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Anul școlar 2016-2017: Proiectul „Școala altfel” a fost extins
Ministerul Educaţiei Naţiona-

le şi Cercetării Ştiinţifi ce a lan-
sat în dezbatere publică proiec-
tul de ordin de ministru privind 
structura anului şcolar 
2016-2017, una dintre schimbări 
fi ind extinderea programului 
„Şcoala altfel”.

Potrivit proiectului, progra-
mul naţional „Şcoala altfel” va 
fi  extins la o durată de 8 zile, în 
două etape distincte: la începu-
tul anului şcolar (12-14 septem-
brie) şi în interiorul anului şco-
lar, pe durata a 5 zile consecu-
tive, la alegerea unităţilor de în-
văţământ.

De asemenea, potrivit proiectu-
lui, intervalul aferent programului 
„Şcoala altfel” nu coincide cu pe-
rioada în care se susţin tezele se-
mestriale. „Acestea vor avea loc, 
de regulă, la fi nalul semestrelor, 
după parcurgerea programei şco-
lare cu cel puţin două (2) săptă-
mâni înainte de fi nalul semestru-
lui. Olimpiadele şi concursurile şco-
lare naţionale vor fi  organizate în 
perioada vacanţei de primăvară (19 
– 30 aprilie 2017). În acest mod, 
elevilor olimpici li se oferă posibi-
litatea de a participa la activităţile 
din cadrul programului «Şcoala al-
tfel»”, anunţă ministerul.

Astfel, anul şcolar 2016-2017 
are 35 de săptămâni de cursuri, 
însumând 169 de zile lucrătoa-
re, şi se structurează în două se-
mestre: semestrul I (12 septem-
brie 2016 – 3 februarie 2017) şi 
semestrul al II-lea (13 februarie 
2017 – 23 iunie 2017). Ziua de 
15 septembrie este dedicată fes-
tivităţilor pentru deschiderea 
anului şcolar 2016-2017, se ara-
tă în document.

Perioadele de cursuri sunt: 
12 septembrie – 16 decembrie 
2016, 9 ianuarie – 3 februarie 
2017, 13 februarie – 14 aprilie 
2017 şi 2 mai – 23 iunie 2017.

Vacanţele elevilor sunt pro-
gramate astfel: vacanţa de iar-
nă (17 decembrie 2016 – 8 ia-
nuarie 2017), vacanţa de primă-
vară (19 – 30 aprilie 2017) şi va-
canţa de vară (24 iunie – 10 sep-
tembrie 2017).

Pentru clasele terminale din 
învăţământul liceal, anul şcolar 
se încheie în data de 2 iunie 2017, 
iar pentru clasa a VIII-a, în data 
de 16 iunie 2017, se precizează 
în documentul supus dezbaterii.

Proiectul de ordin privind 
structura anului şcolar 2016-2017 
este supus dezbaterii publice în 
perioada 23 iunie – 4 iulie 2016.

Moartea și Reîncarnarea 
într-un cowboy

Vineri, ora 19.00
Teatrul Național „Lucian Blaga“

Nabucco
Duminică, ora 18.30

Opera Națională Română 
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Piesă de teatru, jucată în şurile 
din două comune clujene

Luptă strânsă la alegerile 
parlamentare din toamnă
PSD şi PNL sunt apropiate ca scor şi distribuţie teritorială, ceea ce face 
ca lupta electorală din toamnă să fie extrem de echilibrată.  Pagina 5

Pentru al patrulea an la rând proiectul „Cultură'n şură” transformă 
şurile unor săteni în scene de teatru.  Pagina 6
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Avem un brand.

Clujenii au cerut dizolvarea Parlamentului
Un eveniment anunţat pe Facebook a strigat mobilizarea pentru un protest în Piaţa Unirii.  Pagina 3

Deși Transilvania a 
ajuns o destinaţie 
turistică de talie 
mondială, 
autorităţile încă 
nu au înţeles că 
mitul Dracula 
reprezintă un 
vehicul de 
promovare a 
zonei.  Pagina 7
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

24 iunie

În această zi, Biserica 
Ortodoxă și Biserica Catolică 
celebrează nașterea Sf. Ioan 
Botezătorul.

1991: Parlamentul României 
a declarat nul Pactul 
Ribbentrop-Molotov din 23 
august 1939. Cunoscut și ca 
Pactul Stalin-Hitler, acesta a 
fost un tratat de neagresiune 
încheiat între Uniunea 
Sovietică și Germania nazistă, 
semnat la Moscova, la 23 au-
gust 1939.

1911: Se naște scriitorul ar-
gentinian Ernesto Sabato, cu-
noscut pentru romanul 
„Tunelul” și pentru implicarea 
sa în cercetarea crimelor din 
timpul dictaturii militare din 
Argentina.

25 iunie

2009: Moare Michael 
Jackson, interpret și compozi-
tor american de muzică pop 
(n. 1958).

1923: S-a înfi ințat Clubul 
Rapid București (atunci CFR 
București).

1894: Se naște Hermann 
Oberth, fi zician și inventator 
german născut la Sibiu (d. 
1989), unul dintre părinții 
fondatori ai rachetei și astro-
nauticii.

26 iunie

2000: Vaticanul face public cel 
de-al treilea secret revelat de 
Fecioara Maria, 13 iulie 1917, 
celor trei copii păstori în locali-
tatea portugheză Fatima.

1964: The Beatles lansează al-
bumul A Hard Day's Night.

1848: Guvernul revoluționar 
de la București a decretat eli-
berarea robilor țigani 
aparținând boierilor.
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Piesa Moarte și reîncarnare într-un cowboy este unul din textele emblematice ale scriitorului și 
regizorului spaniol Rodrigo Garcia. Născut la Buenos Aires și stabilit la Madrid, Garcia creează pro-
pria companie de teatru, „La Carniceria Teatro“ (Teatrul Măcelărie), în 1989. Considerat unul din-
tre cei mai controversaţi creatori spanioli contemporani, García creează texte explozive, respin-
gând vechile modele teatrale, inspirându-se din Beckett, Pinter, Kantor. Rodrigo García a adus la-
olaltă elemente din trecut și din cultura modernă, dezvoltând un nou limbaj teatral. „Montat într-
o cheie de thriller country,” afi rmă regizorul Andrei Măjeri, „spectacolul Moarte și reîncarnare 
într-un cowboy, poate cel mai puternic și controversat text al lui Rodrigo García, ne dezvăluie in-
fernurile cotidiene, exploatând la maximum grimasele râsului. Unica voce sugerată de dramaturg 
a fost fragmentată regizoral și adaptată unor femei contemporane, exemple vii ale sindromului 
wonder woman.” Atmosfera este de bar american, cu scaune înalte – care la un moment dat se 
vor transforma în șezloguri –, cu sticle de bere și fundal de muzică country. Este un spectacol al fe-
meilor travestite, care după o zi de muncă agitată își îneacă amarul într-un loc ca o insulă pluti-
toare în mijlocul vieții agitate.

Regia şi scenografi a: Andrei Măjeri; distribuţia: Elena Ivanca, Adriana Băilescu, Romina Merei , 
Irina Wintze, Sânziana Tarţa.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Spectacolul „Moarte și reîncarnare într-un cowboy”

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziția Armuri interioare
15 iunie - 10 iulie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expun Mircea Roman și Sipos 
Sándor. Vernisajul va avea loc 
miercuri, 15 iunie 2016, ora 18. 
„Expoziţia surprinde întoarcerea 
retrospectivă la o lume arhaică, 
explorată artistic deopotrivă de 
imaginile violent-critice ale lui 
Mircea Roman, ca şi de fi gurati-
vismul intens cromatic al lui 
Sipos Sándor.“ 

Cămașa tradițională de 
altădată și ipostazele sale 
contemporane
24 iunie - 17 iulie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
Pe lângă cămășile originale, de 
mare vechime, din patrimoniul 
Muzeului Etnografi c al 
Transilvaniei, publicul vizitator 
va avea ocazia să vizioneze pen-
tru prima oară și o selecție de 
cămăși femeiești realizate în 
prezent, de către persoane pro-
venind din medii profesionale 
foarte diferite, având însă ca 
numitor comun pasiunea pen-
tru ie, curiozitatea și tenacitatea 
în lucru.

Expoziția de pictură MIRAJ
23 iunie - 17 iulie
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Expune artista Ioana Antoniu. 
Vernisajul va avea loc joi, 23 iu-
nie 2016, ora 18.

Zilele Arhitecturii – Creative 
Research
20-26 iunie
Ediția 2016 a Zilelor Arhitecturii 
implică 7 zile de evenimente 
culturale: proiecte ambiţioase şi 
inovative ale studenţilor arhi-
tecţi, conferinţe şi dezbateri, 
workshopuri şi evenimente în 
stradă, expoziţii, concerte şi pe-
treceri în locaţii inedite.

Expoziție: Armuri 
Interioare, de Mircea 
Roman și Sipos Sándor
15 iunie – 10 iulie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziție personală, 
Soó Zöld Margit
8–26 iunie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

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

Expoziție Alexandru Antik: 
Viziuni în întuneric
21 mai – 26 iunie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Alexandru Antik este unul dintre 
cei mai semnifi cativi artişti con-

temporani, cu o contribuţie 
defi nitorie la statornicirea 
practicii artistice conceptuale 
şi a performance-ului în spa-
ţiul artelor vizuale din 
România.

VINERI

Concert vocal-simfonic sub 
bagheta dirijorului Tulio 
Gagliardo
Ora 19.00
Filarmonica de Stat 
Transilvania
Sub numele „De España ven-
go“, Gala lirică de Zarzuela 
pregătită de Corul, Orchestra 
Filarmonicii şi soliştii Ximena 
Agurto (soprană) şi Andrés 
Veramendi (tenor), cuprinde 
lucrări compuse de Francisco 
Asenjo Barbieri, José Serrano, 
Gerónimo Giménez, Amadeo 
Vives, Manuel Fernández 
Caballero.

Moartea și Reîncarnarea 
într-un cowboy
Ora 19.00
Teatrul Național „Lucian 
Blaga”
Regia şi scenografi a: Andrei 
Măjeri; Distribuţia: Elena 
Ivanca.

Giselle la Opera Națională
Ora 18.30
Opera Națională Română Cluj
Dirijor: Cristian Sandu (invitat).

SÂMBĂTĂ

ARTbecedar – ateliere 
creative pentru copii
Ora 11.00
Fabrica de Pensule
ARTbecedar este un program 
dedicat celor mici, în care 
părinții își pot implica copiii în 
activități creative conduse de 
artiști din Fabrica de Pensule 
din Cluj-Napoca și din comuni-
tatea artistică din jurul aceste-
ia. Copiii au ocazia de a intra 
în contact cu artiștii și de a 
învăța de la ei despre diferite 
tehnici și medii artistice, prin 
activități practice și jocuri.

Re-descoperim Clujul – O 
aventură istorică în centrul 
Clujului
Ora 11.00
Biserica Sfântul Mihail din Cluj-
Napoca
Al doilea tur ghidat din seria „Re-
descoperim Clujul“ va începe în 
fața Bisericii Sfântul Mihail, de la 
ora 11:00.

Romeo și Julieta la Teatrul 
Național
Ora 19.00
Teatrul Național „Lucian Blaga”
Regia: Tudor Lucanu; scenogra-
fi a: Alina Herescu; coregrafi a: 
Vava Ștefănescu; distribuția: 
Sânziana Tarţa, Matei Rotaru, 
Anca Hanu, Cornel Răileanu, 
Sorin Leoveanu și alții.

Nava Mamă / Pinholes – 
live in Fabrica de Pensule
Ora 20.00
Fabrica de Pensule
Concert live.

DUMINICĂ

Cluj – through the looking 
glass
Ora 12.00
Parcul Central Cluj
UN Youth Cluj organizează eve-
nimentul Photo Laundry intitu-
lat „Cluj – through the looking 
glass“, ce presupune o expoziție 
foto interactivă, dar și un 
schimb de povești, perspective 
și amintiri despre oraș.

Nabucco
Ora 18.30
Opera Națională Română Cluj
Dirijor: József Horváth.

Unde mergem în weekend?
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La Atena s-a desfăşurat în 

aceste zile cea de-a 26-a 

Conferinţă şi Adunare 

Generală a Airports 

Council International – 

Europe (ACI Europe).

Reuniunea a fost prefaţată 

de şedinţa Boardului ACI Eu-

rope din care face parte şi 

David Ciceo, directorul gene-

ral al Aeroportului Internaţi-

onal ”Avram Iancu” din 

Cluj-Napoca.

La şedinţa de board au par-

ticipat ca invitaţi şi Angela 

Gittens, director general ACI 

World, şi Christophe Dussart, 

şef serviciu pe probleme de 

politică aeroportuară în ca-

drul Comisiei Europene.

În cadrul acestei şedinţe 

s-au discutat probleme de stra-

tegie, relaţia cu instituţiile U-

niunii Europene, securitatea 

aeroportuară, relaţiile externe 

şi negocierile Comisiei Euro-

pene cu ASEAN, Emiratele 

Arabe Unite, Qatar şi Turcia 

şi revizuirea Regulamentului 

(UE) nr. 139/2014 de stabili-

re a cerinţelor tehnice şi a pro-

cedurilor administrative refe-

ritoare la aerodromuri.

Arnaud Feist, CEO al Ae-

roportului Bruxelles, a pre-

zentat fi lmul atacului terorist 

de la Bruxelles şi modul de 

acţiune, precum şi strategia şi 

măsurile luate pentru redes-

chiderea cât mai rapidă a tra-

fi cului. Analizând această si-

tuaţie, Boardul ACI Europe a 

stabilit că este necesar să fi e 

luate măsuri sporite de secu-

ritate şi o îmbunătăţire a co-

laborării cu toate instituţiile 

responsabile. Raportat la dis-

cuţiile care se desfăşoară în 

prezent cu privire la sporirea 

măsurilor de securitate pe ae-

roporturi, Boardul ACI Euro-

pe a decis să recomande Co-

misiei Europene şi aeroportu-

rilor să nu susţină introduce-

rea unui control suplimentar 

de securitate la intrarea în zo-

na publică a terminalelor în-

trucât aceste controale ar crea 

vulnerabilităţi suplimentare 

de securitate.

Olivier Jankovec, director 

general al ACI Europe, a de-

clarat că în anul 2015 s-a înre-

gistrat o creştere a trafi cului 

de pasageri cu 100 de milioa-

ne de pasageri mai mult decât 

în 2014, iar pentru 2016 se 

menţine o uşoară tendinţă de 

creştere a trafi cului pe aero-

porturile din Europa. În aceas-

tă vară, sunt aşteptate creşteri 

de trafi c pe rutele intra-euro-

pene, unde operatorii low-cost 

oferă capacităţi mărite de trans-

port şi câştigă cote de piaţă.

David Ciceo a prezentat în 

cadrul şedinţei de Board situ-

aţia trafi cului din România şi 

în particular creşterea impor-

tantă de trafi c pe Aeroportul 

Internaţional ”Avram Iancu” 

din Cluj-Napoca. În opinia sa, 

creşterea trafi cului pe aero-

portul clujean va continua în 

perioada care urmează în ciu-

da tendinţelor adverse care se 

manifestă pe unele aeropor-

turi europene ca urmare a 

creşterii ameninţării teroriste 

şi instabilităţii politice în ţări 

care au reprezentat tradiţio-

nal parteneri importanţi pen-

tru acestea.

Deciziile Boardului au 

fost apoi discutate şi apro-

bate în cadrul Adunării Ge-

nerale a ACI Europe. Lucră-

rile Adunării Generale a ACI 

Europe au fost completate 

cu o conferinţă la care au 

participat peste 350 de in-

vitaţi, reprezentanţi la cel 

mai înalt nivel din cadrul 

aeroporturilor, companiilor 

aeriene, firmelor din indus-

trie, precum şi oficiali gu-

vernamentali şi ai Comisiei 

Europene.

Noi măsuri de securitate aeroportuară 
în urma atentatelor teroriste

Peste 200 de persoane au 

protestat, joi seară, în 

Piaţa Unirii din 

Cluj-Napoca, cerând dizol-

varea Parlamentului, în 

urma ultimelor decizii 

luate de parlamentari.

“Parlamentul profi tă că sun-

tem topiţi de căldură şi ne tes-

tează vigilenţa: au votat dez-

incriminarea confl ictului de in-

terese pentru cei care şi-au an-

gajat rudele, urmează superi-

munitatea avocaţilor. Asta du-

pă ce au rezolvat deja legea 

pensiilor speciale pentru ale-

şii locali, au închis dosarul Di-

aspora referitor la organizarea 

dezastruoasă a votului pentru 

prezidenţiale. Corlăţean e bi-

ne mersi, nici măcar nu şi-a 

dat demisia. Să nu uităm de 

faptul că în România este în 

continuare legal să existe pe 

liste la alegerile locale persoa-

ne afl ate în închisoare. Ne ve-

dem în stradă. O ultimă dova-

dă că stăm cu ochii pe ei îna-

inte să intre în vacanţă! Dacă 

ne strângem îndeajuns de mul-

ţi, este posibil să nici nu mai 

intre în vacanţă. Cel puţin nu 

în vacanţă plătită de noi”, se 

arăta pe pagina de Facebook 

înainte de protest.

Protestatarii s-au adunat, 

joi seara, în Piaţa Unirii, având 

afi şe cu mesaje precum "Edu-

caţie, nu corupţie”, "DNA, noi 

suntem de partea ta”, "Nu pen-

sii speciale, doar închisoare”, 

"Vrem dreptate, nu imunita-

te”, "Revoluţia-i în toi, Parla-

mentul la gunoi”, “Concedia-

ză-ţi politicienii penal” şi "Nu 

vrem Parlament de hoţi”.

Bogdan Rădulescu, unul 

dintre organizatorii protestu-

lui, a declarat că Parlamentul 

"profi tă de perioada de vară" 

şi "testează vigilenţa români-

lor", spunând că deciziile din 

ultimele zile ale parlamenta-

rilor reprezintă "un atentat la 

siguranţa naţională”.

"Ce au făcut în ultimele 

zile este atentat la siguranţa 

naţională. Au votat dezincri-

minarea confl ictului de inte-

rese pentru parlamentarii ca-

re şi-au angajat rudele, au re-

zolvat Legea pensiilor speci-

ale pentru aleşii locali, au în-

chis dosarul Diaspora referi-

tor la organizarea dezastru-

oasă a votului pentru prezi-

denţiale, iar Senatul a respins 

cererea procurorilor DNA de 

încuviinţare a urmăririi pe-

nale împotriva fostului mi-

nistru de Externe, senatorul 

PSD, Titus Corlăţean. Ne-am 

săturat. Cred că singura so-

luţie este dizolvarea Parla-

mentului, pentru că parla-

mentarii îşi fac legile lor şi 

ne sfi dează pe noi. Cerem di-

zolvarea Parlamentului”, a 

spus Rădulescu.

Potrivit acestuia, parlamen-

tarii votează legi exclusiv în 

favoarea lor şi împotriva ce-

tăţenilor şi încalcă deciziile 

Curţii Constituţionale.

Printre protestatari s-a afl at 

şi o bătrână care a spus ca e 

dezamăgită de pensiile pe ca-

re şi le-au votat parlamenta-

rii, în timp ce ea are pensie 

de 500 de lei.

Protestul a fost autorizat 

între orele 18.00 – 21.00 şi ar 

putea fi  reluat în fi ecare zi.

Şi la Bucureşti au ieşit în 

stradă aproximativ 200 de per-

soane care s-au adunat în Pia-

ţa Universităţii. Pe o pancar-

tă purtată de o protestatară 

scria: "Sunt dispus să stau în 

căldură ca să stea ei la răcoa-

re". Oamenii au strigat "Par-

lament penal, marş la tribu-

nal", "Demisia! Demisia!".

Clujenii au cerut 
dizolvarea Parlamentului
Un eveniment anunţat pe Facebook „Cătuşe înainte de pâine” a strigat mobilizarea 
pentru un protest în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca.
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CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj

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

că in perioada 27.06.2016 – 01.07.2016 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene 

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

sectoare:

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

- DJ 161: Dăbâca- Panticeu, km 17+000-39+000 (pe sectoare).

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

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

Reabilitare si modernizare DJ 103N: DN 1 (Saula)- lim.jud.Salaj , km 0+000 – 

2+800.

Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c pentru disconfortul creat de 

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

PUBLICITATE

21 de facultăți, 91 de departamente
21 de centre culturale și peste 70 de centre de 
cercetare

21

466 de programe de studii
în limbile română, maghiară, germană, engleză și 
franceză

466
PROGRAME DE 

șișișiși 

- burse la universități de top din întreaga lume
- peste 6000 de locuri de cazare în cămine moderne 
- zone de agrement, baze sportive la standarde 
occidentale 

BURSE
LOCURI DE

CAZARE
AGREMENT

26 de școli doctorale 26
DOCTORALE

http://admitere.ubbcluj.roroooo
ÎNSCRIE-TE DIN 18 IULIE !

Adela Mîrza, secretarul regi-

unii Nord-Vest al Partidului 

M10, a anunţat joi că M10 a 

obţinut un mandat în 

Consiliul Local Cojocna, 

însă că i se va retrage spriji-

nul politic consilierului ales, 

Iacob Câmpean. Aceasta 

pentru că s-a dovedit că este 

fost colaborator al 

Securităţii. În acelaşi timp, 

Câmpean s-ar fi  arătat inte-

resat să formeze o alianţă 

cu reprezentanţii PSD, în 

cadrul forului deliberativ.

„Motivul acestei decizii, 

alături de solicitarea demi-

siei domniei sale (suspendat 

deja din calitatea sa de mem-

bru M10, conform statutu-

lui), îl constituie sentinţa da-

tă de CNSAS cu privire la co-

laborarea dânsului cu Secu-

ritatea, lucru inadmisibil pen-

tru un membru M10, con-

form Statutului şi Cartei de 

Valori.

Integritatea este prima va-

loare a membrilor Partidului 

M10. Nu vom abdica nicioda-

tă de la ea, cu atât mai mult 

cu cât un membru M10 a ajuns 

deja într-o funcţie publică! Toţi 

membrii de partid primesc ace-

laşi tratament, conform statu-

tului. Dacă se dovedesc a fi  

colaboratori ai Securităţii sunt 

automat suspendaţi din cali-

tatea de membru, urmând apoi 

ca o decizie sa fi e luata de că-

tre Comisia de Integritate”, 

spune Adela Mîrza.

Iacob Câmpean a contes-

tat decizia CNSAS la Curtea 

de Apel Bucureşti care a dat, 

însă, dreptate CNSAS.

„În urma analizei declaraţiei 

făcute de domnul Câmpean Ia-

cob, Partidul M10, îi retrage spri-

jinul politic, candidatura dânsu-

lui la postul de consilier local în 

Cojocna nemaifi ind validată. De 

asemenea, se aşteaptă demisia 

acestuia, la începutul săptămâ-

nii viitoare. Până atunci, dânsul 

este suspendat din calitatea de 

membru M10, conform decizi-

ei Comisiei de Integritate luate 

în baza Statutului partidului,” 

mai spune Mîrza.

M10 a obţinut un mandat de consilier 
la Cluj, un fost colaborator al Securităţii

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Monitorul de Cluj a reali-

zat un interviu cu noul 

primar al municipiului 

Turda Cristian Matei 

(PSD) care a preluat ştafe-

ta de la fostul primar 

timp de trei mandate, 

Tudor Ştefănie (PNL).

Noul primar al municipiu-

lui Turda Cristian Matei și con-

silierii locali au depus joi ju-

rământul. La constituirea no-

ului for local au fost prezenți, 

de asemenea, prefectul 

județului Cluj Gheorghe 

Vușcan și parlamentarii care 

reprezintă Turda în Legislativ.

Planurile noului primar sunt 

proiectele anunţate în campania 

electorală şi vizează în primul 

rând investiţiile. Priorităţile au în 

vedere infrastructura stradală şi 

anveloparea blocurilor.

Reporter: Cu ce gânduri 
porniţi în preluarea man-
datului de primar al muni-
cipiului Turda?

Cristian Matei: Vom acţi-

ona începând chiar de mâine 

în ceea ce priveşte renovarea 

oraşului. Sigur că bugetul lo-

cal nu este sufi cient şi încer-

căm să atragem fonduri euro-

pene şi investiţii, de la buge-

tele naţionale sau de la Mi-

nisterul Dezvoltării. Avem 

foarte multe proiecte pe care 

trebuie să le dezvoltăm.

Ce planuri aveţi pentru 
Turda, pentru următorii 
patru ani?

Planurile sunt proiectele 

anunţate în campania electo-

rală, în primul rând trebuie 

să ne ocupăm de domeniul 

sănătăţii, de şcoli, de învăţă-

mânt, avem multe probleme 

la Turda. Trebuie să ne ocu-

păm de medici, de ambulan-

ţă, să creăm condiţii ca să lo-

cuiască aici, să fi e alături de 

pacienţi, să nu avem numai 

medici din Cluj. Avem planuri 

de anvelopare a blocurilor, de 

investiţii la Salina Turda, foar-

te multe planuri pe care le 

avem în vedere pentru ca în 

următorii patru ani de zile să 

dăm o nouă faţă Turzii.

Care este prioritatea zero, 
primul lucru pe care îl veţi 
face?

Prioritatea zero este infra-

structura rutieră sau infra-

structura stradală. În Turda 

cam 25% dintre străzi sunt 

asfaltate, vreau să avem un 

proiect unitar, de ansamblu, 

prin care să încercăm să re-

zolvăm această problemă, să 

le asfaltăm, bineînţeles cu 

borduri şi tot ce presupune 

o asfaltare modernă, euro-

peană.

Aveţi ceva să reproşaţi fos-
tei administraţii, mai exact 
fostului primar?

Am fost consilier şi eu 13 

ani, au fost multe greutăţi, poa-

te că nu întotdeauna banii din 

bugetul local au fost cheltuiţi 

chibzuit sau în maniera în ca-

re ar fi  fost o altă posibilitate 

cheltuirea banului, dar nu am 

ce să reproşez nimănui, eu do-

resc ca în continuare să facem 

ceva pentru Turda, împreună 

cu echipa cu care am pornit.

Cristian Matei a câştigat ale-

gerile locale de la Turda şi i-a 

i-a învins pe independentul An-

drei Suciu şi pe Tudor Ştefănie, 

care a ocupat fotoliul de pri-

mar timp de trei mandate. În 

aceeaşi competiţie s-a afl at şi 

deputatul ALDE, Mircea Irimie.

După câştigarea alegerilor, 

Cristian Matei declara că vrea 

să continue proiectele dema-

rate in administrația lui Tudor 

Ștefănie, dar că de asemenea, 

va avea propria strategie de 

dezvoltare pentru Turda.

PSD are în Consiliul Local 

Turda şapte mandate, PNL -4 

mandate, ALDE -3 mandate, 

PMP –3 mandate, UDMR -2 

mandate, iar PRM -2 mandate.

Foto, de la stânga la dreapta: 
prefectul Gheorghe Vușcan, 

primarul Cristian Matei, fostul 
primar Tudor Ștefănie și senatorul 

Alexandru Cordoș.

Primarul Cristian Matei 
a depus jurământul
Consiliul Local Turda s-a constituit. Cristian Matei 
a preluat ștafeta de la Tudor Ștefănie.

Ministrul Justiţiei Raluca 

Prună a vorbit despre votul 

pentru dezincriminarea 

confl ictului de interese pen-

tru parlamentari, cu menţi-

unea că reprezentantul 

Executivului nu a avut 

cuvântul în Parlament.

"Regret votul de dezincrimi-

nare a confl ictului de interese 

pentru parlamentari. Nu intru 

aici în discuţii de text. Astfel de 

discuţii, în mod regretabil, nu 

au avut loc nici în Parlament, 

unde reprezentantului Guver-

nului nu i s-a dat cuvântul. De-

ja vu? Am fost nu de mult so-

mată să spun ce înţeleg prin re-

stauraţie. Exact asta. Mai înţe-

leg, parafrazând, o tiranie par-

lamentară. În anticiparea între-

bărilor, răspund: Cred în parla-

mentarism, în cel responsabil, 

în slujba cetăţii", a scris Prună 

pe pagina sa de Facebook.

„Regret că din legea privind 

abilitarea guvernului de a emite 

ordonanţe pe perioadă vacanţei 

parlamentare a fost eliminat Sta-

tutul personalului din sistemul 

de probaţiune. Asta în contextul 

în care acest statut e o restanţă 

din 2013, există la nivel declara-

tiv consens politic pentru îmbu-

nătăţirea situaţiei din penitenci-

are şi pentru consolidarea proba-

ţiunii că soluţie, iar România ris-

că din 2012 o hotătâre pilot a CE-

DO care constă printre altele în 

acordarea de despăgubiri estima-

te la aproximativ 100 milioane 

euro anual. Ministerul Justiţiei 

va deschide o dezbatere cu pri-

vire la impactul unei asemenea 

hotărâri CEDO,” a mai spus ea.

Dezincriminarea conflictului 
de interese, o „tiranie”
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Europarlamentarul 

Monica Macovei susţine 

că preşedintele Iohannis 

are "dreptul şi puterea" să 

atace la CCR o serie de 

proiecte de lege votate 

recent prin care parla-

mentarii se pun "deasu-

pra legii, justiţiei şi ordi-

nii constituţionale", men-

ţionând între acestea o 

iniţiativă privind "dezin-

criminarea confl ictului de 

interese" şi "revotarea 

pensiilor speciale pentru 

aleşii locali".

Monica Macovei afirmă 

că parlamentarii au dat re-

cent "patru voturi care rup 

actuala clasă politică de ce-

tăţeni".

"Dezincriminarea confl ic-

tului de interese pentru par-

lamentarii care şi-au angajat 

rudele la cabinetele politice 

până în 2013 îi scapă pe par-

lamentari de răspunderea pe-

nală, creează avantaje famili-

ilor acestora şi le dă dreptul 

celor care au încălcat legea să 

candideze din nou. Revotarea 

pensiilor speciale pentru ale-

şii locali este o sfi dare a po-

pulaţiei şi o încălcare a deci-

ziei Curţii Constituţionale, ca-

re a stabilit că această lege es-

te neconstituţională", susţine 

europarlamentarul.

Macovei consideră, totoda-

tă, că "respingerea de către 

Senat a solicitării Guvernului 

de a emite ordonanţe de ur-

genţă pe perioada în care par-

lamentarii sunt în vacanţă" 

reprezintă "o premieră în 26 

de ani" şi "o limitare abuzi-

vă şi neconstituţională a atri-

buţiilor Guvernului".

"Camera Deputaţilor a per-

mis astăzi (miercuri — n.r.) 

Guvernului să emită ordonan-

ţe de urgenţă, dar a exclus, 

între altele, justiţia şi cultura 

şi a restrâns domeniul la să-

nătate. De ce le este frică de 

justiţie şi de măsurile pe ca-

re le-ar putea lua noul minis-

tru al Sănătăţii? Se tem de des-

coperirea implicării unor po-

liticieni în tragediile din sănă-

tate?", adaugă ea.

Macovei opinează, de a-

semenea, că "nu trebuie ui-

tat nici votul de ieri din Se-

nat care a pus capăt anche-

tării fostului ministru de Ex-

terne Titus Corlăţean, cel 

care a stabilit în 2014 nu-

mărul secţiilor de votare din 

străinătate. "Senatorii şi Cor-

lăţean însuşi nu dau doi bani 

pe imaginea românilor stând 

în ploaie la coadă să vote-

ze şi pe încălcarea unui drept 

constituţional, acela de a a-

lege", mai susţine europar-

lamentarul.

Va ataca Iohannis proiectele 
prin care parlamentarii 
se pun deasupra justiţiei?

Potrivit unui studiu 

Infopolitic, realizat după 

publicarea ofi cială a 

rezultatelor alegerilor 

locale din iunie, principa-

lele partide sunt apropia-

te ca scor, în perspectiva 

alegerilor parlamentare 

din toamnă.

"Deşi au scoruri apropia-

te, PSD este în continuare ce-

va mai bine reprezentat în te-

ritoriu faţă de PNL. “PSD şi 

PNL sunt foarte apropiate ca 

scor şi distribuţie teritorială 

— ceea ce face ca lupta elec-

torală din toamnă să fi e ex-

trem de echilibrată. Distribu-

ţia puterii este mult mai echi-

librată decât pare la prima ve-

dere între PSD şi PNL'', sus-

ţin autorii studiului, în anali-

za transmisă.

Ei arată că, deşi există o 

dominaţie a PSD în Moldova 

şi Muntenia, şi una a PNL în 

Transilvania, acestea nu sunt 

categorice.

''Există multe zone cu pri-

mari PNL şi în sud (Călăraşi, 

Brăila, Constanţa, Vâlcea, 

Prahova), dar şi în Moldova 

(Suceava, Botoşani etc). La 

fel, PSD este prezent şi în 

judeţe din Ardeal, precum 

Timiş, Caraş, Bihor sau Sa-

tu Mare, pe lângă Bistriţa şi 

Maramureş. Deşi au scoruri 

apropiate, PSD este în con-

tinuare ceva mai bine repre-

zentat în teritoriu faţă de 

PNL. PSD a obţinut peste 

50% la CJ în 36% din loca-

lităţi, faţă de doar 18% din 

localităţi câştigate cu peste 

50% de PNL. În plus, PNL a 

luat sub 10% în 11% din lo-

calităţi, faţă de doar 6% PSD 

— ceea ce arată că PSD stă 

foarte slab în mult mai pu-

ţine localităţi decât PNL'', 

susţin cei de la Infopolitic.

Ei menţionează că "ataşa-

mentul pentru PSD este mai 

mare decât cel pentru PNL", 

arătând că în localităţile un-

de PSD a luat mai mult decât 

PNL în 53% din cazuri dife-

renţa este de peste 25%, în 

timp ce în localităţile unde li-

beralii au luat mai mult decât 

social-democraţii în doar 40% 

din cazuri diferenţa este de 

peste 25%.

''O explicaţie pentru aceas-

tă diferenţă vine şi din faptul 

că PSD profi tă de pe urma cli-

vajului urban/ rural, câştigând 

multe comune, în timp ce ora-

şele sunt mai echilibrate'', 

precizează sursa citată

Infopolitic arată că, pe 

lângă avantajul pentru par-

tidele mari, votul într-un sin-

gur tur permite minorităţii 

maghiare să aibă primari în 

multe localităţi din afara ce-

lor două judeţe tradiţionale, 

"ceea ce indică o susţinere 

importantă pentru UDMR, 

iar scenariile despre o even-

tuală scădere a acestei for-

maţiuni sub pragul de 5% la 

alegerile parlamentare par 

nerealiste".

Cât priveşte distribuţia vo-

turilor pentru ALDE, analiştii 

spun că oferă partidului o ba-

ză de construcţie pentru toam-

nă. ''Obţinerea unor scoruri 

echilibrate în multe regiuni, 

alături de benefi ciile politice 

ale înţelegerilor pe care AL-

DE le realizează în aceste luni 

vor fi  premise cel puţin pen-

tru repetarea scorului de la 

locale şi în alegerile de la toam-

nă. Prin comparaţie, PMP a-

re, de asemenea, o bază de 

plecare pentru alegerile din 

toamnă, dar semnifi cativ mai 

mică decât se estima iniţial. 

Faptul că ALDE e mai bine re-

prezentat teritorial decât PMP 

reiese şi din date, unde mai 

ales în mediul rural a obţinut 

mai multe procente decât PMP 

la CJ'', Autorii cercetării mai 

arată că harta cu diferenţele 

de voturi dintre PSD şi PNL 

indică "adevăratele zone de 

luptă electorală" în perspec-

tiva toamnei.

Totodată, harta primarilor 

din localităţi, în care sunt in-

cluse doar partidele mici, ara-

tă că ALDE are o răspândire 

extinsă în ţară, PMP este re-

strâns la fi efuri mai vechi ale 

PDL, la fel şi UNPR. Răspân-

direa independenţilor, care 

arată că aceştia au mai mul-

tă priză în localităţile din 

Transilvania, poate indica, 

pentru toamnă, zone în care 

oferte electorale alternative 

partidelor clasice ar putea 

avea rezonanţă, mai susţine 

sursa citată.

Luptă strânsă la alegerile 
parlamentare din toamnă
PSD şi PNL sunt foarte apropiate ca scor şi distribuţie teritorială, ceea ce face 
ca lupta electorală din toamnă să fie extrem de echilibrată.
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Străzile Clujului au fost 

pline de voie bună sâm-

bătă noapte, între 18 şi 19 

iunie la Cluj Never Sleeps.

Participanţii s-au bucurat de 

o sumedenie de activităţi care 

mai de care mai variate, iar în 

ciuda vremii capricioase, aceş-

tia au rămas până dimineaţă la 

petreceri, evenimente artistice 

sau la masă, în aer liber.

O noapte în care nu s-a 

dormit la Cluj-Napoca, fi ind-

că întreg oraşul a fost animat 

de evenimente culturale. Star-

tul s-a dat în Piaţa Unirii, un-

de au concertat câteva trupe 

cunoscute din România, dar 

şi câteva la început de drum, 

formate din elevii Rock Aca-

demy. Seara a început pe rit-

muri de rock şi a continuat 

cu folk, jazz şi muzică tradi-

ţională ţigănească. Au urcat 

pe scenă: The Minions, Pink 

Tattoo, AltFive, Emeric Imre 

şi Gabriel Ghita, Magda Pus-

kas şi prietenii, Dragoş & Fri-

ends Orchestra, Irina Sârbu 

Band şi Fanfara Transilvania 

– pe muzica cărora s-a dan-

sat în continuu.

La Cluj Never Sleeps 2016 

a fost prezentată prima pro-

ducţie stradală a Teatrului Na-

ţional Cluj-Napoca. Peste 250 

de trecători s-au oprit să-i va-

dă pe cei 15 performeri, care 

prin dans, umor şi totodată fă-

ră cuvinte au reuşit să le trans-

mită un mesaj celor afl aţi în 

public. La venirea nopţii, pu-

blicul a început să se plimbe 

prin oraş, în căutarea altor eve-

nimente. Cei care s-au decis 

să nu doarmă în noaptea albă 

a culturii, s-au întâlnit în dru-

mul lor cu statuile vivante sau 

cu măştile DaDa, ce au însu-

fl eţit atmosfera oraşului.

Când ceasul a bătut ora 

00:00, insomniacii s-au strâns 

în jurul unei mese festive pe 

strada Ioan Bob. Strada a prins 

viaţă pentru câteva ore cu mu-

zică bună şi oameni vioi adu-

naţi la un pahar de vin şi o 

poveste târzie.

Cei care au preferat arta au 

luat la pas strada Napoca, un-

de a avut loc Transselffusion 

– artevenimentul în cadrul că-

ruia trecătorii au putut vedea 

artiştii în proces de creaţie. S-a 

desenat, pictat şi s-a lucrat cu 

materiale diverse pentru a crea 

o poveste, ce la propriu s-a 

lungit pe toată strada.

150 de ore de evenimente, 
comprimate în 24 de oreProiectul „Cultură'n şură” 

transformă şurile unor 

săteni din judeţul Cluj în 

scene de teatru.

Pentru al patrulea an la rând 

proiectul „Cultură'n şură” trans-

formă şurile unor săteni în sce-

ne de teatru. „Cultură'n şură” 

îşi propune reintroducerea co-

munităţilor de la sat pe harta 

culturală profesionistă în patru 

paşi simpli: se montează spec-

tacolul, se iese la cules de sate, 

se caută şuri primitoare şi se in-

vită toată sufl area la teatru.

Regizorul Victor Olăhuţ, ini-

ţiatorul şi managerul proiectu-

lui, împreună cu actorii Corina 

Moise, Florentina Năstase, Sil-

va Schmidt şi Alexandru Min-

culescu vor juca piesa „Fisura” 

de Flavius Lucăcel în trei sate 

din judeţele Cluj, Alba şi Sibiu. 

Startul proiectului va fi  dat de 

reprezentaţia de la Muzeul Sa-

tului din Baia Mare, la invita-

ţia directorului Teatrului Muni-

cipal, Radu Macrinici, vizând 

includerea în traseul caravanei 

teatrale şi a unor sate din Ma-

ramureş, pe viitor. Calendarul 

reprezentaţiilor susţinute în şuri 

este următorul: 30 iunie ora 

22:00 – Muzeul Satului Baia 

Mare, în şura „Valea Vinului”, 

1 iulie ora 21:30 – comuna Râş-

ca, judeţul Cluj, în curte la Vi-

orel a lu' Boaşcă, 2 iulie ora 

21:30 – Galda de Jos, judeţul 

Alba, la Liviu a lu' Pilu, lângă 

Hudiţa Morii şi 3 iulie ora 21:30 

– satul Săsăuş, comuna Chir-

păr, judeţul Cluj, la Valentin Ol-

tean, Casa Cantorului. Intrarea 

la spectacolele susţinute în sa-

te este gratuită.

Proiectul „Cultură'n şură” 

propune publicului de la sat 

spectacole de calitate ce se joa-

că cu succes pe scene profesi-

oniste din Bucureşti. Spectaco-

lului „Fisura” i-a fost decernat 

premiul „Noi la sala nouă” în 

cadrul Festivalului Comediei 

Româneşti (FestCo) 2014, iar 

„Cerere în căsătorie”, de A.P. 

Cehov a intrat în repertoriul 

Teatrului de Artă din Bucureşti.

„Cultură'n şură este deja un 

eveniment aşteptat în satele pe 

care le-am vizitat până acum. 

An de an, începând cu prima 

ediţie, la reprezentaţiile din şuri 

au participat în medie 200 de 

spectatori, în comuna Cheud 

înregistrându-se chiar un re-

cord anul trecut, când în cur-

tea Rodicăi Birta s-au strâns în 

jur de 400 de oameni. Succe-

sul caravanei teatrale a deter-

minat extinderea proiectului în 

mai multe judeţe, devenind ast-

fel un proiect cultural regional”, 

spun organizatorii.

Piesă de teatru, jucată în şurile din două comune clujene

Pentru Michi și Ani, că-
mara este centrul univer-
sului, dar când fisura 
amenință să distrugă 
echilibrul vieții lor, cei 
doi trebuie să ia toate 
măsurile pentru a o opri. 
Cine este dușmanul ne-
văzut care provoacă pa-
guba? Să fie tramvaiul? 
Să fie traficul nemilos de 
pe strada adiacentă? Să 
fie trenurile? Oricare ar 
fi talia inamicului, bătrâ-
nii sunt gata să se ia la 
trântă cu el!

Despre ce este 
vorba în „Fisura”

Sub numele "De España 

vengo", Gala lirică de 

Zarzuela pregătită de 

Corul, Orchestra 

Filarmonicii şi soliştii 

Ximena Agurto (soprană) şi 

Andrés Veramendi (tenor), 

cuprinde lucrări compuse 

de Francisco Asenjo 

Barbieri, José Serrano, 

Gerónimo Giménez, 

Amadeo Vives, Manuel 

Fernández Caballero.

Istoria zarzuelei coboară în 

trecut până în anul 1657, cu 

prima lucrare considerată de 

gen: “El Laurel de Apolo” pe 

text de Pedro Calderón de la 

Barca şi muzica de Juan de Hi-

dalgo, comedie pusa în scenă 

pentru prima dată la Palatul 

Regal din El Pardo al Regelui 

Filip al IV-lea al Spaniei.

Originea numelui indică o 

casă de vânătoare a regelui, 

afl ată într-un ţinut retras, plin 

de muri (zarzas). În fapt un 

vodevil, zarzuela avea să-şi 

atingă punctul culminant în 

cea de-a doua jumătate a se-

colului al XIX-lea, succesul sau 

datorându-se, în special, mix-

turii exotice de elemente: ce-

le mai importante lucrări ale 

vremii conţin arii solistice şi 

ansambluri în care textul os-

cilează între versuri şi proză, 

cântece populare şi personaje 

de comedie. Unele sunt lungi 

şi ţintesc la măreţia operei – 

género grande. Altele au di-

mensiuni mai mici, adesea de 

un act – cunoscute sub denu-

mirea de sainete şi género chi-

co – şi se petrec, de multe ori, 

în zonele mai puţin "ortodo-

xe" ale Madridului.

Concertul va avea loc la 

Colegiul Academic, iar bilete-

le la concertele Filarmonicii 

de Stat „Transilvania” se pot 

achiziţiona online şi de la 

agenţia de bilete a Filarmoni-

cii (la parter în incinta Casei 

de Cultură a Studenţilor). Un 

bilet costă 20 de lei, iar ele-

vii, studenţii şi pensionarii 

plătesc doar 10 lei.

Tulio Gagliardo a debutat ca 

dirijor la vârsta de 18 ani. De 

atunci, a dirijat ansambluri ca 

Operele din Toronto, Parma, La 

Plata, Lima, Rovigo, Busseto, 

Budapesta, Filarmonica din 

München, Orchestra Simfoni-

că din Praga. Din anul 2006, 

este director muzical al Operei 

de Stat din Izmir (Turcia).

Specialist în repertoriul itali-

an de operă, Tulio Gagliardo a 

dirijat “La traviata”, „Rigolet-

to”, „Trubadurul”, „Nabucco”, 

„Macbeth” sau „Madama But-

terfl y”. Printre artiştii cu care a 

colaborat, îi regăsim pe Plácido 

Domingo, Montserrat Caballé, 

Alfredo Kraus, Fiorenza Cossot-

to, José Cura, Luis Lima, Tere-

sa Berganza, Justino Díaz, 

Ruggero Raimondi.

Născută la Lima, în 1984, 

soprana Ximena Agurto şi-a 

început pregătirea muzicală la 

vârsta de zece ani, ca membră 

a Corului Naţional de Copii 

din Perú. Din creaţia vocal-sim-

fonică, soprana a cântat „Glo-

ria şi Magnifi cat” de Vivaldi, 

„Matthäus-Passion” de Bach, 

„Misa Sancti Nicolai” de 

Haydn, „Messiah” de Haen-

del, „Recviemul” de Fauré, 

„Recviemul” şi „Misa în do 

minor” de Mozart şi „Carmi-

na Burana” de Orff.

Finalist al Concursului In-

ternaţional de Canto „Opera-

lia 2003” al lui Placido Domin-

go, tenorul peruan Andrés Ve-

ramendi şi-a făcut studiile la 

Madrid, cu Isabel Penagos. A 

debutat la 18 ani, la Lima, cu 

zarzuela „Los Gavilanes” de 

Jacinto Guerrero. Tot în capi-

tala peruană şi-a făcut debu-

tul în operă, în 1999, cu rolul 

lui Dancairo din „Carmen” de 

Bizet, sub conducerea lui Luigi 

Alva. Au urmat rolurile secun-

dare din opere ca „Lucia di 

Lammermoor”, „Rigoletto”, 

„La traviata” sau „Turandot”.

Gala Lirică de Zarzuela închide stagiunea 
la Filarmonica din Cluj-Napoca
Filarmonica de Stat „Transilvania” invită clujenii vineri, 24 iunie, la concertul vocal-simfonic de închidere 
a Stagiunii 2015-2016, sub bagheta dirijorului Tulio Gagliardo. 

Filarmonica clujeană a devenit una dintre principalele promotoare ale culturii în România
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TIFF Sibiu 2016 s-a des-

chis cu proiecţia specială 

a fi lmului „Câini”, mare-

le câştigător al 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania, 

regizat de Bogdan 

Mirică, câştigător al pre-

miului FIPRESCI la ulti-

ma ediţie a Festivalului 

de la Cannes.

Cei peste 2000 de specta-

tori au avut plăcerea de a vi-

ziona fi lmul alături de doi din-

tre actorii principali ai pro-

ducţiei, Gheorghe Visu şi Cos-

tel Caşcaval. Filmul s-a înche-

iat în ropote de aplauze şi cu 

nenumărate autografe, foto-

grafi i şi întrebări pentru cei 

doi protagonişti.

„E prima dată când vin la 

TIFF Sibiu. Ce am văzut a fost 

o mare de 2000 de oameni ca-

re stăteau încremeniţi şi se ui-

tau la un fi lm. Pentru mine a 

fost cea mai mare bucurie”, 

a spus actorul Gheorghe Vi-

su la fi nalul fi lmului.

Prima zi de TIFF s-a înche-

iat la Teatrul Gong cu un fi lm 

de Oscar, „Son of Saul”, iar 

joi, de la ora 20:00 a rulat fi l-

mul „Afacerea Est”. Filmul a 

fost proiectat în prezenţa re-

gizorului Igor Cobileanski şi 

a producătorului Iuliana Tar-

noveţchi, care au răspuns în-

trebărilor publicului la fi nal.

Cinefi lii sibieni s-au întâl-

nit joi cu o parte din echipa 

unui alt fi lm românesc, come-

dia „Două Lozuri” în Piaţa 

Mare. Alături de spectatori au 

fost regizorul Paul Negoescu, 

directorul de imagine Ana 

Drăghici, actorul Dorian Bo-

guţă şi monteurul Alexandru 

Radu. În acelaşi timp în par-

cul Subarini, pe peluza din 

faţa Stadionului Municipal, 

microbiştii şi fanii celui mai 

prolifi c fotbalist suedez din 

istorie au urmărit documen-

tarul „Becoming Zlatan”.

Vineri, 24 iunie, TIFF Si-

biu programează alte două 

evenimente speciale. De la ora 

18:30, în apropierea barajului 

din Gura Râului este pregătit 

un picnic tradiţional cu pro-

duse din Mărginimea Sibiu-

lui. Tocăniţe şi delicatese spe-

cifi ce zonei, dulceţuri şi mul-

te alte produse de casă aşteap-

tă degustătorii dornici de o 

după-amiază de weekend în 

aerul curat al munţilor Cin-

drel.

La ora 19:00, corul de co-

pii şi tineri din Gura Râului 

deschide seara muzicală. Co-

rul Concertino, dirijat de pro-

fesorul Ioan Motronea, este 

singurul cor din judeţul Sibiu 

înscris în proiectul naţional 

Cantus Mundi. La ora 20.00, 

duo-ul format din Romulus 

Cipariu şi Dan Bălăşoiu va 

surprinde audienţa cu un re-

cital de ţambal şi vioară pe 

ritmuri de cafe-concert cu in-

fl uenţe din folclorul tradiţio-

nal românesc.

Proiecţia fi lmului „Tudo” 

fi lmat chiar în Mărginimea Si-

biului, va începe la ora 21.45. 

La proiecţie vor fi  prezenţi re-

gizorul Iura Luncaşu, produ-

cătorul Andrei Băltăreţu şi ac-

torul Pavel Ulici. Tot vineri, 

pe scena de pe lacul Muzeu-

lui Astra va rula, de la ora 

22.00, producţia propusă de 

Norvegia la Oscar, „Valul uci-

gaş”, de Roar Uthaug.

TIFF transformă centrul Sibiului într-un imens cinematograf

Jurnaliştii din străinătate 

apreciază foarte mult 

Transilvania. De la munţii 

în care trăiesc animale pe 

cale de dispariţie în restul 

Europei, până la străduţe-

le cochete ale Clujului 

cosmopolit, toate aceste 

detalii au fost notate în 

reviste de turism şi ziare 

cunoscute. O singură pro-

blemă avem: degeaba e 

apreciată Transilvania 

dacă nu e şi promovată.

România trebuie să aibă o 

voce mai clară prin care să che-

me turişti străini şi ar putea re-

aliza acest lucru prin promova-

rea mitului lui Dracula, a decla-

rat, joi, Taleb Rifai, secretarul 

general al Organizaţiei Mondi-

ale a Turismului (OMT) şi înalt 

demnitar al Organizaţiei Naţiu-

nilor Unite, prezent la Bucureşti 

la o conferinţă internaţională.

„Sunt aici pentru că eu cred 

în România. Am mirosit aceas-

tă poveste de succes şi vreau să 

fac parte din ea. Am văzut oa-

meni entuziaşti care au viziu-

ne. România merită tot ce-i mai 

bun din partea noastră. Trebu-

ie să facem industria turismu-

lui să se dezvolte pentru gene-

raţiile viitoare. Dacă nu crezi în 

ţara ta, nimeni nu va crede. Cred 

că acesta este un punct foarte 

important pe care trebuie să-l 

reţinem cu toţii. România tre-

buie să aibă o voce mai clară 

prin care să cheme turişti, ast-

fel încât aceştia să se simtă 

atraşi”, a spus Taleb Rifai.

Mitul Dracula trebuie 
promovat

Potrivit sursei citate, fi eca-

re ţară ar trebui să promove-

ze specifi cul său, iar Româ-

nia are Transilvania cu mitul 

lui Dracula.

„Aveţi peisaje minunate, 

dar şi ceilalţi la fel spun, aşa 

că trebuie să ne diferenţiem. 

Doar România are Transilva-

nia şi numai România poate 

pretinde această proprietate. 

Cei din ţările nordice aduc tu-

riştii să dea mâna cu Moş Cră-

ciun. Ar trebui să spuneţi şi 

voi: «Veniţi şi întâlniţi-vă cu 

Dracula, veniţi şi daţi mâna cu 

Vlad Ţepeş, veniţi să îi ascul-

taţi miturile!». Asta e ceea ce 

vindem noi. Vindem vise şi vi-

ziuni, pentru că, la sfârşitul zi-

lei suntem cu toţii copii”, a 

continuat reprezentantul OMT.

Banii investiţi în turism 
se întorc la stat

Totuşi, el a amintit că la 

fel de importantă este şi fi -

nanţarea adecvată a turis-

mului.

„Ca şi în orice alt busi-

ness din lume, trebuie să in-

vesteşti ca să produci bani 

mai târziu. Regula de aur în 

turism este că trebuie să mă-

surăm promovarea realizată 

anterior, prin urmare, cu cât 

cresc veniturile, cu atât tre-

buie să crească şi suma in-

vestită în promovarea turis-

mului. Regula de aur este să 

investim în promovare mini-

mum 1% şi maximum 2,5% 

din venituri. Iar Ministerul 

Finanţelor ar trebui să reali-

zeze că, atâta timp cât se in-

vesteşte în turism, aceşti bani 

se întorc la stat sub formă 

de taxe, de TVA, de stimu-

lente, de taxe pe teren”, a 

adăugat Rifai.

Transilvania: degeaba e apreciată, 
dacă nu e promovată
Taleb Rifai, secretarul general al Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT), crede că România are un 
potenţial imens în domeniul turismului.

Castelul Bran a început să fi e construit în anul 1377 şi a fost fi nalizat în anul 1382

Lonely Planet a publicat ghidul "Best in Travel 
2016", cel mai așteptat ghid de călătorii al 
anului, redactat sub forma unui clasament ce 
cuprinde destinaţiile de vacanţă pe care presti-
gioasa publicaţie turistică le recomandă pen-
tru 2016. În ceea ce privește topul regiunilor 
care ar trebui vizitate în 2016, primul loc în to-
pul Lonely Planet este ocupat de Transilvania. 
Editorii cunoscutului ghid de călătorii spun că 
această regiune a României reprezintă mult 
mai mult decât "locul în care se ascund vam-
pirii", vorbind despre frumuseţea satelor să-
sești și a bisericilor fortifi cate transilvănene, 
dar și despre frumuseţea naturii și a faunei lo-
cale, amintind și despre rezervaţiile de urși și 

de reintroducerea zimbrilor în ecosistemul lo-
cal. De asemenea, potrivit unui articol elogios 
la adresa Transilvaniei apărut pe site-ul lo-
nelyplanet.com, Munţii Carpaţi oferă turiștilor 
oportunităţi numeroase în ceea ce privește 
explorarea peșterilor, drumeţiilor și escalade-
lor montane. În același material sunt amintite 
și pistele de schi din staţiunile montane 
Poiana Brașov și Păltiniș. Editorii de la Lonely 
Planet vorbesc și despre pitorescul cafenelelor 
de pe trotuarele din Brașov, Sighișoara și 
Sibiu. Totodată, același ghid laudă eferver-
scenţa culturală din Cluj-Napoca, un oraș cos-
mopolit, studenţesc și artistic, apreciat însă și 
pentru viaţa sa de noapte.

Transilvania, locul care trebuie vizitat în 2016

Jurnaliști ai publicaţiei The 
Sun au petrecut 48 de ore 
în Transilvania, notând că 
regiunea nu merită vizitată 
doar pentru mitul lui 
Dracula, ci și pentru per-
spectivele panoramice, 
pentru castelele "desprinse 
parcă din Harry Potter" și 
pentru barurile dosite pe 
străzi sinuoase. "Nu merită 
vizitată doar pentru mitul 
lui Dracula, pentru vederile 
panoramice asupra peisa-
jelor de o frumuseţe tulbu-
rătoare, ci și pentru caste-
lele gotice - crucifi xul și fu-
nia de usturoi sunt opţio-
nale", scriu jurnaliștii de la 
The Sun. Jurnaliștii scriu în 
continuare că în Cluj, de 
pildă, turiștii pot face sla-
lom printre galerii de artă 
și teatre, le recomandă să 
se rătăcească prin spaţiul 
de artă contemporană 
"Fabrica de pensule", un-
de se răsfi ră mai multe ga-
lerii de artă, ateliere ale 
artiștilor și spaţii pentru 
spectacole teatrale. În ga-
leria Quadro există obiecte 
de artă din ceramică și ex-
poziţii de fotografi e. Turul 
orașului ar trebui să se 
sfârșească, în viziunea ce-
lor de le The Sun, la 
Muzeul Naţional de Istorie, 
unde pot fi  admirate colec-
ţia de poţiuni și echipa-
mentul străvechi de labo-
rator desprinse parcă din 
universul lui Harry Potter. 
Pentru că în Munţii Carpaţi 
trăiesc lincși, lupi și urși, 
jurnaliștii de la The Sun în-
deamnă turiștii să treacă 
prin Sanctuarul Urșilor de 
la Zărnești, unde specii de 
urși salvaţi din cuști și cir-
curi din toată lumea sunt 
adăpostite într-o ambianţă 
luxuriantă.

The Sun laudă 
Clujul şi 
Transilvania
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Peste 1000 de clujeni au 

participat duminică, 19 

iunie 2016, de praznicul 

Pogorârii Sfântului Duh, 

la procesiunea de Rusalii 

organizată de 

Arhiepiscopia Clujului 

pentru cel de-al şaselea 

an consecutiv.

Căldura de-a afară nu i-a 

ţinut în case pe credincioşii 

care au vrut să se roage la Ve-

cernia specială a plecării ge-

nunchilor, ofi ciată o dată pe 

an, de praznicul Rusaliilor.

Pe platoul din faţa Catedra-

lei Mitropolitane, slujba a în-

ceput la ora 17:00 şi a fost ofi -

ciată de Preasfi nţitul Părinte 

Andrei, Episcopul Covasnei şi 

Harghitei, dimpreună cu Prea-

sfi nţitul Gurie al Devei şi Hu-

nedoarei. Toţi preoţii din mu-

nicipiul Cluj-Napoca au fost 

de faţă, alături studenţi şi elevi 

ai Seminarului şi Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă cât şi de ti-

neri ai asociaţiilor ortodoxe 

de tineret din Eparhie.

„Duhul Sfânt încălzeşte 
tot genunchiul care se 
pleacă în faţa Preasfi ntei 
Treimi”

Cei prezenţi au avut bucu-

ria de a asculta cuvântul de 

învăţătură rostit de Preasfi n-

ţitul Andrei, Episcopul Covas-

nei şi Harghitei, datorită pre-

zenţei speciale a Înaltpreasfi n-

ţiei Sale, la manifestarea de-

venită tradiţie la Cluj.

„Iată fraţilor şi surorilor, că 

la 50 de zile de la Înviere, Du-

hul Sfânt coboară şi încălzeş-

te tot genunchiul care se plea-

că în faţa Preasfi ntei Treimi. 

Chiar dacă sărbătoarea de as-

tăzi până în secolul al V-lea a 

fost prăznuită împreună cu 

Înălţarea Domnului la ceruri, 

ea a mărturisit lucrarea Du-

hului Sfânt în lume. Sărbătoa-

rea aceasta încheie ciclul săr-

bătorilor pământeşti dedicate 

activităţii Mântuitorului Iisus 

Hristos. Duhul Sfânt însufl e-

ţeşte lucrul mâinilor lui Dum-

nezeu. Omul, care este Chip 

şi Asemănare a lui Dumne-

zeu este umbrit de lucrarea 

Duhului Sfânt încă de la in-

trarea în creştinism. Tot Du-

hul lui Dumnezeu a zidit Bi-

serica pe pământ, iar noi cre-

dincioşii, intrând în creşti-

nism, prin Sfi ntele Taine, ne 

mişcăm şi trăim duhovniceş-

te prin lucrarea Duhului Sfânt”.

După rugăciunile speciale 

din cadrul Vecerniei Plecării 

Genunchilor, ierarhii au con-

dus mulţimea într-o procesi-

une pe străzile din centrul 

Clujului, în semn de evlavie 

pentru marea sărbătoare a Po-

gorârii Sfântului Duh. Deşi 

pentru al treilea an consecu-

tiv, între timp norii s-au adu-

nat deasupra centrului oraşu-

lui, clujenii nu s-au abătut din 

drum şi au continuat să cân-

te troparul praznicului, ală-

turi de ierarhi şi preoţi, până 

la fi nalul traseului.

Ajunşi din nou în faţa Ca-

tedralei Mitropolitane, cei doi 

ierarhi invitaţi au rostit rugă-

ciunile de binecuvântare a ţa-

rinilor, specifi ce praznicului 

Cincizecimii.

Pentru buna desfăşurare a 

procesiunii, Primăria şi Poli-

ţia au luat măsuri de restric-

ţionare a trafi cului în zonă, 

iar efective de jandarmi au 

asigurat liniştea desfăşurării 

acestei manifestări religioase.

Procesiunea de Rusalii 
de la Cluj, condusă 
de doi ierarhi

Alexandra Andereş

De praznicul Sfi ntei Treimi, 

cea mai veche parohie orto-

doxă din Cluj-Napoca şi-a 

serbat hramul. Atmosfera 

la Biserica monument isto-

ric „Sfânta Treime” a fost cu 

adevărat de sărbatoare, atât 

biserica cât şi curtea fi ind 

însufl eţite de prezenţa cre-

dincioşilor în număr foarte 

mare luni, 20 iunie, la 

Sfânta Liturghie.

Special a fost şi cuvântul ros-

tit de părintele profesor Stelian 

Tofană, invitatul special al săr-

bătorii, care le-a amintit credin-

cioşilor de importanţa pe care 

o are pentru ei ziua de astăzi, 

hramul bisericii lor dar şi praz-

nicul Sfi ntei Treimi şi lucrarea 

Treimii în viaţa noastră.

„Misterul Sfi ntei Treimi este 

o taină în care cu greu putem 

pătrunde. Dar dincolo de a pu-

tea pătrunde Sfânta Treime, ce 

este important pentru noi cei de 

astăzi este să ne rugăm Persoa-

nelor Sfi ntei Treimi, ca să ne mi-

luiască, să ne ocrotească şi să 

ne curăţească de păcatele şi ne-

putinţele noastre”, a spus pă-

rintele profesor Stelian Tofană, 

de la Facultatea de Teologie Or-

todoxă din Cluj-Napoca.

Părintele profesor Stelian To-

fană le-a împărtăşit celor pre-

zenţi bucuria de a sluji în a-

ceastă biserică în care acum 32 

de ani era hirotonit preot. De 

atunci, pentru dânsul biserica 

are o însemnătate deosebită, 

care i-a rămas mereu în memo-

ria sufl etului său şi în care as-

tăzi a avut bucuria de a sluji 

alături de preoţii acestui locaş, 

parintele paroh Cristian Baciu 

şi părintele Ioan Jeler, fost pro-

topop de Cluj I. La fi nalul Sfi n-

tei Liturghii, toţi cei prezenţi 

au gustat din vinul şi cozona-

cul pregătit de membrii comu-

nităţii parohiale.

Istoria Bisericii din Deal

Începuturile acestei biserici 

se leagă de pătrunderea în Cluj, 

în secolul al XVIII-lea a câtorva 

familii de negustori macedo-ro-

mâni, oameni bogaţi, inteligenţi 

şi determinaţi în a-şi atinge sco-

purile lor. Marea lor dorinţă a 

fost aceea de a avea o biserică 

în care să se roage, cea mai apro-

piată biserică ortodoxă fi ind cea 

din Someşeni, pe care o frec-

ventau doar la marile sărbători. 

Astfel, în anul 1788, negustorii 

Ioan Constantin şi Ienache Ma-

vrodin au înaintat o cerere con-

telui Adam Teleki, comisarul re-

gal, în care solicitau aprobarea 

construirii unei biserici ortodo-

xe în Cluj. Contele a trimis ce-

rerea Consiliului oraşului Cluj, 

care a respins-o la 6 aprilie 1789, 

motivând că pot construi bise-

rici şi şcoli doar acele confesi-

uni care au mai avut asemenea 

instituţii şi mai înainte. În plus, 

documentul reamintea faptul că 

o astfel de aprobare pentru con-

struirea unei noi biserici se acor-

dă pentru cel puţin 100 de fa-

milii de credincioşi.

În urma unei noi cereri şi a 

recensământului din februarie 

1790, în care au fost identifi ca-

te 129 de persoane ortodoxe, 

Cancelaria Aulică din Viena, la 

recomandarea Guvernului, a 

aprobat, la 14 februarie 1790, 

ridicarea bisericii.

Consiliul orăşenesc a formu-

lat un protest în care critica au-

torizaţia drept un act menit să 

favorizeze întărirea comunităţii 

româneşti, care a rămas fără 

efect, aşa încât negustorii orto-

docşi au cumpărat pentru bise-

rică o grădină de la poalele vi-

ilor din ,,Hajongrad”.

Biserica a fost ridicată între 

anii 1795-1796, cu ajutorul ro-

mânilor din Braşov şi Ţara Ro-

mânească, iar prima Liturghie 

a fost săvârşită de către preotul 

Ilie Fulea la sărbătoarea Naşte-

rii Domnului din anul 1796, 

când lăcaşul a fost sfi nţit.

Biserica „Sfânta Treime”, lo-

calizată pe strada Bisericii Or-

todoxe, Nr. 10 a fost de-a lun-

gul timpului locul în care au po-

posit mari personalităţi teologi-

ce şi culturale.

Biserica are o importanţă 

deosebită pentru Arhiepisco-

pia Clujului dar şi pentru cre-

dincioşii clujeni, întrucât aici 

au fost consemnate evenimen-

te remarcabile, dintre care 

amintim instalarea Episcopu-

lui Vasile Moga în anul 1811, 

iar apoi, după reînfi inţarea Epi-

scopiei Clujului în decembrie 

1921, aici a fost instalat Epi-

scopul Nicolae Ivan.

De peste 220 de ani, o 
vatră de cultură şi 
spiritualitate

Cu o istorie deosebită, ce 

se întinde de peste 220 de ani, 

Parohia Ortodoxă „Sfânta Tre-

ime” continuă să fi e locul în 

care se zidesc sufl ete dar şi 

minţi luminate. Prin grija pă-

rintelui paroh Cristian Baciu, 

aici se organizează regulat di-

verse activităţi pentru cei ma-

ri şi cei mici deopotrivă.

În fi ecare sâmbătă, au loc 

atelierele pentru copii, care cu-

prind: activităţi educative, dis-

cuţii tematice, pictură pe sticlă, 

atelier de chitară, lucru manu-

al şi jocuri.

De asemenea, o dată pe lu-

nă se organizează câte o confe-

rinţă culturală marcantă despre 

personalităţi care au avut de-a 

lungul timpului legătură cu a-

ceastă parohie sau cu activita-

tea culturală şi bisericească a 

oraşului Cluj-Napoca.

Nu în ultimul rând, membrii 

comunităţii parohiale se gân-

desc şi la cei lipsiţi de ajutor, 

prin pregătirea unei mese calde 

care este regulat distribuită ce-

lor sărmani.

Hramul celei mai vechi biserici ortodoxe din Cluj-Napoca

Întâistătătorii Bisericilor 

Ortodoxe prezenţi în 

Creta au coliturghisit 

duminică, 19 iunie 2016, 

la Catedrala 

Mitropolitană Sfântul 

Mina din Heraklion, 

Creta, în semn de unita-

te şi comuniune. Sfânta 

Liturghie a fost prezida-

tă de Sanctitatea Sa 

Bartolomeu, Patriarhul 

Ecumenic al 

Constantinopolului.

Pe lângă reprezentanţii 

Bisericilor Ortodoxe Auto-

cefale, la Sfânta Liturghie a 

asistat şi Excelenţa Sa Proko-

pis Pavlopoulos, Preşedin-

tele Republicii Elene, alături 

de alţi reprezentanţi ai au-

torităţilor de stat şi locale.

Cu acest prilej, Sanctita-

tea Sa Bartolomeu a adresat 

un cuvânt în care a sublini-

at importanţa unităţii Bise-

ricii lui Hristos. „Misiunea 

Bisericii Ortodoxe este de a 

împlini iconomia lui Dum-

nezeu, de a uni cele pămân-

teşti cu cele cereşti”, a spus 

Patriarhul Ecumenic.

Sanctitatea Sa a continu-

at spunând că „Biserica 

noastră Ortodoxă are darul 

şi binecuvântarea de a de-

ţine tezaurul adevărului şi 

să păstreze intact darul Prea-

sfântului Duh, care a um-

plut lumea (Înţelepciunea 

lui Solomon 1, 7)”.

Indiferent de părerile 

noastre diferite, noi, creşti-

nii ortodocşi, trebuie să evi-

denţiem faptul că singura 

cale în această lume este u-

nitatea. Desigur, această ca-

le necesită o jertfă vie, mul-

tă muncă, şi este dobândi-

tă după multă nevoinţă. Es-

te cert că acest Sinod al nos-

tru va contribui în această 

direcţie, creând un climat 

de încredere reciprocă şi în-

ţelegere prin întrunirea noas-

tră în Duhul Sfânt şi prin-

tr-un dialog edificator şi sin-

cer”, a afirmat Patriarhul 

Bartolomeu.

De asemenea, Sanctita-

tea Sa a subliniat faptul că 

misiunea Bisericii Ortodoxe 

este unitatea acesteia şi a 

credincioşilor ei.

Totodată, Patriarhul Ecu-

menic a afirmat că „doar în 

unitate şi trăind Ortodoxia 

ca o experienţă de credinţă 

şi viaţă este posibil să călă-

torim prin istoria dramatică 

a lumii contemporane şi să 

oferim o mărturie mântui-

toare celor de aproape şi ce-

lor de departe”.

La sfârşitul Sfintei Litur-

ghii a fost oficiată Vecernia 

Rusaliilor, în timpul căreia 

Preafericitul Părinte Daniel, 

Patriarhul României, a ros-

tit în limba română una din-

tre cele şapte rugăciuni de 

invocare a Duhului Sfânt.

În aceeşai zi, Preşedinte-

le Republicii Elene a oferit o 

masă ofi cială în cinstea În-

tâistătătorilor, la Grădina Sim-

ţurilor (Κήπος Αισθήσεων) din 

cartierul Malades, Iraklion.

Coliturghisire patriarhală 
la Catedrala Sfântul Mina din Heraklion 
în Duminica Cincizecimii
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
În cautarea lui Dory – 3D
L-D 17.00; S, D 11.30

Ziua Independenţei: Renaşterea 
– 3D
L-Mi, V-D 14.00, 20.00, 23.00; J 
14.00, 20.00

Trăind printre demoni 2
J 23.00

Cinema Victoria
Trei amintiri din tinereţe
L, J 15:00; S 22:30; D, Mi 20:00

Lupta
L 20:00; Ma, J 22:30; Mi 17:30

Jaful Perfect 2
L, Mi 22:30; Ma, S 20:00; J, D 
17:30

Dublu
L 17:30; Mi 15:15; D 22:30

Bacalaureat
Ma 17:30; J 20:00

Oachi
D 13:00

Ţestoasele Ninja 2
Ma 15:15; D 15:00

Aloha
L 13:00

Trei metri deasupra cerului
Ma 13:00

Victorie
Mi 13:00

Să nu mă paraseşti
J 13:00

Cinema City Polus
Zootropolis 3D
V, L – J 14:10; S – D 11:40, 14:10

In cautarea lui Dory 3D

V, L – J 13:20, 14:20, 15:30, 
16:30, 17:40, 18:40; S – D 11:10, 
11:30, 13:20, 14:20, 15:30, 
16:30, 17:40, 18:40

Alice in Tara Oglinzilor 3D
V – Ma 18:10, 20:40; Mi – J 18:10

Robinson Crusoe 3D
V – J 14:00

Cartea junglei 3D
V, L – J 13:30; S – D 11:20, 13:30

X-Men: Apocalipsa 3D
V – Ma 18:20, 21:10; Mi – J 18:20

Angry birds Filmul 3D
V, L – J 16:00; S – D 11:50, 16:00

Super baieti
V – J 16:50, 19:10, 21:30

Now you see me: Jaful perfect 2
V 14:00, 16:50, 19:30, 22:10; S – 
D 11:10, 14:00, 16:50, 19:30, 
22:10; L – Mi 14:10, 16:50, 19:30, 
22:10; J 13:40, 16:20, 19:00, 
21:40

Warcraft. Inceputul 3D
V, L – J 15:00, 17:30, 20:00, 
22:30; S – D 12:30, 15:00, 17:30, 
20:00, 22:30

Ziua Independentei:Renastere3D
V, L – J 14:30, 17:00, 19:30, 
22:00; S – D 12:00, 14:30, 17:00, 
19:30, 22:00

Cinema City Iulius
Zootopia – 3D
V-J 14:00

In cautarea lui Dory – 3D
V, L-Ma 13:10, 14:40, 15:20, 
17:40; S-D 11:00, 12:30, 13:10, 
14:40, 15:20, 17:40; Mi-J 13:10, 
15:20, 16:10, 17:40

Alice in Tara Oglinzilor – 3D
V-Ma 13:50, 18:30, 21:00; Mi-J 

13:50, 18:30

Robinson Crusoe – 3D
S-D 12:00

Cartea junglei – 3D
V, L-Ma 16:10; S-D 11:30, 16:10; 

Mi-J 13:20, 15:40

X-Men: Apocalipsa – 3D
V-Ma 21:10

Vecini de cosmar 2
V-J 21:20

Angry birds Filmul – 3D
V, L-J 14:50, 17:10; S-D 12:40, 

14:50, 17:10

Mama, ce zi!
S-D 12:00

Super baieti
V-Ma 14:30, 19:20, 21:50; Mi-J 

14:30, 21:10

Now you see me: Jaful perfect 2
V, L-J 14:10, 15:30, 16:50, 18:10, 

19:30, 20:50, 22:10; S-D 11:20, 

12:50, 14:10, 15:30, 16:50, 

18:10, 19:30, 20:50, 22:10

Warcraft. Inceputul – 3D
V, L-Ma 15:10, 17:50, 19:00, 

20:20, 21:30, 22:50; S-D 12:20, 

15:10, 17:50, 19:00, 20:20, 

21:30, 22:50

Mi-J 15:10, 17:50, 20:20, 21:00, 

22:50

Ziua Independentei:Renastere 3D
V, L-J 15:00, 17:30, 20:00, 22:30; 

S-D 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 

22:30

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând 3 camere, confort, et. ½, 
sau schimb cu 2 camere sau 1 
cameră în casă, confort, plătesc 
diferenţă. Prefer zona cenrtală. 
Inf. la tel. 0264-431115 sau 
0751-271474. (3.7)

¤ P.F. cumpăr ap.1 cameră în 
cart. Grigorescu/Plopilor, exclus 
demisol/mansardă. Ofer plata 
pe loc. Fără agenţii. Tel. 
0770-388671. (6.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (13.20)

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

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

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

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-593488. (2.7)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (2.7)

¤ Vând casă în Câţcău, jud. Cluj, 
4 camere, șură, cu 2 grajduri, bu-
cătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, cu acces la toate 
utilităţile, cu sau fără 4 ha teren 
agricol. Inf. suplimentare la tel. 
0746-297102. (2.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 

parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (2.7)

¤ P.F. vând casă cu grădină de 
2200 mp, aproape de băi, în lo-
calitatea Cojocna. preţ negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0752-768446. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în Bor-
hanci, str. Remenyik Sandor, te-
ren livadă, utilităţi, apă, curent, 
front 30 m. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-485224. (1.7)

¤ Vând în staţiunea Sovata Băi, 
jud. Mureș, teren pentru vilă de 
612 mp, în centru și în apropie-
rea utilităţilor, zona ”A”. Inf. su-
plimentare la tel. 
0264-592139.m (3.7)

¤ Vând teren intravilan de 3000 
mp, întăbulat, sat Vechea 
Chinteni, acces la utilităţi, posibi-
lităţi de construcţie, zonă bună, 
preţ 20 euro/mp. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-556174, 
0728-145263 saula adresa de 
e-mail: sipos_m@yahoo.com. 
(3.7)

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

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

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.

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

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, suprafaţa 52 mp, zona 
cart. Grigorescu, str. Donath nr. 4, 
ap. 1. Inf. la tel. 0743-3158419. 
(2.5)

TERENURI

¤ Caut să închiriez teren/curte 
etc., minim cateva sute mp pen-
tru cazaretemporară câini. Ofer 
300 RON/lună, negociabil, sau 
pentru cumpărare până la 3000 
euro, zona Cluj-Napoca şi satele 
din jur unde există transport în 
comun.
Tel. 0741-455348. (2.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti, 

categ C+E, 
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate. 
Plata la zi. 

0729 272 272
(1.13*)

¤ Angajăm vânzător/vânzătoa-
re, salariu atractiv, în Centru Co-
mercial Complex Leul (P-ţa Mihai 
Viteazul). Tel. 0744-672.520. 
(5.10)

¤ Angajez persoane pentru cu-
les cirese, în zona livada Stelu-
ţa. Sunaţi la tel. 0758-356073. 
(6.14)
¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa ştie să mulgă. Ofer 
salar bun şi cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.
¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer şi rog 
seriozitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-

le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Maistru electrician autorizat, 
repar, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 
prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz cas-
nic. Sunaţi la tel. 0742-803536. 
(1.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (7.7)

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

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

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.
¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând Dacia 1300 pentru un ti-
chet RABLA, unei persoane inte-
resate de cumpărarea unui auto-
turism nou, preţ 1000 RON. Su-
naţi la tel. 0758-311020 sau 
0264-432680. (1.7)

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (7.7)

PIESE AUTO

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

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 110 
RON. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (6.7)

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

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă din fontă. Inf. 
suplimentare la 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lem-
ne, cu pânză nouă de rezervă de 
Ø 375 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (1.7)

¤ Vând chiuvetă din porţelan. 
Inf. suplimentare la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(7.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat magnetoterapeu-
tic I-TECH Medical Division nou, 
în stare perfectă de funcţionare, 
util în diverse afecţiunil, dispune 
de carte tehnică și factură de 
cumpărare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0751-537905. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie 
vechi (dulap + vitrină), cu reca-
mier, oglindă, canapea, la preţul 
de 150 RON, negociabil. Sunaţi 
vă rog la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase sau ca-
bane. Inf. la tel. 0745-569336. 
(1.7)

¤ Vând canapea folosită. Inf. su-
plimentare la 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând cărucior bebeluşi şi că-
rucior sport . Inf. suplimentare 
la tel. 0745-659792.

DIVERSE

¤ Vând familie de albine. Inf. și 
relaţii suplimentare tel. 

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

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 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0722-515094. (2.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând haine pentru copil cu 
vârsta între 0-18 luni. Inf. supli-
mentare la 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând două corturi de două 
persoane, culoare albastru, sac 
de dormit și saltea din piele 10 
kg, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(6.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual, preţ negociabil. Aștept te-
lefoane la 0264-591965. (6.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, 
aproape nouă. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (6.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. 
(6.7)

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

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

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

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi tenice auto: ARO, 
Dacia, Oltcit, Trabant și camioa-
ne românești. Aștept telefoane 
la 0749-174082. (1.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând convenabil pentru colec-
ţionari bicicletă PEGAS, originală, 
pliabilă. Informaţii suplimentare 
la tel. 0723-064864. (6.7)

LICITAŢIE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la a doua lici-
taţie publică în data de 
11.07.2016, ora 10.00, bunul 
imobil constând în: cota de 1/3 
aferentă terenului în suprafaţă 
de 2545 m2, în intravilanul 
mun. Cluj-Napoca, zona Făget, 
preţ 146.750 lei, plus TVA, bun 
proprietate a debitorilor Berari 
Catalin Iulian și soţia Berari 
Eniko Andreea. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, 
nr. 19, camera 11B, telefon 
0264/ 591670, interior 305 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut atestat profesional 
transport mărfuri periculoase 
(ADR) pe numele de IURIAN OVI-
DIU GHEORGHE, cu următoarea 
adresă: mun. Turda, str. Poiana 
nr. 94, jud. Cluj. Îl declar nul. 
(1.1)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate de pe litoral angajează:

CAMERISTĂ
și

AJUTOR DE BUCĂTAR

Oferim: cazare, masă, salar atractiv.

Tel. 0722-222.863. (1.5)

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.batrom.ro
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

angajează pentru punctul său de lucru din Cluj-Napoca,

Comuna Apahida, str. Libertăţii, nr. 63

ŞOFER AUTOCAMION
Cerinţe: permis categoria B, certifi cat ADR.

C.V.-urile se vor depune la numărul de fax 

0338.100.604, sau se pot depune la sediul din Apahida, 

de luni până vineri, între orele 8:17, sau la adresa de 

email mihaela.ionescu@greenweee.ro.

Mai multe informaţii se pot obtine la numărul de 

telefon 0722.286.763.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Societatea Profesională INSOLV 2007 SPRL Filiala 
Cluj, în calitate de lichidator judiciar, al S.C. Agromec Mociu 
SA, Cod de identifi care fi scală 7638252, Sediul social în 
comuna Mociu, str. Principală, nr. 8, judeţul Cluj, Număr 
de ordine în registrul comerţului J12/1590/1995,

ORGANIZEAZĂ
În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr.85/2014,

VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE
A următoarelor bunuri imobile din patrimoniul debitoarei 

SC Agromec Mociu SA:

1.  Imobil Crișeni, comuna Mociu, jud. Cluj, inscris în CF 
nr.174, nr. top. 482/2/2 compus din teren intravilan în 
suprafaţă de 6170 mp și constructţii – 50.225 lei

2.  Imobil Chesau, comuna Mociu, jud. Cluj, compus din teren 
în suprafaţă de 6.387 mp și construcţii – 42.932 lei

3.  Imobil comuna Frata, jud. Cluj, înscris în CF nr.50103, 
nr. Cad. 50103, compus din teren în suprafaţă de 11.339 
mp și construcţii – 86.969 lei

4.  Construcţii extratabulare (pod basculă, pistă uscare, 
magazie cereale etc) – 26.286 lei
Preţurile nu conţin TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 07.07.2016 orele 15,30 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj Napoca, str. I.C. 
Brătianu, nr. 28, ap. 1, jud. Cluj. În cazul neadjudecării 
bunurilor debitoarei licitaţia va fi  reluată în fi ecare zi de joi 
a următoarelor săptămâni în același loc și la aceași oră.

Condiţiile de participare și regulamentul de desfășurare 
a licitaţiei pentru bunurile imobile scoase la vânzare sunt 
prezentate în Caietul de Sarcini care va fi  pus la dispoziţia 
celor interesaţi contra cost începând cu data de 27.06.2016. 
Preţul Caietului de Sarcini este 200 lei plus TVA.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 
0742-017430 si 074-0846422. 

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. LOG INVEST S.R.L., Sediul 
social: Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur, nr. 78, ap. 12, jud. 
Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului J12/3968/2007, 
având C.U.I. 22393130 că s-a deschis procedura de insolvenţă 
în forma simplifi cată conform Încheierii Civile nr. 1414/
CC/14.06.2016, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj 
în dosarul nr. 514/1285/2016.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 19 iulie 2016; 
tabel preliminar 19 august 2016; contestaţii la tabelul 
preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului preliminar 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; depunere opoziţii 
9 septembrie 2016; tabel defi nitiv, soluţionare, opoziţii, 
contestaţii 20 septembrie 2015, convocare adunare creditori 
24 august 2016, orele 12:00.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar TODAY 
CONSULTING IPURL, prin practician în insolvenţă TERPE-PASCU 
LIVIA-CLAUDIA, tel/fax: 0264-212007, tel. 0753-602364.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Societatea Profesională INSOLV 2007 SPRL Filiala 
Cluj, în calitate de lichidator judiciar, al S.C. Agromec Mociu 
SA, Cod de identifi care fi scală 7638252, Sediul social în 
comuna Mociu, str. Principală, nr. 8, judeţul Cluj, Număr 
de ordine în registrul comerţului J12/1590/1995,

ORGANIZEAZĂ
În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr.85/2014,

VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE
A bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei SC Agromec 

Mociu SA.
Lista bunurilor mobile scoase la vânzare poate fi  consultată 

la sediul lichidatorului judiciar din Cluj Napoca, jud. Cluj.
Preţul total al bunurilor mobile scoase la vânzare este 

85.512 lei, preţ ce nu conţine TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 07.07.2016 orele 14.30, 

la sediul ales de către lichidatorul judiciar din Cluj Napoca, 
str. I.C. Brătianu, nr. 28, ap. 1, jud. Cluj. În cazul neadjudecarii 
bunurilor debitoarei licitaţia va fi  reluată în fi ecare zi de joi 
a următoarelor săptămâni în același loc și la aceași oră. 
Taxa de participare la licitaţie în sumă de 100 lei plus TVA 
și garanţia de participare la licitaţie în valoare de 15% plus 
TVA din preţul de strigare a bunurilor se va achita cu 24 ore 
înainte de data sedinței de licitație.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 
0742-017430 și 0740-846422.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Compania de Apă Arieş
angajează

SPECIALIST COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Activităţi principale:
•  Dezvoltarea și implementarea strategiei de comunicare 

internă și externă de Relaţii Publice a companiei
•  Dezvoltarea politicilor și procedurilor de lucru ale fi rmei 

în domeniul RP
•  Realizarea de proiecte de campanii de informare/

promovare și coordonarea desfașurării lor
•  Propune și dezvolta ideile creative pentru campaniile 

de informare/promovare
•  Redacteaza comunicate de presă, texte informative 

interne și externe, materiale de prezentare, broșuri, 
pliante, invitaţii, oferte.

•  Participă la crearea și producerea materialelor 
promoţionale (audio, video, electronice, tipărite); 
stabilirea canalelor de comunicare potrivite

•  Coordonarea și supervizarea planurilor media ale 
instituţiei

•  Monitorizarea contractelor cu presa
•  Monitorizarea și updatarea site-ului companiei și a 

paginii de facebook
•  Implementarea strategiei de comunicare agreată cu 

managementul companiei și măsurarea efi cienţei 
activităţii de RP în fi rmă.

Profi l candidat ideal:
•  Studii superioare fi nalizate cu licenţă – preferabil în 

specializarile comunicare / jurnalism
•  Experienţă în specialitatea postului de minim 3 ani
•  Cunoștinte și deprinderi necesare: Cunoașterea excelentă 

a limbii române, cunoașterea bună a unei limbi de circulaţie 
internaţionala, abilităţi foarte bune de operare PC (Word, 
Excel, internet), administraţie și management etc.

Cautăm un profesionist în comunicare, care să stăpânească 
tehnicile și modalităţile de promovare a imaginii companiei, 
să fi e receptiv și creativ, deschis la nou, cu abilităti foarte 
bune de negociere și lucru în echipă, cu intuiţie psihologică 
și cunoștinte de management al confl ictelor, cu atitudine 
pozitivă și abilitati de motivare și dezvoltare echipa.

Benefi cii oferite in post:
• salarizare competitivă pe piaţă locală
•  mediu de lucru plăcut, într-un colectiv cu o înaltă 

responsabilitate faţă de rezultat, termen și calitate.

Candidaţii interesaţi își pot trimite CV-ul doar online la 
adresa de e-mail: recrutare@caaries.ro, până cel târziu în 
data de 10 iulie 2016.

Numai candidaţii selectaţi vor fi  contactaţi.
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Chiricheş ar putea 
pleca de la Napoli 
în această vară
Căpitanul naţionalei României, 
Vlad Chiricheș ar putea ajunge 
în această vară la Sassuolo, du-
pă ce în sezonul trecut a evolu-
at în foarte puţine meciuri pen-
tru vicecampioana Italiei, 
Napoli.
Informaţia a fost oferită de 
Gianluca Di Marzio, un reputat 
jurnalist italian ce are conexiuni 
importante în fotbalul din pe-
ninsulă. Sassuolo a terminat 
sezonul trecut pe locul șase în 
Serie A, iar șefi i clubului au luat 
decizia de a porni trativele cu 
Napoli pentru Chiricheș după ce 
croatul Šime Vrsaljko se afl ă în 
negocieri avansate cu Atletico 
Madrid.

Dumitru Dragomir, 
condamnat la şapte 
ani de închisoare
Tribunalul București a decis joi 
condamnarea lui Dumitru 
Dragomir, fost președinte al 
Ligii Profesioniste de Fotbal, la 
șapte ani de închisoare pentru 
evaziune, delapidare și spălare 
de bani, hotărârea nefi ind de-
fi nitivă.
Tribunalul București a decis 
condamnarea, în prima instan-
ţă, la șapte ani de închisoare 
pentru Dumitru Dragomir, fos-
tul președinte al Ligii 
Profesionite de Fotbal, în do-
sarul în care a fost trimis în ju-
decată în anul 2014, alături de 
peste 40 de persoane.
Potrivit deciziei, Dumitru 
Dragomir este obligat să plă-
tească în solidar cu alte două 
părţi din dosar, despăgubiri de 
1.300.320 de lei iar împreuna 
cu aceleași două părţi dar și cu 
LPF 12.102.648 de lei. 
Hotărârea poate fi  atacată cu 
apel.

Ovidiu Haţegan 
nu va mai arbitra 
la EURO 2016
Românul Ovidiu Haţegan este 
printre cei șase arbitri care nu 
vor continua la EURO 2016 du-
pă faza grupelor, a anunţat joi 
UEFA.
Ovidiu Haţegan a condus două 
meciuri de la turneul fi nal: 
Polonia — Irlanda de Nord 
(1-0) și Irlanda — Italia (1-0). 
El a fost ajutat de arbitrii asis-
tenţi Octavian Șovre și 
Sebastian Gheorghe și de arbi-
trii asistenţi adiţionali 
Sebastian Colţescu și 
Alexandru Tudor.
Haţegan a fost primul central 
român prezent la un turneu fi -
nal după o pauză de 28 de ani. 
Timișoreanul Ioan Igna a con-
dus meciuri la EURO 1988, iar 
în urmă cu 16 ani, la EURO 
2000, se consemna ultima pre-
zenţă a arbitrajului românesc la 
un turneu fi nal, tușierul timișo-
rean Nicolae Grigorescu.
Cei șase arbitri care vor părăsi 
Campionatul European 2016 
sunt William Collum (Scoţia), 
Ovidiu Haţegan (România), 
Serghei Karasev (Rusia), Pavel 
Kralovec (Cehia), Svein Oddvar 
Moen (Norvegia) și Clement 
Turpin (Franţa).
Serghei Karasev a condus 
meciul România — Elveţia 
(1-1), iar Pavel Kralovec a 
oficiat la partida România — 
Albania (0-1).

Pe scurt

Federaţia Română de 

Handbal (FRH) a semnat 

un protocol de colaborare 

cu Autoritatea Naţională 

pentru Persoanele cu 

Dizabilităţi (ANPD), 

organ de specialitate în 

domeniul dizabilităţii al 

Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice.

Protocolul pune bazele re-

alizării de activităţi comune 

încadrul proiectului "Asigu-

rarea mobilităţii pentru per-

soane cu dizabilităţi în Româ-

nia şi Europa", fi nanţat de Co-

misia Europeană. Astfel, FRH 

va oferi acces gratuit la eve-

nimentele organizate unui nu-

măr cât mai mare de posesori 

ai Cardului European pentru 

Dizabilitate şi va susţine re-

cunoaşterea acestuia.

Preşedintele Federaţiei Ro-

mâne de Handbal, Alexandru 

Dedu, a declarat că instituţia 

pe care o conduce a început 

colaborări cu diverse asocia-

ţii ale persoanelor cu dizabi-

lităţi încă de acum un an şi 

jumătate. „Pentru FRH, par-

teneriatul reprezintă accen-

tul deosebit pe care îl punem 

pe activităţile de interacţiu-

ne reală cu fanii sportului. 

Am demarat, în urmă cu un 

an şi jumătate, colaborări cu 

persoane cu dizabilităţi sau 

cu asociaţii ale acestora, sco-

pul fi ind accesul la evenimen-

tele organizate de FRH. Spre 

exemplu, la Cluj-Napoca, pes-

te 80 de persoane cu dizabi-

lităţi, multe cu defi cienţe de 

vedere, au participat la me-

ciurile echipei naţionale. Sun-

tem convinşi de importanţa 

aplicabilităţii Cardului Euro-

pean pentru Dizabilitate şi de 

efectele pe care le poate avea 

în planul dezvoltării de prie-

tenii şi de modele”, a spus 

Dedu.

Afl at de aproape 2 ani 

într-un scaun cu rotile în ur-

ma unui accident de motoci-

cletă, preşedintele FRH a adă-

ugat că a simţit pe propria pie-

le că persoanele cu dizabili-

tăţi sunt încă discriminate în 

România şi îşi doreşte ca hand-

balul să schimbe percepţia co-

naţionalilor faţă de aceşti oa-

meni.

Protocol pentru Persoanele 
cu Dizabilităţi

Secretarul general al 

COSR, Ioan Dobrescu 

(foto), a spus că niciun 

sportiv român depistat 

dopat nu va face parte din 

delegaţia României pentru 

JO 2016 şi nu vor exista 

excepţii nici în cazul con-

troversatelor cazuri poziti-

ve la Meldonium, substan-

ţă intrată pe lista interzisă 

de la 1 ianuarie 2016.

Dobrescu a precizat că în-

că din 10 iunie, Comitetul exe-

cutiv al COSR, din care nu lip-

sesc Elisabeta Lipă, ministrul 

MTS, Gabriela Szabo şi Ioan 

Bîrlădeanu, preşedintele FR de 

Kaiac Canoe, a votat în una-

nimitate ca sportivii depistaţi 

dopaţi să nu participe la JO 

2016 de la Rio de Janeiro. De-

cizia se aplică şi sportivilor că-

rora li se ridică suspendarea 

provizorie, aşa cum este situ-

aţia atletului Mihai Donisan.

„Noi nu am suspendat spor-

tivii, dar nu i-am selecţionat pe 

cei cu probleme de dopaj în lo-

tul olimpic. E simplu. În cazul 

lui Donisan, i se ridică suspen-

darea pe răspundere proprie şi 

oricând suspendarea lui se poa-

te reactiva în funcţie de cum 

se judecă cazul mai departe. 

Dar Comitetul executiv al COSR 

a luat o decizie în unanimita-

te ca sportivii cu probleme de 

dopaj să nu fi e selecţionaţi în 

lotul olimpic. Nu sunt suspen-

daţi de COSR, pentru că nu a-

re calitatea să suspende pe ni-

meni. Dar COSR poate să-şi fa-

că lotul în funcţie de nişte cri-

terii, iar unul dintre ele este to-

leranţă zero în tot ce priveşte 

dopajul. COSR nu este obligat 

să selecţioneze orice sportiv ca-

re îşi face baremul. Sportivii de 

la atletism şi kaiac-canoe, de-

pistaţi cu probleme de dopaj, 

legate de Meldonium, nu sunt 

selecţionaţi în lotul olimpic. 

S-ar putea ca cazul Donisan să 

se regleze după ce se termină 

olimpiada şi te trezeşti cu un 

sportiv dopat”, a declarat Do-

brescu.

Agenţia Mondială Antido-

ping urmează să publice un 

studiu care să clarifi ce situa-

ţiile de dopaj în cazul Meldo-

niumului, care era anunţat 

iniţial pentru luna septembrie, 

dar care ar putea fi  devansat 

înaintea JO 2016. Dobrescu a 

opinat că dacă vor apare cla-

rifi cări în aceste cazuri, Co-

mitetul executiv al COSR va 

reanaliza situaţia.

Sportivii cu probleme de dopaj 
nu sunt selecţionaţi în lotul olimpic

Mircea Lucescu nu consi-

deră că suporterii români 

ar trebui să dramatizeze 

această situaţie.

Antrenorul lui Zenit, Mir-

cea Lucescu, este de părere 

că simpla califi care la turne-

ul fi nal reprezintă o perfor-

manţă şi afi rmă că naţionala 

lui Iordănescu nu s-a făcut de 

râs în Franţa.

„Cred că echipa României 

merita mai mult. Au avut me-

ciul în mână cu Elveţia, din 

păcate au primit gol. Dar es-

te un campionat extrem de 

echilibrat. Şi eu zic că băieţii 

merită felicitări că s-au califi -

cat la acest turneu fi nal. Cred 

că băietii nu ne-au făcut de 

râs pentru că noi suntem dis-

puşi să judecăm prin prisma 

adversarului. Eu cred că Al-

bania nu mai este echipa ca-

re a fost. Albanezii au jucă-

tori peste tot în Europa şi în 

echipa Elveţiei. Au ieşit rapid 

din ţară, s-au adaptat pentru 

că au un fotbal mult mai agre-

siv. Pentru noi trebuie să fi e 

un pas pe care l-am făcut, un 

pas mare. După atâţia ani de 

necalifi care am reuşit aceas-

tă califi care şi am făcut, mai 

ales în primele două jocuri, 

am făcut o fi gură frumoasă.

Trebuie să menţinem ace-

laşi spirit. Sigur că între timp, 

sunt atâţia jucători tineri ca-

re joacă în Europa. Să sperăm 

că ei o să reuşească să joace 

titulari în primele echipe şi 

trebuie să plecăm de la acest 

nivel. Să considerăm că aceas-

tă califi care a fost importan-

tă pentru cei care vin din ur-

mă. Şi că echipa naţională va 

deveni o echipă extrem de pu-

ternică”, a declarat Mircea Lu-

cescu pentru DolceSport.

România a ratat ocazia de 

a merge mai departe de faza 

grupelor la Euro 2016 după ce 

a fost învinsă vineri seara de 

Albania. Nicolae Stanciu a fost 

vizibil afectat de înfrângerea 

suferită de echipa naţională.

Selecţionerul Anghel Ior-

dănescu a umit imediat după 

meciul cu Albania (scor 0-1), 

după ce a declarat că Româ-

nia s-a autodepăşit prin cali-

fi carea în grupele Euro 2016. 

Ulterior a revenit însă cu de-

claraţii.

„Chiar nu ne reproşăm ni-

mic! Regretăm rezultatul, nor-

mal... O înfrângere este o în-

frângere, venită în faţa Alba-

niei, care are 21 de jucători 

care activează în străinătate. 

Au fost foarte multe momen-

te în care echipa noastră a 

controlat jocul. Ne reproşăm 

că am primit din nou un gol 

parabil, venit într-un moment 

în care jocul nu era în favoa-

rea noastră. Am făcut o gre-

şeală în fl ancul stâng, iar go-

lul a căzut în minutul 44...

În repriza a doua am încer-

cat să revenim în joc şi am îm-

pins mult jocul în jumătatea 

adversă. Dacă e să ne repro-

şăm ceva, e că nu am marcat. 

Nu pot să fi u supărat pe jucă-

torii noştri. Trebuie să luăm 

lucrurile aşa cum sunt! Nu ne 

cade bine în niciun caz o în-

frângere în faţa Albaniei, dar 

nu proviţi echipa asta ca pe 

vremea lui Gicu Dobrin sau a 

lui Florea Dumitrache”, a spus 

Iordănescu imediat după meci.

Mircea Lucescu: Nu ne-am 
făcut de râs la EURO 2016
Naţionala României a fost eliminată de la Campionatul European după ce a acumulat 
un singur punct şi a fost învinsă de Albania. 

România a fost eliminată din grupele Euro 2016 după meciul cu selecționata Albaniei
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