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Ping-pong cu Spitalul de Copii. Tișe reîncălzește ideea lui Seplecan din 2015
Alin Tișe, președintele Consi-

liului Județean Cluj, reîncălzește 

ideea lui Mihai Seplecan din 

2015, din perioada când acesta 

din urmă era președinte al 

județului, și anume mutarea Spi-

talului Județean/Spitalului de 

Copii în clădirea de pe Calea Tur-

zii, unde ar fi  trebuit să 

funcționeze Spitalul Pelican. 

După ce l-a denigrat în spațiul 

public și a declarat că Seplecan ar 

avea interese și de aceea vrea să 

cumpere clădirea de pe Calea Tur-

zii, acum Tișe va închiria clădirea 

respectivă și va muta o parte din 

Spitalul de Copii.  Mutarea Spita-

lului de Copii într-o clădire mo-

nobloc este imperios necesară, în 

condițiile în care unitatea sanita-

ră este împrăștiată în tot orașul, 

iar transportul pacienților de la o 

clinică la alta se face cu ambulanțe. 

La trei ani distanță de la pro-

punerea lui Mihai Seplecan, de 

mutare a Spitalului de Copii în 

clădirea de pe Calea Turzii, unde 

ar fi  trebuit să funcționeze Spita-

lul Pelican, Alin Tișe pune în a-

plicare ideea lui Seplecan.

„Consiliul Județean Cluj este 

în tratative avansate pentru re-

locarea mai multor clinici de pe-

diatrie răsfi rate prin tot orașul, 

unele afl ate într-un stadiu avan-

sat de degradare. Se vor aloca 

aproximativ 600 de paturi din 

necesarul de 800 ceea ce ar în-

semna un pas foarte important 

pentru un sistem de îngrijire mai 

modern și mai efi cient. Nu este 

soluția ideală, dar este mult mai 

bine decât să ai clădiri vechi, in-

salubre din 1905”, a declarat de-

putatul Emanuel Ungureanu.  

În 2015, Mihai Seplecan a 

avut în vedere două clădiri: una 

pe Tăietura Turcului și cea de 

pe Calea Turzii. 

“Împreună cu colegii de la 

Consiliul Județean am găsit do-

uă clădiri, în prima fază, una e-

ra cea de pe Tăietura Turcului – 

Tetarom și una era pe Calea Tur-

zii – clădirea unde trebuia să fi e 

Spitalul Pelican. Alin Tișe public 

și m-a acuzat că am interese. M-

a făcut analfabet, interlop și mul-

te altele”, a declarat Mihai Seple-

can pentru Ziar de Cluj.

Lăsați-mă să cânt! 
de Gherase Dendrino 

Vineri, ora 18:30 - 21:30
Opera Naţională Română

Premieră: Tokyo Vampire Hotel 
Duminică, ora 21:45

Castelul Bánffy din Bontida
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Clujul, în top cu cele mai multe 
locuinţe achiziţionate prin Prima Casă

Ce donează clujenii 
pe rețelele de socializare?

În primele cinci luni ale anului au fost acordate 
9.400 de garanţii şi promisiuni de garantare 
pentru Programul Prima Casă.   Pagina 5

De la mobilă la haine, de la cărți la medicamente, 
clujenii împart obiectele nedorite de prin casă 
pe rețelele de socializare.  Pagina 4 
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Cluj, capitala filmului!
Vineri începe a XVII-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania

Aeroportul Cluj a sărbătorit pasagerul cu numărul 1 milion în 2018
Pasagerul „milionar” a fost transportat de Turkish Airlines de la Cluj-Napoca la Istanbul.  Pagina 3

Cluj-Napoca devine 

capitala cinematografiei. 

Vineri seara are loc gala 

de deschidere a 

Festivalului Internațional 

de Film Transilvania, 

aflat la cea de-a 17 editie. 

Până pe 3 iunie, orașul 

de pe Someș va găzdui 

227 de filme din 51 

de ţări.  Paginile 6-7

monitorul weekendde

Următoarea ediţie 
a cotidianului 

Monitorul de Cluj 
apare miercuri, 30 mai
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

METEO

140/250C
Variabil

150/240C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

16°/25° Variabil

15°/25° Variabil

13°/20° Variabil

14°/25° Variabil

16°/24° Variabil

16°/26° Variabil

13°/20° Variabil

15°/25° Variabil
13°/20° Variabil

10°/19° Variabil

12°/19° Variabil

9°/18° Variabil

13°/20° Variabil

11°/17° Variabil

13°/19° Variabil

10°/16° Variabil
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

25 mai

1883: A murit compozitorul 
Ciprian Porumbescu, autor al 
celebrei 'Balade' și al primei 
operete românești - 'Crai nou'. 
(n. 2 oct. 1853)

1920: Inaugurarea Operei 
Române din Cluj-Napoca, cu 
opera 'Aida' de Giuseppe 
Verdi.

1933: S-a născut criticul și is-
toricul literar Eugen Simion, 
membru titular (12 mart. 
1992) și președinte al 
Academiei Române (16 ian. 
1998-apr. 2006).

26 mai

1488: Construirea bisericii 'Sf. 

Gheorghe' de la Voroneţ, cti-
torie a lui Ștefan cel Mare, 
domnul Moldovei (1457-
1504). (26 mai-14 sept.)

1896: Încoronarea ultimului 
ţar al Rusiei, Nicolae al II-lea 
(1894-1917).

1984: A fost inaugurat 
Canalul Dunăre-Marea 
Neagră. Canalul are o lungi-
me de 64,2 km și scurtează 
traseul dintre Dunăre și 
Marea Neagră cu aproxima-
tiv 400 km.

27 mai

1975: S-a născut bucătarul 
britanic Jamie Oliver, cunos-
cut în întreaga lume datorită 
emisiunilor TV.

150/240C
Variabil

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

16°/25° Variabil

16°/25° Variabil

12°/23° Variabil

16°/25° Variabil
13°/21° Variabil

10°/19° Variabil

13°/20° Variabil

11°/18° Înnorat
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Unde mergem în weekend?

Operetă în trei acte pe un libret de Liliana 
Delescu, Erastia Sever şi Viorel Cosma
Opereta Lăsaţi-mă să cânt a compozitorului 
român Gherase Dendrino (1901-1973) – lau-
reat al Premiului de Stat al Republicii Populare 
Române – este una dintre cele mai reprezen-
tative creaţii ale repertoriului dramatic româ-
nesc, subiectul ei evocând lupta purtată pen-
tru eliberarea de sub stăpânirea Imperiului 
Habsburgic și căutarea afi rmării valorilor po-
porului român. Faptul că în centrul acţiunii, ca-
re se petrece în anul 1882 la Brașov, se afl ă 
nimeni altul decât renumitul compozitor 
Ciprian Porumbescu, conferă lucrării un și mai 
mare grad de atractivitate. Acesta, similar lui 
Giuseppe Verdi câteva decenii mai înainte, pe 
perioada Risorgimento-ului italian, caută ca, 
prin arta sa, să se pună în slujba obţinerii in-
dependenţei, mânat de un patriotism fi erbin-
te și o strânsă legătură cu fondul popular al 
culturii românești, dar și de încrederea într-un 
viitor luminos al ţării sale. Cu toate că planul 
său de a monta în premieră opera Crai Nou 

va întâmpina adversităţi susţinute din partea 
autorităţilor curţii imperiale, perseverenţa și 
sprijinul altor membri ai comunităţii – ţărani și 
intelectuali – îi asigură, în fi nal, victoria.
Natura confl ictuală a subiectului, veridicitatea 
tabloului istoric sunt transpuse de către 
Gherase Dendrino cu ajutorul melodiei – ca-
pabilă să exprime atât sentimentul patriotic, 
eroismul, cât și lirismul personajelor – și în ca-
drul variatelor ansambluri – duete, trio-uri sau 
scene de masă, pe fondul cărora se înfruntă 
forţele progresiste și ale reacţiunii. Nu lipsește 
esenţa populară din economia discursului mu-
zical-dramatic, dar nici principalele genuri mu-
zicale românești ale secolului trecut – marșul, 
cântecul patriotic, hora și jocul ardelenesc, ro-
manţa sau valsul – construite, în mare parte, 
pe baza unor teme și cântece din creaţia lui 
Porumbescu.
Opera Nationala Romana Cluj-Napoca
Vineri 25 mai 2018
Timp: 18:30 - 21:30

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Lăsați-mă să cânt! de Gherase Dendrino – Premieră

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

„Comorile României”
Muzeul Etnografi c 
al Transilvaniei
8 mai - 3 iunie 2018
Expoziţia de artă fotografi că 
„Comorile României“ este o expo-
ziţie-eveniment care îşi propune să 
promoveze cele mai importante 
valori ale patrimoniului cultural 
din România. Expoziţia se adre-
sează iubitorilor de cultură atât 
din ţară, cât şi din străinătate. 
Obiectivul expoziţiei este de a face 
cunoscute publicului larg, în anul 
aniversar al Centenarului Marii 
Uniri de la 1918, valorile recunos-
cute pe plan mondial ale patrimo-
niului tangibil, intangibil şi natural 
din România. Este vorba despre 
acele valori patrimoniale româ-
neşti care ne diferenţiază cultural 
de alte popoare şi ne fac mândri 
că suntem români, mai ales în 
timpul procesului de globalizare şi 
de nivelare a valorilor pe plan 
mondial.

Transylvania International 
Film Festival TIFF 2018
25 mai – 3iunie
Cel mai aşteptat eveniment ci-
nematografi c al anului din 
România, TIFF 2018 se desfă-
şoară între 25 mai şi 3 iunie, cu 
un arsenal de fi lme, concerte, 
evenimente speciale şi multe al-
te suprize.
Clujul se transformă din nou în 
gazda TIFF, cu 227 de fi lme 
(178 de lungmetraje şi 49 de 
fi lme scurte) din peste 50 de ţă-
ri. Competiţia TIFF aduce fi lme 
puternice în atenţia cinefi lilor, 
iar două dintre producţiile con-
curente sunt semnate de regi-
zori români: Adina Pintilie 
(Touch Me Not) şi Andrei 
Creţulescu (Crepuscul)
Această ediţie TIFF îi este dedi-
cată regizorului Ingmar 
Bergman. La 100 de ani de la 
naşterea lui Ingmar Bergman, 
TIFF organizează, cu sprijinul 
Ambasadei Suediei în 
România, o amplă retrospecti-
vă dedicată legendarului regi-
zor şi scenarist suedez. O se-
lecţie de şapte filme din carie-
ra sa, proaspăt restaurate di-
gital, şi o expoziţie multimedia 
despre influenţa lui în modă şi 
artă vor fi prezentate pentru 
prima dată în România, la 
Cluj. Concertele şi cine-concer-
tele TIFF se anunţă şi acest an 
savuroase, de la proiectul 
ucrainean DakhaBrakha la 
cântăreaţa Emiliana Torrini, 
precum şi la programul 
Weekend la Castel.

Infi niTIFF Workshop
Timp de patru zile, între 26 şi 29 
mai, participanţii vor explora ca-

racteristicile narative şi vizuale 
ale interfeţei Instagram, desco-
perind şi aplicând secretele fo-
losite de profesioniştii din soci-
al media, sub îndrumarea 
Kissinger Twins (Polonia), un 
duo creativ multi-premiat, spe-
cializat în storytelling-ul vizual 
interactiv. #Story-urile create în 
cadrul atelierului cu Samsung 
Galaxy S9 vor fi  prezentate în 
cadrul Summit-ului infi niTIFF şi 
vor fi  publicate pe toate reţele-
le TIFF. Workshop-ul infi niTIFF 
va pune accentul pe potenţialul 
narativ al Instagram, cu accen-
tul îndreptat asupra 
Story-urilor.

Vineri
Curs gratuit de design 
vestimentar şi decoraţiuni 
interioare
Vineri 25 mai 12.00 – 14.00
Scopul cursului este ca, la fi -
nal, participanţii să realizeze 
dacă dragostea şi înclinaţia lor 
către artă şi, în acelaşi timp, 
meserie

Sâmbătă
Weekend la Castel 2018
Castelul Bánffy din Bontida
8:00 – 23:00
Grădina plăcerilor, primul fi lm al 
lui Hitchcock şi Tokyo Vampire 
Hotel, fantasy-ul fi lmat la Cluj, 
proiectate în premieră la Bonţida 
şi un program amplu şi distractiv 
de jocuri interactive, ateliere crea-
tive şi spectacole pentru copii la 
Weekend la Castel.

Duminică
Premieră: Tokyo Vampire 
Hotel (2017, r. Sion Sono)
Castelul Bánffy din Bontida
21:45
Invitat la TIFF în 2016, în cadrul u-
nei ample retrospective dedicate, 
renumitul Sion Sono s-a îndrăgos-
tit de legendele Transilvaniei şi de 
arhitectura deosebită descoperită 
în România. După prima vizită ca-
re l-a inspirat să scrie scenariul 
fantasy-ului cu vampiri, regizorul 
japonez a revenit la Cluj, unde 
s-au turnat scene importante din 
Tokyo Vampire Hotel – o confrun-

tare apocaliptică dintre două cla-
nuri rivale însetate de sânge. 
Beciurile Muzeului de Artă, fostul 
Hotel Continental, Piaţa Unirii şi 
Piaţa Muzeului, interioarele 
spectaculoase ale Salinei Turda 
şi Castelul Corvinilor s-au trans-
format pentru câteva zile într-un 
imens platou de fi lmare, deve-
nind decorul fabulos al seriei 
co-produse de Amazon.
În rolurile principale apar renumi-
tele actriţe japoneze Kaho, Ami 
Tomite şi Lorena Koto, iar multe 
dintre personajele misterioase 
din Tokyo Vampire Hotel sunt in-
terpretate de actori români, parte 
din echipa de producţie fi ind for-
mată din profesionişti din 
Bucureşti şi Cluj-Napoca. Alături 
de Cristian Rigman, tânărul actor 
pe care Sion Sono l-a remarcat în 
programul 10 pentru Film, Elisa 
Pârvan şi Sandra Ducuţă, precum 
şi absolvenţi sau studenţi ai 
Facultăţii de Teatru şi Televiziune 
a Universităţii Babeş-Bolyai vor 
putea fi  urmăriţi pe marele 
ecran, pe 27 mai, la Bonţida.
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Cele 11 autobuze electrice 

au ajuns la Cluj-Napoca și 

au intrat in mai multe 

teste până vor fi  puse în 

circulație. Viceprimarul 

Dan Tarcea spune că joia 

viitoare acestea vor circu-

la pe străzi. 

Tarcea spune că în aceste zi-

le pe autobuzele electrice se 

montează aparatele de ticketing 

și sistemele de comunicare pen-

tru a putea intra în exploatare.

„Autobuzele electrice nu au 

intrat încă în circulație. Sunt în 

probe. Astăzi, cei de la Univer-

sitatea Tehnică fac testele pen-

tru aceste autobuze. În zilele 

acestea se fac teste cu cele 11 

autobuze electrice, fi ecare au-

tobuz înainte de recepția fi nală 

va fi  supratestat urmând ca pâ-

nă la sfârșitul acestei luni să le 

putem pune și în circulație. Jo-

ia viitoare este programat ter-

menul să le dăm în circulație. 

Sper să nu apară nimic nepre-

văzut. Deci peste o săptămână 

vor fi  în circulație. În acest mo-

ment se montează sistemele de 

ticketing, sistemele de stații. Dis-

cutăm o dată de linia 30, cred 

că este o linie foarte importan-

tă, și liniile 24”, a spus joi vice-

primarul Dan Tarcea.

Pe lângă cele 11 autobuze 

electrice cumpărate din fon-

duri elvețiene, municipalita-

tea a mai depus și un proiect 

european care prevede 

achiziția a încă 30 de astfel 

de mijloace de transport în 

comun.Până la sfârșitul aces-

tei luni, Compania de Trans-

port Public va amenaja și 

stațiile de încărcare necesa-

re pentru autobuzele electri-

ce.Directorul CTP, Liviu Ne-

ag, arată că vor fi  amplasate 

mai multe asemenea stații, 

ca să poată fi  introduse au-

tobuze electrice pe cât mai 

multe linii din oraș.

„Suntem deja în faza fi na-

lă cu amenajarea stațiilor de 

încărcare. Cinci vor fi  în carti-

erul Grigorescu, la baza Do-

nath, cinci sau șase vom avea 

în Aurel Vlaicu, fosta IRA, și 

vom mai avea și în baza de 

troleibuze din cartierul Gheor-

gheni. Autobuzele au o auto-

nomie de o sută, o sută patru 

kilometri, dar nu putem mer-

ge până la epuizarea bateriei. 

Pentru o exploatare optimă, 

bateria trebuie reîncărcată când 

atinge undeva la două treimi 

gradul de descărcare. Și, 

bineînțeles, că vor intra, pes-

te zi, la încărcare rapidă și pes-

te noapte la încărcare lentă. 

Încărcarea rapidă durează pâ-

nă în zece minute, iar încăr-

carea lentă durează cam patru 

ore”, a mai spus Neag.

Preţul unui autobuz elec-

tric este de 500.000 de euro, 

astfel că primele 11 costă 5,5 

milioane de euro. În iulie 2017, 

când a fost fi nalizată licitaţia, 

primarul din Cluj-Napoca, Emil 

Boc, spunea că fi nanţarea pri-

melor 11 autobuze este asigu-

rată din fonduri elveţiene.

Primăria din Cluj-Napoca 

este astfel prima din România 

care achiziţionează şi pune în 

circulaţie autobuze electrice. 

Vehiculele au o capacitate de 

78 de locuri şi o autonomie de 

105 kilometri, sunt dotate cu 

wifi , cu camere video de su-

praveghere, aer condiţionat şi 

podea joasă pentru persoane-

le cu dizabilităţi.

Încă o săptămână. Autobuzele electrice 
vor fi puse în circulație joia viitoare

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj susţine că rampa de 

gunoi de la Pata Rât nu 

mai poluează, după ce a 

fost pusă în funcţiune sin-

gura staţie de osmoză 

inversă din întreaga ţară 

aferentă unor rampe 

neconforme de gunoi.

„După 70 de ani de func-

ţionare a rampei de la Pata 

Rât şi de poluare constantă a 

mediului în toate aceste de-

cenii, s-a pus capăt poluării 

şi s-a trecut la epurarea levi-

gatului! În prezent, procede-

ul de osmoză inversă e în des-

făşurare, levigatul e captat în 

cele două bazine. Prin proce-

dura decantării, levigatul es-

te epurat prin staţie, iar «mâ-

lul» rezultat, concentratul, va 

fi  preluat de o societate de 

profi l. Consiliul Judeţean Cluj 

a pus, astfel, în funcţiune, sin-

gura staţie de osmoză inver-

să din întreaga ţară aferentă 

unor rampe neconforme de 

gunoi, toate celelalte rampe 

funcţionând în condiţii de po-

luare a mediului”, se arată 

într-un comunicat transmis, 

joi, de CJ Cluj.

Potrivit sursei citate, pro-

cedura fi nală are ca scop pu-

rifi carea, respectiv fi ltrarea le-

vigatului, iar lichidul ce va re-

zulta, netoxic şi total inofen-

siv pentru mediu, va fi  eva-

cuat în pârâul Zapodie.

Pe 2 octombrie, ministrul 

Mediului, Graţiela Gavrilescu, 

a afi rmat că judeţul Cluj are 

cele mai multe probleme le-

gate de mediu, în special cu 

rampa de gunoi de la Pata Rât.

„Pata Rât e un depozit care 

şi-a sistat activitatea în 2010, ca-

re trebuia de foarte mult timp 

să fi e închis. (...) Ne afl ăm într-

un judeţ care a întrecut judeţul 

Braşov, pentru că judeţul Bra-

şov a început să se conforme-

ze şi să înceapă să demareze 

toate procedurile de închidere 

a depozitelor şi de funcţionare 

a SMID. Este judeţul cu cele mai 

multe probleme. (...) Sunt 6 de-

pozite neconforme, care trebu-

ie închise, şi la două dintre ele 

nici n-au început lucrările. La 

Pata Rât nici nu mai stăm de 

vorbă. (...) Este inadmisibil ca, 

de aproximativ 7 ani de când 

am dat sistarea, pentru acest de-

pozit să nu se fi  făcut nimic. 

Dimpotrivă, dacă a fost o mică 

ploaie sau mai mare, tot leviga-

tul să-l vedem că va ajunge cum-

va, undeva în viitor, chiar în 

stradă. Cred că autorităţile lo-

cale, în special Consiliul Jude-

ţean, nu are nici un pic de res-

ponsabilitate. Cred că măsurile 

pe care trebuiau să le întreprin-

dă trebuiau să le facă demult. 

Şi dacă nici acum, în al 12-lea 

ceas, nu se vor trezi, atunci cred 

că problemele vor fi  de altă na-

tură”, spunea, la acea dată, Gra-

ţiela Gavrilescu.

CJ susţine că vechea rampă de gunoi 
de la Pata Rât nu mai poluează

Aeroportul Internaţional 

“Avram Iancu” Cluj a săr-

bătorit joi pasagerul cu 

numărul 1.000.000 înre-

gistrat în anul 2018, cu o 

lună mai devreme compa-

rativ cu 2017, ca urmare a 

unui trend pozitiv de 

creştere a trafi cului aeri-

an pe primele 5 luni ale 

anului.

Aeroportul Internaţional 

Cluj atinge pentru a opta oa-

ră în istoria sa pragul de 1 mi-

lion de pasageri înregistraţi 

într-un an calendaristic, rea-

lizare deosebit de importantă 

ce se datorează atât strategi-

ei de dezvoltare a infrastruc-

turii aeroportuare, cât şi ex-

tindereii reţelei de rute.

Norocosul pasager a fost 

premiat de directorul Aero-

portului Internaţional Cluj 

David Ciceo şi de directorul 

de vânzări Turkish Airlines 

Alper Atalay.

Pasagerul 1.000.000 este 

Maria Teodosia Pop, o tânără 

născută în Satu Mare dar ca-

re trăieşte în Cluj de 11 ani, a 

primit o călătorie pentru două 

persoane la clasa business des-

tinaţia Cluj-Istanbul-Cluj. Ea a 

fost selectată odată cu 

check-in-ul pasagerilor.

„Mă bucură foarte mult. E 

o surpriză plăcută. Călătoresc 

de 3-4 ori pe an cu avionul. 

Plec în vacanţă la Istanbul. 

Mie îmi plac călătoriile foar-

te mult. Nu e prima dată când 

călătoresc cu Turkish. Chiar 

e una din companiile mele 

preferate. De fi ecare dată îmi 

face plăcere să plec într-o că-

lătorie, dar în acelaşi timp mă 

întorc cu drag tot timpul pe 

aeroportul din Cluj-Napoca. 

Vreau să văd cum se va dez-

volta. Clujul e oraşul meu de 

sufl et”, a spus tânăra.

Cu această ocazie, direc-

torul Aeroportului Internaţi-

onal Cluj, David Ciceo, a de-

clarat că va continua dezvol-

tarea infrastructurii pentru 

atingerea pragului de 7 mili-

oane de pasageri.

„Felicitări comunităţii cluje-

ne pentru această performan-

ţă deosebită. Este prima dată 

când reuşim să atingem un mi-

lion de pasageri în luna mai. 

Pentru noi este un moment 

foarte important. Nu am fi  re-

uşit această performanţă fără 

sprijinul Consiliului Judeţean 

şi al comunităţii clujene. Ter-

minalul în care ne afl ăm a fost 

gândit şi proiectat 100.000 de 

pasageri. Preşedinţii de Consi-

liu Judeţean, Şerban Graţian, 

Ioan Rus, Marius Nicoară, con-

silierii judeţeni au crezut în pla-

nurile noastre. La vremea re-

spectivă am fost criticaţi că 

acest terminal e prea mare, 

acum suntem criticaţi că este 

prea mic. Dar bineînţeles avem 

planuri pentru 7 milioane de 

pasageri. Avem 45 de destina-

ţii externe, ne-am extins aria 

de acoperire”, a declarat cu a-

ceastă ocazie directorul aero-

portului clujean, David Ciceo.

Acesta a mai precizat că 

aeroportul este profi tabil, un 

exemplu de dezvoltare pe plan 

mondial.

„Este un nou record, e un 

moment fericit pentru Aero-

portul Cluj, pentru prima da-

tă aniversăm un milion de pa-

sageri în luna mai. Avem o 

creştere de aproximativ de 8 

%, avem destinaţii noi. Inves-

tiţiile Consiliului Judeţean în 

aeroport dau roade, suntem 

un aeroport profi tabil, un exem-

plu de dezvoltare pe plan mon-

dial ca aeroport regional. Avem 

un plan de dezvoltare pentru 

7 milioane de pasageri, un nou 

terminal, dezvoltarea infras-

tructurii privind locurile de 

parcare, privind căi de rulare. 

Ne bucurăm că suntem al doi-

lea aeroport al României, un 

aeroport de referinţă. Am por-

nit în 1996 cu 32.000 de pasa-

geri, cel mai slab aeroport al 

României şi în momentul de 

faţă suntem un aeroport de re-

ferinţă pe plan european. Ne 

apropiem de 3 milioane de pa-

sageri. Avem destinaţii noi cum 

ar fi  Atena, s-au reluat zboru-

rile de Tunisia, de Egipt”, a 

mai spus Ciceo.

Anul trecut Aeroportul 

Internaţional Cluj sărbăto-

rea pasagerul 1 milion în lu-

na iunie.

Aeroportul Internaţional Cluj a sărbătorit 
pasagerul cu numărul 1 milion în 2018
Pasagerul cu numărul 1.000.000 a fost transportat de către operatorul aerian Turkish Airlines pe zborul Cluj-Istanbul.

Aeroportul Internaţional Cluj atinge pentru a opta oară în istoria sa pragul de 1 milion de pasageri înregistraţi într-un an calendaristic
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GDPR, sau legislaţia care 

priveşte protecţia datelor 

personale în Europa intră 

în vigoare joi, prin inter-

mediul Regulamentului UE 

679/2016. Mai jos găseşti 

principalele schimbări pe 

care implementarea regu-

lamentului le aduce.

Cei care ţin la protecţia da-

telor au motive de bucurie în-

cepând cu data de 25 mai, de-

oarece începând cu această da-

tă intră în vigoare o lege 

mult-aşteptată. GDPR, sau re-

gulamentul european cu pri-

vire la protecţia datelor cu ca-

racter personal ar trebui, în te-

orie, să te ferească de proble-

me în ceea ce priveşte folosi-

rea improprie a datelor tale 

personale. De asemenea, ar 

trebui să-i pedepsească mai 

aspru şi pe cei care nu respec-

tă noua lege, scrie playtech.ro.

Ce este GDPR 
şi cu ce te ajută pe tine

Regulamentul european 

679/2016 privind protecţia da-

telor cu caracter personal, pre-

scurtat GDPR (General Data 

Protection Regulation), vine 

să întărească modul în care 

sunt protejate datele cu carac-

ter personal ale cetăţenilor u-

niunii europene.

Legea reprezintă o înlocu-

ire a Directivei din 1995, ca-

re a stabilit până în prezent 

standardele minime pentru 

procesarea datelor în UE.

GDPR va consolida în mod 

semnifi cativ o serie de drep-

turi: oamenii vor avea o pu-

tere mai mare asupra datelor 

şi le vor putea cere compa-

niilor să dezvăluie sau să 

şteargă datele cu caracter per-

sonal pe care le deţin.

De asemenea, consimţă-

mântul pentru prelucrarea 

datelor personale va avea un 

regim mai restrictiv. Solici-

tarea acordului trebuie să fi e 

mai explicită şi uşor accesi-

bilă – probabil şi tu te-ai lo-

vit de sutele de pagini cu 

limbaj greoi atunci când vo-

iai să-ţi instalezi, de exem-

plu, o aplicaţie.

Cum va afecta companiile 
noua lege de protecţie 
a datelor

GDPR afectează toate 

companiile, însă cel mai ta-

re vor fi lovite acelea care 

deţin şi procesează cantităţi 

mari de date, precum com-

paniile tech şi comercianţii. 

În cazul scurgerilor de date 

-aşa cum s-a întâmplat cu 

Cambridge Analytica – fir-

mele respective vor risca 

amenzi de până la 20 de mi-

lioane de euro sau 4% din 

cifra de afaceri.

Cele mai mari companii 

din lume şi-au actualizat de-

ja site-urile conform GDPR. 

Facebook a fost cel mai vo-

cal şi a lansat o serie de in-

strumente „pentru a le da 

oamenilor mai mult control 

asupra confidenţialităţii”. 

Astfel, acum poţi să-ţi gă-

seşti, să-ţi descarci şi să-ţi 

ştergi anumite date de pe 

Facebook.

De asemenea, Apple şi Go-

ogle au făcut acelaşi lucru, în-

să au actualizat în linişte po-

liticile de confi denţialitate.

Legea UE privind protejarea datelor 
personale intră în vigoare astăzi

Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Din dorinţa de a face 

un bine sau pur şi sim-

plu pentru a de a scăpa 

de obiectele nedorite 

de prin casă, clujenii 

le împart gratuit pe reţe-

lele de socializare.

În secolul vitezei, absolut 

totul este doar la un click 

distanţă în întreaga lume. 

Nici clujenii nu fac excepţie 

de la regulă, astfel că aceş-

tia plătesc facturi, comandă 

mâncare, socializează, totul 

pe internet. De asemenea, 

pot dona şi obiectele de ca-

re nu mai au nevoie. În acest 

sens pe Facebook a fost cre-

at un grup, „Lucruri gratis 

Cluj-Napoca”, unde se gă-

seşte cam orice obiect de ca-

re ai avea nevoie, gratuit.

Astfel, Monitorul de Cluj a 

selectat cele mai inedite lu-

cruri pe care clujenii le do-

nează.

Grupul de Facebook „Lu-

cruri gratis Cluj-Napoca” are 

un motto simplu şi clar: „fă-

ră vânzări, fără schimburi”. 

Aşadar, clujenii fotografi ază 

şi postează.

Mulţi clujeni care şi-au 

renovat apartamentul şi 

şi-au reînnoit mobilierul, 

donează mobila veche. Aşa 

sună şi anunţul unui clu-

jean, foarte darnic. „Donez 

cu ridicare din Mănăştur: 

dulap, vitrină, comodă, ser-

vantă, canapea”.

Astfel, că oricine ar fi 

putut să asigure transpor-

tul, ar fi putut să îşi mobi-

leze întreaga cameră de zi, 

făcând o economie de câ-

teva mii de lei. Un alt mem-

bru al grupului donează un 

raft imens, însă nu asigură 

transport.

Lucruri pentru bebeluşi
De la haine, la papucei, 

cărucioare sau pătuţuri, 

proaspetele mămici pot găsi 

orice au nevoie pentru be-

beluşii lor. Depinde doar da-

că vor să ia astfel de obiec-

te la mâna a doua. Mămici-

le şi cer ceea ce ar avea ne-

voie: scaun pentru maşină, 

papucei, şosetuţe.

Buturugă de dat

Unul dintre cele mai ine-

dite lucruri pe care o clu-

jeancă a dorit să îl doneze a 

fost o buturugă de brad, ca-

re putea fi  ridicat din zona 

centrală. De ce avea tânăra 

o buturugă de brad şi cine 

ar fi  avut nevoie de ea, nu 

vom şti niciodată.

Se donează 
aproape orice

Postările de pe grup sunt 

extrem de variate. De exem-

plu, o clujeancă donează atât 

haine, cât şi cărţi de speciali-

tate. „Donez o plasă cu hai-

ne pentru femei, mărimi S-M, 

de primăvară-vară.

De asemenea, donez o pla-

să cu materiale folositoare în 

domeniul ştiinţelor politice sau 

al relaţiilor internaţionale (cărţi 

noi, precum „Diplomaţia” – 

Henry Kissinger, „Sistemele 

internaţionale în istoria lumii” 

– Barry Buzan, o parte din 

„Politica de putere” şi alte cărţi 

fragmentate, cât şi notiţe apro-

fundate a lucrărilor, agende 

care pot fi  refolosite, întrucât 

au puţine pagini scrise etc.)”, 

a scris tânăra.

Unii donează chiar şi me-

dicamente.

Unii dau, alţii cer

Cu toate că mulţi dintre 

cei peste 50.000 de membri 

ai grupului sunt acolo pen-

tru a oferi gratuit obiectele 

de care nu mai au nevoie, 

sunt alţii care cer de la blugi, 

la papucei sau chiar la ma-

şini de spălat. O tânără din 

Cluj a cerut discuri cu po-

veşti pentru pick-up, pentru 

fetiţa ei care are doar câţiva 

anişori. Alţii cer role sau 

chiar dicţionare.

Există şi cereri haioase. Ast-

fel, o tânără care avea nevo-

ie de o carte, a postat o poză 

cu un cal, alături de următo-

rul text:

„Dau regatul şi un cal pe 

cartea lui Mircea Eliade, 

Maitreyi”.

Lucruri bune de aruncat

Cu toate că majoritatea 

obiectelor care sunt fotogra-

fi ate şi postate pe acest grup 

sunt în stare bună sau chiar 

foarte bună, există persoane 

care donează haine rupte, a-

paratură stricată, papuci pur-

taţi până au fost uzaţi com-

plet. Însă cu toate astea, exis-

tă persoane care au atât de 

mare nevoie de ele, încât le 

primesc şi aşa, uzate la ma-

xim cum sunt.

Ce donează clujenii pe reţelele de socializare?
De la animale, la mobilă veche sau chiar trunchiuri de copaci, pe internet poţi găsi orice.

Unul dintre cele mai inedite lucruri pe care o clujeancă a dorit să îl doneze a fost o buturugă de brad

Conceptul de date personale este unul destul de larg, însă 
putem defi ni câteva categorii de astfel de date, care ar urma 
să fi e protejate de GDPR. În mare, acestea sunt orice fel de 
date care sunt legate de o persoană identifi cabilă. Firește, 
datele biografi ce sunt primele vizate de această nouă lege, 
iar aici vorbim despre data nașterii, codul numeric personal, 
dar și numere de telefon sau adrese de email.Urmează date 
cu privire la aspectul unei persoane, cum ar fi  culoarea ochi-
lor, greutatea sau trăsături de caracter ale acesteia. Vorbim 
și despre date cu privire la locul de muncă sau la educaţia 
acestuia, cum ar fi  salariul, informaţii despre impozite sau 
despre note, chiar, în cazul studenţilor.

Care sunt datele vizate de GDPR
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PIAŢA VALUTARĂ

Decizia BNR de la începu-

tul lunii de a majora 

dobânda-cheie la 2,50%, 

faţă de 1,75% la sfârşitul 

lui 2017, a provocat creş-

terea indicilor ROBOR dar 

a permis leului să se 

aprecieze.

Dacă la începutul lunii me-

dia euro a fost de 4,6630 lei, 

ieri ea a fost stabilită la 4,6243 

lei, într-o şedinţă în care tran-

zacţiile s-au realizat între 4,619 

şi 4,628 lei. Transferurile de 

la ora 14:00 se efectuau în ju-

rul valorii de 4,627 lei.

Cursul dolarului a scăzut de 

la 3,9502 la 3,9431 lei, după ce 

euro a recuperat o parte dn 

pierderile suferite pe pieţele asi-

atice. Cotaţiile din piaţă fl uctu-

au între 3,935 şi 3,959 lei.

Moneda elveţiană, consi-

derată drept un refugiu în pe-

rioadele mai tensionate, în ca-

re aversiunea faţă de risc se 

amplifi că, îşi conserva apre-

cierea pe pieţele internaţiona-

le la 1,16 – 1,165 franci/eu-

ro, după ce acum câteva săp-

tămâni testa pragul de 1,20. 

Media a coborât de la 3,9869 

la 3,9779 lei.

Creşterea inflaţiei anua-

le la o valoare de 5% care 

a impus majorarea ratei-che-

ie a BNR, este reflectată de 

evoluţia ascendentă a indi-

cilor ROBOR.

Indicele la trei luni, care 

infl uenţează valoarea ratelor 

la majoritatea creditelor în 

lei, a urcat ieri la 2,79%, ma-

xim al ultimilor patru ani şi 

jumătate, iar cel la şase luni, 

în funcţie de care se stabi-

lesc plăţile la creditele imo-

biliare, a sărit la 2,92%. In-

dicele ROBOR la nouă luni 

a urcat la 2,98% iar cel la 

12 luni la 3,03%.

Monedele din regiune 

aveau o evoluţie mai stabilă 

faţă de euro, la aceasta con-

tribuind şi majorarea dobân-

zii-cheie la care a recurs Ban-

ca centrală a Turciei după ce 

lira s-a depreciat faţă de do-

larul american la un nou ma-

xim istoric. Moneda polone-

ză fl uctua între 4,29 şi 4,314 

zloţi iar cea maghiară între 

318,3 şi 319,6 forinţi.

Perechea euro/dolar fluc-

tua între 1,1691 şi 1,1746 

dolari. Investitorii aşteptau 

publicarea minutelor ulti-

melor întâlniri de politică 

monetară ale BCE şi Rezer-

vei Federale.

Indicele compozit al bitco-

in calculat de Bloomberg a 

scăzut de la 7.589,99 dolari, 

miercuri seară, la 7.401,60 do-

lari, ieri la prânz.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14:00  (R.G.)

Leul revine pe apreciere 
iar dobânzile pe creştere

Premierul Viorica Dăncilă a 

declarat, joi, la începutul 

şedinţei de guvern, că 

România a atins procentul 

de 17% la absorbţia fonduri-

lor europene, ceea ce 

înseamnă că ”ne apropiem 

cu paşi rapizi de media euro-

peană, care este de 18%”.

„Avem încă o veste bună. 

În data de 22 mai 2018, în con-

turile României au intrat 288,02 

milioane euro, reprezentând 

rambursarea plăţilor aferente 

Fondului European Agricol pen-

tru dezvoltare rurală. Această 

sumă se adaugă la suma de 

1,85 miliarde euro primită pâ-

nă în prezent pentru agricultu-

ră. Acest lucru a fost posibil 

prin acordarea la timp a sub-

venţiilor – şi vreau să-l felicit 

pe dl ministru Daea, dar şi ur-

mărirea atentă a proiectelor, a 

derulării proiectelor de dezvol-

tare rurală. Astfel, de la înce-

putul anului 2018 România a 

primit cu titlu de rambursare 

2,14 (doi virgulă paisprezece) 

miliarde euro, reprezentând 

67% din suma programată a fi  

accesată de la Uniunea Euro-

peană de către Ministerul Agri-

culturii şi Dezvoltării Rurale”, 

a spus Viorica Dăncilă.

Ea a ţinut să dea o replică 

preşedintelui Klaus Iohannis.

„Şi pentru că facem referi-

re la fonduri europene, vreau 

să reiterez ceea ce a spus dna 

ministru Rovana Plumb, anu-

me faptul că România a atins 

procentul de 17% la absorbţia 

fondurilor europene, deci ne 

apropiem cu paşi rapizi de me-

dia europeană, care este de 

18%”, a afi rmat premierul.

Preşedintele Klaus Iohannis 

a atenţionat, marţi, Guvernul 

Dăncilă cu privire la absorbţia 

de fonduri europene, în contex-

tul datelor de pe site-ul Comisi-

ei Europene, care arată că ţara 

noastră a folosit 2 miliarde de 

euro din cele 23 de miliarde alo-

cate pentru fonduri structurale.

„Despre fonduri europene 

vreau să se înţeleagă că cele ce 

urmează reprezintă o atenţio-

nare pentru Guvern. Noi dis-

punem pentru perioada 

2014-2020 teoretic 31 miliarde 

euro. Din aceşti bani am folo-

sit 4,9 miliarde euro până în 

momentul de faţă, ceea ce în-

seamnă 15,8%. Din 31 de mi-

liarde până acum nu am folo-

sit nici măcar 5 miliarde. Aces-

te date sunt ofi ciale atât de pe 

site-ul Comisiei Europene, cât 

şi informaţii ofi ciale de la Gu-

vernul României. În dorinţa de 

a prezenta o informare exactă 

am căutat cele mai noi date de 

pe site-ul Guvernului şi a Co-

misiei Europene. Ultima infor-

mare pe site-ul Guvernului es-

te din 2 februarie a.c. Acum 

suntem aproape la jumătatea 

anului. Nu ştiu de ce Guvernul 

nu publică date la zi. Unii vor 

crede că se ascunde ceva sau 

au avut altă treabă decât să in-

formeze. Am luat date mai de-

taliate de pe site-ul Comisiei 

Europene, unde datele sunt evi-

dent la zi”, a declarat preşedin-

tele Klaus Iohannis.

Dăncilă îl contrazice pe Iohannis: România a atins 
procentul de 17% la absorbţia fondurilor europene

Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca face 

cunoscut publicului călă-

tor programul de trans-

port pentru perioada 26 

mai – 3 iunie.

• 26 mai – circulatia se 

va desfăşura între orele 5.30–

23.00, conform programu-

lui de transport pentru zile-

le de sâmbătă;

• 27 şi 28 mai – circula-

ţia se va desfăşura între ore-

le 6.00–23.00, conform pro-

gramului pentru zilele de 

duminică;

• 29 – 31 mai – circulaţia 

se va desfăşura între orele 5.00–

23.15, conform programului 

pentru zilele lucrătoare;

• 1 si 2 iunie – circulatia 

se va desfăşura între orele 

5.30–23.00, conform progra-

mului de transport pentru zi-

lele de sâmbătă;

• 3.06.2018 – circulaţia se 

va desfăşura între orele 6.00–

23.00, conform programului 

pentru zilele de duminică.

Transportul de noapte se 

realizează cu autobuze, prin 

intermediul liniei 25, după ur-

mătorul program:

Plecari Bucium: 23.05 – 23.35 

– 00.05 – 00.30; Plecari Unirii: 

23.00 – 23.30 – 00.00 – 00.30.

Cum vor circula autobuzele și troleibuzele de Rusalii

În topul judeţelor cu cele 

mai multe locuinţe achizi-

ţionate prin program se 

situează zona Bucureşti – 

Ilfov (peste 3.500 de locu-

inţe), urmată de Braşov 

(circa 700 locuinţe) şi, la 

distanţă mică, Iaşi şi Cluj.

Fondul Naţional al Credite-

lor pentru IMM-uri (FNGCIMM) 

a acordat în primele cinci luni 

ale anului un număr de aproxi-

mativ 9.400 de garanţii şi pro-

misiuni de garantare pentru Pro-

gramul Prima Casă, din plafo-

nul alocat pentru anul 2018, iar 

circa 700 de solicitări de garan-

tare sunt în curs de acordare.

Plafonul distribuit la începu-

tul anului, în cuantum de 1,92 

miliarde lei, a fost utilizat în pro-

porţie de 49,61%, reprezentând 

954,39 milioane lei, se arată 

într-un comunicat al FNGCIMM, 

informează Agerpres.

Comparativ cu anul 2017, 

valoarea medie a garanţiilor 

acordate pentru creditele Pri-

ma Casă a înregistrat o creşte-

re de 7%, de la 94.000 lei la 

101.200 lei, iar ponderea imo-

bilelor noi achiziţionate prin 

program a atins 60%.

„Lansat în 2009, Programul 

Prima Casă poate fi  conside-

rat unul dintre cele mai de suc-

ces programe guvernamenta-

le, al cărui impact pozitiv poa-

te fi  regăsit atât în creşterea 

calităţii vieţii tinerilor – aproa-

pe 70% din benefi ciarii pro-

gramului sunt tineri cu vârste 

între 25 şi 35 de ani, iar 12% 

au mai puţin de 25 de ani, cât 

şi în susţinerea dezvoltării e-

conomice. De aproape zece 

ani, în fi ecare zi, 65 de tineri 

sau familii s-au mutat în pri-

mele lor case. Garanţia statu-

lui le oferă siguranţă şi predic-

tibilitatea bugetului personal, 

astfel încât după ce primul pas 

legat de achiziţionarea unei 

case a fost făcut, îi îndemn să 

aibă încredere şi să îşi mani-

feste şi spiritul antreprenorial. 

Putem fi  alături de ei de la mo-

mentul în care pun bazele u-

nei companii, cu produse de 

garantare adaptate, cu fl uxuri 

operaţionale simplifi cate şi 

transparentizate”, a precizat 

Alexandru Petrescu, director 

general al FNGCIMM.

În primele 5 luni ale anului 

2018, 6 din 10 benefi ciari ai 

Programului Prima Casă au ales 

achiziţionarea unei locuinţe de 

două camere, în timp ce locu-

inţele de trei camere ocupă lo-

cul al doilea în preferinţele be-

nefi ciarilor, cu o pondere de 

aproximativ 30%.

La începutul anului, direc-

torul Fondului Naţional de Ga-

rantare a Creditelor pentru 

IMM-uri, Alexandru Petrescu, 

declara că fondurile alocate pro-

gramului “Prima Casă” sunt în 

scădere, dar acesta va mai func-

ţiona câţiva ani, fi ind lansat 

spre deblocarea creditelor pen-

tru achiziţia de locuinţe.

„Programul Prima Casă are 

o predictibilitate clară. Am avut 

în 2017, 2,5 miliarde de lei alo-

care, în 2016, aproape trei mi-

liarde de lei, în anul 2018 avem 

două miliarde de lei, la fel şi în 

2019 şi 2020, iar în anul 2021 

va fi  o alocare de 1,5 miliarde 

de lei”, mai spunea acesta.

Clujul, în topul judeţelor 
cu cele mai multe locuinţe 
achiziţionate prin Prima Casă
În primele cinci luni ale anului au fost acordate 9.400 de garanţii 
şi promisiuni de garantare pentru Programul Prima Casă.

De aproape zece ani, în fi ecare zi, 65 de tineri sau familii s-au mutat în primele lor case
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Muzeul Naţional de Istorie a 

Transilvaniei (MNIT) aduce în 

atenţia publicului, până pe 18 

iunie, cele mai reprezentative 

artefacte egiptene afl ate în 

patrimoniul muzeului.

Exponatele alcătuiesc cea mai 

importantă colecţie de acest tip din 

Transilvania. Datorită donaţiei făcu-

te de Orbán Balázs la sfârşitul seco-

lului XIX şi a expediţiei egiptene din 

Ardeal de la începutul sec. al XX-lea, 

colecţia creată poate fi  admirată de 

toţi clujenii şi nu numai.

Componentele unice ale acestei 

expoziţii vor “teleporta” fi ecare vi-

zitator în lumea misterioasă a Egip-

tului. Unul dintre cele mai impor-

tante exponate este reprezentat de 

mumia unei femei, alături de sar-

cofagul acesteia, realizat din lemn 

de cedru pictat. Mumia umană a-

parţine unei femei, în vârstă de 

aproximativ 22 de ani, şi este da-

tat în epoca ptolemaică (sec. III 

î.Chr.). Nu se cunoaşte numele fe-

meii. Pe capacul sarcofagului, in-

tegral pictat, se găsesc doar versuri 

din Cartea Morţilor. Mumia a ajuns 

la muzeul clujean datorită baronu-

lui Orbán Balázs, fi nanţatorul mi-

siunii arheologice ardelene din pe-

rioada 1907-1909, de la Sharuna – 

Gamhud, campanie în timpul căre-

ia a fost descoperită.

Exponatele prezentate în acestă 

expoziţie reliefează diferite aspec-

te ce ţin de sacralitatea egipteană, 

fi ind reprezentări ale zeităţilor lo-

cale şi a elementelor legate de cul-

tul morţilor, afl ate sub atenta pro-

tecţie ale lui Achom – statuetă din 

lemn, pictată, reprezentând un şo-

im funerar. Această pasăre este aso-

ciată cu Sokar, zeul morţii din 

Memphis, văzut însă şi ca protec-

tor al celor care lucrau la ridicarea 

edifi ciilor funerare, a meşterilor ca-

re confecţionau obiectele ritualice 

(obiecte ce urmau a fi  depuse în 

morminte), sau a celor care prepa-

rau şi foloseau substanţele necesa-

re îmbălsămării şi mumifi cării.

Această expoziţie unică aduce 

în vizor artefacte mai puţin cunos-

cute publicului larg. Pe lângă “atrac-

ţia principală” (mumia femeii), 

aici, se pot regăsi elemente deco-

rative, statuete funerare, amulete, 

sau reprezentări ale zeităţilor egip-

tene. Un exemplu ar fi  “Horus”, 

zeul protector al Egiptului, care 

este reprezentat în diverse iposta-

ze, pentru a-i reliefa parcursul şi 

importanţa avută în cultura egip-

teană. Începuturile acestuia sunt 

reprezentate prin statueta din bronz 

ce o întruchipează pe Isis. Con-

form legendei, Isis, soţia lui Osi-

ris, se refugiază în delta Nilului 

după ce acesta este asasinat de că-

tre Seth, acolo aducându-l pe lu-

me pe Horus, zeul care devine pro-

tectorul Egiptului.

În cultura egipteană, amuletele 

erau considerate obiecte magice, 

care le confereau credincioşilor pu-

teri nebănuite. Astfel, în cadrul ex-

poziţie se regăseşte şi Stâlp

– amulete confecţionate din 

smălţuit. Acestea simbolizea

constituirea coloanei verteb

refacerea trupului lui Osiris

Expoziţia este amplasată î

spaţiu de expunere ce induc

mosferă egipteană, fi ind am

asemenea unui interior de p

dă, pentru a conferi vizitator

sentiment de autenticitate.

Egiptul şi misterele lui 
la Muzeul de Istorie a Transilvanie

Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca amână 

Festivalul Operelor 

Naţionale Opera Aperta.

Proiectat iniţial pentru pe-

rioada 5 – 10 iunie 2018, pro-

iectul va fi  reprogramat la o 

dată anunţată ulterior, anun-

ţă instituţia.

“Evenimentele lirice intenţi-

onate să aibă loc în sala de spec-

tacole a teatrului liric clujean şi 

pe scena alternativă a Pieţei U-

nirii Cluj-Napoca: spectacolele 

de operă «Indiile Galante» de 

Jean-Philippe Rameau – susţi-

nut de Opera Naţională Româ-

nă Iaşi (6 iunie 2018), «Ma-

cbeth» de Giuseppe Verdi – re-

alizat de Teatrul Naţional de 

Operă şi Balet «Maria Bieşu» 

Chişinău (7 iunie 2018), spec-

tacolul de operetă «Lăsaţi-mă 

să cânt» de Gherase Dendrino 

– prezentat de Opera Naţiona-

lă Română din Cluj-Napoca (8 

iunie 2018), precum şi specta-

colele de operă «La Traviata» de 

G. Verdi – prezentat de Opera 

Naţională Română Timişoara 

(9 iunie 2018) şi «Turandot» de 

Giacomo Puccini – susţinut de 

Opera Naţională Română din 

Cluj-Napoca, alături de Corul 

Operei Naţionale Române Ti-

mişoara (10 iunie 2018), vor fi  

replanifi cate şi anunţate publi-

cului la o dată ulterioară”, se 

arată într-un comunicat de pre-

să al Operei din Cluj.

Opera Aperta este un pro-

iect de viziune culturală ino-

vativă afl at sub egida Operei 

Naţionale Române din Cluj-Na-

poca, reprezentativ pentru u-

niversul cultural-artistic local 

şi naţional.

Lansat în anul 2015, aces-

ta s-a făcut remarcat prin trans-

punerea originală a spectaco-

lelor lirice şi coregrafi ce în 

scena neconvenţională a pie-

ţei publice, oferind acces li-

ber publicului larg.

Cele trei ediţii de succes ale 

anilor 2015, 2016 şi 2017, au ofe-

rit comunităţii evenimente ar-

tistice inedite, de rang european, 

ce au reunit la unison mii de 

spectatori. Graţie succeselor sa-

le anterioare şi în contextul ani-

versar al acestui an, ediţia Ope-

ra Aperta 2018 proiectează un 

Festival liric internaţional, al că-

rui deziderat este stabilirea unor 

intersecţii artistice valoroase, 

oferite spectatorilor cu prilejul 

Anului Centenar.

Evenimentul anunţat pentru 

deschiderea Festivalului Opere-

lor Naţionale Opera Aperta 2018, 

”Petite Messe Solennelle” de Gi-

oachino Rossini, rămâne vala-

bil, urmând să fi e pus în scenă 

marţi, 5 iunie, ora 20:00, la Bi-

serica Reformată Cluj-Napoca.

Opera Aperta 
se amână

Festivalul Internaţional de 

Film Transilvania celebrea-

ză puterea extraordinară a 

cinema-ului de a spune 

poveşti curajoase şi de a 

depăşi graniţele culturale 

de pretutindeni, printr-o 

proiecţie-eveniment în 

cadrul Galei de Deschidere, 

programată vineri, 25 mai 

de la ora 20.45, în Piaţa 

Unirii. Premiera de gală va 

avea loc în prezenţa regizo-

rului israelian Samuel 

Maoz.

Două centenare

Anul acesta, la TIFF vor fi  

celebrate şi două centenare, cel 

al Marii Unirii şi unul dedicat 

regizorului Ingmar Bergman.

„Anul acesta sărbătorim do-

uă centenare la TIFF. Unul din-

tre ele este centenarul Bergman, 

aniversarea a 100 de ani de la 

naşterea unuia dintre cei mai 

speciali cineaşti pe care i-a dat 

fi lmul internaţional. O selecţie 

de opt fi lme reprezentative din 

cariera acestui cineast etalon, 

printre care „Persona”. Toate fi l-

mele au fost restaurate digital. 

Al doilea centenar, al Marii U-

niri, am pregătit un program 

special, nu vă speriaţi, nu este 

un program scorţos, făcut din 

fi lme de conjunctură, în locul 

poate fi lmelor pe care v-aţi fi  

aşteptat sau nu să le vedeţi, fi l-

me istorice, serioase, de propa-

gandă, am ales o serie de recu-

perări, din 100 de ani de fi lm 

românesc, acele fi lme care în 

epocă s-au bucurat de succes 

de public, dar care dintr-un mo-

tiv sau altul nu au fost canoni-

zate de criticii de fi lm”, a spus 

directorul artistic al TIFF, Mi-

hai Chirilov.

Invitaţi de marcă

Actriţa franceză Fanny Ar-

dant este personalitatea lumii 

cinematografi ce pe care echipa 

Festivalului Internaţional de 

Film Transilvania (TIFF) a ales-o 

pentru acordarea Trofeului Tran-

silvania din acest an, a anun-

ţat preşedintele festivalului, re-

gizorul Tudor Giurgiu.

Tot la TIFF, Anna Széles, 

cunoscută publicului din “Pă-

durea Spânzuraţilor” şi Dan 

Nuţu („Duminică la ora 6”) 

vor primi Premiul pentru în-

treaga carieră, respectiv Pre-

miul de excelenţă.

„Avem bucuria şi onoarea de 

a avea la TIFF o invitată specia-

lă, un nume mare al cinemato-

grafului mondial, o divă absolu-

tă, actriţa franceză Fanny Ardant, 

care a lucrat, printre alţii cu re-

gizorul Francois Truffaut. Ea şi 

regizează, am avut bucuria să îi 

co-produc un fi lm „Cenuşă şi 

sânge”. A acceptat să vină la TI-

FF pentru un portret în care vom 

avea şi fi lme în care dânsa joa-

că şi fi lme pe care le-a regizat. 

De asemenea, vor fi  alţi doi pre-

mianţi la TIFF, Dan Nuţu, actor 

şi producător, care va primi pre-

miul de excelenţă, iar Ana Sze-

les premiul pentru întreaga cari-

eră. La TIFF vor fi  proiectate 227 

de fi lme, din care 178 de lung-

metraj şi 49 scurte din 51 de ţă-

ri. Vom avea pentru prima oară, 

un fi lm din Kosovo în competi-

ţie. Anul acesta vom avea la TI-

FF o ediţie diferită, sunt multe 

surprize”, a spus Tudor Giurgiu.

Fanny Ardant va sosi la Cluj 

cel mai probabil în data de 31 

mai şi va participa la toate ce-

le patru proiecţii prezentate în 

onoarea sa, precum şi la gala 

de fi nal a festivalului.

Potrivit organizatorilor TI-

FF, publicul o va putea admi-

ra în două dintre cele mai apre-

ciate fi lme din cariera sa, din 

cele 100 de roluri făcute în ci-

n
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Începe TIFF 2018. Clujul
Vineri începe cea de-a 17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilv

Anul acesta, la TIFF vor fi  celebrate şi două centenare, cel al Marii Unirii şi unul 
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pi Djed 

lut ars, 

ază re-

brale si 

.

într-un 

ce o at-

menajat 

pirami-

rilor un 

ei

nema, şi va avea ocazia să ur-

mărească două producţii pe ca-

re aceasta le semnează. „Ce-

nuşă şi sânge”, fi lm regizat de 

Ardant, va fi  proiectat în me-

moria actriţei Olga Tudorache.

Actriţa a lucrat de-a lungul 

vieţii cu regizori precum Cos-

ta Gavras, Michelangelo An-

tonioni, Sydney Pollack sau 

Franco Zeffi relli şi a jucat ală-

turi de mari actori precum 

Gérard Depardieu, Danielle 

Darreux, Harrison Ford Cate 

Blanchett sau Penelope Cruz.

100 de fi lme româneşti 
cu intrare liberă

TIFF celebrează Centenarul 

Marii Uniri printr-o selecţie de 

opere reprezentative pentru tre-

cutul extrem de diversifi cat al 

fi lmului românesc.

Cu titlu de exemplu, la TI-

FF va rula „Răscoala” (1965), 

filmul care i-a adus regizoru-

lui Mircea Mureşan Premiul 

pentru debut la cea de-a 20-a 

ediţie a Festivalului Interna-

ţional de Film de la Cannes 

şi a fost prima propunere a 

României la Oscarul pentru 

Cel mai bun film străin. La 

polul opus, „Gaudeamus Igi-

tur” (1965) este un film de 

actualitate, regizat de Gheor-

ghe Vitanidis şi turnat în 

Cluj-Napoca.

În ceea ce priveşte Zilele 

Filmului Românesc, secţiunea 

cuprinde 13 lungmetraje şi 22 

de scurtmetraje. Printre pro-

ducţiile care pot fi  văzute la 

Zilele Filmului Românesc se 

numără şi „Nu mă atinge”, al 

Adinei Pintilie, care a câştigat 

anul acesta Ursul de Aur la 

Berlin şi „Charleston”, al re-

gizorului Andrei Creţulescu.

Filme controversate

Secţiunea tematică a TIFF se 

numeşte „A fi  sau a nu fi  poli-

tic corect?” şi include zece pro-

ducţii recente.

„Unii le vor găsi controver-

sate şi ofensatoare, în vreme 

ce alţii vor respira uşuraţi că 

astfel de filme curajoase încă 

se mai fac într-o perioadă mar-

cată de extremele la care ajuns 

corectitudinea politică. Aceas-

ta a fost şi ideea din spatele 

acestei secţiuni, cu atât mai 

necesară în contextul actual 

în care libertatea de expresie 

tinde să fie ameninţată de con-

siderente politic-cosmetizan-

te care nu au nicio legătură 

cu valoarea artistică”, a pre-

cizat directorul artistic al 

TIFF, Mihai Chirilov.

Secvenţe din “Moromeţii 
2”, prezentate 
în exclusivitate

Prezentarea în exclusivita-

te a primelor secvenţe din 

„Moromeţii 2”, cel mai aştep-

tat film românesc al anului, 

însoţită de un concert speci-

al, lansarea primului docu-

mentar al unei trupe româ-

neşti şi revenirea după 5 ani 

în festival a celei mai specta-

culoase trupe etno din Ucrai-

na animă serile celei de-a 17-a 

ediţii a Festivalului Internaţi-

onal de Film Transilvania.

„Chef ca-n Teleorman” e 

seara specială care aduce la 

TIFF 17 primele imagini din 

cel mai aşteptat film româ-

nesc al anului, „Moromeţii 

2”. Exclusivitatea imaginilor 

este completată de prezenţa 

lui Horaţiu Mălăele, cel ca-

re, după 30 de ani, reia pe 

marele ecran rolul lui Ilie Mo-

romete sub bagheta aceluiaşi 

regizor, Stere Gulea. Proiec-

ţia este doar momentul de 

încălzire a ceea ce se anun-

ţă a fi cea mai vibrantă pe-

trecere din festival. Restul 

serii aparţine tarafului Mari-

an Sandu din Videle şi săte-

nilor de frunte din satul Tal-

pa, locul în care s-a filmat a-

tât filmul original, cât şi con-

tinuarea acestuia.

Pentru prima dată invitaţi 

la Cluj în 2013, DakhaBrakha 

revin în TIFF după o pauză de 

cinci ani în care notorietatea 

lor a crescut spectaculos, adu-

cându-le concerte în toate col-

ţurile planetei, inclusiv la eve-

nimente majore precum Glas-

tonbury sau Bonnaroo.

Fantasy fi lmat la Cluj, 
în premieră la Weekend 
la Castel

Weekend la Castel, unul din-

tre cele mai populare programe 

organizate în cadrul Festivalu-

lui Internaţional de Film Tran-

silvania (TIFF), oferă anul aces-

ta publicului o întâlnire cu pri-

mul fi lm al lui Hitchcock şi pre-

miera peliculei „Tokyo Vampi-

re Hotel”, fi lmată la Cluj.

Pe data de 26 mai, publi-

cul TIFF va putea urmări un 

show-surpriză de acrobaţie 

aeriană, urmat de „Grădina 

plăcerilor” (1925), primul film 

oficial al regizorului Alfred 

Hitchcock, acompaniat live 

de ansamblul de cameră No-

tes & Ties. Weekend-ul se va 

încheia cu premiera „Tokyo 

Vampire Hotel”, filmul regi-

zorului japonez Sion Sono, 

inspirat de miturile autohto-

ne şi turnat parţial în Cluj şi 

în salina din Turda.

Primul fi lm semnat de faimo-

sul regizor Alfred Hitchcock şi 

una dintre cele mai curajoase 

producţii britanice ale timpului, 

„Grădina plăcerilor” (The Plea-

sure Garden, 1925) va putea fi  

urmărit în premieră în România, 

într-o variantă recent descope-

rită, recuperată şi restaurată de 

British Film Institute (BFI).

l devine capitala filmului
vania. Până pe 3 iunie, Clujul va găzdui 227 de filme din 51 de ţări dintre care 178 de lungmetraje.

dedicat

Vineri, 25 mai, va fi  închisă 
circulaţia rutieră între orele 
20.30 – 23.30 pe strada 
Napoca și în Piaţa Unirii (latu-
ra de sud și est), strada 
Universităţii, Bd. Eroilor. De a-
semenea, în perioada 26 mai 
– 3 iunie, se va închide circula-
ţia rutieră între orele 21.40 – 
23.30, pe strada Napoca, 
Piaţa Unirii (latura de sud și 
est), strada Universităţii, Bd. 
Eroilor. Sâmbătă, 2 iunie, va fi  
restricţionată circulaţia rutieră 
pe o bandă de mers în Piaţa 
Ștefan cel Mare, în faţa 
Teatrului Naţional. Începând 
din data de 2 iunie, ora 22.00 
până în data de 3 iunie, ora 
02.00, se va închide circulaţia 
rutieră pe strada Nordului, cu 
excepţia riveranilor.

Restricții de circulație 
pe perioada TIFF
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În Sala „Nicolae Ivan” a 

Centrului eparhial din 

Cluj-Napoca s-au desfăşu-

rat, sâmbătă, 19 mai, sub 

preşedinţia 

Înaltpreasfi nţitului Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, 

lucrările de constituire a 

Adunării Eparhiale a 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului, pen-

tru perioada 2018-2022.

Lucrările de constituire a şe-

dinţei au fost precedate de o 

slujbă de Te-Deum, ofi ciată în 

capela Seminarului Teologic Or-

todox de sobor de preoţi şi di-

aconi. La slujbă au asistat, ală-

turi de IPS Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei, membrii Adu-

nării Eparhiale şi preoţii consi-

lieri ai Centrului Eparhial.

A urmat, în sala festivă „Ni-

colae Ivan”, şedinţa propriu-zi-

să. În deschidere, IPS Mitropolit 

Andrei a vorbit despre importan-

ţa şi rolul major al Bisericii. Du-

pă acest moment au fost verifi -

cate şi validate mandatele celor 

zece clerici şi 20 de mireni aleşi 

de cele zece circumscripţii elec-

torale bisericeşti, constituite la 

nivelul Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului. După va-

lidarea tuturor celor 30 de man-

date, membrii Adunării Eparhi-

ale au fost împărţiţi pe comisii. 

Totodată, au fost desemnaţi re-

prezentanţii Eparhiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului în Aduna-

rea Naţională Bisericească.

Adunarea Eparhială a Arhi-

episcopiei Clujului are în com-

ponenţă 30 de membri, 10 pre-

oţi şi 20 mireni din judeţele Cluj 

şi Bistriţa-Năsăud. Adunarea es-

te organismul deliberativ pen-

tru toate problemele adminis-

trative, culturale, social-fi lantro-

pice, economice şi patrimonia-

le ale eparhiei.

O nouă Adunare 
Eparhială a 
Arhiepiscopiei Clujului

Elevii claselor a XII-a ai 

Seminarului Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca au 

participat miercuri, 23 mai 

2018, la festivitatea de 

absolvire. Evenimentul a 

debutat dimineaţa cu ofi ci-

erea Sfntei Liturghii în 

paraclisul Seminarului 

Teologic Ortodox, unde s-au 

împărtăşit toţi absolvenţii.

Începând cu ora 11.00, în Au-

la Facultaţii de Teologie Ortodo-

xă din Cluj-Napoca a avut loc 

Festivitatea de Absolvire în pre-

zenţa Înaltpreasfi nţitului Părin-

te Andrei, Arhiepiscopul şi Mi-

tropolitul Clujului, însoţit de pr. 

prof. univ. dr. Vasile Stanciu, 

decanul Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă din Cluj Napoca şi de 

pr. Bogdan Ivanov, consilier 

eparhial – sectorul cultural.

Festivitatea a fost modera-

tă de Pr. Prof. Dr. Liviu Vidi-

can-Manci, directorul Semi-

narului Teologic Ortodox din 

Cluj Napoca. Aboslvenţii s-au 

bucurat şi de prezenţa cadre-

lor didactice şi a celor dragi 

care au venit să îi felicite.

Pentru noul drum pe care 

păşesc în viaţă, Înaltpreasfi n-

ţitul Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei le-a tinut un cuvant de 

învătătură, în care i-a îndem-

nat pe tinerii seminarişti să fi e 

modele de credinţă şi de bu-

nă vieţuire pentru tinerii din 

generaţia lor.

De asemenea, au rostit alo-

cuţiuni: pr. Liviu Vidican-Manci 

si pr. Vasile Stanciu.

Elevii celor trei clase au 

fost premiaţi de către doam-

nele diriginte.

La fi nal a avut loc ceremo-

nia de predare a cheii către 

elevii claselor a XI-a, apoi, 

grupul vocal Oremus al Semi-

narului Teologic Orthodox (di-

rijat de arhid. Daniel Moca-

nu) a susţinut un scurt mo-

ment artistic.

O nouă generaţie de 
absolvenţi la Seminarul 
Teologic Ortodox 
din Cluj-Napoca

Înaltpresfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, a resfi nţit în 

Duminica a VII-a după 

Paşti, a Sfi nţilor Părinţi de 

la Sinodul I Ecumenic, 

biserica parohiei Vultureni, 

Protopopiatul Cluj I.

Construită în urmă cu 

aproape 220 de ani şi ocroti-

tă de „Sfi nţii Arhangheli Mi-

hail şi Gavriil”, biserica a fost 

renovată în ultima perioadă, 

atât în interior cât şi-n exteri-

or. Sute de credincioşi, majo-

ritatea fi i ai satului, alături de 

autorităţi locale, judeţene şi 

centrale, au luat parte dumi-

nică, 20 mai 2018, la slujba 

de resfi nţire, care a început la 

ora 8:30, cu primirea Înalt-

preasfi nţitului Părinte Arhie-

piscop şi Mitropolit Andrei. 

După slujbă, Ierarhul, în so-

bor de aproape 20 preoţi şi di-

aconi, sobor din care a făcut 

parte protopopul de Cluj I, pă-

rintele Dan Hognogi, părinte-

le profesor Ioan Bizău de la 

Facultatea de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca, stare-

ţul Mănăstirii Nicula, părin-

tele Nicolae Moldovan şi sta-

reţul Mănăstirii Rebra-Parva, 

părintele Chiril Zăgrean, a să-

vârşit Sfânta Liturghie pe un 

podium special amenajat în 

curtea lăcaşului de cult. Răs-

punsurile liturgice au fost da-

te de grupul vocal „Theo-

tokos”, dirijat de Bogdan Tu-

rean şi de Corul Parohiei, di-

rijat de Cătălin Bărăian.

În cuvântul de învăţătură, 

Părintele Mitropolit Andrei, 

pornind de la pericopa evan-

ghelică a duminicii, a vorbit 

despre unitatea în credinţă şi 

a amintit de faptul că la rea-

lizarea Marii Uniri de la 1 De-

cembrie 1918 a stat unitatea 

în credinţă a românilor din 

toate regiunile istorice.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

părintele paroh Vlad Ciceo a 

mulţumit Înaltpresfi nţitului Pă-

rinte Andrei pentru purtarea 

de grijă faţă de credincioşii pa-

rohiei. De asemenea, a adus 

mulţumiri tuturor celor care 

s-au implicat în renovarea şi 

înfrumuseţarea lăcaşului de 

cult. Pentru activitatea deose-

bită în parohia Vultureni şi în 

semn de recunoştinţă pentru 

eforturile depuse pentru reno-

varea bisericii, Ierarhul l-a ri-

dicat pe preotul paroh Vlad Ci-

ceo la rangul de iconom, cu 

dreptul de a purta brâu roşu. 

Totodată, primarului comunei 

Vultureni, Eugen Mureşan, i-a 

fost oferită distincţia „Ordinul 

Sfi nţilor Martiri Năsăudeni”. 

Aceeaşi distincţie a primit şi 

domnul Ioan Batin, iar ordi-

nul „Sfântul Pahomie de la Gle-

din” a fost oferit domnilor Flo-

rin Tecar şi Cristian Mureşan, 

pentru implicarea deosebită în 

renovarea lăcaşului de cult. 

Mitropolitul Clujului a oferit 

diplome de aleasă cinstire 

membrilor Consiliului Parohi-

al şi cântăreţului bisericii, te-

ologul Cătălin Bărăian.

Biserica parohiei clujene 

Vultureni a fost ridicată în 

anul 1800, din piatră. De-a 

lungul timpului, lăcaşul de 

cult a fost recondiţionat în 

mai multe rânduri şi repictat. 

Începând cu anul 2017, prin 

grija preotului paroh Vlad Ci-

ceo şi cu sprijinul credincio-

şilor, biserica a fost renovată 

şi înzestrată cu un iconostas 

nou din lemn sculptat, dar şi 

cu mobilier bisericesc.

Veche de aproape 220 de ani, biserica parohiei Vultureni, 
resfințită de Mitropolitul Clujului

Lucrările realizate la 

demisolul bisericii parohi-

ei clujene Dezmir, zona 

Aerodrom, ce poartă hra-

mul „Sfântul Cuvios 

Siluan Athonitul” au fost 

binecuvântate joi, 17 mai 

2018, de la ora 19:00, de 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului. Ierarhul a 

fost înconjurat de usobor 

de preoţi din care a făcut 

parte şi protopopul de 

Cluj I, părintele Dan 

Hognogi.

La fi nalul slujbei, Ierar-

hul la ridicat pe preotul pa-

roh Alin Oprea la rangul de 

iconom, cu dreptul de a pur-

ta brâu roşu.

Parohia „Sfântul Cuvios Si-

luan Athonitul” a fost înfi in-

ţată la începutul anului 2016, 

la iniţiativa Înaltpreasfi nţitu-

lui Părinte Andrei, care a re-

marcat dezvoltarea acestei zo-

ne limitrofe oraşului Cluj-Na-

poca, unde s-au stabilit mul-

te familii tinere. Piatra de te-

melie pentru biserica parohi-

ei, situată pe strada Fântâne-

le, nr. 8, a fost pusă de Mitro-

politul Clujului, în vara anu-

lui trecut. Locaşul de cult, în 

stil bizantin, se afl ă în con-

strucţie, pe un teren cumpă-

rat de comunitatea parohială. 

Biserica este prevăzută şi cu 

un demisol, unde se ofi ciază 

în prezent toate slujbele.

Demisolul noii bisericii din Dezmir, 
binecuvântat de Mitropolitul Andrei

Pr. Bogdan Ivanov

Pentru al optulea an con-

secutiv, clujenii sunt invi-

taţi să participe duminică, 

27 mai 2018 la 

Procesiunea de Rusalii 

organizată în centrul 

municipiului Cluj-Napoca, 

din iniţiativa 

Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei. 

Evenimentul continuă o 

veche tradiţie din Ardeal 

ce are în centrul ei rugă-

ciunea pentru roadele 

pământului şi pentru 

mediul încojurător, la săr-

bătoarea Pogorârii 

Duhului Sfânt. 

Întregul eveniment se va 

desfăşura după următorul 

program:

Începând cu ora 17.00, 

pe platoul din faţa Catedra-

lei Mitropolitane din Cluj-Na-

poca Părintele Mitropolit An-

drei va săvârşi slujba Vecer-

niei plecării genunchilor, la 

care vor participa toţi preo-

ţii clujeni şi credincioşii de 

la cele 48 de parohii din mu-

nicipiu, dar şi din parohiile 

învecinate Clujului.

De la ora 18.00 procesiu-

nea propriu-zisă va porni din 

faţa Catedralei şi se va depla-

sa pe următorul traseu: Pia-

ţa Avram Iancu – B-dul 21 

Decembrie 1989 – Piaţa Uni-

rii (prin faţa Muzeului de Ar-

tă) – B-dul Eroilor – Piaţa 

Avram Iancu, după care în-

tregul sobor va reveni în fa-

ţa Catedralei. Procesiunea va 

avea în frunte toaca, crucea, 

felinare, ripide, prapori, icoa-

na, vor urma diaconii, şi obo-

rul preoţilor slujitori, Înalt-

preasfi nţitul Părinte Arhiepi-

scop şi Mitropolit Andrei elevi, 

studenţi şi credincioşi. De-a 

lungul traseului se vor face 

trei opriri şi se vor rosti ec-

tenii speciale.

Pentru buna desfăşurare a 

procesiunii, Primăria şi Poli-

ţia vor lua măsuri de restric-

ţionare a trafi cului în zona 

centrală a municipiului 

Cluj-Napoca, iar efective de 

jandarmi vor asigura liniştea 

desfăşurării acestei manifes-

tări religioase.

După încheierea procesi-

unii, în faţa Catedralei Mi-

tropolitane se va oficia sluj-

ba sfinţirii mici a apei şi vor 

fi rostite rugăciuni pentru 

natură, iar, în încheiere, În-

altpreasfinţitul Mitropolit 

Andrei va rosti un cuvânt 

de învăţătură.

Evenimentul îşi propune să 

îi aducă împreună în rugăciu-

ne pe ierarhii, preoţii şi credin-

cioşii ortodocşi din oraş, la ma-

rele praznic al Cincizecimii, 

când aripa înnoitoare a Duhu-

lui Sfânt se revarsă asupra Bi-

sericii şi asupra întregului uni-

vers. Această procesiune repre-

zintă şi o trăire mai deplină a 

sentimentului comuniunii şi 

manifestarea Bisericii în plină-

tatea ei, în marele pelerinaj spre 

Împărăţia lui Dumnezeu.

A opta Procesiune 
de Rusalii la Cluj-Napoca
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Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 26.05.2018

A cincea acţiune de colectare a deşeurilor electrice din acest an se va desfăşura sâmbătă, 26 mai 2018 
şi va fi  organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal în colaborare cu Asociatia Ecotic:

 Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
 Centru – zona Sala Sporturilor
 Cartierul Zorilor – intersecţia străzilor Gheorghe Dima și Pasteur

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, iar 
populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

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

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

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

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

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

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

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

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);
Menţionăm faptul că în acest an campaniile de colectare se vor desfăşura conform următorului program:

  - 30.06.2018       - 29.09.2018
  - 28.07.2018        -27.10.2018
  - 25.08.2018       - 24.11.2018
         - 29.12.2018

PROGRAMUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN COMUN
PENTRU PERIOADA 26 mai – 3 iunie 2018

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face cu-
noscut publicului cãlãtor programul de transport pentru 
perioada 26 mai – 03 iunie 2018:

26.05.2018 – circulatia se va desfãsura între orele 5,30–
23,00, conform programului de transport pentru zilele de 
sâmbătă ;

27 si 28. 05. 2018 – circulaţia se va desfășura între ore-
le 6,00–23,00, conform programului pentru zilele de du-
minică ;

29 – 31.05.2018 – circulaţia se va desfășura între ore-
le 5,00–23,15, conform programului pentru zilele lucra-
toare ;

01 si 02. 06. 2018 – circulatia se va desfãsura între ore-
le 5,30–23,00, conform programului de transport pentru 
zilele de sâmbătă ;

03.06.2018 – circulaţia se va desfășura între orele 6,00–
23,00, conform programului pentru zilele de duminică .

Transportul de noapte se realizeaza cu autobuze, prin 
intermediul liniei 25, dupa urmatorul program:

Plecari Bucium: 23,05 – 23,35 – 00,05 – 00,30;
Plecari Unirii: 23,00 – 23,30 – 00,00 – 00,30.

Urãm publicului cãlãtor „Sarbatori fericite!“ 

                                                                                                          

Abonează-te la
monitorul

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

0264.59.77.00
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 95 
mp, et. intermediar, contorizare 
individuală, construcţie 2006, 
drum privat, fi nisat clasic, nemo-
bilat, 2 băi utilate, balcoane închi-
se, acte, la preţ intră garaj spaţios 
(care se poate transforma în locu-
inţă), loc de parcare 13 mp, înta-
bulat, cart. Zorilor. Se acceptă in-
termediari doar cu împuternicire 
notarială, preţ 130000 euro. Tel. 
0771-136002. (4.7)

CASE/CABANE

¤ De vânzare casă și grădină ma-
re, în Turda, zonă liniștită (Roma-
na), acces facil. Infrmaţii la tel. 
0745-605924 sau 0722-353810. 
(2.7)

¤ Vând cabană din lemn de brad 
de 12 x 12 cm, 2 camere, bucătă-
rie, terasă, posibilitate de man-
sardare, după caz. Se poate ve-
dea zilnic în com. Lupșa, sat Mă-
năstireni, jud. Alba., pe Șoseaua 
Turda-Câmpeni. Relaţii și infor-
maţii suplimentare la tel. 
0757-726993. (2.7)

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

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

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3000 mp, intravilan, întăbulat, 
posibilitate de construcţii, acces 
la utilităţi, sat Vechea Deușu, 
com. Chinteni, la 18 km de Cluj. 
Informaţii telefon 0728-145263, 
sau 0745-605924. (2.7)

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 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 teren extravilan, cu 
utilităţi, în apropiere (paralel) 
de Wonderland, suprafaţa 
2900 mp, preţ 20 euro/mp, 
negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-

rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

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

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj 
pentru autoturism, pe str. Doro-
banţilor. Informaţii suplimentare 
la tel. 0753-902739. (2.7)

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea 
de a ţine mai mulţi câni în curte. 
Ofer 1200 RON/lună. Aștept ofer-
te la tel. 0741-455348. (12.15)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-501252. (2.8)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (2.8)

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, mate-
riale de costrucţii, orice tip de 
marfă, de la 50 RON/cursă. Aș-
tept oferte pentru contracte sau 
închiriere pe termen lung la tel. 
0741-100529. (2.8)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Firmă de construcţii, construim, 
renovăm acoperișuri, la case și 
blocuri. Informaţii suplimentare 
la tel. 0758-636484. (6.6)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

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

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

PIESE AUTO

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensiuni 
205/60/15, preţ 80 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (4.7)

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând motor electric. Informații 
la telefon 0746-460550. (1.7)

¤ Vând aparate radio, video. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. (4.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc și reșou mare, făcut la co-
mandă. Sunaţi la telefon 
0735-176040. (4.7)

¤ Vând discuri cu muzică de con-
cert de la compozitori celebrii. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-541633. (4.7)

¤ Vând hotă electrică puţin fo-
losită, în stare bună de funcţio-
nare. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-100529. (4.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (12.15)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de spălat, zdrobi-
toare de mere, frigider ARCTIC. 
Informații la telefon 0746-
460550. (1.7)

¤ Vând mașini de cusut trifazice 
marca: DURKOPP, JUKI, LEVIS, 
mașină cu 2 ace, generator abru-
bt pentru călcat, com. Lupșa, sat 
Mănăstireni nr. 3, jud. Alba, tel. 
0757-726993. (2.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu ba-
terie, calorifer, WC cu rezervor și ca-
pac, baterie pentru vană, oglindă cu 
ramă, suport și dulăpior cu oglinzi. 
Informaţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (4.7)

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (4.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-
tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (4.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, ca-
dă joasă, sticlă mată, preţ 300 
RON. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0758-568676. (4.7)

CALCULATOARE/LAPTOPURI

¤ Vând LAPTOP IBM THINK PAD, 
preț 400 RON, negociabil. Informații 
la tel. 0745-569336. (2.7)

MOBILIER

¤ Vând corpuri de mobilier fi er, 
din profi le diferite, măsuţa TV, 
măsuţă de servit, etajeră cu dim. 
1,8 x 1,6 cm. Inf. la telefon 
0744-485224. (4.7)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

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

¤ Vând dulap cu 2 uși, masă ex-
tensibilă, pat cu saltea, masă, pat 
cu saltea, 2 fotolii, mască chiuve-
tă, măsuţă, birou, abureși, scau-
ne ecograf, canapea., cuier pere-
te. Tel. 0723-435446 sau 
0264-487179. (4.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 
și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (4.7)

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (4.7)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (12.20)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colecţie, 
240 buc Jurnalul Casei Tale, 302 
buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di-
verse, credinţă, călătorii. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (12.20)

MEDICALE

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. lanț de bicicletă medica-
lă, nouă. Sunați la telefon 0735-
176040. (2.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând bani și cărți vechi. 

Informații la telefon 0746-
460550. (1.7)

¤ Cumpărăm sau achiziţionăm în 
regim de consignare (sorin.vasiles-
cu@ artmark.ro, 0752534013): 
pictură, sculptură, artă tradiţională 
românească, mic mobilier, obiecte 
de colecţie.

DIVERSE

¤ Vând tapet, timbre, brâuri ar-
tistice. Sunați la telefon 0746-
460550. (1.7)

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

¤ Vând bicicletă MOUNTAIN BIKE, 
în stare de funcţionare, îi lipsește 
volanul, preţ negociabil, sau ac-
cept telefon smartphone plus di-
ferenţă. Sunaţi la tel. 
0747-311391. (5.7)

Vând moară de mere, cărţi poș-
tale timbre, tablouri, brâu ţesut. 
Informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0743-709114. (4.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu 
cadru metalic, material rezis-
tent, preţ 130 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0742-827432. (4.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion culoare, fond bej cu gre-
nă și negru, cu dim. 3,50 x 2,50 
m. Informaţii și detalii la tel. 
0744-309401. (4.7)
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societăţii GONDOR SECURITY SRL 
(fosta GOMBOŞ SECURITY SRL) organizează licitaţie publică 
cu strigare pentru vanzarea următoarelor bunuri din 
patrimoniul debitoarei:

1. bunuri mobile constând în:
- echipamente de protecţie, laptop și mobilier;
- un număr de 13 autoturisme, un scooter marca Piaggio 

și o remorcă marca Pongratz 206U;
Preţul de pornire în cadrul ședinţelor de licitaţie va fi  de 

75% din valoarea evaluată în cadrul procedurii.
2. bunul imobil constând în:
- Cabană din lemn situată în localitatea Sovata jud. 

Mureș, în suprafaţă de 98,51 mp, cu menţiunea că terenul 
pe care este amplasată cabana nu este proprietatea societăţii 
GONDOR SECURITY SRL deci nu face obiectul vânzării.

Preţul de pornire în cadrul ședinţelor de licitaţie va fi  de 
80% din valoarea evaluată în cadrul procedurii.

Licitaţia va avea loc în data de 11.05.2018 ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. 
Cluj. Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 15:00, în ziua anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare 
licitaţia se va repeta în datele de 25.05.2018, 08.06.2018, 
22.06.2018, 06.07.2018.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0264.432.603

ANUNT DE MEDIU

COMUNA IARA anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea evaluării de impact 
asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și necesită efectuarea evaluării adecvate 
pentru proiectul „EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ CACOVA 
IERII, COMUNĂ IARĂ, BRANŞAMENTE“, în comuna Iara, 
localităţile Cacova Ierii, Masca, Valea Vadului, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: 
luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 
și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
09,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00, în termen de 
5 zile de la publicarea anunțului în ziar.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 

și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. LAMAR 
AUTO SERVICES S.R.L. anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
”3831 – „Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi 
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor“, din Sat Corpadea, Comună Apahida, str. 
Cloșca, nr. 4, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marţi-vineri între orele 9.00-14.00.

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, avand ca 
domeniu de activitate salubritate şi 

activităţi similare – anunta selectie pentru 
urmatoarele categorii de personal:

 Conducatori auto
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor carnet de conducere categoria: B (pentru 
utilaje de curatenie stradala) si C

- ATESTAT TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

 Mecanici auto
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- CALIFICARE IN DOMENIU

 MUNCITORI NECALIFICATI
• Salariu motivant;

• Domeniu de activitate stabil => loc de munca sigur;

• Mediu de lucru adaptat nevoilor angajatilor

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 

Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00

Telefon: 0264 / 456863 interior 120

email: rosalcluj@rosal.ro

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

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

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

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

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

1.163.931 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 05.06.2018, ora 15.00, la 

sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 12.06.2018, ora 15:00.

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

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

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

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

Av. Mihai Popa

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

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

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

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

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

Licitaţia va avea loc în data de 05.06.2018, ora 15.00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 12.06.2018, ora 15:00.

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

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator 
Av. Mihai Popa
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Halep, cea mai bună 
jucătoare pe zgură
Românca Simona Halep, nu-
mărul unu mondial, este cea 
mai bună jucătoare de tenis pe 
zgură din ultimii ani, potrivit si-
te-ului WTA, într-o ierarhie pu-
blicată cu doar câteva zile îna-
intea debutului turneului de la 
Roland Garros, singurul turneu 
de Mare Șlem care se joacă pe 
această suprafaţă.
WTA Insider Clay Court Power 
Rankings are la bază toate 
punctele realizate de jucătoare 
în 2017 și 2018 pe zgură, 75% 
din punctele obţinute 
în 2016 și 50% din cele 
din 2015. Cele mai importante 
turnee pe zgură sunt cele de la 
Roland Garros, Madrid, Roma, 
Stuttgart și Charleston, iar în pe-
rioada amintită Halep a cucerit 
doar două titluri, ambele în ca-
pitala Spaniei (2016, 2017).În 
acest an, Halep are 9 victorii și 3 
eșecuri pe zgură, fi ind învinsă 
de CoCo Vandeweghe, Karolina 
Pliskova și Elina Svitolina. Ea a 
jucat fi nală la Roma și semifi na-
lă la Madrid în 2018, a fost fi na-
listă la Roland Garros anul tre-
cut, a câștigat titlul 
la Madrid în 2017 și 2016, a 
avut o fi nală la Roma în 2017, 
optimi la Roland Garros în 
2016, semifi nală la Roma și 
la Stuttgart în 2015.

Pe scurt

PUBLICITATE

 „U” Cluj va termina sezo-

nul Ligii a III-a după 

meciul cu Industria Galda 

din acest weekend, ce va 

avea loc sâmbătă, de la 

19:30, pe Cluj Arena.

„Vara e lungă şi ne va fi  

dor de U! Tocmai de aceea, 

ultimul show al sezonului 

nu trebuie ratat. Sâmbătă, 

de la ora 19.30, U îşi ia adio 

de la Liga 3 cu un meci con-

tra Industriei Galda. Bilete 

găsiţi on-line, dar şi la stan-

dul clubului din Iulius Mall 

Cluj sau la casa de bilete a 

Sălii Polivalente. Ne vedem 

în tribune! Numai U!”, scriu 

cei de la U Cluj. 

U Cluj a promovat în liga 

secundă și privește viitorul cu 

încredere. Echipa are nevoie 

de unele întăriri, pentru a fa-

ce un sezon cât mai bun.

La începutul lunii mai U-

niversitatea Cluj a încheiat ieri 

socotelile cu Liga a 3-a. A fost 

ziua în care fanii au aşteptat 

ca formaţia plecată în urmă 

cu doi ani de la zero să obţi-

nă matematic promovarea în 

eşalonul secund, al treilea pas 

spre revenirea în Liga 1 în 

anul în care clubul împlineş-

te 100 de ani. Atunci, Univer-

sitatea Cluj a bifat cea mai 

importantă victorie a campi-

onatului, un 7-0 cu Gaz Me-

tan Mediaş 2, pe Cluj Arena. 

În faţa a aproximativ 2.500 de 

spectatori, „studenţii” au pro-

movat  în Liga a II-a.

Ioan Ovidiu Sabău a înce-

put deja să pregătească sezo-

nul de Liga a 2-a, unde clu-

jenii speră să promoveze din 

primul an. Echipa s-ar putea 

schimba radical, în această 

vară. Jucătorilor cu experien-

ţă li se termină angajamen-

tele la fi nalul sezonului şi es-

te de aşteptat ca clubul să nu 

mai dorească o nouă colabo-

rare cu unii dintre ei.

„Voi discuta cu ei. Poate 

unii vor să spună stop, poa-

te vor să facă altceva. Eu mi-

aş dori să rămână toţi, dar 

dacă cineva nu vrea sau spu-

ne că nu mai poate, atunci 

vom găsi alte soluţii. Eu cred 

că toţi mai pot juca. Eu am 

discutat cu mai mulţi jucă-

tori, cu fotbalişti din Liga 1, 

de exemplu”, a spus Ioan 

Ovidiu Sabău.

Se preconizează că buge-

tul pentru sezonul viitor va 

depăşi un milion de euro, 

bani suficienţi, consideră 

oficialii echipei, pentru a se 

bifa promovarea în Liga 1. 

Acest buget ar urma să fie 

suportat de Consiliul Local, 

dar mai ales de sponsorii 

echipei clujene.

În 23 de meciuri disputa-

te până acum, „U” Cluj a pier-

dut doar două jocuri în Liga 

a 3-a, cu Unirea Tăşnad (0-

2) şi CFR Cluj 2 (1-2). În re-

st a înregistrat 19 victorii şi 

două remize (1-1 cu CFR Cluj 

2 şi 0-0 cu Sănătatea Cluj).

Îi așteaptă pe fani în tribune. 
„U” Cluj își ia adio de la Liga a III-a

Suporterii Universității Cluj au fost prezenți la fi ecare meci din Liga a IV- a și Liga a III-a
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