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Decizie importantă a judecătorilor europeni privind vaccinurile
Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene (CJUE) a decis că tri-
bunalele pot considera că une-
le vaccinuri au reprezentat ca-
uza unei boli, chiar şi în lipsa 
unor dovezi ştiinţifi ce care să 
confi rme legătura dintre vaccin 
şi boală, informează CNN Ne-
ws. Curtea a luat o decizie în 
privinţa persoanelor care se de-
clară victime ale unui incident 
medical cu vaccinuri şi care în-
cearcă să obţină compensaţii din 
partea companiilor farmaceuti-
ce ce au fabricat vaccinurile, 
conform Le Monde.

Această decizie va creşte şan-
sele obţinerii unei indemnizaţii din 
partea companiilor farmaceutice.

Conform magistraţilor din Lu-
xemburg, chiar şi în absenţa con-
sensului ştiinţifi c, judecătorii ar 
putea lua în considerare „anumi-
te elemente invocate de solicitant” 
ce constituie „indicii grave, preci-
se şi concordante” pentru ”a sta-
bili existenţa unui efect secundar 
al vaccinului şi al unei legături în-
tre acesta şi maladia provocată”.

Decizia CJUE are la origine ca-
zul unui cetăţean francez, cunos-
cut drept J.W., ce a fost vaccinat 

împotriva hepatitei de tip B în 1998 
şi a dezvoltat scleroză multiplă un 
an mai târziu. Scleroza multiplă 
este o afecţiune neurologică în ca-
re sistemul imunitar atacă creie-
rul şi măduva spinării. Boala afec-
tează ţesutul nervos şi cauzează 
o serie largă de simptome, de la 
probleme de vedere la paralizie. 
J.W. a decedat în anul 2011.

În 2006, J.W. a dat în judecată 
compania farmaceutică Sanofi  
Pasteur, ce a produs vaccinul.

Cazul său a fost judecat în fa-
ţa Curţii de Apel din Franţa, ce a 
decis anterior că nu există nici o 

dovadă ştiinţifi că care să susţină 
o posibilă legătură între vaccinul 
împotriva hepatitei de tip B şi scle-
roza multiplă a bărbatului.

Decizia a fost revocată, şi po-
trivit CJUE, ”proximitatea tempo-
rală între administrarea unui vac-
cin şi apariţia unei maladii, absen-
ţa antecedentelor medicale perso-
nale şi ale familiei, precum şi exis-
tenţa unui număr semnifi cativ ale 
unor cazuri ale acestei maladii în 
urma unor vaccinări pot constitui 
dovezi sufi ciente pentru a stabili 
o dovadă”, chiar şi în absenţa unui 
consens ştiinţifi c.

Expoziție de Ziua Universală 
a iei: Cămașa de Mărgău

Vineri, ora 13.00
Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Procesul după Franz Kafka
Duminică, ora 19.00

Teatrul Naţional „Lucian Blaga“

CJ Cluj recunoaşte: milioane de euro 
luate din buzunarul clujenilor

Metoda neinvazivă care 
înlocuiește mamografia clasică

Consiliul Judeţean Cluj trebuie să returneze 51,5 milioane 
de lei (11,5 milioane de euro) reprezentând cheltuieli 
neeligibile la proiectul Centrului de Deşeuri. Pagina 5

Dr. Petre Mureşan expune avantajele 
„aparatului miraculos” care înlocuieşte metoda 
clasică a depistării cancerului. Pagina 4
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Cine este clujeanul care 
şi-a comandat un Aston Martin ?

Fiul unui om de afaceri foarte 
influent și bogat își cumpără o 
mașină pe măsură. E singura 
din România. Pagina 7
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Strada Radu Gyr, „legionară” şi nu prea
Primăria a renunțat la proiectul de schimbare a numelui străzii. Pagina 3
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

METEO

180/250C
Variabil

150/300C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

18°/27° Variabil

18°/25° Înnorat

17°/23° Înnorat

17°/25° Înnorat

17°/31° Ploaie

17°/31° Înnorat

16°/28° Variabil

15°/30° Variabil
17°/24° Înnorat

13°/20° Înnorat

16°/23° Variabil

12°/19° Înnorat

15°/28° Înnorat

12°/23° Înnorat

13°/26° Variabil

12°/23° Înnorat
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

23 iunie

1668: S-a născut istoricul și fi -
losoful italian Giovanni Batista 
Vico. (m. 23 ian. 1744)

1834: S-a născut Alexandru 
Odobescu, scriitor și istoric, 
membru titular al Societăţii 
Academice Române. (m. 10 
nov. 1895)

1910: S-a născut dramaturgul 
francez Jean Anouilh. 

24 iunie

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

1901: Prima expoziţie de pic-
tură a spaniolului Pablo 
Picasso, la Paris.

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

25 iunie

1894: S-a născut inginerul și fi zi-
cianul german, de origine româ-
nă, Hermann Oberth, considerat 
părintele aeronauticii, membru 
post-mortem al Academiei 
Române (m. 28 dec. 1980)

1903: S-a născut scriitorul și 
publicistul britanic George 
Orwell. (m. 21 ian. 1950)

1951: Canalul de televiziune 
„CBS” din New York a inaugu-
rat prima transmisie comerci-
ală TV color.

180/290C
Variabil
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CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

17°/28° Ploaie

16°/30° Înnorat

18°/27° Înnorat

15°/28° Înnorat
16°/27° Înnorat

14°/19° Înnorat

17°/24° Înnorat

13°/21° Ploaie
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Memorandul românilor din 
Transilvania – 125 de ani
18 mai – 9 iulie 2017
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei găzduieşte expo-
ziţia Memorandul românilor 
din Transilvania – 125 de ani 
cu scopul de a aniversa împli-
nirea a 125 de ani de la înce-
putul mişcării memorandiste a 
românilor din Transilvania, o 
dată cu plecarea la Viena a u-
nei impresionante delegaţii 
conduse de Dr. Ioan Raţiu şi 
depunerea Memorandului la 
Cancelaria imperială în data 
de 28 mai 1892.

Expoziţie Victor Hagea
8 iunie – 2 iulie 2017
Ora: 10:00 – 17:00
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
În opera sa, artistul porneşte 
de la realitate şi datele ei ca 
apoi, prin combinaţia elemen-
telor realului unde oamenii de 
azi iau locul eroilor mitologici, 
să treacă dincolo de latura ei 
fizică într-o altă dimensiune, 
ce s-ar putea numi suprareali-
tatea ei. Acest joc al compo-
nentelor realului deschide o 
poartă spre factorul invizibil 
ce stă în spatele scenei pre-
cum un regizor.

Expozitia Viitorul in 3D 
Printing
9 iunie – 23 iunie 2017
Ora: 10:00 – 17:00
Muzeul Naţional de Istorie 
al Transilvaniei
Expoziţia Viitorul în 3D Printing, 
primul eveniment din România 
dedicat tehnologiei imprimării 
tridimensionale.
Peste 30 exponate, un exos-
chelet printat 3D, Sculptura 
Bloom, un braţ robotic precum 
şi castelul Bran realizat în tota-
litate cu ajutorul creionului 
3Doodler, imprimante 3D şi al-
te minunăţii vor putea fi  admi-
rate începând cu 9 iunie în 
Cluj, în cadrul primului eveni-
ment din România dedicat teh-
nologiei imprimării tridimensi-
onale.Vor fi  reprezentate trei 
sectoare cheie în care tehnolo-
gia imprimarii 3D generează 
inovaţie – sectorul industrial, 
medical şi industriile creative. 
Expoziţia include şi o serie de 
lucrari ale artiştilor nominali-
zaţi la premiile STARTS 2016, 
lucrări care exemplifi că poziţia 
Comisiei Europene în ceea ce 
priveşte dezvoltarea capacităţii 
de inovare la intersecţia dintre 
arte, ştiinţe şi noi tehnologii.

Expoziţia Hans 
Mattis-Teutsch. Sub 
semnul avangardei.
22 iunie – 30 iulie 2017
Ora: 10:00 – 17:00
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Expoziţia „Hans 
Mattis-Teutsch. Sub semnul 
avangardei“ reuneşte o se-
lecţie semnificativă de lu-
crări de artă plastică (pictu-
ră de şevalet, linogravură, 
acuarelă, pastel şi statuarie 
mică) semnate Hans 
Mattis-Teutsch (1884-1960) 
– personalitate complexă şi 
polivalentă (pictor, grafici-
an, sculptor, teoretician al 
artei şi poet), reprezentati-
vă pentru avangarda artisti-
că din spaţiul Europei 
Centrale –, provenite din co-
lecţiile patrimoniale ale mu-
zeelor de artă din Braşov şi 
Cluj-Napoca.
Lucrările expuse ilustrează 
etapele stilistice parcurse de 
creaţia lui Mattis-Teutsch în-
tre anii 1917-1932, perioa-
dă de maximă creativitate 
în care artistul a fost o pre-
zenţă activă în cadrul mişcă-
rii de avangardă din 
Ungaria („MA“; 
1917-1918), Germania 
(„Der Sturm“; 1921-1925) 
şi România 
(„Contimporanul“, 
„Integral“; 1924-1925), ele 
relevând, totodată, legături-
le şi interconexiunile cu re-

prezentanţii avangardei artisti-
ce europene (Wassily 
Kandinsky, Franz Marc, „Der 
Sturm”).

Vineri
Vernisaj Expoziţie de ZIUA 
Universală A IEI: 
Cămaşa de Mărgău
Ora 13:00 – 14:30
Muzeul Etnografi c al Transilvaniei
Este foarte rar ca un muzeu să 
posede o colecţie atât de mare 
– peste 350 de exemplare –
dintr-un singur tip de artefact 
şi dintr-o singură comună. O a-
semenea situaţie face posibilă 
o analiză aprofundată a bogă-
ţiei stilistice, a evoluţiei struc-
turale, a decorului, a tehnicilor 
de ornamentare întâlnite la 
somptuoasa cămaşă mărgăoa-
nă. În acelaşi timp, expoziţia 
constituie un omagiu adus fe-
telor şi femeilor de odinioară, 
care – creând aceste piese de 
mare diversitate decorativă şi 
înaltă valoare artistică – au 
generat un fond inestimabil de 
modele pentru creatoarele 
contemporane dornice să se 
conecteze la fluxul creator al 
artei tradiţionale.

Muzeul Păpuşilor
Ora 10:00
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
În cadrul expoziţiei vor fi expu-
se păpuşi şi decoruri din premi-
erele stagiunii 2016/2017: 
Micul Prinţ, Fata babei şi fata 

moşneagului, Pinocchio şi La 
porunca ştiucii. De asemenea, 
vor putea fi admirate păpuşi 
şi decoruri din spectacole pre-
cum Răţuşca cea urâtă, 
Hansel şi Gretel sau 
Bubocska.
Expoziţia va fi deschisă până 
duminică, 2 iulie 2017, pro-
gramul de vizitare fiind de 
miercuri până duminică, între 
orele 10 – 17

Sâmbătă
Dalida – Franta
Ora 14:00 – 16:00
Cinema Florin Piersic Cluj 
Film biografic bazat pe viaţa 
legendarei cântăreţe Dalida. 
Născută în Cairo, a devenit ce-
lebră în anii ’50, cântând în 
franceză, spaniolă, arabă, 
ebraică, germană şi italiană.

Duminică
Procesul după Franz Kafk a
Ora 19:00 – 20:30
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
PROCESUL lui Kafka este ase-
menea unui vis. În ciuda ima-
ginii sumbre cu care tindem să 
îl asociem, Kafka a fost un vi-
sător, iar operele lui poartă în 
sine aceeaşi substanţă a visu-
lui, de la structură până la 
stranietatea imaginilor, sune-
telor, ideilor şi emoţiilor pe ca-
re le vehiculează. Scrierile sale 
imită până la ridicol nebunia 
iraţională şi înspăimântătoare 
a acestui univers nocturn în 
mişcare pe care îl numim vis.

Filarmonica de Stat „Transilvania“ vă invi-
tă vineri, 23 iunie, de la ora 19, la concer-
tul extraordinar care va închide stagiunea 
2016-2017. Concertul va fi dirijat de tână-
rul Gabriel Bebeşelea, iar pe scena 
Colegiului Academic revine renumitul pia-
nist Robert Levin.
În 1899, George Enescu compunea, la Paris, 
Pastorale-Fantaisie pour petit orchestre, inter-
pretată în primă audiţie absolută în același 
an. A fost prima și ultima dată când această 
lucrare a fost cântată în timpul vieţii lui Enescu 
și, de altfel, într-un concert public. Vineri, 23 
iunie, de la ora 19, Orchestra Filarmonicii de 
Stat „Transilvania” va interpreta, sub conduce-
rea dirijorului Gabriel Bebeșelea, prima audi-
ţie modernă a acestei lucrări.
Un amestec fascinant de jazz, muzică rock și 
muzică contemporană, Concertul pentru pian 
Chiavi in mano a fost compus pentru și dedicat 
de Yehudi Wyner pianistului american Robert 
Levin, care-l va interpreta la Cluj în primă au-
diţie românească.
Simfonia nr. 1 în Mi bemol major de Enescu, 
compusă în 1905, dezvăluie infl uenţa enor-
mă pe care studiile de la Viena și Paris le-au 
avut în defi nirea stilului original al compozi-
torului român.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Concert extraordinar de închidere a stagiunii 2016-2017

Unde mergem în weekend?

Viineri S
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Primăria Cluj-Napoca 

vroia schimbarea denu-

mirii străzii la solicita-

rea MAI, având în vedere 

că, în opinia ministeru-

lui, strada poartă numele 

unui fost comandant 

legionar.

„Am retras de pe ordinea 

de zi punctul 31 care îl vizea-

ză pe Radu Gyr şi denumirea 

străzii aferente. De ce? Acest 

punct este pe ordinea de zi 

ca urmare a solicitării MAI şi 

Prefecturii Cluj în conformi-

tate cu solicitările pe care ei 

le-au avut în vedere. Până în 

acest moment, pe masa mea 

au fost adunate peste 6.000 

de solicitări de analiză şi res-

pingere a acestui punct. Nu 

pot fi  nepăsător şi să mă pre-

fac că nu există o preocupa-

re reală a societăţii civile cu 

privire la acest punct. Con-

form prevederilor legale, voi 

proceda la retragerea de pe 

ordinea de zi, voi adresa so-

licitări ofi ciale şi altor insti-

tuţii ale statului pentru a cu-

noaşte un punct de vedere. 

În urma acestor puncte de ve-

dere pe care le voi primi, voi 

decide dacă voi mai reveni în 

Consiliul Local sau voi renun-

ţa la a propune Consiliului 

Local pe viitor schimbarea 

denumirii străzii. Pe baza pre-

cizărilor societăţii civile, tre-

buie o atenţie suplimentară 

pe acest punct, cu echilibru, 

cu dezbatere, cu analiză, calm, 

fără patimă”, a spus Boc în 

debutul şedinţei.

Decizia a fost aplaudă de 

cei prezenţi în sală.

Petiţii peste petiţii
Cel puţin două fundaţii au 

cerut joi dimineaţă Primăriei 

Cluj-Napoca să renunţe la in-

tenţia de a schimba denumi-

rea străzii Radu Gyr. Strada 

Radu Gyr ar fi  urmat să poar-

te numele artistului maghiar 

"Szervatiusz Jeno". Szerva-

tiusz Jeno (1903 – 1983) a fost 

un sculptor clujean care, da-

torită meritelor sale, a fost re-

compensat, după retrospecti-

va din 1964 de la Bucureşti 

cu titlu de «artist emerit» şi 

cu «premiul de stat».

Fundaţia Ion Gavrilă Ogo-

ranu, înfi inţată de luptători 

anticomunişti şi urmaşi ai 

acestora,s-a arătat indignată 

de proiectul de hotărâre prin 

care ar urma să fi  schimbată 

denumirea străzii Radu Gyr 

în urma solicitării Ministeru-

lui Afacerilor Interne şi inter-

venţiei Institutului Naţional 

pentru Studiul Holocaustului 

în România „Ellie Wiesel”, in-

tervenţie pe care o consideră 

„abuzivă si neîntemeiată”.

„Poetul Radu Gyr a intrat 

deja în conştiinţa naţională 

ca «poet al pătimirii» în în-

chisorile comuniste. Opera 

poetulului Radu Gyr are o 

valoare artistică incontesta-

bilă, confi rmată şi prin fap-

tul că poetul a fost de mai 

multe ori laureat al Societă-

ţii Scriitorilor Români, Insti-

tutului pentru Literatură şi 

Academiei Române. Dar poa-

te cea mai importantă con-

tribuţie a operei lui Radu Gyr 

este suportul moral consti-

tuit de poeziile sale pentru 

mii şi mii de deţinuţi poli-

tici”, susţine în petiţie Cori-

olan Baciu, preşedintele Fun-

daţiei Ion Gavrilă Ogoranu.

Decizie imorală?

Baciu atrage atenţia prima-

rului Emil Boc şi consilierilor 

locali că măsura de înlocuire 

a numelui poetului Radu Gyr 

acordat străzii din Cluj-Napo-

ca „se afl ă în contradicţie fl a-

grantă cu un act normativ re-

cent adoptat de Parlament şi 

promulgat de preşedintele Kla-

us Iohannis”.

„Este vorba de Legea nr.127 

din 30 mai 2017 pentru insti-

tuirea Zilei naţionale de cin-

stire a martirilor din temniţe-

le comuniste, în a cărei expu-

nere de motive, poetul Radu 

Gyr este menţionat, alături de 

Iuliu Maniu, Nicolae Stein-

hardt, Tertulian Langa, Ri-

chard Wurmbrandt şi alte nu-

me mari, ca unul dintre mar-

tirii închisorilor politice co-

muniste cărora le este închi-

nată această zi. Este evident 

că retragerea numelui lui Ra-

du Gyr acordat străzii din Cluj, 

sub acuzaţia de a fi  fost «cri-

minal de război», contravine 

fl agrant actului normativ sus 

menţionat”, mai spune preşe-

dintele Fundaţiei Ion Gavrilă 

Ogoranu.

Petiţia a strâns aproxima-

tiv 5.000 de semnături.

La rândul ei, Fundaţia Pro-

fesor George Manu consideră 

schimbarea denumirii străzii Ra-

du Gyr ca fi ind „atât imorală 

cât şi lipsită de temei juridic”.

„Nu veţi decide o simplă 

schimbare de nume, veţi de-

cide dacă prin votul dumnea-

voastră veţi alege să legitimaţi 

hotărârile abuzive luate în 1945 

de către Tribunalul Poporului, 

dirijat de ocupanţii bolşevici, 

sau veţi alege demnitatea na-

ţională, dreptul neamului nos-

tru de a-şi cinsti eroii, marti-

rii şi mucenicii. Radu Gyr, po-

etul care l-a coborât pe Iisus 

în temniţele comuniste, a în-

durat 16 ani de detenţie pen-

tru crezul său. Umilit, batjo-

corit, scos din istorie şi din 

memoria neamului său de că-

tre bolşevicii care s-au făcut 

stăpâni pe ţara noastră, mare-

le poet a fost condamnat la pa-

chet cu alţi eroi şi intelectuali 

de marcă în «lotul ziariştilor 

naţionalişti», acuzaţi de crime 

de război”, spune şi Cezarina 

Condurache, preşedinte Fun-

daţia Profesor George Manu.

Ea aminteşte că şi Mitro-

politul Bartolomeu Anania a 

fost "coleg de suferinţă şi 

pătimire cu Radu Gyr" şi că 

nu este posibil ca după 44 

de ani de comunism şi încă 

27 de ani de libertate, auto-

rităţile statului român „îl stig-

matizează şi reincriminează 

pe Radu Gyr".

Strada Radu Gyr, „legionară” şi nu prea
Primarul Emil Boc a decis, joi, să retragă de pe ordinea de zi a Consiliului Local proiectul de hotărâre 
privind schimbarea denumirii străzii Radu Gyr.

Primăria Cluj-Napoca vroia schimbarea denumirii străzii Radu Gyr la solicitarea MAI

„Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de 
săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii și 
de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, 
parcuri sau altor locuri publice.” (OUG 31/2002)

Ce spune legea:

„În timpul scurtei coguvernări legionare în cadrul regimului 
antonescian (septembrie 1940 – ianuarie 1941), Radu Gyr 
(pseudonimul literar al lui Radu Demetrescu) a fost coman-
dant legionar și director general al teatrelor. Propunem în-
locuirea denumirii «strada Radu Gyr» cu denumirea strada 
«Szervatiusz Jeno», denumire care a fost atribuită unei 
străzi proiectate în documentaţia de urbanism PUZ – 
Gheorgheni Est – Cartodrom – ansamblul imobiliar pentru 
MapN, dar care între timp a fost schimbată”, se arată în re-
feratul de aprobare a proiectului.

Cum s-a justificat Primăria

Drumul 

Floreşti-Grigorescu se 

pare că nu mai este pe 

placul primarului Emil 

Boc asta deşi a fost inau-

gurat şi se circulă pe el 

de cel puţin patru ani.

Inaugurat ca o aşa zisă 

centură de nord a Floreştiu-

lui, drumul în lungime de 9 

kilometri dă mari bătăi de 

cap clujenilor care locuiesc 

pe strada Donath din Grigo-

rescu. Săptămânal, clujenii 

care locuiesc pe strada Do-

nath se plâng de traficul in-

fernal şi de ambuteiajele ca-

re se formează la capătul 

cartierului Grigorescu.

„Acea centură nu este 

făcută de Primăria munici-

piului Cluj-Napoca şi nu 

avem nicio legătură cu ea. 

Este un drum pe care Pri-

măria Floreşti l-a amenjat 

într-o formă sau alta, noi 

pur şi simplu ne-am trezit 

cu acel drum la capătul Gri-

gorescu. Nu a fost gândit 

de către noi şi este un drum 

care vine practic şi e amen-

jat de către Floreşti. Ne 

vom uita cu maximă aten-

ţie la ce se întâmplă în acea 

zonă întrucât cetăţenii din 

Grigorescu sunt serios afec-

taţi de situaţia de acolo. 

Este o zonă şi în extravila-

nul municipiului Cluj-Na-

poca care este în continu-

are acelei centuri care vi-

ne din Floreşti. Nu îi spun 

centură pentru că nu este 

centură, nu a fost gândită, 

nu a fost concepută ca o 

centură”, a declarat prima-

rul Emil Boc, joi, la o emi-

siune la radio.

În urmă cu câţiva ani, în 

lipsa unei alte soluţii, auto-

rităţile din Floreşti au decis 

să transforme un drum de 

exploatare destinat agricul-

torilor, în variantă ocolitoa-

re. Drumul porneşte de la 

capătul cartierului Grigores-

cu, traversează barajul din 

Floreşti şi iese în sensul gi-

ratoriu de la intersecţia DN1 

cu strada Eroilor.

„Nu ştiu ce are de gând 

Primăria Floreşti să facă cu 

acel drum. Noi nu am avut 

acolo în vedere o centură 

ocolitoare. Situaţia celor din 

Grigorescu este cunoscută, 

nu mai putem aglomera tra-

ficul pe Donath. Ne-am tre-

zit cu această situaţie în ur-

ma amenajării de către Flo-

reşti a acelui drum”, a mai 

spus Boc.

Primarul Clujului a mai 

declarat că o mini centură 

va fi construită în spatele 

mall-ului din Floreşti.

„Cu Floreşti colaborăm 

acum la realizarea unei mi-

ni centuri. Floreşti urmează 

să realizeze o centură care 

vine prin spatele centrelor 

comerciale şi ajunge în Va-

lea Gârbăului, iar de acolo 

1,8 kilometri aparţin Primă-

riei Cluj, la capăt la Bucium. 

Noi deja lucrăm la cei 1,8 

kilometri de a-i amenaja la 

standardele de circulaţie, ast-

fel încât atunci când Floreş-

tiul va termina partea sa de 

centură, să fi e o alternativă 

la intrarea în Cluj. Partea din 

Grigorescu nu este o centu-

ră, este un drum utilizat din 

cauza aglomeraţiei de pe 

DN1”, a conchis Boc.

Centura care nu e centură sau cum să te saturi 
de un drum inaugurat în urmă cu 4 ani
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În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

LUNI, 26 IUNIE 2017
Între orele 09:00-17:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. C.A. Rosseti; str. Ion Andreescu; str. Tăietura Turcului între 

nr. 18 și str. Romulus Vuia; str. Povârnișului; str. Zefi rului; str. N. Pătrașcu; Aleea Muzeului 
Etnografi c; str. Brizei; str. Mistralului; str. Rarău – parţial; str. Rahovei; str. Gruia; str. Șerpuitoare; 
str. Costache Negruzzi; str. Tyokodi Arpad; str. Dornei; str. Augustin Bunea; str. Călărașilor; 
str. Cetăţii; str. Baia Mare; str. Lăpușului; str. Miron Costin; str. Migdalului; str. 11 Octombrie; 
str. 16 Februarie; str. Crișan (parţial); str. Mecanicilor (parţial); str. Conductorilor; str. Emil 
Racoviţă (parţial); str. Vânătorului; str. Vântului; str. Povârnișului; str. Mistralului; str. Bradului; 
str. Romulus Vuia (parţial); str. Carpati (parţial); str. Magaziei (parţial); str. Lemnului; str. 
Tudor Vladimirescu (parţial); str. Molidului; str. Cedrului; str. Lombului; str. Partizanilor; str. 
Pintenului între str. Partizanilor și str. Vlădeasa; str. Sălajului; str. Stănescu Popa (parţial); 
str. Leonard Mociulski; str. Giordano Bruno între str. Spicului și str. Dâmbul Rotund; str. 
Busuiocului între str. Partizanilor și str. Vulpii; str. Vulpii; str. Sitarilor între str. Partizanilor și 
str. Sitarilor nr. 11; str. Spinoasă între str. Partizanilor și str. Spinoasă nr. 21; str. Spicului între 
str. Giordano Bruno și str. Spicului nr. 23; str. Dâmbul Rotund; str. Emil Gârleanu; str. Al. 
Odobescu; str. Sanatorului între str. Doinei și str. Cucului; str. Vișinilor; str. Izvorului;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

ADVERTORIAL

Boala celiacă sau intole-

ranţa la gluten este o 

afecţiune autoimună 

declanşată de ingestia 

de gluten (proteina din 

grâu, secară şi orz 

numită gliadină) la indi-

vizi predispuşi genetic 

şi nu numai.

În primul rând intoleran-

ţa la gluten sau boala celi-

acă este o boala care afec-

tează absorbţia macro şi mi-

cronutrienţilor din alimen-

taţie. În cea mai mare par-

te este afectată absorbţia li-

pidelor, aşa se explică o ma-

re parte din simptome cum 

ar fi: dureri abdominale, 

crampe abdominale, diare-

ea, scăderea ponderală, fla-

tulenţa, meteorism (balona-

re), erupţii cutanate şi der-

matita. În boala celiacă au 

de suferit şi vitaminele li-

posolubile, astfel poate apă-

rea anemia feripriva din ca-

uza malabsorbţiei de Fe şi 

vit. B12. Aportul suficient 

de carne roşie, ne poate aju-

ta la umplerea rezervelor 

din organism, asta se întâm-

plă doar atunci când am eli-

minat toate produsele care 

conţin sau pot să conţină 

gluten.

La suspiciunea de boa-

la celiacă, este recomandat 

evitarea tuturor produse-

lor cu gluten, asta din pă-

cate se dovedeşte a fi mult 

mai greu de realizat, deoa-

rece în afara produselor de 

panificaţie şi patiserie exis-

tă o gamă foarte largă de 

alimente care au gluten în 

compoziţie. De exemplu: 

ketchup, muştar, condimen-

te, supe tip plic, dulciuri, 

aditivi alimentari, supli-

mente alimentare, medica-

mente, bere, gin, vodcă, 

wisky dar şi o mare parte 

din mezeluri şi produse din 

carne.

Din această cauză este 

foarte important să ştim ce 

cumpărăm, de unde putem 

să ne aprovizionăm alimen-

tele cu încredere, deoarece 

la o persoană care suferă de 

boala celiacă, ingestia glu-

tenului chiar şi în cantităţi 

nesemnificative poate duce 

la o stare de rău şi discon-

fort digestiv care persistă zi-

le întregi.

Intoleranţa la gluten poa-

te debuta la orice vârstă, 

prevalenţa este destul de 

mare când în familie deja 

există persoane cu boala ce-

liacă din cauza predispozi-

ţiei genetice. Astfel la apa-

riţia simptomelor mai sus 

menţionate după ingestia 

produselor cu gluten, este 

recomandat un consult me-

dical. Diagnosticul se pune 

după analize de laborator şi 

examen histopatologic.

Intoleranţa la gluten es-

te o boală care va fi alături 

de noi toată viaţa. Singurul 

tratament este eliminarea în 

totalitate a produselor cu 

conţinut de gluten, astfel în-

cetarea simptomelor şi a ma-

labsorbţiei. Diagosticul în-

totdeauna este dat de medi-

cul de specialitate, deoare-

ce simptomele intoleranţei 

la gluten pot fi confundate 

cu alte probleme al tractu-

lui digestiv.

Noua gamă de produse 

Petry, nu se adresează ex-

clusiv persoanelor care au 

intoleranţă la gluten sau lac-

toză, tuturor persoanelor ca-

re doresc să consume carne 

care provine din animale să-

nătoase, crescute local, pro-

duse fără coloranţi şi poten-

ţiatori de aromă.

Nagy Bea Dietetician, 
Specialist în Nutriţie 
clinică şi comunitară

Glutenul ascuns 
din alimentaţia de zi cu zi

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Angiotermograful nu 

iradiază şi nu comprimă 

sânul, evitându-se astfel 

cea mai neplăcută parte 

a clasicei mamografii.

Din păcate însă, în Ro-

mânia prea puţine lucruri 

se ştiu despre acest aparat 

revoluţionar. Dr. Petre Mu-

reşan, medic primar medi-

cină generală, cu competen-

ţe în ultrasonografie gene-

rală, în homeopatie şi acu-

punctură a studiat îndelung 

angiotermografia dinamică. 

Care sunt afecţiunile cele 

mai dese cu care clujenii i 

se adresează medicului clu-

jean şi cât de eficientă este 

această metodă de diagnos-

ticare?

Reporter: Ce face concret 
acest aparat?

Dr. Petre Mureşan: An-

giotermograful este apara-

tul pentru scanarea numită 

angiotermografie dinamică, 

este o metodă de investiga-

re a cancerului de sân no-

uă, revoluţionară în sensul 

că nu iradiază, nu compri-

mă sânul şi nu traumatizea-

ză. Problema neplăcerilor 

pe care le resimt femeile la 

o mamografie, în acest caz 

este eliminată. Este foarte 

bun în depistarea canceru-

lui de sân şi merge pe prin-

cipiul depistării modificării 

vaselor de sânge. Se ştie în 

medicină, la ora actuală, că 

acolo unde apare o tumoră, 

un cancer, apar vase sangu-

ine suplimentare, necesare 

pentru a hrăni tumora. Şi-a 

dovedit eficienţa, am desco-

perit multe cazuri de can-

cer de sân cu acest aparat 

care au fost tratate prin me-

tode oncologice, operate, dar 

am descoperit nu doar can-

cere, ci şi alte probleme ca-

re trebuie urmărite, de exem-

plu noduli de natură benig-

nă şi nu numai.

De ce există acest aparat 
doar la Cluj?

Nu ştiu de ce există doar 

la Cluj, trebuie întrebaţi şi 

alţi medici...

Eu am participat la mul-

te congrese, am încercat să 

aduc cele mai noi şi neinva-

zive metode de depistare a 

cancerului de sân şi am des-

coperit această metodă. Mai 

mult, am investit în această 

metodă. La ora actuală sunt 

mai multe centre în lume ca-

re folosesc acest aparat in-

ventat de către doi profesori 

italieni. Sunt clinici în Italia 

care îl folosesc, dar şi în al-

te ţări. Mai trebuie spus că 

pentru a putea folosi acest 

aparat am făcut cursuri di-

rect cu inventatorii. Cel mai 

bine pot să te înveţe cum să 

foloseşti acest aparat cei ca-

re l-au inventat.

Ce clinici pot să folosească 
un astfel de aparat?

Orice clinică ce se ocupă 

de examinarea sânului, cli-

nici de radiologie, de onco-

logie, de ginecologie, toţi cei 

care abordează examinarea 

sânului.

Cu ce afecţiuni vi se 
adresează oamenii?

Pacienţii se prezintă cu 

spondiloze, dureri de cap, 

vertij, în general boli de-

generative. Ne orientăm 

spre tratamentele naturis-

te considerând că sunt foar-

te bune pentru că nu au 

contraindicaţii, efecte se-

cundare, pot fi aplicate îm-

preună cu orice alt trata-

ment pe care îl are omul, 

pot fi aplicate în orice si-

tuaţii. De exemplu, în tra-

tamentele de recuperare se 

foloseşte mult fizioterapia, 

dar aceasta nu poate fi fo-

losită în foarte multe situ-

aţii: în cazul unui cancer, 

în caz de tensiune sau da-

că ai puţin VSH- ul cres-

cut, nu mai poţi face fizio-

terapie. Tratamentele noas-

tre au acest avantaj uriaş 

că nu au contraindicaţii şi 

efecte secundare.

„Neplăcerile cauzate 
de mamografia clasică 
pot fi eliminate”
Aparatul care depistează o serie de afecţiuni, 
inclusiv cancerul, există la Cluj de câţiva ani.

Tehnologia numită angiotermografi e dina-
mică (DATG) este o metodă rapidă, complet 
neinvazivă, poate fi  folosită la orice vârstă, 
în orice situaţie, chiar și la gravide, este 
foarte ușor suportată de către pacient, nu-l 

incomodează și nu-l deranjează cu nimic. 
Este o metodă complet nedureroasă, nu ira-
diază, nu produce efecte chimice asupra or-
ganismului uman și poate fi  repetată ori de 
câte ori este nevoie, fără efecte adverse.

DATG, o metodă nedureroasă și care nu iradiază 

PETRE MUREŞAN | medic primar medicină 
generală

 „Ne orientăm spre tratamentele naturiste 
considerând că sunt foarte bune pentru că 
nu au contraindicaţii, efecte secundare, pot 
fi aplicate împreună cu orice alt tratament 
pe care îl are omul, pot fi aplicate în orice 
situaţii.(...) Tratamentele noastre au acest 
avantaj uriaş că nu au contraindicaţii şi 
efecte secundare.
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Centrul de Deşeuri, în 

prezent o ruină, a ajuns 

să coste 101 milioane de 

euro. După falimente 

răsunătoare, licitaţii 

anulate, „lucrări malefi-

ce” şi bani publici sifo-

naţi pe construcţii ima-

ginare, în 6 ani de zile 

valoarea investiţiei a 

crescut de mai bine de 

patru ori. În total. 

Consiliul Judeţean Cluj 

trebuie să returneze 51,5 

milioane de lei (11,5 

milioane de euro) repre-

zentând cheltuieli neeli-

gibile la proiectul 

Centrului de Deşeuri.

„Pentru sumele rambur-

sate în cadrul proiectului 

«Sistem de Management In-

tegrat al Deşeurilor în jude-

ţul Cluj», Consiliul Judeţean 

Cluj a figurat în evidenţele 

Autorităţii de Management 

pentru POS Mediu cu o va-

loare totală a creanţelor bu-

getare în sumă de 

19.574.768,93 lei (aproxi-

mativ 4,4 milioane euro). 

Această sumă a fost recupe-

rată pe parcursul implemen-

tării proiectului, atât din su-

mele solicitate ulterior la 

rambursare de către benefi-

ciar, cât şi prin plată volun-

tară”, se arată într-o infor-

mare trimisă de Ministerul 

Fondurilor Europene la so-

licitarea Monitorul de Cluj.

Dovada
Monitorul de Cluj a cerut 

de la Consiliul Judeţean in-

formaţii cu privire la surse-

le din care instituţia achitat 

19,5 milioane către AM POS 

Mediu, iar răspunsul ne dă 

dreptate. Aşa cum am anti-

cipat, banii au fost luaţi bu-

getul propriu al judeţului, 

cu alte cuvinte din buzuna-

rul clujenilor.

"Consiliul Judeţean Cluj 

a achitat către AM POS Me-

diu suma de 19,5 milioane 

lei prin plăţi efectuate din 

cadrul bugetului judeţului 

Cluj aferent anului 2016, re-

spectiv din cadrul capitolu-

lui «Protecţia Mediului», şi 

prin deduceri operate de că-

tre finanţator la nivelul ce-

rerilor de rambursare. Men-

ţionăm faptul că suma sus 

menţionată înglobează va-

loarea de 18,8 milioane lei 

ce a fost returnată către AM 

POS Mediu în baza proce-

selor verbale de constatare 

a neregulilor şi de stabilire 

a creanţelor bugetare emise 

de către finanţator ca urma-

re a lucrărilor neconforme 

executate de fostul antrepre-

nor şi certificate la plată de 

către fostul inginer în cadrul 

acordului contractual ce vi-

za construirea Centrului de 

Management Integrat al De-

şeurilor în judeţul Cluj", se 

arată într-un răspuns al Con-

siliului Judeţean la solicita-

rea Monitorul de Cluj.

Ancheta DNA 
care nu mai vine

De asemenea, echipa de 

implementare a proiectului 

Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor (C-

MID) a stabilit şi cu cât a 

fost păgubit bugetul judeţu-

lui Cluj după 6 ani de “lu-

crări malefice”.

"Prin returnarea contra-

valorii lucrărilor neconfor-

me decontate către AM POS 

Mediu (finanţator), acestea 

au devenit prejudiciu cert 

şi constituie parte a plân-

gerii către Direcţia Naţio-

nală Anticorupţie – Seviciul 

Teritorial Cluj. Prin aceeaşi 

plângere, judeţul Cluj s-a 

constituit parte civilă vătă-

mată cu suma de 18,8 mi-

lioane lei", mai transmite 

instituţia.

Proiectul Sistem de Ma-

nagement Integrat al Deşe-

urilor (SMID) a fost auditat 

de către Curtea de Conturi 

a României în 2015 şi 2016. 

Raportul de audit a confir-

mat aceste prejudicii şi s-a 

stabilit necesitatea returnă-

rii sumelor plătite pentru lu-

crări neconforme executate 

de către fostul antreprenor 

Atzwanger SPA.

Auditul vorbeşte inclusiv 

de fapte de natură penală, 

dar şi de managementul de-

fectuos al echipei de imple-

mentare, management care a 

dus la “stabilirea unor con-

secinţe în plan fi nanciar ca-

re afectează interesele Uniu-

nii Europene şi cofi nanţarea 

naţională”. Reprezentanţii Au-

torităţii de Audit spuneau 

atunci că principalii vinovaţi 

sunt membrii echipei de im-

plementare a proiectului.

Dintr-o nota internă a Di-

recţiei de Dezvoltare şi In-

vestiţii condusă cu o “mâ-

nă de fier” de Mariana Ra-

ţiu, aceeaşi Mariana Raţiu 

care este şi managerul de 

proiect la Centrul de Deşe-

uri, aflam anul trecut că in-

stituţia a plătit 12,5 milioa-

ne de euro antreprenorului 

format din asocierea Atzwan-

ger SPA, Ladurner Impianti 

SRL, SC Confort SA, SC Vel 

Service SA pentru lucrările 

la CMID, ca mai jos în do-

cument să descoperim că 

stadiul fizic al celulei de de-

pozitare este de aproxima-

tiv 34%, din care lucrări ne-

conforme 100%.

Contractul pentru con-

struirea Centrului de Mana-

gement al Deşeurilor a fost 

atribuit în urmă cu cinci ani 

pe vremea când preşedinte 

al Consiliului Judeţean Cluj 

era tot Alin Tişe.

CJ recunoaşte: milioane de euro luate 
din buzunarul clujenilor pentru a acoperi 
eşecul de la Centrul de Deşeuri
În urmă cu câteva săptămâni, Monitorul de Cluj scria că forul judeţean a început să dea banii înapoi către 
Ministerul Fondurilor Europene după dezastrul de la Centrul de Deşeuri.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și Mariana Rațiu, managerul de proiect la Centrul de Deșeuri

Criza politică ne costă 

cel puţin 2,2 miliarde de 

euro prin bursă, dobânzi, 

PIB şi importuri.

În săptămâna 15-22 iu-

nie, marcată de criza po-

litică, finanţările externe 

se scumpesc cu opt mili-

oane de euro, capitaliza-

rea Bursei pierde 122 de 

milioane de euro, aportul 

la PIB scade cu două mi-

liarde de euro, iar impor-

turile se scumpesc cu 13 

milioane de euro.

Importurile 
s-au scumpit automat

Cursul valutar a urcat pe 

palierul 4,59 lei/euro, faţă de 

4,55 lei/euro în zilele dina-

intea declanşării crizei poli-

tice, ceea ce înseamnă că, 

spre exemplu, importurile 

s-au scumpit automat cu 60 

de milioane de lei (peste 13 

milioane de euro). Importu-

rile unei luni obişnuite însu-

mează 5,5 miliarde de euro; 

la cursul normal, de 4,55 lei/

euro, acestea ar însemna 25 

de miliarde de lei, dar la cur-

sul destabilizat pe fondul cri-

zei, de 4,59 lei/euro, valoa-

rea lor creşte cu 240 de mi-

lioane de lei, la 25,24 miliar-

de de lei. Adică, raportat la 

o săptămână, importurile s-au 

scumpit cu 60 de milioane de 

lei, potrivit Mediafax.

Necesarul de finanţare 

stabilit de Ministerul Finan-

ţelor pentru 2017 este de 3 

miliarde de euro, bani pe 

care România îi poate atra-

ge de pe pieţele financiare 

internaţionale cu o dobân-

dă de 3,75%. Un cost de fi-

nanţare, adică, de 112 mili-

oane de euro. Dacă această 

dobândă ar creşte – pe fon-

dul aversiunii la risc a in-

vestitorilor, generată de ten-

siunile politice – doar cu 

0,25 puncte procentuale, la 

4%, atunci costul de finan-

ţare a României ar creşte la 

120 de milioane de euro. 

Opt milioane de euro în plus 

la dobânzi, numai din cau-

za turbulenţelor.

Aportul zilnic

Pentru a realiza în cele 

365 de zile ale anului 2017 

Produsul Intern Brut (PIB) 

prognozat de 816 miliarde 

de lei, economia României 

trebuie să aducă un aport 

zilnic de 2,2 miliarde de lei. 

Sau un aport de 15,6 mili-

arde de lei pe săptămână. 

Dar în zilele de criză eco-

nomia stagnează şi afaceri-

le intră într-o expectativă 

care duce la înjumătăţirea 

aportului la PIB. Se realizea-

ză, astfel, doar un miliard 

de lei pe zi, respectiv 7 mi-

liarde de lei pe săptămână, 

ceea ce înseamnă o scăde-

re cu 9 miliarde de lei (do-

uă miliarde de euro) a apor-

tului economiei la PIB.

În fi ne, indicele BET al Bur-

sei de Valori a pierdut, în a-

ceastă săptămână, 1,63% din 

valoare. Ceea ce, la capitali-

zarea iniţială de 34,3 miliar-

de de lei, înseamnă o reduce-

re până la 33,8 miliarde de 

lei. Cu alte cuvinte, un minus 

de 550 de milioane de lei (122 

de milioane de euro) generat 

de aceeaşi criză politică.

Un ultim exemplu ar pu-

tea fi  la nivelul chiriei plăti-

te în România de aproxima-

tiv 300.000 de persoane (din 

care 85.000 numai în Bucu-

reşti): la o chirie medie de 

300 de euro, echivalentul a-

cesteia în lei a crescut – pe 

fondul deprecierii leului în a-

ceastă săptămână de criză – 

de la 1.365 la 1.377 de lei. 

Poate că nu e mult, ca sumă, 

dar este cu siguranţă un sem-

nal negativ având în vedere 

inutilitatea acestui efort fi -

nanciar suplimentar.

Criza politică, resimţită în buzunarele noastre

Liderul PSD Liviu Dragnea a reușit să își treacă moțiunea și să demită Guvernul Grindeanu
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CONCURS

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 premii
Răspunde corect la întrebarea:

Numiţi un brand clujean de produse de protecţie solară.

5 iulie

7 iulie.

Stagiunea 2016-2017 se 

încheie în acest weekend 

la Teatrul de Păpuşi 

„Puck” cu reprezentaţia 

de sâmbătă, 24 iunie, a 

spectacolului „Covoraşul 

fermecat”/„Meseszőnyeg” 

şi cu „Frumoasa din 

pădurea adormită” , 

spectacol programat pen-

tru duminică, 25 iunie.

„Covoraşul fermecat”/

„Meseszőnyeg” are ca punct 

de pornire bucuria jocurilor 

copilăriei. Spectacolul are loc 

sâmbătă, 24 iunie, de la ora 

11 şi îmbină patru basme.

„Dramaturgia ţesută a jo-

cului, minimalismul textelor 

interpretate, limbajul poetic 

şi stilizarea obiectelor le sem-

nalează copiilor că ceea ce 

văd diferă de cele petrecute 

la un loc de joacă, iar dacă 

spectacolul le captează aten-

ţia, cei mici vor accepta în 

mod natural convenţia de 

bază a teatrului şi anume că 

ei sunt spectatori, chiar da-

că actorii câteodată îi invită 

la joacă", precizează reali-

zatorii spectacolului.

Vârsta minimă recoman-

dată este de trei ani.

Duminică, 25 iunie, de 

la ora 11, este programată 

o reprezentaţie a spectaco-

lului „Cenuşăreasa” al fra-

ţilor Grimm. Evoluează ac-

torii Frunzina Anghel, An-

gelica Pamfilie şi Călin Mu-

reşan. 

De-a lungul anilor, spec-

tacolul a fost premiat la mai 

multe festivaluri de specia-

litate.

Pe parcursul stagiunii 

2016-2017, la secţia română 

a Teatrului de Păpuşi „Puck” 

din Cluj-Napoca au avut loc 

182 spectacole.

„Covoraşul fermecat” şi „Cenuşăreasa” 
închid stagiunea la Teatrul „Puck”

Atât de mult ne-am 

obişnuit să auzim, să 

putem vorbi, încât nu 

ne-am putea imagina o 

lume care tace. Undeva 

în cartierul Mărăşti, pe 

o străduţă ferită de agi-

taţia oraşului, ascunsă 

după blocuri, există o 

biserică modestă. 

Clădirea nu iese foarte 

tare în evidenţă, însă 

acolo au loc, în fiecare 

duminică, simultan, 

două liturghii: una pen-

tru credincioşii din car-

tierul Mărăşti, alta pen-

tru credincioşii cu defi-

cienţe de auz şi vorbire, 

care provin din toate 

zonele oraşului şi chiar 

din judeţ.

Totul a început din altru-

ismul şi empatia părintelui 

Adrian Petrescu. El este cel 

care aduce bucuria credin-

cioşilor mai puţin norocoşi, 

dar atât de „senini şi bogaţi 

spiritual”, cum îi descrie pă-

rintele. În fiecare duminică 

vine cu drag la biserică, fă-

cându-şi prezenţa cu mult 

timp înainte să sosească eno-

riaşii.

„În urmă cu 17 ani, am 

fost trimis de Arhiepiscopia 

Vadului, Feleacului şi Clu-

jului la Facultatea de Teolo-

gie Ortodoxă din Piteşti pen-

tru a învăţa limbajul mimi-

co-gestual şi a ajunge preot 

pentru această comunitate. 

Acolo am învăţat limbajul 

de bază, iar aici la filiala 

surzilor din Cluj-Napoca am 

învăţat, oarecum, regiona-

lismele sau aşezarea limba-

jului într-un grai, într-un di-

alect transilvănean, am spu-

ne noi”, a mărturisit părin-

tele, care slujeşte la Biseri-

ca „Sf. Prooroc Ilie”.

Dumnezeu este prezent 

şi aici cu toate că nu sunt 

urmate ritualurile unei bi-

serici obişnuite. Pace inte-

rioară care se aşează în su-

fletele oamenilor, prin cân-

tările duhovniceşti, o găsim 

şi în mijlocul acestor cre-

dincioşi.

„La noi este vorba de ges-

tica pe care trebuie să o faci 

în aşa fel, încât să transmiţi 

lucrul acesta, să transmiţi 

acea vibraţie duhovniceas-

că, iar acest lucru se face 

folosind un limbaj mimi-

co-gestual cât mai adecvat, 

cât mai duhovnicesc, cât 

mai frumos, oarecum, am 

spune noi: desenând în aer 

cu mâinile”, a spus preotul 

Petrescu.

Comunitatea este forma-

tă din 90 de membri, struc-

turată din 30 de familii, iar 

prima slujbă din vestirea pă-

rintelui Adrian în această 

parohie a avut loc în urmă 

cu 14 ani, la 14 septembrie 

2003.

Înainte de începerea sluj-

bei, preotului îi place să stea 

puţin de vorbă cu oamenii 

care vin, fiind un gest bine 

primit, deoarece personali-

tatea prietenoasă a acestu-

ia le conferă credincioşilor 

încredere şi îi ajută să se 

deschidă mai mult la spo-

vedanie.

La sfârşitul fiecărei sluj-

be, credincioşii sunt serviţi 

cu suc, cafea şi prăjituri, în 

timp ce îşi povestesc ferici-

rile, supărările şi întâmplă-

rile petrecute.

Articol scris de Laura 
Boşca, Elisabeta Ursuly şi 
Alexandra Tămaş (studen-
te la FSPAC – Departamen-
tul Jurnalism, an II)

Credinţă pe silent. Biserica din Cluj unde 
preotul foloseşte limbajul surdo-muţilor.
La subsolul unei parohii din Cluj-Napoca rugăciunile sunt înălţate prin mâini care pot vorbi. 

ADRIAN PETRESCU | preot

 „Eu mă gândesc, și tuturor am spus-o, că nu fac 
nimic altceva decât ar fi  făcut orice alt om, orice 
alt preot, doar că slujba noastră are, oarecum, 
o limbă diferită.“

ÎPS BARTOLOMEU ANANIA | Arhiepiscopul 
Vadului, Feleacului și Clujului (2003)

 „Astfel de slujbe speciale pentru surdo-muţi 
deschid calea de comunicare a acestora cu 
Dumnezeu.“

VEZI AICI CUM SE DESFĂȘOARĂ 
O ASTFEL DE SLUJBĂ
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Clujeanul Bogdan 

Căpuşan, fiul unui dez-

voltator imobiliar clu-

jean, se află pe lista cli-

enţilor viitorului Aston 

Martin Valkyrie, care se 

va produce doar în 150 

de exemplare. 

Autoturismul, care 

urmează să fie mai 

rapid decât un mono-

post de Formula 1, va 

costa 2-3 milioane de 

euro.

Englezii de la Aston Mar-

tin vor personaliza fi ecare 

exemplar de Valkyrie, astfel 

că viitorii proprietari vor fi  

scanaţi pen-

tru ca auto-

turismul să 

le ofere o po-

ziţie ideală la 

volan. Viito-

rilor posesori 

ai maşinii li 

s-a făcut o 

scanare 3D 

pentru a le fi  

creat interio-

rul perfect. 

Doar şi-au 

permis să 

scoată din 

buzuna r. . . 

trei milioane 

de euro.

Astfel a aflat presa că 

unul dintre cei 150 de pro-

prietari va fi clujeanul Bog-

dan Căpuşan, care a anun-

ţat pe contul său de Insta-

gram că i s-au luat deja 

măsurile pentru maşina 

anunţată să apară în 2019, 

scrie adevărul.ro. Clujea-

nul a publicat şi o poză 

alături de Aston Martin 

Valkyrie.

„Am avut permisiunea 

să postez pozele cu Aston 

Martin şi apoi le-am scos 

pentru că... pot. Am o re-

laţie foarte bună cu toată 

lumea de la Aston Martin 

şi voi primi maşina în ciu-

da celor care speră că n-o 

voi primi”, a scris Bogdan 

Căpuşan pe Instagram.

Ca orice „prinţişor” ca-

re se respectă, Bogdan Că-

puşan are, la rândul lui, niş-

te părinţi ca-

re au con-

struit un ve-

ritabil impe-

riu financi-

ar. Bogdan 

este fiul lui 

Chimu Că-

puşan, mili-

onar clujean 

care a ridi-

cat mai mul-

te ansam-

bluri rezi-

denţale în 

oraş, averea 

lui fiind es-

t imată de 

Forbes Ro-

mânia, în 2014, la 7 mili-

oane de euro.

Aston Martin Valkyrie, 

bolidul de lux, este dotat 

cu un motor V12, de 6,5 li-

tri, amplasat central, care 

dezvoltă 900 de cai putere.

Cine este clujeanul care şi-a comandat 
o mașină de 3 MILIOANE DE EURO?
Există un tânăr în Cluj care îl face de ruşine pe băiatul lui Căşuneanu, care şi-a cumpărat 
un Bugatti Veyron de 1,5 milioane de euro. Autoturismul, care urmează să fie mai rapid decât 
un monopost de Formula 1, va costa 2-3 milioane de euro.

EXEMPLARE

150
de exemplare 
de Aston Martin 
Valkyrie vor fi  
produse, iar unul 
dintre ele este 
al clujeanului 
Bogdan Căpuşan

Cea mai scumpă mașină din ţară era până acum și cea mai 
scumpă din lume (exceptând piesele de colecţie) și anume 
un Bugatti Veyron în valoare de 1.5 milioane de euro.
Automobilul îi aparţine lui Costeluș Cășuneanu (foto), fiul 
lui Costel Cășuneanu, supranumit și „Regele asfaltului”.

Mașina este echipată cu un motor W16 de 8,0 litri. 
Propulsorul dezvoltă 1.001 CP, iar viteza maximă ajunge 
la 407 km/h. Automobilul poate ajunge la 100 km/h în 
doar 2,5 secunde, iar viteza de 200 km/h este atinsă în 
7,3 secunde.

Îl face de rușine pe băiatul lui Cășuneanu

Mașinile deţinute în prezent de „Prinţișorul imobiliarelor” 
ajung la o valoare de aproximativ 1.500.000 de euro, în-
să noua achiziţie a lui Căpușan Jr. costă de două ori mai 
mult. Pentru că pare de-a dreptul incredibil ca un tânăr 
de vârsta lui să-și permită să scoată atât de ușor din bu-

zunar trei milioane de euro, mai ales că are în garaj și al-
te automobile de lux (Mercedes Brabus G-Class – 
520.000 de euro, Rolls Royce Ghost – 250.000 de euro, 
Rolls Royce Dawn (foto) – 240.000 de euro, F12 
Berlinetta – 360.000 de euro).

Colecție de automobile de lux
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Alexandru Crăiniceanu

Ultimele zile în care am 

urmărit atent traiectoria 

degradantă a discursului 

indus în spaţiul public des-

pre iniţiativa cetăţenească a 

Coaliţiei pentru Familie, 

m-au convins de un lucru: 

Orwell şi Huxley au avut 

dreptate când au afi rmat că 

într-o societate ,,perfectă”, 

în care oamenii sunt con-

trolaţi cu totul de Sistem, 

cea mai mare ,,crimă” 

adusă împotriva acestuia 

este ,,a gândi”.

Orwell merge până în acel 

punct în care defi neşte, în ro-

manul sau distopic ,,1984”, ,,Cri-

maganditul” că fi ind capacita-

tea indivizilor de a-şi păstra in-

tacte valorile şi convingerile, in-

diferent de opresiunea ideologi-

că pe care o exercită Sistemul 

asupra lor. Desigur, nu putem 

afi rma că am fi  ajuns deja într-o 

societate distopică de tipul ,,mi-

nunatei lumi noi”, în care liber-

tatea de exprimare individuală 

este cu totul eradicată. Departe 

de mine acest gând. Dar nu pot 

să nu observ cum societatea ro-

mânească de astăzi tinde să se 

dezbine din ce în ce mai tare 

din cauza unei confuzii genera-

lizate şi a unor mentalităţi stră-

ine de propriile ei valori funda-

mentale. De aceea, un exerciţiu 

de ,,a gândi”, adică de a conşti-

entiza ,,la rece” realităţile în ca-

re ne regăsim ca societate as-

tăzi se impune pentru a păstra 

unită această societate – lucru 

pe care ni-l dorim cu toţii.

Dar pentru a putea conştien-

tiza aceste realităţi, trebuie să 

dăm la o parte aprecierile su-

biective, presupunerile, acuza-

ţiile sau tezele profund ideolo-

gice aruncate în spaţiul public 

astăzi;şi să pătrundem în esen-

ţa problemei. Care este până la 

urmă esenţa dezbaterilor încrân-

cenate de astăzi? Faptul că, prin 

vocea a trei milioane de români, 

CpF a iniţiat un referendum de 

modifi care a art. 48 din Consti-

tuţie cu privire la o instituţie 

fundamentală a statului, căsă-

toria. Atât şi nimic mai mult. 

Din această afi rmaţie – care deşi 

atât de cunoscută, este atât de 

răstălmăcită – m-aş opri asupra 

unui singur termen esenţial: re-

ferendum. Din păcate, acest ter-

men tradus prin ,,dare de sea-

mă” (pe care îl leg direct de ter-

menul ,,conştientizare” şi im-

plicit de ,,a gândi”) riscă să-şi 

piardă în această discuţie orice 

valoare intrinsecă şi să devină 

o banală zi de duminică în ca-

re oamenii sunt chemaţi la vot 

în mod inutil sau chiar dăună-

tor, după cum afi rmă Platforma 

Respect. Din acest motiv, sco-

pul pare a fi  ignorarea faptului 

că acest referendum este una 

dintre cheile democraţiei statu-

lui de drept, că el este reglemen-

tat de Constituţie prin art. 2 ca 

fi ind una dintre principalele mo-

dalităţi de exprimare a suvera-

nităţii poporului român; în fapt, 

că el este singură modalitate 

perfect liberă, democratică şi 

plină de forţa (vorbim de impli-

carea unei întregi naţiuni) prin 

care expresia completă şi com-

plexă a întregii societăţi se poa-

te manifesta în plan legislativ.

Dacă ajungem cu gândirea 

în acest punct şi înţelegem cu 

adevărat valoarea lui, înseam-

nă că perspectiva de a privi re-

alităţile în care ne regăsim as-

tăzi se schimbă radical – pen-

tru că plecăm de la esenţialul 

problemei, referendumul în si-

ne. Şi ceea ce putem observa ar 

trebui să ne pună pe gânduri. 

Platforma Respect, care se de-

scrie că fi ind adevărată apără-

toare a drepturilor şi libertăţilor, 

are că principal scop de înfi in-

ţare oprirea referendumului. Adi-

că, mai liber tradus după expli-

caţiile anterioare, oprirea mani-

festării actului de suveranitate 

din partea naţiunii române. De-

sigur, nu spune nimeni că va-

lorile democratice nu trebuie a-

parate – iar această platforma 

este liberă să o facă. Dar ea nu 

încearcă doar să contraargumen-

teze necesitatea referendumu-

lui, ci să-l desfi inţeze şi să-l anu-

leze pe acesta. Diferenţa dintre 

cele două alternative este că pri-

ma este democratică în timp ce 

a două se opune oricărui prin-

cipiu al suveranităţii. Şi, până 

la urmă, cum poate declara a-

ceastă Platformă că principiul 

ei de baza este: ,,Toţi suntem 

cetăţeni egali: Respect pentru 

toţi!”, când obiectivul sau fun-

damental este acela de a bloca 

iniţiativa legislativă perfect le-

gală şi democratică a trei mili-

oane de oameni, adică de a-i 

opri să se exprime liber şi în 

conformitate cu propriile lor va-

lori asupra unei probleme de in-

teres naţional cum este familia? 

Mă întreb dacă mai rămâne vre-

un principiu de baza al demo-

craţiei neatins în demersul aces-

tei Platforme...

Tot ceea ce a făcut Coaliţia 

încă de la formare a fost să sus-

ţină într-un mod civilizat şi per-

fect democratic necesitatea a-

cestui referendum, ea reprezen-

tând de facto vocea celor trei 

milioane de români care l-au 

iniţiat. În replică, CpF a primit 

din partea formatorilor de opi-

nie ai minorităţilor sexuale con-

traargumente divagate de la 

obiectul referendumului, dezin-

formări şi acuzaţii agresive, deşi 

aceste minorităţi nu au avut de-a 

face cu obiectivele Coaliţiei. Să 

etichetezi CpF drept mişcare li-

berală sau fascistă, să o acuzi 

de fundamentalism şi populism 

naţionalist, aşa cum face Plat-

forma Respect sau organizaţii-

le LGBT care o compun, duce 

la distrugerea oricărei forme de 

dialog democratic şi la dezbina-

rea societăţii româneşti. Dovezi 

ale acestor acuzaţii nu au fost 

niciodată indicate pentru că e-

le nici nu există. Doar acuzaţii 

aruncate fără niciun temei din-

tre care unele pică în zona ridi-

colului: să ne amintim doar ha-

lucinantă asociere a lui Hitler 

de iniţiativa Coaliţiei, prin folo-

sirea unei banale tehnici, argu-

mentul ad hitlerum.

Ceea ce rămâne, aşa cum am 

spus, dincolo de toate acestea 

este valoarea intrinsecă a refe-

rendumului. Valoare ce nu este 

nici imorală, nici declanşatoare 

a unei psihoze naţionale, aşa 

cum s-a afi rmat în emisiunea 

„Recurs la morală”. Şi aceasta 

pentru că manifestarea suvera-

nităţii este responsabilitatea fi -

ecărui popor care vrea să se nu-

mească democratic. O respon-

sabilitate ce nu poate fi  negată 

sau privită cu indiferenţă doar 

pentru că nu s-ar putea obser-

va în prezent consecinţele ne-

faste ale lipsei defi nirii căsăto-

riei în Constituţie. Să aruncăm 

puţin cu ochiul în Occident (că 

tot ne place să o facem): vedem 

că în Canada familiile sunt dez-

membrate pe criterii de afi nita-

tate cu teoria identităţii de gen 

devenită normă juridică, iar co-

piii pot fi  adoptaţi şi crescuţi de 

cupluri homosexuale; în Fran-

ţa 1,5 milioane de oameni în fa-

ţa Parlamentului nu au putut 

opri adoptarea de către acesta 

a unui amendament în Codul 

Civil în favoarea căsătoriilor ho-

mosexuale (vi se pare un sce-

nariu posibil şi pentru noi?) şi 

exemplele pot continua. Ce tre-

buie să reţinem este că nu pu-

tem să închidem ochii ca şi cum 

nu ar exista nimic de hotărât. 

Responsabilitatea pentru Româ-

nia de mâine este o necesitate 

– iar referendumul privind că-

sătoria este o modalitate de a o 

îndeplini. Iar când Curtea Con-

stituţională avizează acest de-

mers şi stabileşte că revizuirea 

ce face obiectul lui se aliniază 

Declaraţiei Universale a Drep-

turilor Omului, Convenţiei Eu-

ropene a Drepturilor Omului şi 

Declaraţiei Universale a Drep-

turilor Omului (Monitorul Ofi -

cial, nr. 883/25.11.2015); când 

toate deciziile CEDO subliniază 

că defi niţia căsătoriei rămâne a 

fi  hotărâtă la nivelul statelor 

membre; când membrii ai Con-

gresului American susţin aceas-

tă iniţiativă, cine are interes să 

respingă acest referendum?

Ceea ce v-am propus mai 

sus este un exerciţiu de ,,gân-

dire”. Trebuie să reţinem că 

acest referendum reprezintă 

adevărata manifestare a demo-

craţiei româneşti, care până 

acum greu a avut posibilitatea 

să se evidenţieze. Şi că opozi-

ţia vehemenţă faţă de el prin 

campania de defăimare la ca-

re este supusă Coaliţia pentru 

Familie, nu numai că nu rezol-

va problema defi niţiei căsăto-

riei, dar ma şi duce la o dezbi-

nare profundă a societăţii. Iar, 

în ultima instanţă, exact că în 

cazul individului lui Orwell sau 

al lui Huxley, naţiunea româ-

nă, prin boicotarea referendu-

mului, nu ar fi  lăsată ,,să gân-

dească” asupra unei probleme 

a cărei soluţie numai aceasta o 

poate aprecia.

„Crimăgânditul” de azi

Oana Rusu

Sub egida 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi 

a Editurii „Şcoala 

Ardeleană” din 

Cluj-Napoca, la Muzeul 

aflat la demisolul 

Catedralei Mitropolitane 

clujene, a avut loc un 

eveniment în cadrul 

căruia s-au lansat două 

cărţi şi recitaluri de 

poezie şi de muzică.

La evenimentul moderat 

de pr. Bogdan Ivanov, con-

silierul cultural al Arhiepi-

scopiei Vadului, Feleacului 

şi Clujului, au fost lansate 

volumele „Căderea în adân-

curi” şi „Întrupări” semna-

te de prof. dr. Dumitru 

Zdrenghea, un renumit me-

dic cardiolog clujean.

La lansare a fost prezent 

şi Înaltpreasfinţitul Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, Fe-

leacului şi Clujului şi Mi-

tropolitul Clujului, Mara-

mureşului şi Sălajului, ca-

re l-a felicitat pe autor şi 

a remarcat că există o le-

gătură între ceea ce este 

frumos şi viaţa spirituală: 

„Toate lucrurile frumoase 

îşi au obârşia în legătura 

pe care o avem noi cu Dum-

nezeu, aşa cum Sfânta Scip-

tură subliniază acest ma-

re adevăr, şi anume că 

Dumnezeu este la începu-

tul tuturor lucrurilor bu-

ne. În Cartea înţelepciunii 

lui Isus, fiul lui Sirah, în 

primul capitol, în versetul 

14 citim «Începutul înţe-

lepciunii este frica de Dum-

nezeu şi cu cei credincioşi 

ea se formează o dată în 

sânul mamei». Aşadar, în-

ţelepciunea aceasta pe ca-

re oamenii dăruiţi de Dum-

nezeu cu har sunt în mă-

sură să ne-o transmită şi 

nouă, prin grai sau prin 

scris, îşi are obârşia la 

Dumnezeu. Nu degeaba s-a 

făcut sublinierea că între 

cult şi cultură este o legă-

tură puternică, nu numai 

de etimologie. Cultul şi cul-

tura sunt legate pentru că 

în cadrul cultului s-a plă-

mădit cultura”. IPS Mitro-

polit Andrei a aminit că 

„părintele Rafail Noica, 

preocupându-se de acest 

subiect a spus: «Cultură 

este ceva ce cultivăm, dar 

să băgăm bine de seamă 

că ceea ce cultivăm aceea 

şi devenim». Este o mare 

realitate pe care o pot re-

peta mereu cei ce sunt iu-

bitori de cultură şi creatori 

de lucruri frumoase”.

În continuare, Horea Bă-

descu, Vasile Igna, Ion Mu-

reşan, Aurel Pantea, Adri-

an Popescu şi Aurel Sasu 

au vorbit despre poezia 

scrisă de Dumitru Zdren-

ghea, iar la final autorul 

a mulţumit tuturor celor 

care i-au apreciat creaţia 

poetică, precum şi Editu-

rii „Şcoala Ardeleană” ca-

re a publicat mai multe vo-

lume cu poeziile sale. De 

asemenea, Dumitru Zdre-

ghea a citit, cu această 

ocazie, trei dintre poeme-

le sale, dintre care două 

inedite.

Actriţa Ileana Negru a re-

citat din creaţia lui Dumi-

tru Zdrenghea, iar Forma-

ţia „Duo Chitară” de la Aca-

demia de Muzică „Gheor-

ghe Dima” din Cluj-Napo-

ca, compusă din David 

Orosz şi Tudor Gliga a sus-

ţinut un recital muzical. 

Evenimentul s-a încheiat cu 

un recial susţinut de Dumi-

tru Fărcaş şi cu o sesiune 

de autografe.

Lansări de carte la Muzeul Mitropoliei Clujului

Oana Rusu

La ediţia din acest an a 
Zilelor Academice Clujene, 
Academia Română – filiala 
Cluj, Institutul de Arheologie 
şi Istorie a Artei în colaborare 
cu Universitatea de Artă şi 
Design Cluj-Napoca, 
Departamentul Conservare şi 
Restaurare, au organizat în 
16 – 17 iunie Simpozionul 
Naţional Artă şi Restaurare.
La Galeria Academică a 
Bibliotecii Academiei din 
Cluj-Napoca a fost vernisată o 
expoziţie intitulată „Artă și 
Restaurare” în prezenţa a nume-
roși restauratori, artiști plastici, 
istorici și teologi, precum și a 
Înaltpreasfi nţitului Andrei, 
Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului și Clujului și 
Mitropolitul Clujului, 
Maramureșului și Sălajului, a 
președintelui Academiei 
Române – fi liala Cluj, acad. Emil 
Burzo, a președintelui 

Institutului de Arheologie și 
Istorie a Artei – Cluj, acad. 
Marius Porumb și a decanului 
Facultăţii de Arte Plastice, din 
cadrul Universităţii de Arte și 
Design Cluj-Napoca, prof. dr. 
Theo Mureșan. O mare parte 
dintre obiectele restaurate pre-
zentate în expoziţie sunt de fac-
tură religioasă, iar între acestea 
se remarcă și o parte a iconosta-
sului vechii biserici din 
Mănăștur.
În cadrul vernisajului, decanul 
Facultăţii de Arte Plastice din ca-
drul Univesităţii de Arte și 
Design Cluj-Napoca, prof. dr. 
Theo Mureșan, a subliniat im-
portanţa colaborării dintre insti-
tuţia pe care o reprezintă cu 
Mitropolia Clujului, 
Maramureșului și Sălajului în 
domeniul conservării și restau-
rării, iar acad. Emil Burzo a sub-
liniat necesitatea ca valorile ro-
mânești, atât cele din domeniul 
știinţei cât și cele artistice, trebu-
ie să fi e făcute mai bine cunos-
cute peste hotare.

Vernisajul „Artă şi restaurare” 
în cadrul Zilelor Academice 
Clujene – ediţia 2017
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Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 24 Iunie 2017

A şasea acţiune de colectare a deşeurilor electrice din acest 
an se va desfăşura sâmbătă, 24 iunie 2017 şi va fi  organizată 
de Rosal împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt rugaţi 
să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia acestora:
¤ Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
¤ Centru – zona Sala Sporturilor
¤ Cartierul Zorilor – intersecţia străzilor Gheorghe Dima și Pasteur

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 
de un angajat al societăţii în intervalul orar 09.00- 13.00, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru 
sănătatea populaţiei din următoarele considerente:

¤ DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 
DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le conţin 
și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, ape și aer; 
(ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp de 30 ani, 
frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă de distrugerea 
stratului de ozon care protejează atmosfera de radiaţiile UV).

¤ DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele 
și acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, 
nichel, cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si 
nu aruncate la întâmplare; prin reciclarea componentelor 
din DEEE se evită/se micșorează extragerea de materii 
prime care duc la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste deșeuri 
să ajungă în locurile special amenajate pentru ca ulterior să fi e 
reciclate prin intermediul agenţilor economici autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Campania următoare va avea loc in data de 29.07.2017.
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SANEX S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Judetul Cluj, 
înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. 
J12/4/1991, CIF RO199028, (în continuare „Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 24.07.2017, orele 14:00, în Cluj-Napoca, Strada 
Anatole France nr.59, Judeţul Cluj (la Cabinet de avocat 
Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi in 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 10.07.2017, 
stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii se va ține în ziua de 25.07.2017, în 
același loc, la orele 14:00.

ORDINE DE ZI

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de 
Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 3 (trei) 
ani de la data de 24.07.2017 (sau dupa caz, 25.07.2017) 
și până la data de 24.07.2020 (sau dupa caz, 25.07.2020);

2. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să 
semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze 
formalităţile necesare pentru a menţiona/ înregistra 
hotărârile la Registrul Comerţului și pentru a le publica în 
Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii se va ține în ziua de 25.07.2017, în 
același loc, la orele 14:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispoziția 
acționarilor la sediul Societății începând cu data publicării 
convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet 
www.sanex.ro, pentru liberul acces al acţionarilor. Relații 
suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, 
office@sanex.ro.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și califi carea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se 
afl ă la dispoziţia acţionarilor, putând fi  consultată și 
completată de aceștia. Acţionarii vor transmite propuneri 
de candidaturi conform prevederilor art.1171 alin. (2) din 
Legea nr.31/1990. În cererea acţionarilor vor fi  incluse 
informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și 
califi carea profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator.

Președinte Consiliu de Administrație,
Martin Ernst Hofmann

                                                                                                   

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Masini 3
S: 11:30, 17:00, V, D: 14:00

Absolut tot
V, D, L, M, Mi, J: 17:00

Dalida
S, L, M, Mi: 14:00

Cainele... sau viata!
L-D: 22:30

Transformers
L-D: 19:30

Sunt un mic ticalos 3D
J: 14:00

Cinema Victoria
Absolut tot
V, D: 20:00; S, J: 17:30; L: 15:00; 
M: 17:30, 22:30; Mi: 22:30

Planeta Petrila
V: 15:00; L: 17:30; Mi: 15:15

Overdrive
S: 22:30; D: 15:00; L: 20:00

Unlocked Pericol descătuşat
V,D , J: 22:30; S, M: 20:00; Mi: 
17:30

Masini 3 (dublat)
V, S, D: 13:00

Povestea iubirii
V, D: 17:30; L: 22:30; Mi: 20:00; 
J: 15:00

Dalida
S, M: 15:00; J: 20:00

Cinema City Polus
The boss baby 3D (dublat)
V – J 12:40

Guardians of the Galaxy Vol.2 3D
V – J 14:50

King Arthur: The legend of the 
sword 3D
V – J 17:40

Pirates of Caribbean: Dead Men 
Tell No Tales 3D
V, L – J 11:30, 14:10, 16:50, 
19:20, 22:00; S – D 14:10, 16:50, 
19:20, 22:00

Baywatch
V, L – Ma 14:40, 18:00, 21:20; S – 
D, Mi – J 14:40, 18:00

Wonder Woman 3D
V – J 13:30, 16:20, 19:10, 22:00

Cars 3 3D (dublat)
V – J 11:10, 12:10, 14:30, 16:50, 
19:00

Unlocked
V – J 16:00, 20:30, 22:30

Transformers:The last knight 3D
V, L – J 11:40, 13:40, 16:40, 
19:40, 22:40; S – D 11:00, 13:40, 
16:40, 19:40, 22:40

Everything, everything
V – J 11:10, 13:20, 15:20, 17:30, 
19:40, 21:40

Despicable me 3 3D
S – D 21:20

Despicable me 3 3D (dublat)
S – D 12:30

Rough night
V – J 17:10, 19:30, 21:40

Overdrive
V – J 14:00, 20:10, 22:10

Deep 3D (dublat)
V – J 11:30

Baby driver
Mi – J 21:20

Cars 3 (dublat)
V – J 11:50

Cinema City Iulius
The boss baby 3D (dublat)
V, L – J 12:10, 14:40; S – D 12:10

Guardians of the Galaxy 
Vol.2 3D
V – J 12:00

Pirates of Caribbean: Dead Men 
Tell No Tales 3D
V, L – J 11:00, 13:40, 16:10, 
19:00, 21:40; S – D 13:40, 16:10, 
19:00, 21:40

Baywatch
V, L – Ma 17:00, 19:50, 22:20; S – 
D, Mi – J 17:00, 22:00

Wonder Woman 3D
V – J 13:00, 15:50, 18:40, 21:30

Cars 3 3D (dublat)
V – J 11:00, 12:30, 14:50, 17:10, 
19:30

Unlocked
V – J 16:20, 18:30, 20:40, 22:45

Transformers:The last knight 3D
V – J 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 
21:50

Everything, everything
V, L – J 11:10, 13:10, 15:10, 
17:20, 19:40, 21:50; S – D 11:20, 
13:10, 15:10, 17:20, 19:40, 21:50

Despicable me 3 3D
S – D 20:00

Despicable me 3 3D (dublat)
S – D 11:10, 14:40

Rough night
V, L – Ma 13:20, 15:30, 17:40, 
20:00, 22:10; S – D 13:20, 15:30, 
17:40, 19:40, 22:10; Mi – J 13:20, 
15:30, 17:40, 19:30, 22:10

Overdrive
V – J 11:30, 15:00, 17:10, 19:20, 
21:20

The history of love
V – J 13:30

Deep 3D (dublat)
V – J 11:00

Once upon a time in Venice
V – J 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 
22:30

Baby driver
Mi – J 19:50

Cars 3 (dublat)
V – J 12:20

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SANEX S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Judetul Cluj, 
înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, 
CIF RO199028, (în continuare „Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 24.07.2017, orele 15:00, în Cluj-Napoca, Strada 
Anatole France nr. 59, Judeţul Cluj (la Cabinet de avocat Florin 
BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor 
la sfârșitul zilei de 10.07.2017, stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor Societăţii se va ține în ziua de 25.07.2017, 
în același loc, la orele 15:00.

ORDINE DE ZI

1. Ratificarea Deciziei nr. 13 din 26.05.2017 a Consiliului 
de administraţie al Societăţii prin care s-a aprobat 
prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de 
Credit nr. 19015 din data de 18.06.2015 – Linie de Credit, 
astfel cum a fost modificat/completat prin Actele Aditionale 
ulterioare, semnat de Societate („Împrumutat”) și Banca 
Transilvania S.A., Sucursala Marasti Cluj-Napoca („Creditor”), 
în sumă de 5.000.000 Lei, pana la data de 16.06.2018, 
cu menţinerea condiţiilor contractuale și a garanţiilor 
aferente, precum și a tuturor documentelor semnate de 
Societate în baza acestei decizii cu Banca Transilvania S.A.;

2. Modifi carea dispoziţiilor art. 5 alin 5.3 din Capitolul I 
„Denumirea, forma, sediul, durata și administrarea societăţii” 
al Actului Constitutiv ca urmare a numirii de către Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor a unui nou membru al 
Consiliului de Administraţie, noul text fi ind:
“[…]
Capitolul I. Denumirea, forma, sediul, durata şi administrarea 
societăţii
[…]
Art. 5 Administrarea Societăţii
[…]
5.3 Membrii Consiliului de Administraţie sunt:

Numele şi 
prenumele/ 
Denumirea

Locul şi 
data 
naşterii/ 
Înfi inţării

Domiciliul/ Sediul Cetăţenia/ 
Jurisdicţia

Martin-Ernst 
Hofmann 
(Presedinte al 
Consiliului de 
Administratie)

născut la 
data de 26 
august 
1957, în 
Lorrach, 
Germania

domiciliat în 
Austria, 3250 
Wieselburg, 
Seeweg 5

germană

[numele și datele 
de identifi care 
urmează a fi  
inserate în urma 
exprimării votului 
secret și luării 
hotărârii de 
numire de către 
AGOA] 
(Administrator)

[se va 
completa]

[se va completa] [se va 
completa]

Gunther Rudolf 
Baumgartner 
(Administrator)

născut la 
data de 26 
aprilie 
1970, în 
Viena, 
Austria

domiciliat în 
Austria, A-3443 
Sieghartskirchen, 
Babolnastr 3

austriacă

[…]”.
3. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să 

semneze toate hotărârile adoptate și Actul Constitutiv, 
precum și să efectueze formalităţile necesare pentru a 
menţiona/ înregistra hotărârile la Registrul Comerţului și 
pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor Societăţii se va ține în ziua de 25.07.2017, 
în același loc, la orele 15:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispoziția 
acționarilor la sediul Societății începând cu data publicării 
convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet 
www.sanex.ro, pentru liberul acces al acţionarilor. Relații 
suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, 
office@sanex.ro.

Președinte Consiliu de Administrație,
Martin Ernst Hofmann
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (4.15)

APARTAMENTE

¤ De vânzare apartament cu 3 ca-
mere, decomandat, supr. 90 mp, 
et. 1/3, acte, în Zorilor, 2 băi, fi ni-
sat clasic, îmbunătăţiri, preţ 
98.500 euro + garaj opţional, 
compartimentat 25 mp, la 1200 
euro. Informaţii suplimentare la 
tel. 0742-827432. (4.7)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă cu teren, min. 
2000 mp, cu posibilitate de a 
crește/înmulţii câini pe acest 
teren, în satele din jurul Cluju-
lui, cu utilităti și acces CTP/au-
tobus către Cluj-Napoca. Casa 
poate avea și o singură came-
ră. Cer și ofer seriozitate. Tel. 
0741-455348. (3.7)

¤ 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. suplimenta-
re la tel. 0745-182440.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3000 mp, intravilan, întăbulat, 
posibilitate de construcţii, acces la 
utilităţi, sat Vechea Deușu, com. 
Chinteni, la 18 km de Cluj, preţ 
16 euro/mp. Informaţii telefon 
0728-145263, 0264-556174 sau 
0745-605924. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășune, 
în jud. Cluj, Alba și Bistriţa. Aștept 
telefoane la nr. 0740-876853. (3.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (3.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-

ţii în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 34, 
supr. 3900 mp, cu C.F. + C.U., P+2 
sau case înșiruite, cu front de 19,5 
m și 200 m lungime, cu toate utili-
tăţile pe teren, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 m 
de autobuzul nr. 39, în supr. 6200 
mp, cu front de 160 m, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând 6 ha teren, situat în cart. 
Iris, la capătul str. Giuseppe Verdi, 
zona de case, la intrare în satul 
Valea Fânaţelor, drum pietruit, te-
ren compact , se poate circula fără 
probleme până la teren, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (7.7)

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 în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), centu-
ra spre Apahida. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-416242, du-
pă ora 20, Fam. Molnar.

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

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

¤ Vând teren extravilan în suprafaţă 
de 2900 mp, lângă pârtia de schi, în 
comuna Feleacu. Preţ 8 euro/mp, 
negociabil. Informaţii și relaţii supi-
mentare la tel. 0749-052056.

¤ 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. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

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

LOCURI DE MUNCĂ

S.C. KRANZ 
EUROCENTER S.R.L.

angajează

INGINER ŞI MAISTRU

specializarea DRUMURI/ 
TERASAMENTE în Cluj.

Relaţii la 0771-123271. 
(4.10*)

¤ Licenţiată în drept 2016, cu 
experienţă de lucru în cabinet 
notarial, caut loc de muncă în 
domeniul juridic ca și consilier 
juridic, jurist. Ofer și cer seriozi-
tate. Tel. 0758-324971.

¤ 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 la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), cat. 
B și C, cunoscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

SERVICII

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

¤ Clujean, îmi ofer serviciile, fac 
curat după zugrăvit, repar spaleţ, 
trag glet, vopsesc în ulei, zugră-
vesc în lavabil, fac curat în pod, 
beci, curte. Ofer multă serioziate 
și punctualitate. Aștept oferte se-
rioase la tel. 0752-362823. (3.7)

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

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (3.7)

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii 
la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469. (7.7)

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

¤ Depanare TV la domiciliul 
clientului, 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. Contact: 
0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (3.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și re-
laţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

ELECTRO

¤ Vând casetofon, casete video, au-
dio, discuri, CD-uri cu fi lm și muzică. 
Informaţii la 0773-756130. (4.7)

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (7.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, 
făcut la comandă, la preţuri ne-

gociabile. Informaţii la 
0264-590688, seara. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut producţie 
germană, marca ”Neckermann”, 
în stare perfectă de funcţionare, 
preţ 1900 RON, negociabil. Relaţii 
la tel. 0364-882575. (3.7)

¤ Vând mașină de scris mecanică 
în stare bunâ de funcţionare. 
Pentru informaţii suplimentare 
aștept să mă sunaţi la tel. 
0722-515094. (3.7)

¤ Vând vase inox ”Zepter”, ori-
ginali, cu termostat, două seturi 
a câte 20 de piese, în ambalaje 
originale, preţ 350 euro/set, 
negociabili. Informaţii la tel. 
0744-479172. (4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demon-
tate de un sobar. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând reviste de modă pentru 
croșetat și diferite materiale pen-
tru croșetat, preţ negociabil. In-
formaţii supimentare la 
0264-590688, seara. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală no-
uă. Preţ mic. Informaţii la telefon 
0735-176040. (3.7)

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, în stare 
bună de funcţionare. Informaţii și 
relaţii la tel. la 0744-605935. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând pian vienez cu coardă 
scurtă, recent acordat. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. la 
0744-605935. (6.7)

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (3.7)

¤ Vând sticle și borcane. Pentru 
relaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0722-515094. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând două seturi de oale de 
inox ”Zepter”, compuse de 20 
buc/set și două seturi de cuţite 
ceramice, toate în ambalaje ori-
ginale. Preţ 250 euro/set oale și 
35 euro/set cuţite, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (4.7)

¤ Vând două corturi de două per-
soane, culoare albastru, sac de 
dormit și saltea din piele 10 kg, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual, preţ negociabil. Aștept tele-
foane la 0264-591965. (7.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând mașină de scris mecani-
că, în stare foarte bună, preţ 
150 RON. Informaţii la 
0264-590688, seara. (7.7)

¤ Vând diferite sticle, borcane, 
preţ negociabil. Sunaţi la telefon 
0264-590688, seara. (7.7)

¤ Vând harpon aer comprimat 
subacvatic, două genţi de damă, 
una de culoare neagră și una al-
bă. Informaţii suplimentare la tel. 
0744-282885. (7.7)

¤ Vând pantofi , sandale, în stare 
foarte bună, nr. 37-38, preţ ne-
gociabil. Inf. la telefon 
0264-590688, seara. (7.7)

¤ Vând ţiglă din decopertare, mo-
del vechi, de Câmpia Turzii, preţ 
0,40 lei/buc, negociabil. Informaţii 
la tel. 0758-137422.

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 

în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

¤ Vând baloţi de lucernă în Comu-
na Feleacu. Preţ 10 lei/bucată. Aș-
tept telefoane la 0745-182440.

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

MATRIMONIALE

¤ Tânăr clujean, 41 de ani,caut o 
doamnă sau domnișoară pentru o 
relaţie de lungă durată, poate să 
aibă copil și să fi e de la ţară. Aștept 
telefoane la 0759-101504. (3.7)

¤ Aș dori să cunoscpentru căsă-
torie, cu intenţii serioase, cetă-
ţean străin, poate fi  nîăscut în 
anii 1977m 1974, zodia capri-
corn, taur, berbec. Eu sunt o 
blondă romantică. Aștept să mă 
contactaţi la 0748-945449. (7.7)

ANIMALE

¤ Cine a pierdut o căţelușă de com-
panie de talie mică, să sune la nr. 
de telefon 0364-143.848.

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a doua licitaţie 
publică, în data de 06.07.2017, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând din: Autoturism Dacia AA 
berlină, an fabricaţie 2007, preţ 
4.725 lei și Autoturism Renault AA 
berlină, an fabricaţie 2007, preţ 
5.775 lei, bunuri proprietate a de-
bitorului SC Rus Telecom SRL, CUI 
24340255, la preţuri se adaugă 
TVA. Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul AJFP Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 
11B, telefon 0264.591670, interi-
or 305 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a treia licitaţie 
publică, în data de 07.07.2017, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând din: Centrală telefonică 
marca Cisco, preţ 15.773 lei; Sis-
tem Acoustics, marca Ideal – 
Werk, preţ 20.635 lei, la aceste 
preţuri adăugându-se TVA, bunuri 
proprietate a debitorului SC WSC 
Invest SRL-D, CUI 33595789. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 11B, 
telefon 0264.591670, interior 
305 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

ANUNŢ DE ANGAJARE
În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 

modifi cările și completările ulterioare,
Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 

„Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj-Napoca organizează

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 1 post de tehnician de farmacie principal SSD
- 2 posturi de asistent medical de farmacie PL

- 1 post de manipulant bunuri

Proba scrisă va avea loc în data de 17.07.2017, ora 11.00, 
la Farmacia institutului, str. Croitorilor Nr. 19-21.

Interviul va avea loc în data de 19.07.2017, ora 11.00, 
la Farmacia institutului, str. Croitorilor Nr. 19-21.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru postul de tehnician de farmacie principal SSD:
- studii – diplomă de absolvire a studiilor superioare de 

scurtă durată în specializarea tehnician de farmacie;
- 5 ani vechime ca tehnician de farmacie;
- adeverinţă de grad principal.

- pentru posturile de asistent de farmacie PL:
- studii – diplomă de absolvire școală sanitară postliceală 

specializarea farmacie;
- 6 luni vechime ca asistent de farmacie.

- pentru postul de manipulant bunuri:
- studii – școală generală;

Data limită de depunere a dosarelor: 06.07.2017, ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

AVIZ DE MEDIU

S.C. FLINTA URMINIS S.R.L. în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G .1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru PUZ-Introducere teren în intravilan 
şi construire vilă agroturistică, în comuna Tureni, satul 
Micești, nr. Cad.50891 și nr. Cad. 1746, jud Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr 99, și la sediul titularului/proiectantului din Oradea, str. 
Valea Drăganului nr. 9, S.C. APPLA Studio S.R.L., arh. Lungu 
Mircea Călin, din data de 23.06.2017, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 12.07.2017, la A.P.M. Cluj, 
strada Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 
0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.ro, în zilele de 
luni-vineri între orele 9-14.



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

¤ participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane 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 

realizarile 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!

  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

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

 Cele mai bune 
prețuri și servicii 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

cii

a 

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

BETTY ICE
angajează

VÂNZĂTOR / VÂNZATOARE 
îngheţată

pentru chioșcurile din Cluj.

CV-urile se pot depune la adresa: 

alina.moiseiof@bettyice.ro.

Detalii la nr. de telefon: 

0747-019704.

Angajează
Pentru depozitele de materiale de construcţii și magazinele 

de prezentare din :

Cluj-Napoca:
- Lucrător comercial

- Operator facturare

Floreşti:
- Confectioner plasă insecte / Debitare pervazuri – 

posibilitate de part-time sau full-time

- Lucrător comercial

- Vânzător/gestionar

- Vânzător cu atribuţii de șofer

- Operator facturare

Oferta noastră: salariu fi x, bonuri de masă, asigurare 

individuală de sănătate, acces gratuit la sală de sport, training-uri 

de vânzări și produse, fi rmă serioasă în continuă dezvoltare.

Îţi așteptăm CV-ul pe adresa: recrutare@dennver.ro.
Pentru mai multe informaţii consultă site-ul nostru 

(www.dennver.ro) sau sună-ne la: 0264-426 571.

 

RADP 

Cluj-Napoca 

anunţă 

deschiderea 

Ştrandului Grigorescu 

începând cu data de 

24 iunie 2017

ANUNŢ DE ANGAJARE

Companie daneză specializată în distribuţia de ziare și 
colete,caută livratori doritori de muncă în Danemarca.

Oferim salariu atractiv şi un loc de muncă dinamic.
Candidaţii trebuie să posede permis de conducere cât.B și 
să aibă cunoștinţe de limba engleză.Interviuri şi angajări 
în: 28/06/2017 ora 14.00 Cluj-Napoca Hotel Belvedere 
Str.Călăraşilor nr.1 29/06/2017 ora 14.00 Braşov Hotel 
Cubix B-dul Saturn nr.47 30/06/2017 ora 14.00 Bacău 
Hotel President Str.Ioniţă Sandu Sturdza nr,11.

Informaţii și CV-urI: Sorin Ungureanu,Tel.+454193085, 
E-mail sun@daoas.dk

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Cu ocazia concertului Andrea Bocelli, care va avea loc pe 
Cluj Arena, se suspenda circulatia auto pe Aleea Stadionului 
duminica, 25 iunie 2017, intre orele 17:00 – 23:00.

Linia de autobuze 30 (cart. Grigorescu – str. A. Vlaicu) 
va circula pe traseu deviat, in ambele sensuri, pe str. G. 
Cosbuc – Spl. Independentei – Pod Garibaldi. In intervalul 
mentionat se suspenda statiile de pe str. Uzinei Electrice, 
care vor fi  inlocuite cu statiile de pe Spl. Independentei, 
la peroanele de tramvaie din dreptul Salii Polivalente.

Va multumim pentru intelegere.
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Noul jucător a lui 
CFR, Bokila, nu are 
linişte. Contra: 
„E josnic ce a făcut”

Jeremy Bokila iniţial trebuia să 
ajungă în curtea dinamoviștilor, 
însă după ce pe fi r au intrat 
CFR-iști, fotbalistul a decis să își 
schimbe direcţia. Fapt ce l-a de-
ranjat enorm pe antrenorul for-
maţiei Dinamo, Cosmin Contra. 
„Bokila nu mai există pentru mi-
ne ca om și ca fotbalist. Nici el, 
nici impresarul lui, e foarte urât 
ce au făcut. Ne-a fost propus, 
noi am văzut că el nu juca de 
câţiva ani buni și noi am vrut 
să-l ajutăm. Nici un am mai vor-
bit cu el, pentru că e josnic ce a 
făcut. Nu pot să trec peste asta, 
eu l-am ajutat, a câștigat bani 
frumoși cu mine în România și 
în China. Nici nu trebuie să ne 
mai salutăm, e bine să nu mai 
avem nici un contact vizual și 
verbal toată viaţa.” a declarat 
Contra la Dolcesport.
Contra l-a adus pe fotbalistul 
Bokila la Petrolul în România, 
dar și în Guangzhou în China.
Rugby: Petrache: ”E un turneu 
pe care l-am așteptat de 10 ani.”

Petrache: „E un 
turneu pe care l-am 
așteptat de 10 ani.”
După turneul efectuat de 
România în Japonia și Canada, 
președintele Federației 
Române de Rugby, Alin 
Petrache s-a declarat mulțumit.
Petrache: „Au fost două săptă-
mâni magnifi ce, e un turneu pe 
care îl așteptam de 8-10 ani. A 
fost un turneu bun, am avut un 
comportament foarte bun, o 
victorie importantă împotriva 
Canadei și o înfrângere împotri-
va Japoniei. Dar să nu uităm că 
am jucat împotriva unei echipe 
care se pregătește de organiza-
rea Cupei Mondiale din 2019. Ei 
sunt foarte focusați, arată bine.”
În meciul cu Japonia, tricolori 
au fost învinși cu un scor de 21-
33. Dar au reușit să își ia 
revanșa în fața Canadei, unde 
au câștigat cu un scor de 25-9. 

Feșnic va arbitra 
meciul din primul 
tur a Europa League
Arbitrul clujean Horațiu Feșnic, 
împreună cu George Găman, 
vor arbitra meciurile din primul 
tur preliminar al Ligii Europa. 
Partida dintre Connah’s (Țara 
Galilor)-HJK Helsinki (Finlanda) 
programată pe data de 29 iu-
nie, și dintre Flora Tallinn 
(Estonia)-Domzale (Slovenia) 
ce va avea loc 6 iulie, conform 
site-ului frf.ro.
Din brigada lui Horațiu Feșnic 
vor face parte și asistenții 
Alexandru Cerei și Valentin 
Avram, iar la patrulea delegat 
ofi cial este Radu Petrescu.  

Pe scurt

Portarul Traian Marc a 

decis să pună punct 

carierei sale de jucător, 

după ce şi-a reziliat con-

tractul cu formaţia CFR 

Cluj.

„Dragii mei prieteni! Zi-

lele astea au marcat înche-

ierea unui capitol important 

din viaţa mea şi gândurile 

mele sunt către voi priete-

nii mei, colegii mei, antre-

norii mei, colaboratorii mei 

şi nu în ultimul rând jurna-

liştilor ale căror rânduri, fie 

m-au dărâmat, fie m-au în-

sufleţit, dar toate au avut 

un efect motivant asupra 

mea ca fotbalist. Fotbalul a 

început ca un vis ce s-a 

transformat într-o realitate 

care m-a format ca om dân-

du-mi posibilitatea să tră-

iesc cele mai profunde emo-

ţii, am simţit teamă şi cu-

raj, am simţit agonie şi ex-

taz, am simţit dragoste şi 

ură, emoţii care nu mă lasă 

să uit fotbalul vreodată. Am 

fost prea mult timp plecat 

de acasă şi a venit vremea 

să fiu alături de familia mea. 

Mulţumesc tuturor pentru 

toate clipele petrecute pe te-

renul de fotbal! Sunt mân-

dru că am avut cea mai fru-

moasă meserie din lume.” 

a fost mesajul lui Traian 

Marc făcut pe contul său de 

Facebook.

Nici bine nu şi-a anun-

ţat Marc retragerea, că me-

sajele, atât a suporterilor 

cât şi a foştilor colegi au 

început să curgă. S-a remar-

cat fotbalistul Lucian Go-

ian: „A fost o plăcere pen-

tru mine să împărţim ace-

laşi vestiar, fie că a fost la 

o echipă naţionala U21, Di-

namo sau CFR Cluj! Eşti un 

coechipier de valoare, un 

profesionist desăvârşit şi un 

prieten de nădejde. Vine 

momentul să spunem 

„stop”, dar amintirile fru-

moase rămân pentru tot-

deauna.”

Marc a venit la CFR Cluj 

în anul 2015 şi a reuşit să 

strâng 43 de apariţii. Fotba-

listul a mai jucat în cariera 

sa la echipe importante din 

România precum Dinamo, 

FC Braşov, Corona Braşov, 

Forex Braşov şi Poli Iaşi.

Traian Marc s-a retras din fotbal! 
„Am avut cea mai frumoasă meserie din lume.”

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

În ceremonia de joi de 

la Cluj-Napoca, Xavier 

Pascual Fuertes, actua-

lul antrenor al echipei 

naționale de handbal, a 

primit titlul de Profesor 

Honoris Causa.

Decanul Facultăţii de E-

ducaţie Fizică şi Sport, Le-

on Gomboş a preluat cu-

vântul: „Este extrem de ono-

rant să prezint pentru mi-

ne asemenea persoana, un 

asemenea antrenor princi-

pal... Mi-a spus cu tot res-

pectul că a studiat cărţile 

despre handbal din Româ-

nia, iar pe urmă a ţinut să 

îmi prezinte o realitate cru-

dă. «Din păcate trofeele 

voastre sunt alb negru, tre-

buie colorate».După ce mi-a 

spus asta, m-am gândit ci-

ne poate să facă asta, şi bi-

neînţeles primul răspuns 

este Federaţia Română de 

handbal, pe urmă cluburi-

le sportive, specialişti în 

domeniul universitar şi, nu 

în ultimul rând, Xavier Pa-

scual. Pascual a răspuns 

mereu prompt când a fost 

solicitat să se întâlnească 

cu studenţi noştri. A fost o 

experienţă foarte plăcută. 

Calităţile pe care le are, se-

riozitatea, dorinţa de auto-

perfecţionare, au făcut din 

dânsul un exemplu de ur-

mat pentru studenţii noştri 

şi îndrăznesc să spun că şi 

de către noi, cadrele didac-

tice implicate în performan-

ţa sportivă. Vreau să men-

ţionez că oricât ar dura co-

laborarea lui cu Federaţia 

Română de handbal, cola-

borarea noastră va fi una 

de lungă durată. Într-un 

timp foarte scurt de când a 

venit la Naţionala Români-

ei, el a fost capabil sa facă 

o radiografie foarte clara a 

sportului romanesc şi să 

pună un diagnostic precis. 

Din păcate în cea ce priveş-

te handbalul masculin, el 

se află în suferinţă. Îl con-

sider pe Pascual unul dintre 

pioni principali în această re-

vigorare. Ştiind că handbalul 

este singurul sport de echi-

pă prin care România a cu-

cerit patru titluri mondiale.”

Xavier Pascual, vizibil 

emoţionat, a declarat: „În 

primul rând vreau să vă 

mulţumesc pentru distinţia 

importantă cu care azi mă 

mândresc. Niciodată în via-

ţa mea nu mi-am imaginat 

că voi ajunge atât de depar-

te. Pentru mine este o bu-

curie că sunt aici în fața 

dumneavoastră, este greu 

de imaginat pentru cineva 

ca mine. Când am început 

să joc handbal nu mi-am 

imaginat că sportul acesta 

va deveni vitaţa mea. Asta 

a început să fie pasiunea 

mea. Vedeam doar handbal. 

România a publicat cărţi 

foarte importante despre 

handbal şi recunosc ca au 

fost primele cărţi care le-am 

citit despre acest sport. 

Acum puteţi înţelege de ce 

atunci când am avut posi-

bilitatea de a alege echipa 

României nu am ezitat. 

Acest lucru m-a făcut sa cu-

nosc o parte din cultura, 

tradiţia din România. Dar 

şi Universitatea aceasta. Am 

fost primit foarte bine aici. 

Iar aceste lucruri reprezin-

tă îmbunătăţiri pentru mi-

ne ca persoana, dincolo de 

partea mea profesionala. 

Pentru mine este un privi-

legiu. În viaţa noastră cu 

toţi avem obiectivele noas-

tre. Trebuie sa ne implicăm 

ca să le realizăm. De ase-

menea, cred că datorită a-

cestui sport mi-am găsit pri-

eteni, soţia, şi datorită a-

cestui sport sunt eu omul 

de astăzi. Soţia mea şi co-

pilaşi mei, ei sunt puterea 

mea. Se spune că în spate-

le unui bărbat de succes se 

află o femeie, ei bine la mi-

ne nu e aşa, in spatele u-

nei femei de succes mă aflu 

eu. Mulţumesc mult Uni-

versitatea „Babeş-Bolyai”, 

promit să port acest titlul 

cu distincţie si onorare pe 

care Universitatea aceasta 

le merită.”

Întrebat după ceremonie 

despre România, Pascual a 

răspuns: „În România m-au 

impresionat persoanele de 

aici, sunt foarte prietenoşi 

si pentru mine e foarte im-

portant. Toate oraşele sunt 

diferite, toate au o cultură 

diferita. Respect foarte mult 

oraşul acesta. Cât despre 

limbă, ii dificil pentru mi-

ne acum să vorbesc în ro-

mână, pentru că nu vorbesc 

zilnic limba aceasta.”

Xavier Pascual este an-

trenorul Barcelonei din anul 

2009. Spaniolul a reuşit per-

formanţe incredibile, a câş-

tigat de două ori Liga Cam-

pionilor EHF, iar în 2017 îm-

preună cu formaţia FC Bar-

celona a câştigat cel de-al 

24-lea titlu naţional din pal-

mares. 

Antrenorul naționalei de handbal, 
Profesor Honoris Causa la Cluj
Xavier Pascual: „Niciodată în viața mea nu mi-am imaginat că voi ajunge atât de departe. 
Pentru mine este o bucurie că sunt aici în fața dumneavoastră.”

Xavier Pascual (dreapta) a semnat cu FRH un contract valabil patru ani
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