe b-dul 21 Decembrie 1989 

nr.9 care este al Episcopiei U-

nitariene şi plătesc chirie.

Şcoala de Muzică Augus-

tin Bena funcţionează în se-

diul de pe strada Horea nr. 

19/B care este al Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti.

Liceul Teologic Reformat 

are sediul într-o clădire a Epar-

hiei Reformate din Ardeal. Şi 

copiii de la Grădiniţa Mică Si-

renă învaţă într-un imobil ca-

re este al unei persoane fi zi-

ce. Grădiniţa Parfum de Tei 

funcţionează într-o clădire a 

Federaţiei Comunităţilor Evre-

ieşti, Grădiniţa Bambi într-o 

clădire a unei persoane fi zi-

ce, iar Grădiniţa Universităţii 

într-un imobil al Universităţii 

Babeş Bolyai.

Lista şcolilor care funcţionează 
în spaţii închiriate
Miercuri a fost finalizată modernizarea clădirii de pe strada Memorandumului nr. 22 
în care vor învăţa elevii de la Şcoala Ioan Bob din anul şcolar 2016-2017.

Modernizarea școlii „Ioan Bob” din Cluj-Napoca a fost fi nalizată

COSTURI

900.000
de euro sunt cheltuiţi anual pentru chiriile 
școlilor din oraș
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PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj, instituţie afl ată în subordinea Consiliului Judeţean 

Cluj, cu sediul în Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 104, organizează Concurs pentru 

ocuparea următoarelor posturi vacante sau temporar vacante:

1. Bibliotecar, studii superioare de lungă durată, gradul II, durată nedeterminată, normă 

întreagă, la Compartimentul Filiala Grigorescu din cadrul Serviciului de Comunicare a 

Colecţiilor – 2 posturi

Condiţii de participare:

- studii superioare de lungă durată (cu diplomă de licenţă);

- vechime minimă de 6 luni în specialitate sau în muncă;

- cunoștinţe de limbă străină de circulaţie internaţională;

- cunoștinţe de operare pe calculator (Word 2010);

- disponibilitate de lucru cu publicul în două schimburi.

Concursul va consta din 2 probe și se va desfășura la sediul bibliotecii, în zilele de 

8.09.2016 ora 9,00 – proba scrisă și 14.09.2016 ora 9,00 – interviul.

Dosarele de înscrire se depun la sediul bibliotecii în perioada 25.07.2016 – 5.08.2016, 

în intervalul orar 8,00 – 16,00.

2. Analist, gradul IA, normă întreagă, durată determinată, la Compartimentul 

Dezvoltare IT și Marketing din cadrul Serviciului Achiziţii, prelucrare, baze de date și 

dezvoltare IT – 1 post

Condiţii de participare:

-  studii superioare de lungă durată (cu diplomă de licenţă) în specializările: Automatizări 

și Calculatoare, Informatică, Informatică Economică, Matematică – Informatică, 

Electronică și Telecomunicaţii;

- vechime minimă de 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;

- abilităţi și aptitudini specifi ce postului.

Concursul va consta din 2 probe și se va desfășura la sediul bibliotecii, în zilele de 

20.09.2016 ora 10,00 – proba scrisă și 26.09.2016 ora 10,00 – interviul.

Dosarele de înscriere se depun la sediul bibliotecii în perioada 25.07.2016 – 29.07.2016, 

în intervalul orar 8,00 – 16,00.

3. Femeie de serviciu, normă întreagă, durată nedeterminată, la Compartimentul Femei 

de serviciu din cadrul Biroului administrativ, întreţinere-reparaţii și deservire – 1 post

Condiţii de participare:

- studii generale sau medii;

- disponibilitate pentru program de lucru în intervalul orar 5,30-13,30

- vechime în specialitate sau în muncă – fără vechime

Concursul va consta din 2 probe și se va desfășura la sediul bibliotecii, în zilele de 

6.09.2016 ora 10,00 – proba practică și 12.09.2016 ora 10,00 – interviul.

Dosarele de înscriere se depun la sediul bibliotecii în perioada 25.07.2016 – 5.08.2016, 

în intervalul orar 8,00 – 16,00,

Condiţiile generale și specifi ce, bibliografi a și calendarul celor trei concursuri se afi șează 

la sediul bibliotecii și pe www.bjc.ro

Persoana de contact: Mariana Rusu, e-mail mariana.rusu@bjc.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul bibliotecii și la telefon 0264-430323.

Calmul relativ de pe pieţe-

le fi nanciare internaţiona-

le, unde investitorii aştep-

tau deciziile de politică 

monetară ale BCE şi cere-

rea mai mare de monedă 

naţională, din piaţa valu-

tară locală, au permis leu-

lui să se aprecieze faţă de 

principalele valute.

Cursul euro a scăzut de 

4,4727 la 4,47 lei, medie care 

reprezintă minimul ultimelor 

trei. De la începutul acestei săp-

tămâni euro a testat constant 

scăderea sub pragul de 4,47 lei.

Piaţa valutară s-a deschis 

ieri la 4,47 – 4,4710 lei, mini-

mul şedinţei fi ind de 4,4680 lei. 

Tranzacţiile de la oră 14:00 se 

realizau la 4,4660 – 4,4690 lei.

Evoluţia leului din perioada 

următoare va fi  infl uenţată în 

principal de factorii externi şi mai 

puţin de cei locali iar euro va 

fl uctua între 4,45 şi 4,50 lei. Sta-

bilitatea este conferită şi de da-

tele fundamentale pozitive ale 

economiei româneşti şi de acal-

mia de pe scenă politică locală.

Cursul dolarului american, 

ale cărui fl uctutii pe piaţa lo-

cală erau cuprinse între 4,047 

şi 4,065 lei, a scăzut de la 

4,0631 la 4,0524 lei.

Media monedei elveţiene, ca-

re se tranzacţiona pe pieţele in-

ternaţionale între 1,086 şi 1,09 

franci/euro, a coborât, la rân-

dul ei, de la 4,1140 la 4,1102 lei.

Monedele din regiune se 

apreciau, de asemenea, faţă 

de euro, cea poloneză la 4,361 

– 4,375 zloţi iar cea maghia-

ră la 314,2 – 315 forinţi.

Perechea euro/dolar, care a 

scăzut miercuri până la 1,0982 

dolari, creştea uşor la 1,1005 – 

1,1047 dolari, investitorii dorind 

să îşi protejeze plasamentele.

Pieţele aşteptau declaraţi-

ile care urmau să fi e oferite 

de Mario Draghi, preşedinte-

le BCE, la fi nalul întâlnirii de 

ieri. Această a fost prima re-

uniunea post-Brexit a condu-

cerii BCE, care s-a desfăşurat 

într-un context economic ne-

favorabil care caracterizează 

zona euro la care se adaugă 

criza prin care trece sistemul 

bancar italian.

Uncia de aur a scăzut pe 

pieţele asiatice până la 1.311 

dolari dar a crescut la fi xin-

gul de dimineaţă de la Lon-

dra la 1.322 dolari.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00.  (R.G.)

Apreciere în linie a leului
PIAŢA VALUTARĂ

Compania Wizz Air va 

aloca cea de-a 5-a aeronavă 

pe Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj şi va 

inaugura noi destinaţii de 

la Cluj precum Doncaster 

Sheffi eld, Bucureşti - 

Otopeni, Billund şi 

Alicante.

Cu ocazia sărbătoririi pasa-

gerului cu numărul 6 milioane 

de pasageri transportaţi de pe 

Aeroportul Cluj, Owain Jones, 

Chief Corporate Offi cer la Wi-

zz Air, a trecut în revistă reali-

zările companiei.

„Pot spune că am avut o re-

laţie nemaipomenită cu aero-

portul din Cluj, noi vom conti-

nua să creştem şi în viitor. Avem 

patru aeronave la baza de la 

Cluj, iar de la sfârşitul lui iulie 

vom aloca o altă aeronavă”, a 

spus Owain Jones în luna iunie 

a acestui an. „În 2007, Wizz Air 

şi-a luat un angajament că va 

poziţiona 5 aeronave la Cluj şi 

s-a ţinut de cuvânt. Din 22 iu-

lie vor poziţiona a 5-a aerona-

vă pe Cluj. În contractul sem-

nat de aeroport cu Wizz Air în 

2007 deja în cntract se preve-

deau 5 aeronave pe Cluj. Cu a-

tât mai mult este de apreciat că 

Wizz Air şi-a respectat angaja-

mentul”, spunea directorul Ae-

roportului Internaţional Avram 

Iancu Cluj, David Ciceo în luna 

iunie a acestui an.

Aeronavă Wizz Air şi noi destinaţii 
inaugurate pe Aeroportul din Cluj

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Zeci de camere ale hoteli-

erilor din municipiul Cluj 

– Napoca riscă să rămână 

goale pe perioada festiva-

lului ce se va desfăşura 

pe Cluj Arena în luna 

august din cauza celor 

care au închiriat camerele 

şi au vrut să le subînchi-

rieze, dar acum nu mai 

găsesc clienţi.

Dacă la prima ediţie a fes-

tivalului de pe Cluj Arena ho-

telurile din Cluj-Napoca erau 

arhipline, la ediţia din acest 

an acest lucru se poate schim-

ba.

Disperaţi că nu găsesc cli-

enţi, bişniţarii încearcă pe ul-

tima sută de metri să-şi scoa-

tă măcar investiţia, pentru că 

de profi t greu mai poate fi  vor-

ba.

„Îngraşă” porcul 
pe ultima sută de metri

Din dorinţa de a face câ-

teva sute de euro din specu-

lă mai mulţi oameni şi agen-

ţii de imobiliare au închiri-

at camere la hotelurile din 

Cluj şi încearcă acum cu dis-

perare să le subînchirieze 

mai departe.

Doar că expresia „socotea-

la de acasă nu se potriveşte 

cu cea din târg” pare că se 

potriveşte perfect în acest caz.

Festivalierii nu s-au „înghe-

suit” să se cazeze, fi e că s-au 

dus la apartamentele în care 

au stat la prima ediţie, fi e că 

au găsit un clujean dornic să-i 

cazeze gratis, iar în acest fel 

să benefi cieze de un bilet de 

intrare gratuit.

Zeci de anunţuri 
pe internet

Zeci de anunţuri sunt pe 

internet ale celor care oferă 

spre închiriere camere de ho-

tel.

„Cazare + bilete. Cazare 

hotel zonă ultra centrală+4 

bilete abonament complet (se 

mai pot achiziţiona maxim 4 

bilete)”, se arată într-un anunţ 

pe un site de reclame.

Un alt anunţ, aceeaşi “po-

ezie”. Un comerciant oferă 

spre închiriere o cameră la un 

hotel de patru stele.

„Cedez cameră plătită la 

hotel de 4 stele (executive su-

it – 4 nopţi pe perioada 4-8 

august) pentru 2 persoane cu 

mic dejun inclus şi anumite 

facilităţi pentru doar 500 de 

euro. Preţul este ne-negocia-

bil întrucât consider că este 

deja foarte mic. Din păcate 

nu mai pot ajunge şi acesta 

este motivul pentru care o ce-

dez. Conform Booking.com a-

ceastă cameră se dă în jur de 

500 de euro în extra-sezon. 

Inclusiv: 9 % TVA, 1 % taxă 

de oraş, mic dejun. Facilităţi-

le camerei: vedere la oraş, te-

lefon, radio, canale prin ca-

blu, TV cu ecran plat, seif, aer 

condiţionat, birou, facilităţi 

de călcat, încălzire, mochetă, 

izolare fonică, garderobă/du-

lap, uscător de păr, articole 

de toaletă gratuite, toaletă, ba-

ie, papuci de casă, facilităţi 

pentru prepararea de ceai/ca-

fea, minibar, frigider, fi erbă-

tor electric, serviciu de trezi-

re, acces la Executive Loun-

ge. Suprafaţa camerei: 25 m²”, 

menţionează un alt anunţ.

De asemenea, şi la hotelu-

rile din centrul oraşului se ofe-

ră spre închiriere camere.

„Cazare la hotel de 4 stele 

pe durata festivalului în Cluj, 

zona centrală. Check-in pe da-

ta de 04.08, check-out pe da-

ta de 08.08. Mic dejun inclus. 

Preţ 700 ron cameră dublă/

noapte”, se mai arată într-un 

alt anunţ.

Specula, „sabotată” 
la Cluj-Napoca
Cei care au crezut că pot specula pe perioada 
festivalului din luna august în Cluj au luat „ţeapă”.

„Cazare + bilete. Caza-

re hotel zonă ultra centra-

lă+4 bilete abonament 

complet (se mai pot achi-

ziţiona maxim 4 bilete).”

Anunţ pe un site de reclame
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PUBLICITATE

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ 

că in perioada 25.07.2016 – 29.07.2016 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene 

Cluj“ SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele 

sectoare:

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere periodica pe drumuri judetene:

- DJ 161: DN 16-Gadalin –Bontida – Panticeu, km 0+000-39+000 (pe sectoare).

- DJ 109E: Vad-lim.jud. Salaj, km 12+000-17+000

- DJ 109 B:Tiocu de Jos – Igritia – DJ 108 B , km 17+100-30+000

Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 0+000 – 4+000.

Reabilitare si modernizare DJ 108C: Manastireni-Calata – Margau, km 36+050 – 59+000.

Pod pe DJ 105 T peste valea Topa Mica, km 21+532

Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c pentru disconfortul creat de 

execuţia acestor lucrări , cu menţiunea că pe aceste sectoare trafi cul nu este închis.

PUBLICITATE

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian 
Vuia nr. 149, înregistrat la ORC cu 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 desfășurării activităţii de alimentaţie publică în regim de 
cafe-bar, în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, Terminal Pasageri Plecari, 
parter, zona publică (P 70).

Preţul de pornire în licitaţie este de 35 Euro/mp/lună (fără TVA).
Suprafaţa totală: 55 mp.

Documentaţia de licitaţie va putea fi  achiziţionată de la Secretariatul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj RA, contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de la 
transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând cu data de 22.07.2016. 
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, precum și completarea formularului „Declaraţie de confi denţialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj RA, până la data de 02.08.2016, ora 9.00.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA în 
data de 02.08.2016, 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 Internaţional Avram Iancu Cluj RA, la fax nr. 0264/416.712.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

În campania electorală 

partidele şi candidaţii pro-

miteau marea cu sarea. 

Acum, după ce şi-au câşti-

gat mandatele pentru 

următorii patru ani, la fel, 

aleşii se lansează în pro-

iecte măreţe. Rămâne de 

văzut în ce măsură se vor 

ţine de cuvânt şi cât din ce 

promit acum vor şi face 

concret, în următorii patru 

ani. Noi vom fi  oricum cu 

ochii pe ei.

O parte din consilierii din 

C.L. Cluj-Napoca ai PNL sunt 

la primul lor mandat în forul 

local, alţii în schimb, sunt la 

cel de-al doilea sau chiar al 

treilea mandat. Aceştia „spi-

cuiesc” câteva dintre proiecte-

le pe care le au în vedere pen-

tru următorii patru ani.

Radu Raţiu este jurist de 

profesie şi are două iniţiative 

prioritare.

„Prioritatea mea este centu-

ra de sud a oraşului care va aju-

ta la fl uidizarea trafi cului în oraş, 

cred că este un proiect extrem 

de important pentru clujeni. De 

asemenea, mai am în vedere ca 

în cadrul realizării de noi PUZ-uri 

să identifi căm şi locaţii bune 

pentru construirea de creşe, gră-

diniţe şi spaţii de joacă”, spune 

Radu Raţiu.

Bashar Molhem este cel 

mai tânăr consilier local a-

vând doar 24 de ani, a absol-

vit dreptul, iar în prezent es-

te student la stomatologie.

„Îmi doresc să ţin audienţe 

pe categorii sociale şi profesi-

onale, cred că este foarte im-

portant să vorbim cu oamenii, 

să nu stăm în birouri. De exem-

plu, să stau de vorbă cu taxi-

metriştii să identifi c probleme-

le lor, să stau de vorbă cu doc-

torii, să văd ce probleme au şi 

să încercăm să găsim soluţii. 

De asemenea, am în vedere tot 

ceea ce ţine de planul de dez-

voltare urbană pe următorii pa-

tru ani. Sunt multe proiecte, 

dar nu vreau să promit marea 

cu sarea acum, acestea sunt 

principalele priorităţi”, preci-

zează Molhem Bashar.

Rareş Ferdean este antre-

prenor şi se afl ă, la rândul 

său, la primul mandat în fo-

rul local. Şi el aminteşte de 

dezvoltarea urbană.

„În ce priveşte proiectele 

noi, cred că trebuie să urme-

ze direcţia trasată în Strategia 

de Dezvoltare a Oraşului. A-

ceastă lucrare, bine fundamen-

tată, realizată de specialişti 

este o proiecţie pe termen 

scurt, mediu şi lung a per-

spectivelor de dezvoltare pe 

care Clujul este indicat să le 

urmeze. Voi susţine şi voi con-

lucra pentru ca această stra-

tegie să fi e urmată şi de ase-

menea voi sprijini publicarea 

studiilor şi a informaţiilor pen-

tru o largă informare a cluje-

nilor. De asemenea, văd ne-

cesar ca noul PUG sau mai bi-

ne spus reglementările nou-

lui PUG să ajungă la fi ecare 

locuitor al oraşului. În acest 

fel, cred că vom obţine o mai 

bună conlucrare între autori-

tatea locală şi cetăţean. Toto-

dată, erorile exstente, pot fi  

mult mai uşor aduse la cu-

noştinţa Primăriei şi îndrep-

tate dacă este cazul.

O altă direcţie pe care voi lu-

cra este legată de spaţiul pubic, 

utilizarea efi cientă şi adecvată 

a acestuia”, spune Ferdean.

În opinia consilierului, com-

ponenta turistică a oraşului es-

te foarte importantă şi devine 

una din priorităţile Clujului. “Voi 

sugera doar câteva elemente: 

informare turistică începând cu 

punctele de intrare în oraş (ae-

roport, gară, autogara); integra-

rea punctelor de interes ale Clu-

jului plus zonele adiacente 

într-un circuit turistic comun; 

creerea unei infrastructuri de 

transport care să lege punctele 

de interes; identifi carea unei lo-

caţii pentru autogară şi dema-

rarea unui proiect pentru reali-

zarea acestui punct important 

de acces în oraş.

Nu pot să uit de componen-

ta culturală, artistică şi sporti-

vă pe care oraşul a dezvoltat-o 

intens în ultimii ani. Nu în ul-

timul rând, mediul de afaceri 

trebuie sprijinit în continua-

re”, completează consilierul.

Florin Gliga este de profe-

sie economist şi este unul din-

tre consilierii cu experienţă din 

CL, fi ind la al treilea mandat.

„Grupul PNL a venit la a-

legeri şi a câştigat alegerile 

cu un plan clar de priorităţi, 

astfel că atât primarul cât şi 

noi consilierii am venit cu o 

serie de proiecte care se re-

găsesc acolo”, spune Gliga.

Liberalii au astfel în vede-

re aspecte precum infrastruc-

tura, componenta socială şi pe 

cea culturală. Dintre priorităţi, 

consilierul aminteşte infrastruc-

tura rutieră şi dezvoltarea a-

cesteia în municipiul Cluj-Na-

poca, în paralel cu fi nalizarea 

asfaltărilor şi totodată, prelu-

area străzilor private.

Viceprimarul Dan Tarcea 

este tot economist și are ca 

prioritate crearea de locuri de 

muncă. Şi Tarcea aminteşte 

de acelaşi plan de priorităţi 

cu care au candidat liberalii: 

locuri de muncă, iar aici el 

aminteşte de proiectul Cluj 

Innovation City, continuarea 

parteneriatelor cu universită-

ţile clujene, proiectul privind 

noul cartier Borhanci care vi-

zează locuinţe pentru toate 

buzunarele şi centura metro-

politană a Clujului, care es-

te de altfel o prioritate naţi-

onală. Nu în ultimul rând, 

Tarcea aminteşte de continu-

area proiectelor cuprinse în 

programul Cluj-Napoca 2015, 

Capitală Europeană a Tine-

retului.

Radu Constantea este de 

profesie politolog.

„Pe scurt, obiectivele me-

le pentru acest mandat sunt 

extinderea infrastructurii pen-

tru practicarea sporturilor de 

masă, creşterea numărului de 

locuri de cazare pentru stu-

denţi, oferirea de alternative 

locative, pentru tineri, fi nan-

ţarea evenimentelor cu impact 

pozitiv la nivelul comunităţii 

şi sprijinirea cluburilor spor-

tive pentru creşterea perfor-

manţelor în competiţiile naţi-

onale şi internaţionale”, spu-

ne consilierul.

Ce promisiuni ne fac 
consilierii PNL (II)
În Consiliul Local, din cei 27 de consilieri, 17 sunt de la PNL.

Unii dintre consilierii PNL sunt la primul lor mandat în forul local

Partidele sunt prudente 

atunci când vine vorba de 

iniţiativa de revizuire a 

Constituţiei în vederea 

redefi nirii familiei, aviza-

tă de CCR, unii deputaţi 

şi senatori precizând că, 

cel mai probabil, discuţia 

va avea loc abia după ale-

gerile parlamentare de la 

sfârşitul anului.

Deputaţi şi senatori din toa-

te formaţiunile parlamentare 

sunt rezervaţi şi spun că, în 

cadrul partidelor, nu a fost 

discutată această tema lansa-

tă în dezbatere, chiar înain-

tea ultimei sesiuni a actualei 

legislaturi. Atât PNL, cât şi 

PSD înclină către amânarea 

oricărei decizii privind iniţia-

tiva cetăţenească de revizui-

re a Constituţiei până după 

alegerile parlamentare de la 

sfârştiul acestui an, lăsând to-

tul în seama viitorului Legis-

lativ. De altfel, procedura par-

lamentară este una complica-

tă, fi ind nevoie de o majori-

tatea de două treimi, dar şi 

de un referendum naţional de 

aprobare a unei eventuale legi 

de revizuire. În plus, o astfel 

de discuţie ar deturna întrea-

ga campanie electorală, iar u-

nii atrag atenţia că altele sunt 

priorităţile atunci când vine 

vorba de revizuirea Legii fun-

damentale.

Singurul care a făcut notă 

separată şi a spus explicit că 

este de acord cu redefi nirea 

familiei drept căsătorie între 

femeie şi bărbat a fost sena-

torul Haralambie Vochiţoiu, 

fost UNPR, actual PMP. Sena-

torul, care spune că a şi sem-

nat iniţiativa cetăţenească de 

revizuire a legii fundamenta-

le, a avut o intervenţie extrem 

de radicală pe această temă. 

”Cred că în România e un lu-

cru bine-venit să stipulăm 

foarte clar că căsătoria este 

între o femeie şi un bărbat. 

Cred că cei care au alte ori-

entări sexuale ar trebui să fi e 

mulţumiţi că nu mai sunt pri-

goniţi de societate cum au fost 

în alte vremuri. Adică să-i lă-

săm în pace, dar să ne lase şi 

ei pe noi, cu alte cuvinte”, a 

declarat senatorul.

Întrebat de ce simte nevo-

ia unei astfel de modifi cări 

în contextul în care multe ţă-

ri europene legalizează căsă-

toriile sau parteneriatele ci-

vile între persoane de acelaşi 

sex, senatorul a spus că „ar 

fi  timpul să ne protejăm şi să 

fi m mai selectivi puţin atunci 

când adoptăm ceea ce au de-

ja alţii”. „În alte ţări şi con-

sumul de droguri este legal, 

asta nu înseamnă că ar tre-

bui să ne grăbim şi noi să in-

troducem aceste lucruri. Cred 

că am luat absolut tot ce a 

fost rău de la acest capita-

lism. Haideţi să adoptăm mai 

întâi nivelul de trai, nivelul 

de salarizare, nivelul pensii-

lor şi după aceea să legali-

zăm orientările sexuale”, a 

mai spus parlamentarul.

Redefinirea familiei în Constituţie, 
în grija viitorului Parlament
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Foarte puţini turişti români 

care făcuseră rezervări au 

renunţat să mai meargă în 

vacanţă în Turcia, starea de 

urgenţă întărindu-le sigu-

ranţa.

Starea de urgenţă decretată 

în Turcia este binevenită, pen-

tru că presupune că autorităţi-

le sunt mai vigilente, iar cetăţe-

nii şi turiştii sunt, astfel, mai în 

siguranţă, a declarat joi, pentru 

News.ro, preşedintele Asociaţi-

ei Naţionale a Agenţiilor de Tu-

rism (ANAT), Alin Burcea, ca-

re subliniază totodată că turiş-

tii români afl aţi în staţiunile tur-

ceşti nu au dorit să se întoarcă 

în ţară mai devreme, iar foarte 

puţini din aceia care îşi făcuse-

ră deja rezervări au renunţat la 

vacanţe.

„Această stare de urgen-

ţă ar trebui să fi e un lucru 

pozitiv, se întăreşte siguran-

ţa şi atenţia. Înseamnă că 

poliţia şi armata sunt mai vi-

gilente, mai pregătite să in-

tervină în orice moment. Pe 

de altă parte, şi în Franţa e 

stare de urgenţă. Este mai 

multă stricteţe la aeropor-

turi”, a declarat, pentru Ne-

ws.ro, Alin Burcea.

Acesta spune că din staţiu-

nile turceşti nu s-a întors niciun 

turist român mai devreme din 

vacanţă. Au existat însă câteva 

retrageri de la înscrierile făcute.

„Eu (la agenţia sa de turism, 

Paralela 45, n.r.) am avut vreo 

30 (de renunţări, nr.) la 8.000 

de turişti, deci foarte puţini. Lo-

vitura de stat, toată nebunia a 

durat 48 de ore. Dar cine îşi re-

trage banii, şi-i retrage pe soco-

teala lui. Noi nu primim banii 

înapoi de la hotelieri, că nu e 

forţă majoră”, menţionează pre-

şedintele ANAT.

Starea de urgenţă din Turcia 

a intrat în vigoare joi, după ce 

ordinul a fost publicat în Moni-

torul Ofi cial, au anunţat autori-

tăţile, citate de Reuters.

Decretul privind starea de 

urgenţă a apărut în Monitorul 

Ofi cial la ora locală şi a Româ-

niei 01.00.

Pe timpul stării de urgenţă, 

preşedintele poate conduce ţa-

ra prin decrete. Interdicţii de cir-

culaţie pot fi  impuse, iar mitin-

gurile şi protestele pot fi  inter-

zise fără să fi e consultate auto-

rităţile. Presa poate fi , de ase-

menea, limitată, iar forţele de 

securitate pot percheziţiona per-

soane, vehicule şi pot confi sca 

potenţiale probe.

Ministerul de Interne a anun-

ţat însă că aceasta „nu-i va afec-

ta pe civili”, potrivit unei cores-

pondenţe Al Jazeera la Ankara.

Ministerul român al Aface-

rilor Externe precizează că, 

potrivit informaţiilor furniza-

te de autorităţile turce, insta-

urarea stării de urgenţă în Tur-

cia nu are ca efect direct re-

stricţionarea libertăţii de cir-

culaţie a populaţiei civile sau 

a turiştilor străini, însă auto-

rităţile române reiterează aver-

tismentul adresat românilor 

afl aţi în această ţară de a ră-

mâne extrem de precauţi şi 

vigilenţi.

Ministerul Afacerilor Exter-

ne informează că, începând cu 

data de 20 iulie, a fost decreta-

tă de Guvernul turc starea de 

urgenţă pe întreg teritoriul Re-

publicii Turcia, pentru o durată 

de 3 luni.

Potrivit informaţiilor furni-

zate de autorităţile turce, in-

staurarea stării de urgenţă nu 

are ca efect direct restricţio-

narea libertăţii de circulaţie a 

populaţiei civile, nici a turiş-

tilor străini.

Românii nu renunţă 
la vacanţele în Turcia

În opinia Ruxandrei 

Cesereanu, sultana-

tul-ţarat al lui 

Erdogan-cel-putinofi l (sau 

putinizat) este cel mai 

periculos lucru petrecut 

în ultima vreme. Despre 

România spune că deo-

camdată nu poate fi  ţinta 

unor violenţe precum cele 

din Franţa şi Turcia din 

ultima perioadă.

Prof. univ. Ruxandra Ce-

sereanu, autoarea mai mul-

tor cărţi printre care “Imagi-

narul violent al românilor”, 

a vorbit, într-un interviu pen-

tru Mediafax, despre violen-

ţele din ultima perioadă din 

lume şi despre noii barbari 

care nu se dau înapoi de la 

crime oribile doar din dorin-

ţa de a-şi umple vidul inte-

rior. „Timpurile de acum mi-

zează îndeajuns pe reacţii 

(pavloviene) foarte agresive 

care vor să compenseaze 

frustrările, golurile, eşecuri-

le, umilinţele. Pe lângă asta 

mai funcţionează şi o foame 

atroce după faimă şi imagi-

ne mediatică: destui ucigaşi 

(sociopaţi) râvnesc o glorie 

imediată, prin violenţă ex-

tremă, împărtăşită pe inter-

net”, spune profesorul clu-

jean.

Sultanatul lui Erdogan, 
extrem de periculos

Ruxandra Cesereanu este 

de părere că în vremurile pe 

care le trăim viaţa unui om 

nu mai face nici cât o ceapă 

degerată. „Asasinii de acum 

intră adesea sub coloratura 

unui fanatism ritualic. Iar ri-

tual înseamnă repetiţie, ci-

clicitate. Ceea ce se poate 

constata astăzi este un soi 

de hemoragie a violenţei ex-

treme – a se vedea variatele 

nuanţe ale atacurilor teroris-

te actuale. Sultanatul-ţarat 

al lui Erdogan-cel-putinofi l 

(sau putinizat) mi se pare 

cel mai periculos lucru pe-

trecut în ultima vreme. Ca 

să nu mai spun de râvna pre-

şedintelui turc pentru rein-

troducerea pedepsei capita-

le. Viaţa nu mai înseamnă 

mare lucru în vremurile de 

acum. E o cantitate pasabi-

lă, uşor de eliminat, fără in-

hibiţii. Viaţa unui om nu mai 

face nici cât o ceapă degera-

tă”, afi rmă profesorul de la 

Facultatea de Litere.

Asasinii omoară ca să îşi 
umple vidul dinăuntru

Despre autorii atentate-

lor spune că “oamenii aceş-

tia (noii barbari sau cum al-

tfel să îi numim!?) râvnesc 

un soi de glorie maladivă, 

dorind să compenseze vidul 

dinăuntrul lor, să se răzbu-

ne pe viaţă, pe lume, pe tot 

ce nu au avut şi nu au pu-

tut şi ar fi vrut să aibă. Vic-

timele lor sunt alese pe 

sprânceană sau, dimpotri-

vă, aleatoriu. Ei acţionează 

oriunde viaţa poate fi luată 

printr-un show brutal, me-

ditatizat în avalanşă, ulteri-

or”.

România, o ţară mai 
lenevoasă

Profesorul clujean nu în-

trevede atacuri teroriste sau 

violenţe în România. „Nu 

întrevăd deocamdată nici 

bombe, nici atacuri teroris-

te, nici lovituri de stat în 

România, întrucât e o ţară 

mai lenevoasă, mai ghemu-

ită şi mai puţin importantă 

pe harta lumii. Nu e o ţară 

care să ispitească terorişti, 

chiar dacă psihopaţi ar pu-

tea fi destui şi la noi (vor-

besc intuitiv şi în funcţie de 

informaţiile la care am ac-

ces întâmplător, întrucât nu 

cunosc cu exactitate procen-

tul şi rata infracţionalităţii 

de acum)”, spune Ruxandra 

Cesereanu.

„Viaţa nu mai înseamnă mare 
lucru în vremurile de acum”
Viaţa e o cantitate pasabilă, uşor de eliminat, fără inhibiţii, consideră Ruxandra Cesereanu de la Facultatea de Litere.

Este profesor la Catedra de Literatură Comparată a 
Facultăţii de Litere din Cluj și autoare, printre altele, a cărţi-
lor: “Imaginarul violent al românilor” (2003), “Decembrie 
’89. Deconstrucţia unei revoluţii” (2004, 2009); “Gulagul în 
conștiinţa românească. Memorialistica și literatura închiso-
rilor și lagărelor comuniste” (2005); “Naravuri romanesti. 
Texte de atitudine” (2007); “Panopticum. Eseu despre tor-
tura in secolul XX” (2014).

Cine este Ruxandra Cesereanu

Scriitoarea Ruxandra Cesereanu vorbește despre „noii barbari”
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Un tânăr student de la 

Universitatea de Artă şi 

Design din Cluj uimeşte 

specialiştii cu talentul său, 

iar profesorii săi îi prevăd 

un viitor de succes în artă.

Înzestrarea artistică dar şi 

seriozitatea lui Andrei Nuţu (20 

de ani, student din 2015 la U-

AD Cluj) îi devansează vârsta 

şi îl plasează printre tinerii ar-

tişti cu un viitor foarte promi-

ţător în arta contemporană. As-

ta cred cei care l-au format, îi 

predau sau i-au văzut munca. 

„Talentul se recunoaşte la re-

prezentarea fi gurativă, se vede 

de la o poştă unde e ceva de-

osebit. E greu să fi i foarte bun 

şi la desen şi la culoare, el es-

te la amândouă. Are şi o pre-

gătire teoretică foarte bună. 

Deține toate ingredietele, la 

compoziţie îşi pune probleme 

serioase, ceea ce e remarcabil”, 

explică profesorul Ioan Sbâr-

ciu, fost rector şi preşedinte al 

Colegiului Academic al UAD 

Cluj. L-a remarcat pe Andrei la 

admiterea la universitatea clu-

jeană adresată olimpicilor, în 

2015. „Mi s-a părut deosebit şi 

a confi rmat în timpul semes-

trelor, a devenit şi în faţa cole-

gilor un lider. A participat la 

concursuri, a primit premii. În-

cercăm să avem grijă de el, să 

îl punem şi în valoare, inclusiv 

în străinătate, este important 

să se formeze foarte bine ba-

zal. Cred în steaua lui şi că va 

ajunge un nume mare”, a adă-

ugat Ioan Sbârciu.

Atras de Cluj

Născut în 1996, la Piatra 

Neamţ, Andrei Nuţu a absolvit 

liceul de Artă Victor Brauner 

din localitate în 2015, după ca-

re a ales să continue studiul ar-

tei la Cluj, asta după ce a obţi-

nut locul 2 la Olimpiada naţio-

nală de Artă Plastică. „Am avut 

ocazia să văd cum este şi atmo-

sfera de la Bucureşti şi mi se pa-

re că (la Cluj, n.red.) este cea 

mai serioasă, academică ambi-

anţă, elitistă dintr-un anumit 

punct de vedere. E o atmosferă 

care încurajeză tinerii, sunt ar-

tişti la master şi doctorat care 

fac tot felul de proiecte, la Fa-

brica de Pensule, la galerii in-

dependente. Am fost la cinci ex-

poziţii într-o seară şi nu ai cum 

să nu îţi placă la o expoziţie mă-

car ceva”, consideră Andrei 

Nuţu, care este în prezent bur-

sier al Fundaţiei Principesa Mar-

gareta a României.

„Cel mai talentat 
din 25 de ani”

Profesorul lui Andrei de la 

Liceul de Artă din Piatra-Neamţ, 

pictorul Grigore Agache, vor-

beşte la superlativ despre el: 

„Este cel mai talentat din ele-

vii pe care i-am avut de-a lun-

gul celor 25 de ani ca profesor 

aici, de când s-a înfi inţat lice-

ul. Am mai avut elevi talentaţi, 

dar i-a întrecut pe toţi; are ce-

va în plus, o sclipire ieşită din 

comun. Excelează la desen, es-

te un foarte bun desenator, mult 

peste vârsta lui. Are o intuiţie 

artistică deosebită, care contea-

ză foarte mult, tradusă prin fan-

tezie şi imaginaţie, care ţine de 

o dotare a lui şi care l-a făcut 

să se evidenţieze”, a explicat 

pictorul Grigore Agache. Potri-

vit lui, Andrei este un auto-di-

dact, foarte capabil intelectual 

şi neostoit în muncă: „Cu el se 

aplică vorba, «cât mai stau pu-

ţin, pictez»”, povesteşte, amu-

zat profesorul. „Dacă nu lucrez 

o zi mă culc frustrat. Simt ne-

voia să trasez câteva linii, să 

fac un crochiu. Ajung şi să lu-

crez de la 8 dimineaţa la 11 sea-

ra”, întăreşte tânărul.

A început de la icoane

Andrei Nuţu şi-a descoperit 

talentul începând să realizeze 

icoane pe când era încă la şcoa-

la generală şi nu a renunţat nici 

astăzi la această preocupare, 

mai ales că îi servesc unui scop 

practic: „Mă ajută să îmi plă-

tesc chiria şi materialele pen-

tru pictură. E foarte greu să 

vinzi ca artist începător lucrări 

de artă. (...) Îmi doresc să ajung 

să pot trăi din pictură, dar pâ-

nă acolo mai este”, mărturiseş-

te tânărul. Experienţa icono-

grafi ei l-a ajutat foarte mult: 

„Am învăţat foarte bine desen, 

am lucrat pe suprafeţe mari, 

ceea ce te obligă la compoziţii 

pe care să le gândeşti foarte bi-

ne. O să merg în paralel tot tim-

pul (artă sacră şi laică, n.red.) 

Mi-am pus problema că trebu-

ie să aleg, dar mi-am dat sea-

ma că nu e chiar aşa. După ce 

înveţi să le ştii pe amândouă 

foarte bine observi că la un mo-

ment dat se întrepătrund cum-

va cunoştinţele şi ce ai învăţat 

într-o parte te ajută dincolo”, 

povesteşte tânărul.

Desenator iscusit

Profesorul de desen al lui 

Andrei la UAD, Kudor István, 

crede că talentul tânărului lasă 

să i se întrevadă o carieră artis-

tică de succes: „Este unul din 

cei mai talentaţi studenţi cu ca-

re lucrez, are cunoştinţe foarte 

avansate, în ceea ce priveşte de-

senul este un reper absolut”, a 

declarat profesorul. El a expli-

cat că din experienţa sa, alături 

de talent, munca şi seriozitate-

ea sunt ingredientele care fac ca 

un tânăr să îşi construiască o 

carieră în artă. „Are toate şan-

sele şi cred că va face o fi gură 

frumoasă în viitor”, crede şi pro-

fesorul din liceu, Grigore Aga-

che. Ioan Sbârciu subliniază şi 

el: „Eu consider că formarea es-

te foarte importantă, după ace-

ea sigur că este şi o loterie, nu 

întotdeauna şi cel mai talentat 

ajunge şi cel mai pus în valoa-

re. Contează ca ei să nu se lase 

şi să lucreze cu îndârjire, ca şi 

cum ar avea succes, iar dacă îl 

au să lucreze ca şi cum nu l-ar 

avea. Contează şi norocul, felul 

de prezentare, inteligenţa fi ecă-

ruia.”

Cine îl inspiră

Andrei mărturiseşte că ur-

măreşte artiştii români contem-

porani apreciaţi internaţional, 

de la Mircea Cantor şi Ciprian 

Mureşan la Adrian Ghenie – cel 

mai de succes artist român al 

momentului, produs al UAD 

Cluj, dar vrea să îşi creeze pro-

priul pattern artistic. Inspirat de 

Velasquez, care „are o trăire a-

parte şi un spirit cumva vulca-

nic, cumva se potriveşte stării 

mele” sau „Lautrec, ca linie, ca 

expresivitate” şi „tot secolul XX”, 

este conştient de capcane: „Nu 

îmi place tot timpul 100% un 

artist, pot să spun că din toţi 

îmi place câte ceva şi din toţi 

nu îmi place câte ceva. Sper că 

cel care o să îmi placă să fi u eu, 

dacă te axezi prea mult pe un 

artist rişti să preiei prea mult 

din el. Şi mie mi se mai repro-

şa chestia asta cu Ghenie, am 

preluat anumite lucruri fără să 

vreau, se întâmplă când te uiţi 

şi îţi place o chestie o iei fără să 

vrei. Încerc să mă menţin cât 

mai autentic”, povesteşte el.

Atras de fi gurativ

„Vreau să ajung la interpre-

tarea fi gurativului într-o mani-

eră personală. Sunt diverşi ar-

tişti contemporani care mă in-

spiră şi nu sunt neapărat foar-

te cunoscuţi, dar cumva şi ei au 

un fi gurativ interpretat. Mi se 

pare că poate să transmită cel 

mai bine un mesaj, un senti-

ment, o stare. Şi abstractul are 

partea lui de potenţial... Încerc 

să descopăr partea mea de abs-

tract şi de fi gurativ şi să le com-

bin. Să faci acum fi gurativ sim-

plu pur e foarte greu că s-a fă-

cut atâtea sute de ani şi nici nu 

ştiu dacă este o nişă pentru ce-

rinţa asta. Dacă s-a făcut atâta, 

să mergem mai departe”, expli-

că tânărul.

Fascinat de un tablou

Artistul grec Dionisis Chris-

tofi logiannis, care predă dese-

nul şi pictura la American Col-

lege of Greece DEREEF din Ate-

na, a participat recent la o ta-

bără de creaţie la Beliş şi a ră-

mas impresionat de talentul tâ-

nărului: „Am văzut o lucrare 

aproape fi nalizată într-un colţ: 

o pictură în ulei încă umedă... 

desen transparent în cărbune... 

M-am îndrăgostit! Era lucrarea 

lui Andrei. Dormea la ora ace-

ea... poate mai bine... M-am 

simţit exact ca atunci când am 

văzut pentru prima dată lucră-

rile lui Victor Man acum 15 ani, 

un pictor pe care pentru a-l de-

scrie nu îmi ajung cuvintele. Un 

tânăr student, frumos, inteligent 

şi agreabil era nerăbdător să îşi 

termine pictura”, a declarat pen-

tru Monitorul de Cluj artistul 

grec. „Mă simt recunoscător 

pentru că am avut ocazia să îl 

întâlnesc pe noul meu tânăr ar-

tist numărul 1 din România, An-

drei Nuţu. Urmăriţi-l!”, a scris 

el pe pagina de Facebook.

Atras de arta 
contemporană

Deşi în liceu a pictat doar 

în ulei şi acuarelă Andrei a în-

ceput să adopte şi alte tehnici: 

„Îmi place că unii profesori în-

cearcă să ne elimine barierele 

psihice, de genul pictezi cu ulei, 

cu pensula frumos, ci încearcă 

să ne ducă într-o zonă mult 

mai contemporană, încât să ne 

folosim de orice material încât 

să scoatem efectul dorit sau 

texturile pe care le vrem. În-

cerc să caut acum o zonă şi de 

mixed media, un fel de insta-

laţie-obiect”.

Căutări artistice

La cei 20 de ani, tânărul 

nemţean este în căutări: „Câ-

teodată mă tezesc că vreau fac 

un studiu academic, rusesc, 

foarte bine făcut, iar a doua zi 

că vreau nu ştiu ce interpre-

tări. Cumva oscilez între stă-

rile astea şi cumva mi se pare 

bine că nu mă axez doar pe o 

chestie şi să rămân blocat (...) 

Peste 5 ani mă văd pictând cu 

pensula încă, dar peste 20 nu 

ştiu. Dacă o să mai pictez icoa-

nă probabil că da, că acolo tre-

buie”, explică tânărul artist. 

Andrei lucrează intens la do-

uă proiecte paralele, „născu-

te” la Cluj. „Am un proiect ca-

re se axează pe imaginile şi 

grijile mele personale, pe care 

trebuie să le exteriorizez vizu-

al, mixate cu ancorarea socia-

lă şi zona personală. Celălalt 

proiect pleacă de la faptul că 

la noi în Piatra Neamţ este o 

zonă creştină şi am crescut în 

spiritul acesta şi simt că pot 

să îmbin foarte bine zona de 

religie şi zona artistică, dar 

într-un mod foarte contempo-

ran. Având informaţii din am-

bele zone destul de detaliate 

şi bune, dacă mă gândesc mai 

atent şi caut un concept înche-

gat şi nişte idei foarte bune pot 

să îmi expun chestia asta”, po-

vesteşte el.

Cum pictează

„Pictura lui Andrei însumea-

ză atât ideile sale recente des-

pre viaţă cât şi o memorie în-

ceţoşată a unui desen transpa-

rent şi a unor tuşe aplicate pe 

nerăsuflate. Zbaterea şi 

interogațiile lui continuue cu 

privire la trecutul său recent 

pun fi ecare zi în uleiurile şi 

pensulele sale, întinzând, dilu-

ând şi mixând. Gânduri înce-

ţoşate nerostite sunt amesteca-

te cu concepte precise, fi guri şi 

forme reprezentate”, spune Di-

onisis Christofi logiannis.

Student UAD, pe urmele lui Ghenie
La 20 de ani, Andrei Nuțu este unul din cei mai promițători artiști, spun specialiștii. Adrian Ghenie, absolvent 
UAD Cluj, este cel mai de succes pictor român al momentului.

Andrei Nuțu pictează atât în atelierul de la UAD (foto) cât și acasă. „Uneori muncesc de la 8 la 11 seara.”

Tablou realizat în tabăra de la Beliș

ANDREI NUȚU | student UAD Cluj

 „Dacă te axezi prea mult pe un artist rişti 
să preiei prea mult din el. Încerc să mă 
mențin cât mai autentic.“
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Biserica din localitatea clu-

jeană Alunişu, veche de peste 

130 de ani, a fost resfi nţită de 

Mitropolitul Clujului, sâmbă-

tă, 16 iulie 2016.

Slujba a început în jurul orei 

9:00 şi a fost urmată de Sfân-

ta Liturghie, ofi ciată de ierarh, 

în sobor de preoţi şi diaconi.

La fi nal, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei i-a felicitat pe 

toţi cei implicaţi în lucrările 

efectuate la biserică şi a bine-

cuvântat o statuie reprezentând 

bustul lui Avram Iancu, ampla-

sat în curtea locaşului de cult.

Biserica „Pogorârea Sfân-

tului Duh”, din fi lia Alunişu, 

ce aparţine parohiei Sâncra-

iu a fost sfi nţită acum 40 de 

ani de Înaltpreasfi nţitul Jus-

tinian al Maramureşului. Lo-

caşul de cult a fost restaurat 

complet în ultimii ani: „Pic-

tarea integrală a interiorului, 

zidirea din nou a Sfi ntei Me-

se, parchetarea interiorului, 

achiziţionarea de noi polican-

dre, introducerea încălzirii, 

renovarea exteriorului, con-

strucţia unui pridvor la intra-

rea în biserică şi înfrumuse-

ţarea curţii bisericii s-au re-

alizat prin grija şi strădania 

părintelui paroh Dănuţ Călă-

ţean, a d-lui subcomisar Că-

lăţan, precum şi a celor apro-

ximativ 30 de enoriaşi ai fi -

liei Alunişu”, a declarat pen-

tru Radio Renaşterea, proto-

popul de Huedin, părintele 

Dan Lupuţan.

Resfinţirea bisericii din localitatea clujeană Alunişu, protopopiatul Huedin

Protos. Dr. Benedict VESA

Într-una din omiliile sale, 

Sfântul Ioan de Kronstadt 

le spunea credincioşilor 

săi: „Dacă aţi şti voi de ce 

comoară mare, de ce dar 

vă lipsiţi ţinându-vă 

departe de Sfântul Potir!

De ce ajutor de viaţă-făcă-

tor în neputinţele voastre, în 

nevoile voastre sufl eteşti! Iată 

de ce nu este viaţă adevărată 

între creştinii ortodocşi, viaţă 

după Duhul lui Hristos. Iată 

de ce împotriva voastră s-a în-

armat toată fi rea, toate stihii-

le, aerul, apa, focul, moartea, 

pedepsind în tot chipul pe cei 

ce s-au lepădat de Izvorul vie-

ţii!… Zici: Eu sunt păcătos, ne-

vrednic! Căieşte-te, aici e cu-

răţia, aici e Fiul lui Dumnezeu 

care a venit în lume să mân-

tuiască pe cei păcătoşi, iar nu 

pe cei drepţi! Zici:Sunt ocu-

pat, n-am timp! Şase zile lu-

crează şi fă în ele toate lucru-

rile tale, însă, măcar o zi pe 

săptămână, a şaptea, dă-o 

Domnului tău!… Curăţiţi-vă şi 

cunoaşteţi adevărul!”.

Acesta era modul simplu, 

spontan, dar şi entuziast, în 

care marele păstor de sufl ete, 

părintele Ioan din Kronstadt, 

exprima dimensiunea liturgi-

că a experierii tainei Bisericii 

în Ortodoxie. Alături de Sfân-

tul Siluan Athonitul, Sfântul 

Ioan de Kronstadt este una 

din fi gurile emblematice ale 

spiritualităţii contemporane. 

Se naşte la 19 octombrie 1829, 

în satul Sura din zona Arhan-

ghelsk. La botez primeşte nu-

mele Sfântului Ioan de Rila, 

prăznuit în ziua naşterii sale. 

Cum tatăl său era paracliser, 

în familie va primi o educa-

ţie religioasă serioasă, speci-

fi că satelor ruseşti ale vremii. 

Rămas de tânăr orfan de ta-

tă, mama sa va rămâne un 

exemplu de devotament şi ru-

gătoare fi erbinte, chip de ve-

neraţie şi respect pentru în-

treaga durată a vieţii sale.

Îşi începe studiile în satul 

său natal, dar cu difi cultate, 

şi le continuă, din nou în con-

diţii foarte grele, la şcoala pa-

rohială din Arhanghelsk. Pre-

gătirea teologică şi-o desăvâr-

şeşte la Academia duhovni-

cească din Sankt Petersburg, 

pe care o va absolvi în 1855, 

cu titlul de magistru. Termi-

nă studiile fără performanţă 

academică mai ales din prici-

na orientării scolastice a în-

văţământului teologic rusesc 

al vremii. În acelaşi an se că-

sătoreşte cu Elisaveta Kon-

stantinovna şi, la scurtă vre-

me, este hirotonit preot pe 

seama parohiei Sfântul An-

drei din Kronstadt, portul mi-

litar al Sankt Petersburgului, 

în locul socrului său, de că-

tre rectorul Academiei duhov-

niceşti, Episcopul Hristofor. 

Era biserica în care va sluji 

peste 53 de ani şi care i se 

arătase în vis prin pronia lui 

Dumnezeu puţin înainte de 

hirotonia sa. Om de vocaţie, 

se concentrează pe liturghia 

zilnică, predarea religiei în 

şcoală, predica, slujirea soci-

ală şi grija faţă de credincio-

şii săi, în general, neobosit, 

zi şi noapte. Părintele Ioan Ică 

jr. vorbeşte chiar de o spiritu-

alitate sacerdotală exemplară 

specifi că, în trei linii mari, de 

la care nu se va abate nici-

când: citirea şi meditaţia asi-

duă a Sfi ntei Scripturi, adân-

cirea în săvârşirea zilnică a 

slujbelor dumnezeieşti, încu-

nunate de Sfânta Liturghie şi 

acompaniate de o aprofunda-

re a sensurilor teologice ale 

cărţilor de cult, şi intensifi ca-

rea rugăciunii şi meditaţiei 

personale, a vieţii interioare 

prin invocarea neîncetată a 

Numelui lui Iisus şi ţinerea 

unui jurnal. Se poate vorbi de 

o spiritualitate simplă, la în-

demâna tuturor, dar nu fără 

un efort ascetic susţinut. Se 

trezea în fi ecare dimineaţă în 

zori, la ora 4, pleca la biseri-

că pentru slujirea liturgică, 

iar, după îi vizita pe cei bol-

navi şi în nevoie, se întorcea 

acasă abia după ora 10 seara. 

A înţeles limpede că pentru 

activitatea sa pastorală susţi-

nută, energia duhovnicească 

necesară vine din celebrarea 

zilnică a Sfi ntei Liturghii şi 

împărtăşirea cu Sfi ntele Tai-

ne. Timpul în care şi-a desfă-

şurat activitatea era unul mar-

cat de un profund formalism 

şi ritualism – spovedania o 

dată pe an era o obligaţie de 

stat, iar împărtăşania era re-

comandată să se facă o dată 

pe an. În felul acesta, credin-

cioşii erau separaţi de viaţa 

sacramentală a Bisericii. Se 

simţea nevoia unei revigorări 

a conştiinţei eccleziologice, în 

faţa unui reducţii a vieţii spi-

rituale la dimensiunea ei mo-

rală şi la un pietism individu-

alist. Lucrarea sa misionară 

va întâmpina numeroase di-

fi cultăţi, mai ales la nivel de 

atitudine, dar îşi va câştiga 

admiraţia celor din jur prin 

exemplul personal în rândul 

slujirii sociale a celor în sără-

cie şi mizerie – „regimentul 

Sfântului Ioan”.

Rugăciunea era cea de-a 

doua armă prin care îi slujea 

pe păstoriţii său. Un lucru 

foarte importante, mai ales în 

contextul actual când există 

o atitudine anti-ecumenistă 

tot mai ferventă, Sfântul Ioan 

nu refuza să se roage nici pen-

tru cei de alte credinţe. Nu îi 

privea cu superioritate pe cei 

aceştia şi nu făcea nici o de-

osebire între mijlocirile sale î-

naintea lui Dumnezeu între 

ortodocşi şi eterodocşi, chiar 

şi necreştini (musulmani, tă-

tari, evrei), care îi călcau pra-

gul bisericii.

Centralitatea liturghiei în 

viaţa sa spirituală este eviden-

tă. Totul se clădeşte pe aceas-

tă taină a Bisericii. Acesta afi r-

ma la un moment dat: „Litur-

ghia este taina curăţirii, sfi n-

ţirii, luminării, renaşterii, fa-

cerii viu a omului pentru via-

ţa veşnică; taina iubirii dum-

nezeieşti, taina înălţării, în-

dumnezeirii omului lipsit de 

ajutor, abătut şi pierind în pă-

cate… Dacă lumea n-ar avea 

Preacuratul Trup şi sânge al 

Domnului, ar fi  lipsită de bi-

nele de căpetenie, binele vie-

ţii celei adevărate (nu veţi 

avea viaţă în voi, In. 9, 53); 

n-ar avea decât iluzia vieţii, 

n-ar avea darul sfi nţeniei”. Zil-

nic se împărtăşeau în biseri-

ca sa între 300 şi 500 de cre-

dincioşi, iar în Postul Mare 

câteva mii. Pentru aceasta sco-

tea cinci agneţe de câte cinci 

kilograme fi ecare şi folosea 

patru sau cinci potire mari de 

câte cinci litri fi ecare, pe ca-

re le binecuvânta la un loc. 

Împărtăşirea era mereu înso-

ţită de o predică cu referire la 

taina Euharistiei. Insista me-

reu pe necesitatea participă-

rii cât mai dese la Potir, răs-

punzând celor care se sim-

ţeau „nevrednici” de partici-

parea la cuminecătură limpe-

de şi tranşant: „Trebuie să lu-

ăm aminte ca nu cumva sub 

acoperământul smereniei să 

se ascundă de fapt răceala 

noastră faţă de credinţă şi ne-

înclinarea noastră de a ne 

schimba viaţa. Dacă nu eşti 

pregătit, nu fi  zăbavnic în a 

te pregăti. Dacă eşti nevred-

nic, nimeni nu este vrednic 

de împărtăşirea cu Cel Atot-

sfânt, fi indcă nimeni nu este 

fără de păcat. Însă ţi s-a dat 

prilejul de a crede, de a te căi, 

de a te schimba, a fi  iertat şi 

a nădăjdui în bunăvoinţa Mân-

tuitorului celor păcătoşi… Da-

că te temi de nevrednicia ta 

şi vrei să scapi de ea, vei fa-

ce aceasta depărtându-te de 

Hristos, de harul Său, de via-

ţa Lui?… Cel ce nu merită să-L 

primească zilnic, acela nu e 

vrednic să-l primească nici o 

dată în an… Domnul găteşte 

cu mărinimie Ospăţul Său în 

Biserica Sa cea sfântă şi ne 

cheamă la Cina Sa, iar nouă 

ar trebui să ne fi e ruşine să 

răspundem chemării Lui cu 

nerecunoştinţă… De aceea, fi -

ecare să se ridice şi să ia par-

te cât mai des cu putinţă la 

Ospăţul Domnului cu frică 

pentru nevrednicia lui, dar cu 

credinţă în har şi milă, cu dra-

goste din inimă pentru Prea-

dulcele Iisus al Cărui Trup şi 

Sânge sunt Pâinea cea adevă-

rată”. În jurul Părintelui Ioan 

s-a format un grup de credin-

cioşi care se spovedeau şi se 

împărtăşeau des, realizându-se 

o renaştere liturgică care s-a 

extins în multe parohii orto-

doxe ruseşti ale vremii.

Timpurile ultimei părţi din 

viaţa sa au fost destul de tul-

buri, atât din punct de vede-

re politic, cât şi din pricina 

unor mişcări religioase de na-

tură extremistă, de care a tre-

buit să se delimiteze ferm – 

apariţia sectei ioaniţilor, care 

îi atribuiau Sfântului Ioan di-

mensiuni mesianice. La aces-

tea se adaugă şi atitudinea 

unor confraţi din clerul tim-

pului său, sau neînţelegerea 

autorităţilor şi a superiorilor 

vremii sau chiar a unor per-

sonalităţi duhovniceşti con-

temporane cu privire la lucra-

rea sa pastorală, euharistică 

şi caritativă, cel puţin diferi-

tă faţă de cea a restului pre-

oţilor timpului său. Ultimele 

luni ale vieţii sale le va petre-

ce chinuit de suferinţă. Dar, 

de precizat, cu toate acestea, 

nu a încetat să slujească zil-

nic Sfânta Liturghie. Ultima 

celebrare euharistică va avea 

loc pe 10 decembrie 1908. În 

timpul ultimei săptămâni de 

viaţă, ţintuit la pat, se va îm-

părtăşi zilnic cu „Sfânta Cu-

minecătură care (îl) ţine viu 

şi (îl) înviorează”. Trece la ce-

le veşnice în ziua de 20 de-

cembrie 1908, la vârsta de 79 

de ani, şi are parte de fune-

ralii naţionale. Este înmor-

mântat în Mănăstirea Sfântu-

lui Ioan de Rila din Sankt Pe-

tersburg. Va fi  trecut în rân-

dul sfi nţilor de Biserica Orto-

doxă Rusă din Exil în 1964, 

iar în 1990 şi de Patriarhia 

Moscovei, cu numele „Sfân-

tul şi Dreptul Ioan de Kron-

stadt, Făcătorul de minuni”.

Mesajul Sfântului Ioan pen-

tru omul contemporan se con-

centrează pe aducerea amin-

te că dobândirea Duhului Sfânt 

se face numai în Biserică la 

Sfânta Liturghie. Testamentul 

pe care ni-l lasă este preţios 

şi limpede: „Domnul găteşte 

cu mărinimie Ospăţul Său în 

Biserica Sa cea sfântă şi ne 

cheamă la Cina Sa, iar nouă 

ar trebui să ne fi e ruşine să 

răspundem chemării Lui cu 

nerecunoştinţă… De aceea fi -

ecare să se ridice şi să ia par-

te cât mai des cu putinţă la 

Ospăţul Domnului cu frică 

pentru nevrednicia lui, dar cu 

credinţă în har şi milă, cu dra-

goste din inimă pentru Prea-

dulcele Iisus al Cărui Trup şi 

Sânge sunt Pâinea cea adevă-

rată”.

Sfântul Ioan de Kronstadt 
şi spiritualitatea liturgică
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Concert Andre Rieu, transmis 
prin satelit de la Maastricht
S: 21:00

Avanpremiera: Vanatorii de fan-
tome 3D
J: 23:00

Epoca de Gheata: Ploaie de 
Meteoriti 3D
V, D, L, M, Mi, J: 14:00, 17:00; S: 
14:00

Star Trek: Dincolo de infinit 3D
S: 17:00; V, D, L, M, Mi, J: 20:00

Detectivul, Mafia si Cartoforul
V, D, L, M, Mi, J: 23:00

Cinema Victoria
Star Trek. Dincolo de infinit!
V: 20:00; S: 17:30; L: 20:00; M: 
22:30; Mi: 15:00; J: 17:30

Francofonia
V: 17:30; S: 15:00; D: 20:30; L: 
15:00; M: 17:30; Mi: 22:30; J: 
20:00

Valul ucigaş
S: 22:30; L: 22:30; M: 20:00; Mi: 
17:30

Partenere pentru Mike şi Dave
V: 22:30; S: 20:00; L: 17:30; Mi: 
20:00; J: 22:30

Legenda lui Tarzan
V: 15:00; D: 22:30

Epoca de gheaţă: Ploaie de 
meteoriţi
V, S, D: 13:00; M: 15:15; J: 15:00

Concertul lui André Rieu de la 
Maastricht 2016
D: 17:00

Cinema City Polus
Finding Dory 3D
V, L – J 13:20, 15:30, 17:40; S – D 
11:10, 13:20, 15:30, 17:40

Alice Through the Looking Glass 
3D
V – Ma 14:50; Mi – J 15:30

The Jungle book 3D
V – J 12:00

Me before you
V – Ma 13:40, 18:10; Mi – J 
13:40, 18:30

The Angry birds Movie 3D
V, L – J 12:00; S – D 12:40

Now you see me 2
V – Ma 19:10

Independence Day 2: 
Resurgence 3D
V – Ma 21:50; Mi – J 22:00

The conjuring 2
V – Ma 22:00

Central Intelligence
V, L – Ma 16:00, 20:30, 22:30; S – 
D 11:30, 16:00, 20:30, 22:30; Mi 
– J 16:00, 19:30, 22:30

The legend of Tarzan 3D
V – J 14:20, 16:40, 19:00, 21:20

Mike and Dave need wedding 
dates
V – Ma 19:50, 22:00; Mi – J 
19:50, 22:10

Ice Age 5: Collision course 3D
V – Ma 14:10, 16:10, 18:20, 
20:30; Mi – J 14:10, 16:10, 20:30

Ice Age 5: Collision course 3D 
dublat
V, L – Ma 12:10, 13:30, 15:30, 
17:30, 19:30; S – D 11:20, 12:00, 
13:30, 15:30, 17:30, 19:30; Mi – J 

12:10, 13:30, 15:30, 17:30, 18:20

Skiptrace
V, L – J 13:20, 15:30, 17:40, 
20:00, 22:10; S – D 11:10, 13:20, 
15:30, 17:40, 20:00, 22:10

Star Trek Beyond 3D
V, L – Ma 12:20, 14:00, 16:30, 
19:00, 21:30; S – D 11:30, 14:00, 
16:30, 19:00, 21:30; Mi – J 12:30, 
14:00, 16:30, 19:00, 21:30

Jason Bourne
Mi – J 20:50

Bad Moms
Mi – J 20:00

The Shallows
V – Ma 17:10, 22:50; Mi – J 
18:00, 22:00

Cinema City Iulius
Finding Dory 3D
V, L – J 12:50, 13:20, 15:30; S – D 
11:10, 13:20, 15:30

Alice Through the Looking Glass 
3D
V – J 13:30

The Jungle book 3D
S – D 11:30

Me before you
V, L – J 13:30, 20:20; S – D 11:10, 
13:30, 20:20

The Angry birds Movie 3D
S – D 11:30

Now you see me 2
V – Ma 15:50, 18:30, 21:20; Mi – 
J 15:50, 21:20

Warcraft 3D
V – J 13:50, 16:20

Independence Day 2: 
Resurgence 3D
V – J 13:40, 18:20, 22:10

The conjuring 2
V – J 17:40

Central Intelligence
V – Ma 16:00, 19:00, 21:10; Mi – 
J 16:00, 19:00

The legend of Tarzan 3D
V – Ma 12:30, 14:50, 17:10, 
19:40, 22:00; Mi – J 12:30, 14:50, 
17:10, 19:00, 22:00

The purge 3: Election year
V – J 20:10, 22:30

Mike and Dave need wedding 
dates
V, L – Ma 16:10, 20:50; S – D 
11:30, 16:10, 20:50; Mi – J 16:10, 
21:30

Ice Age 5: Collision course 3D
V – J 16:00, 18:00, 20:10, 21:20

Ice Age 5: Collision course 3D 
dublat
V, L – J 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 17:00, 19:10; S – D 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 19:10

Skiptrace
V, L – Ma 15:10, 17:20, 19:30, 
21:50; S – D 12:50, 15:10, 17:20, 
19:30, 21:50; Mi – J 15:10, 17:20, 
19:40, 21:50

Star Trek Beyond 3D
V – J 12:20, 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30

Jason Bourne
Mi – J 19:30

Bad Moms
Mi – J 20:50

The Shallows
V – J 18:10, 22:40

BERBEC
Vineri aveţi șansa să câștigaţi o sumă mare bani, probabil dintr-o moșteni-
re. Vă sfătuim să amânaţi întâlnirile de afaceri, pentru că sunteţi ușor insta-
bil din punct de vedere emoţional. S-ar putea să aveţi difi cultăţi de concen-
trare. Vă pregătiţi să plecaţi împreună cu partenerul de viaţă într-o călătorie 
în interes de familie.

TAUR
Aveţi ocazia să faceţi schimbări importante în viaţa dumneavoastră, mai 
ales pe plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, 
relaţiile de prietenie și de parteneriat. Ţineţi cont de intuiţie, dar și de ideile 
partenerului de viaţă!

GEMENI
Parcurgeţi o perioadă favorabilă pe toate planurile. Aveţi șanse de reușită 
atât pe plan fi nanciar, cât și social. Relaţiile cu partenerul de viaţă sunt ar-
monioase și vă bucuraţi de înţelegere în familie. Vă recomandăm să profi -
taţi din plin de toate ocaziile care vă apar, dar să fi ţi cumpătat.

RAC
Un fost coleg, cu care vă întâlniţi întâmplător, vă propune un nou loc de 
muncă. Vă sfătuim să nu vă gândiţi doar la câștiguri, ci și la obligaţii. 
Consultaţi-vă cu partenerul de viaţă și nu luaţi decizii în grabă!

LEU
Intenţionaţi să terminaţi o lucrare începută mai demult în casă. O rudă 
apropiată vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. Fiţi 
diplomat și evitaţi o ceartă! Spre seară, vă vizitează un prieten bun.

FECIOARĂ
Aveţi ocazia să cumpăraţi o casă sau să faceţi un schimb de locuinţă. 
Întreaga familie este de acord cu iniţiativa dumneavoastră, mai puţin o per-
soană în vârstă, care se opune vehement. Puteţi să vă ascultaţi intuiţia.

BALANȚĂ
S-ar putea să fi ţi puţin descurajat de câte probleme aveţi de rezolvat. Dacă 
reușiţi să vă mobilizaţi, puteţi face schimbări interesante în casă, pe care 
partenerul de viaţa le vă aprecia. Fiţi atent la cheltuieli! Nu este o zi bună 
pentru investiţii. Vă sfătuim să acordaţi mai mult timp odihnei.

SCORPION
Aveţi succes în toate activităţile legate de cămin. S-ar putea să câștigaţi o 
importantă sumă de bani, dintr-o afacere. Puteţi să vă faceţi planuri de vii-
tor împreună cu partenerul de viaţă. Mai târziu afl aţi că un prieten are pro-
bleme cu sănătatea.

SĂGETĂTOR
Aveţi reușite pe plan profesional, dar cu preţul unor ore de muncă supli-
mentare. Atenţie la un coleg de serviciu! Invidios pe succesul dumneavoas-
tră, încearcă să vă atragă într-o ceartă. Partenerul de viaţă este nemulţumit 
de faptul că trebuie să lucraţi peste program.

CAPRICORN
S-ar putea să aveţi discuţii dure cu o femeie, din cauza unor probleme de 
natură fi nanciară. Se pare că persoana respectivă întârzie să-și achite o da-
torie. În partea a doua a săptămânii sunteţi predispus la probleme de sănă-
tate sau chiar la accidente. Vă sfătuim să evitaţi călătoriile.

VĂRSĂTOR
Dacă plecaţi într-o călătorie, fi ţi prudent și nu vă grăbiţi! Există riscul să fi ţi 
implicat într-un accident de circulaţie. Ar fi  bine să evitaţi întâlnirile de afa-
ceri, pentru că nu dispuneţi de putere de convingere și riscaţi să încheiaţi 
tranzacţii dezavantajoase. Aveţi întâlniri plăcute cu prietenii. Nu vă neglijaţi 
partenerul de viaţă!

PEȘTI
Un grup de prieteni vă invită într-o excursie. Dacă acceptaţi invitaţia, s-ar 
putea ca relaţiile parteneriale să se tensioneze și chiar să aveţi o discuţie 
aprinsă. Partenerul de viaţă este nemulţumit pentru că sunteţi nevoit să vă 
împrumutaţi, deși mai aveţi și alte datorii. Vă sfătuim să vă consultaţi și cu 
ceilalţi membri ai familie și să nu luaţi o decizie de unul singur.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. cumpăr ap.1 cameră în 
cart. Grigorescu/Plopilor/Gră-
dini Mănăștur, exclus demisol/
mansardă. Ofer plata pe loc. Fă-
ră agenţii. Tel. 0770-388671. 
(3.7)

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aștept telefoane la 0760-
185659. (8.20)

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, mobilat, 
utilat, decomandat, et. 1 
sau 2, de preferat cart. 

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 2 
camere, construcţie 2008, în 
Baciu, str. Jupiter, suprf. 55 
mp, balcon 7 mp închis cu 
termopan, terasă 35 mp, 
complet mobilat şi utilat 

(cuptor, plită, frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
cu utilităţi, gaz, apă, curent, tele-
fon, cablu, cu 33 de ari teren 
arabil. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-593488. (6.7)

¤ 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.

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ PF cumpăr teren agricol. Tel 
0740-876.853 (1.2)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
direct la Lacul Fântânele-Beliș, în 
supr. de 7800 mp, C.F., drum de 
acces pe la Giurcuţa, preţ 6 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (3.7)

¤ Vând 6,5 ha teren și pădure în 
satul Sumurducu, com. Sânpaul, la 
25 km de Cluj. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0753-057929. (6.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

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.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, pentru elevi sau studenţi, 
zona Pata. Informaţii și relaţii la 
tel. 0264-581136. (6.7)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, suprafaţa 52 mp, cart. 
Grigorescu, str. Donath nr. 4, par-
ter. Inf. la tel. 0743-158419. (4.5)

¤ Închiriez ap. cu 3 camere, deco-
mandat, et. ¾, cart. Zorilor, fi ni-
sat, mobilat, complet utilat, C.T., 
izolat interior și exterior, termo-
pane triplu stratifi cate, 2 băi, bal-
con închis, internet. Informaţii și 
relaţii la tel. 0264-454273 sau 
0744-93000. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm șoferi TIR comunitate. 
Salarii: 1500-1800 euro. Marius 
0799-632560. (5.5)

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(13.16*)

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa ştie să mulgă. Ofer 
salar bun şi cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

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

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer şi rog seriozitate. 
Aştept oferte la tel. 0757-746700.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

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

SERVICII

¤ Execut amenajări interioare 
lavabil, vopsesc în ulei, repar 

spaleţi. Aștept oferte serioase, 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-362823. (3.7)

¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email:
horea@orange-webagency.com.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig. Ofer garanţie și 
asigur transport.Tel. 
0747-786.320; 0770-607.687.

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Ofer tichet rabla unei persoa-
ne serioase, care dorește să-și 
achiziţioneze un autoturism nou 
la jumătate de preţ, faţă de ce 
oferă dealer-ul. Cumpără autotu-
rismul ca avans cu tichetul. Rog 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (6.7)

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând 50 casete muzicale și 20 
de casete video, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu trei ochiuri, stare 
foarte bună, are cuptor, se poate 
folosi atât la gaz cât și la butelie. 
Aștept telefoane la 0264-454273 
sau 0744-893000. (6.7)

¤ Vând IEFTIN circular pentru tă-
iat lemne, cu trei pânze de rezer-
vă de Ø 375 mm. Informaţii la 
tel. 0746-297102. (6.7)

DIVERSE

Cumpăr lapte
 de vacă pentru 

prelucrare. 
Cantitatea minimă 
de 1.000 (una mie) 
litri de doua ori pe 

saptamana. Vacile să 
nu fi e furajate cu 

siloz sau borhoturi.
Informaţii la telefon 

0722/613.194. (5.5)

¤ Vând fi er vechi, cazan de baie 
mare. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând reviste la preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând URGENT trei covoare de 
3 x 25, din care unul de lână, lu-
crat manual și două carpete, 
preţ negociabil. Aștept telefoane 
la 0264-591965. (6.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de arti-
zanat din cupru, statuete, tave cu 
pahare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, preţ 
avantajos. Aștept oferte de preţ la 
tel. 0264-591965. (6.7)

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, han-
dicap ușor, doresc corespondenţă 
cu doamne/domni. Vă rog să scri-
eţi la BAT GABRIEL, str. Morii nr. 
7-9, Aiud 515200, jud. Alba.

¤ Vând salam de casă bio, 10 
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RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la tel. 
0741-547.721 sau 0758-356.073.

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr și con-
servanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

COLECŢIONARI

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, apă, 
de preferat mărci de bere româ-
nești, rog oferte serioase. Inf. la tel. 
0749-174082 (4.7)

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
medalii românești, poze vechi, in-
signe românești, cu fotbaliști, deco-
raţii, fotografi i, cer și ofer seriozita-
te. Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plas-
tic, indiferent de calitate. Ofer 
preţ bun. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (7.7)

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

MATRIMONIALE

¤ Eu berbec, 41 de ani, caut o 
domnișoară drăguţă pentru o rela-
ţie cât se poate de serioasădin Cluj 
pentru prietenie. Aștept telefoane 
la nr. 0752-362823. (3.7)

¤ Aș dori să cunosc perechea 
mea: zodia berbec, taur, fecioară, 
capricorn, din anii 1962-1963-19
64-1965-1972-1973-1974-1975. 
Eu, blondă, născută în anul 1971, 
cu loc de întâlnire în Cluj-Napoca. 
Aștept telefoane la 0748-945449. 
(7.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Composesoratul Bociu organi-
zează în data de 2.08.2016 licita-
ţie pentru partida 527 picior, 71 
mc fag.

PIERDERI

¤ Declar pierdut certifi cat consta-
tator pentru fi rma SC Service Grup 
MMA SRL. Se declară nul. (1.1)

¤ AN U ALO TAXI S.R.L. cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, 
nr. 31-35, ap. 508, jud.Cluj, 
J12/2468/2012, CUI 30661195, 
declar pierdut certifi cat constata-
tor pentru activitate la terți nr. 
549952/12.09.2012 eliberat de 
ORC Cluj. Se declară nul. (1.1)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* 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.

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea de vizită” a firmei 
tale poate apărea chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă decizia 
de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru 
METALICPLAS DISTRIBUTION S.A. – Instalaţie 
de fabricare a hârtiei tissue, în municipiul Dej, str. 
Henri Coanda, nr. 4A, județul Cluj.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. 
Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, fax 0264 410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în termen de 30 zile de la data 
apariției anunțului.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizaraile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!
60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.batrom.ro

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

INFORMARE

Această informare este efectuată de Comuna Poieni 
cu sediul în localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, 
judeţul Cluj, cod poștal 407470, telefon 0264-255010, 
fax 0264-255099 ce intenţionează să solicite de la 
Administraţie Bazinală de Apă Crișuri aviz de gospodarire 
a apelor pentru investitia „ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE 
ÎN LOCALITATEA VALEA DRĂGANULUI, COMUNA POIENI, 
JUD. CLUJ.“

Aceasta investitie este noua.
Rezulta permanent, ape uzate menajere ce se vor evacua 

in raul Dragan dupa ce sunt epurate in statia de epurare 
containerizata , in doua trepte de tratare prin metoda 
mecano biologica.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996 cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimenatare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

ANUNŢ PUBLIC

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 

mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi carile 

si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, SC GDI 

ELECTRIC CAB SRL-D, cu sediul social in Sat Ciocmani, com. 

Babeni, nr. 324, jud. Salaj anunta inceperea demersurilor 

in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul 

SC GDI ELECTRIC CAB SRL-D din Com. Baciu, Sat Mera, 
Nr. 479, jud. Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 

APM Cluj, Calea Dorobantilor Nr. 99, in zilele de luni intre 

orele 9.00-16.30, marti-joi intre orele 9.00-14.00, vineri 

intre orele 9.00-12.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

CONCURS – FUNCȚIONAR PUBLIC

Primaria oraş Huedin, oganizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant pentru functie publica:

Denumirea postului – Inspector clasa I, grad profesional 
asistent in cadrul (Compartimentului executari silite).

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
- nivelul studiilor: Universitare de licenta absolvita cu 

diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, 
absolvite cu diploma de licenta sau echivalent – economice 
sau juridice.

- vechime 1 an in specialitatea studiilor necesare executarii 
functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de 
executie de inspector clasa I, grad profesional asistent.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 06.09.2016, ora 12,00, sediul 

Primăriei Huedin , str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.
Proba de interviu: – data de 08.09.2016, ora 12, la sediul 

Primăriei Huedin, str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în 

termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Ofi cial.

Date contact: tel.0264 351548, email: secretariat@
primariahuedin.ro

Acoperişuri țiglă metalică
Accesorii reparaţii acoperişuri.
Vânzări, montaj ţiglă metalică 

de la 19 lei mp.
Hidroizolații bituminoase

Tel. 0759 071 322
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Olimpia Cluj, 
amicale cu Steaua 
Roşie Belgrad
Echipa de fotbal feminin 
Olimpia Cluj-Napoca pregă-
tește meciurile de luna viitoa-
re din Champions League cu 
două jocuri amicable cu 
Steaua Roșie Belgrad, în do-
uă meciuri amicale. Vineri, 
22 iulie, de la ora 18:00, și 
duminică, 24 iulie, de la ora 
10:00, jucătoarele echipe 
Olimpia Cluj-Napoca vor juca, 
pe terenul de la Baza 
Sportivă „Ardealul” din 
Someșeni, împotriva formaţi-
ei din Belgrad. După cele do-
uă meciuri, care survin canto-
namentului la Cheile 
Grădiștei, componentele naţi-
onalei vor pleca într-un can-
tonament la Balaton Cup, iar 
în 30 iulie echipa se va reuni 
la Budapesta, după care va 
juca în ziua următoare un a-
mical cu Sturm Graz. Din 31 
iulie începe un cantonament 
la Mallnitz, urmat de un can-
tonament în Slovenia. Echipa 
va pleca pe data de 21 au-
gust în Polonia unde va dis-
puta meciurile din grupele 
Champions League: Pärnu 
(EST) (marţi, 23 august, de la 
ora 11:00), Breznica Pljevija 
(MNE) (joi, 25 august, de la 
ora 11:00) și Medyk Konin 
(POL) (duminică, 28 august, 
de la ora 17:00).

Şase transferuri 
la rugbyşti
Echipa de rugby masculin a 
Universităţii Cluj a perfectat 
transferurile a șase jucători 
tineri. Eduard Ciaparii (24 
ani, nr. 9) și Sorin Suciu (19 
ani, linia a II-a) au venit la 
Cluj de la Dinamo București, 
iar pilierul de 21 de ani, 
Samuel Cira și fundașul 
Răzvan Socaciu (19 ani) s-au 
transferat la ”U” de la Gens 
Cluj. Tânărul Andrei Balok 
(18 ani, nr. 9) a ajuns la ”U” 
Prodvinalco de la echipa 
Under 18 a Universităţii Cluj. 
Ionuţ Simion, născut pe 10 
august 1988, evoluează în li-
nia a III-a și a revenit la 
Universitatea Cluj după o pa-
uză de doi ani, acesta evolu-
ând în tricoul „alb-negru”, se-
zonul 2013-2014.

Török, cu naţionala 
în Brazilia
Echipa naţională a României, 
cu Rolland Török de la U-Bt 
Cluj-Napoca în componenţă, 
căruia i s-a alăturat kinetote-
rapeutul Adrian Resteman, a 
făcut astăzi deplasarea spre 
Sao Paolo (Brazilia). Jucătorii 
selecţionatei României vor 
disputa două meciuri, pe 23 și 
25 iulie, cu puternica selecţio-
nată sud-americană, care se 
află pe ultima sută de metri 
cu pregătirea pentru Jocurile 
Olimpice. Lotul naţional, pre-
gătit de Marcel Ţenter, 
Claudiu Fometescu și Milorad 
Perovic: Alexandru Olah, 
Cătălin Baciu, Bogdan Ţîbîrnă, 
Titus Nicoară, Rolland Török, 
Adrian Guţoaia, Octavian 
Popa-Calotă, Vlad Corpodean, 
Barîș Aktaș, Iulian Orbeanu, 
Giordan Watson și Malcolm 
Armstead.

Pe scurt

U-Banca Transilvania a 

aflat cu cine va juca în 

primul tur preliminar al 

Basketball Champions 

League. Echipa clujeană 

va întâlni în dublă 

manşă campioana 

Ciprului, Petrolina AEK 

Larnaca (foto), pe 27 

septembrie în deplasare 

şi pe 29 septembrie, 

acasă.

Celelalte jocuri din cadrul 

Regiunii B sunt KK Igokea 

(Bosnia) – KK Mornar Bar 

(Muntenegru), CSM Oradea 

– BK Prievidza (Slovacia) şi 

Rilski Sportist (Bulgaria) – 

Tsmoki Minsk (Belarus), in-

formează site-ul offi cial al 

U-BT Cluj-Napoca. În Regi-

unea A, primul tur prelimi-

nar programează jocurile Ka-

taja Basket (Finlanda) – So-

dertalje Kings (Suedia), Do-

nar Groningen (Olanda) – 

Tartu University (Estonia), 

FC Porto (Portugalia) – Ju-

ventus Utena (Lituania), Ben-

fi ca (Portugalia) – Pallacan-

estro Varese (Italia) şi Bakken 

Bears (Danemarca) – Dina-

mo Sassari (Italia).

Dacă U BT Cluj depăşeş-

te formaţia din Cipru, va în-

tâlni în dublă manşă Murat-

bey Usak Sportif, din Tur-

cia, cu primul meci în de-

plasare. Dacă U-BT trece şi 

de cel de-al doilea tur pre-

liminar, va fi distribuită în 

Grupa C, alături de ASVEL 

Villeurbane (Franţa), EWE 

Baskets Oldenburg (Germa-

nia), PAOK Salonic (Grecia), 

Neptunas Klaipeda (Leto-

nia), Rosa Radom (Polonia), 

Ventspils (Lituania) şi echi-

pa calificată din seria Ben-

fica (Portugalia)/ Varese (Ita-

lia) vs. Szolnoki Olaj (Un-

garia).

Petrolina AEK, adversarul 

U-Banca Transilvania din pri-

mul tur preliminar al Basket-

ball Champions League, re-

prezintă oraşul Larnaca în 

Liga de Baschet cipriotă, po-

trivit sursei citate. Înfi inţat 

în 1994, clubul are culorile 

galben-verde şi evoluează în 

sala Kition Athletic Center 

din Larnaca, cu o capacita-

te de 2800 de locuri. Preşe-

dintele clubului este Andre-

as Lefkaritis, reprezentantul 

companiei Petrolina, iar an-

trenor principal este Linos 

Gavriel, antrenor FIBA. Clu-

bul a luat naştere ca o fuzi-

une între cluburile locale EPA 

şi Pezoporikos, ultima fi ind 

de patru ori campioană a Ci-

prului (1973, 1991, 1992, 

1993, 1994). Petrolina AEK 

a câştigat campionatul Ci-

prului de trei ori, în 2013, 

2015 şi 2016 şi are în palma-

res şi două Super Cupe ale 

Ciprului (2013, 2015).

Formaţia din Larnaca es-

te la cea de-a cincea parti-

cipare în cupele europene, 

evoluând până acum în FI-

BA  European  Cup 

(1994-1995), Cupa Korac 

(1995-1996, 2001-2002) şi 

FIBA Europe Cup în sezo-

nul recent încheiat. Anul 

trecut, ciprioţii au întâlnit 

în prima fază a grupelor pe 

Energia Târgu Jiu, pierzând 

ambele jocuri.

Din lotul echipei fac par-

te Primoz Brezec, jucător slo-

ven de 39 de ani cu nouă se-

zoane în NBA, draftat fi ind 

în 2000 de Indiana Pacers. 

În Liga Nord-Americană, a 

mai jucat la Charlotte, De-

troit, Toronto, Philadelphia 

şi Milwaukee, dar şi la Lot-

tomatica Roma şi Krasnye 

Krylya Samara. De aseme-

nea, Dijon Thomson se afl ă 

în lotul ciprioţilor, draftat în 

2005 de Phoenix Suns şi cu 

multe sezoane la echipe pu-

ternice din Europa (Alba Ber-

lin, Azovmash Mariupol, 

Hapoel Ierusalim, Spartak 

St. Petersburg, ASVEL Basket 

Lyon, Nizhny Novgorof sau 

Hapoel Tel Aviv). Petrolina 

îşi poate defi nitiva lotul.

U-BT întâlneşte campioana Ciprului 
în Basketball Champions League
Baschetbaliștii de la U-Bt Cluj şi-au aflat adversarii din Cupele Europene.

CFR Cluj şi Universitatea 

Craiova se anunţă capul 

de afi ş al meciurilor opti-

milor de fi nală din Cupa 

Ligii la fotbal, ediţia 

2016-2017. Tragerea la 

sorţi a avut loc joi.

Meciul dintre CFR Cluj şi 

CS Universitatea Craiova va 

fi  capul de afi ş al optimilor 

de fi nală ale Cupei Ligii la fot-

bal, conform tragerii la sorţi 

efectuate joi la sediul Ligii 

Profesioniste de Fotbal. Me-

ciurile se vor juca într-o sin-

gură manşă, în perioada 8-10 

august, pe terenul primelor 

echipe. Finalista ediţiei 

2015-2016 a competiţiei, Con-

cordia Chiajna, va juca în op-

timi cu Pandurii, în timp ce 

Dinamo o va înfrunta în de-

plasare pe FC Voluntari. Stea-

ua Bucureşti, deţinătoare tro-

feului şi campioana en titre, 

Astra Giurgiu, vor intra în 

competiţie în faza sferturilor 

de fi nală.

Steaua va juca împotriva 

câştigătoarei dintre FC Boto-

şani şi CSMS Iaşi, iar Astra va 

da piept cu FC Voluntari sau 

Dinamo. Steaua şi Dinamo s-ar 

putea întâlni în semifi nale, în 

două manşe. Rezultatele tra-

gerii la sorţi ale fazelor com-

petiţiei: Optimi de fi nală (8-10 

august): FC Voluntari — Dina-

mo Bucureşti; Concordia Chi-

ajna — Pandurii Târgu Jiu; 

CFR Cluj — CS Universitatea 

Craiova; FC Botoşani — CSMS 

Iaşi; Gaz Metan Mediaş — ASA 

Târgu Mureş; Rapid Bucureşti/

ACS Poli Timişoara — FC Vi-

itorul Constanţa. Sferturi de fi -

nală (7-8 septembrie) meci 1: 

CFR Cluj/CS Universitatea Cra-

iova — Gaz Metan Mediaş/

ASA Târgu Mureş; meci 2: As-

tra Giurgiu — FC Voluntari/

Dinamo Bucureşti; meci 3: Ra-

pid Bucureşti (ACS Poli Timi-

şoara)/FC Viitorul Constanţa 

— Concordia Chiajna/Pandu-

rii Târgu Jiu; meci 4: FC Bo-

toşani/CSMS Iaşi — Steaua 

Bucureşti. Semifi nale (21-22 

decembrie, respectiv 1-2 mar-

tie 2017): câştigătoarea meciu-

lui 1 — câştigătoarea meciu-

lui 3; câştigătoarea meciului 2 

— câştigătoarea meciului 4.

Amintim, CFR Cluj a câş-

tigat în sezonul în curs Cupa 

României şi a fost învinsă în 

Supercupă, de Astra Giurgiu. 

CFR Cluj – Universitatea Craiova, 
cap de afiş în Cupa Ligii

Echipa de fotbal 

Universitatea Cluj nu s-a 

înscris în actuala ediţie a 

Ligii a 3-a, unde a retrogra-

dat în acest an şi este în 

pragul dezorganizării. 

Echipa înfi inţată recent, 

sub oblăduirea Primăriei, 

CS Alb Negru, va prelua cel 

mai probabil palmaresului 

lui „U”, care este în patri-

moniul municipalităţii.

Universitatea Cluj, afl ată în 

reorganizare judiciară, nu s-a 

înscris în Liga a 3-a până la 

termenul limită, miercuri sea-

ră şi este aproape de dezorga-

nizare. În aceste condiţii Pri-

măria Cluj-Napoca va rezilia 

probabil contractul cu socie-

tatea lui Florian Walter şi clu-

bul recent înfi inţat CS Alb Ne-

gru va prelua palmaresul. Doar 

că echipa Primăriei nu s-a în-

scris nici ea în Liga a 3-a, ast-

fel că o va lua la drum din Li-

ga a 4-a, competiţie pentru ca-

re înscrierile sunt încă în curs. 

Noua structură, din care fac 

parte universităţile de stat clu-

jene, va fi  manageriată de Ioan 

Ovidiu Sabău, fost jucător şi 

antrenor al Universităţii Cluj. 

În Liga a 3-a s-au înscris în 

schimb Unirea Dej, Sănătatea 

Cluj şi Unirea Jucu.

Punct de cotitură 
pentru „U” Cluj
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