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Părinţii care nu-şi vaccinează copiii vor face închisoare !
Ministrul Sănătăţii, Florian Bo-

dog, a declarat, joi, că legea vac-
cinării nu prevede sancţiuni pen-
tru părinţi, ci o referire la rele tra-
tamente aplicate copilului, afi r-
mând că dacă un copil moare din 
cauza deciziei părintelui de a nu 
îl vaccina, acesta poate fi  acuzat 
de rele tratamente.

„Fac precizarea din start că 
în această lege nu au fost pre-
văzute sancţiuni. Singurul lu-
cru care este prevăzut în aceas-
tă lege este o referire la rele tra-

tamente aplicate copilului. A-
ceastă prevedere există în lege 
la momentul de faţă, nu este 
prevăzută în legea vaccinării, 
ci este prevăzută în lege. Eu 
cred că dacă un copil moare 
din cauza decizie părintelui de 
a nu-l vaccina eu cred că pă-
rintele respectiv poate fi  acu-
zat de rele tratamente aplicate 
copilului. Aceasta este situaţia 
la care se referă legea vaccină-
rii”, a declarat ministrul Sănă-
tăţii, Florian Bodog.

„Această lege nu prevede sanc-
ţiuni pentru părinţi. Această lege 
prevede sancţiuni pentru stat, pre-
vede sancţiuni pentru minister, 
prevede sancţiuni pentru toate lu-
mea de sus până jos şi cred că es-
te important acest lucru şi cred că 
programul de vaccinare al statu-
lui trebuie să cuprindă atât apro-
vizionarea cât şi educarea părin-
ţilor şi aceste grupuri de lucru ca-
re sunt prevăzute în lege, grupu-
rile tehnice, au această menire a 
de a explica părinţilor, de a face 

chiar acţiuni de mediere în situa-
ţie în care părinţii refuză vaccina-
rea”, a spus ministrul Sănătăţii.

Florian Bodog a afi rmat că un 
medic sau un părinte responsa-
bil nu poate să spună că vacci-
narea dăunează copilului indife-
rent care este statutul social al 
acestuia.

„Există situaţii în care vacci-
narea este contraindicată din 
punct de vedere medical şi aces-
te situaţii sunt descrise în lege”, 
a precizat ministrul Sănătăţii.

Agamemnon 
de Rodrigo García

Vineri, ora 19.00
Teatrul Naţional „Lucian Blaga“

Don Carlo
Duminică, ora 18.30

Opera Naţională Română

Atenţie, şoferi. 
Vi se pregăteşte ceva

Gunoiul românesc de sub preș 
pute până la Bruxelles

Maşinile noi vor efectua prima inspecţie 
tehnică după trei ani, iar maşinile mai vechi 
de 12 vor face anual ITP-ul. Pagina 4

Clujul se face de râs în Europa, după ce 
Comisia dă în judecată România pentru că 
nu a închis vechile gropi de gunoi. Pagina 3
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28 aprilie

1758: S-a născut omul politic 
american James Monroe, al 
cincilea președinte al SUA 
(1817-1825). (m. 4 iul. 1831)

1908: A luat fi inţă Societatea 
Scriitorilor Români, al cărei 
prim președinte a fost poetul 
și publicistul Cincinat 
Pavelescu

1996: A murit poetul Alexandru 
Jebeleanu. (n. 7 oct. 1923)

29 aprilie

1901: S-a născut împăratul 
Japoniei Hirohito. 

1918: A murit scriitorul și o-
mul politic Barbu Ștefănescu 
Delavrancea, membru titular 

(19 mai 1912) al Academiei 
Române. (n. 11 apr. 1858)

1956: S-a născut actorul 
Florin Călinescu.
1975: A murit Radu Gyr 
(Radu Demetrescu), poet, 
dramaturg și eseist. 

30 aprilie

1883: A murit pictorul francez 
Edouard Manet. 

1923: S-a născut regizorul, 
scenaristul și grafi cianul Ion 
Popescu-Gopo.

1945: A murit dictatorul ger-
man Adolf Hitler, conducăto-
rul (Führerul) Germaniei în 
perioada 1933-1945. (n. 20 
apr. 1889)

Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

Expoziţie Ovidiu 
Panighianţ
21 aprilie – 28 mai 2017
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Muzeul de Artă Cluj-Napoca 
vă invită să vizitaţi expoziţia 
de pictură a artistului Ovidiu 
Panighianţ, eveniment orga-
nizat în colaborare cu 
Uniunea Armenilor din 
România.

Expoziţia Visibilitas
13 – 30 aprilie 2017
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Muzeul de Artă Cluj-Napoca 
vă invită să luaţi parte la ex-
poziţia de artă plastică 
VISIBILITAS, eveniment orga-
nizat de Asociaţia de Artă 
„Caffart“ din Budapesta.
La vernisaj vor lua cuvântul: 
Excelenţa sa, Mile Lajos, con-
sul general al Ungariei la 
Cluj-Napoca; prof. univ. dr. 
Lucian Nastasă-Kovács, mana-
gerul Muzeului de Artă 
Cluj-Napoca şi curatorul expo-
ziţiei, pictorul Süto Róbert.
Asociaţia de Artă Caffart a 
fost înfiinţată în 2009 de că-
tre doisprezece membrii fon-
datori, dintre care zece artişti 
profesionişti din Ungaria şi 
din Transilvania. Scopul aces-
tora este popularizarea artei 
plastice contemporane, reali-
zarea şi lărgirea posibilităţilor 
de expunere şi de creaţie pen-
tru artişti şi, nu în ultimul 
rând, managementul talente-
lor. Asociaţia reprezintă artişti 
plastici contemporani care do-
resc să contribuie în mod activ 
la binele societăţii şi al artei.

Expoziţia „6 + 1”
19 aprilie – 4 mai 2017
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Curatoriată de Dr. Dan Breaz, 
expoziţia Grupului celor 6 + 1 
îşi propune să readucă în faţa 
publicului Grupul celor 6, care 
a avut o contribuţie semnifi-
cativă la revirimentul picturii 
din România la sfârşitului ani-
lor ’90. Andrei Câmpan, 
Kudor Duka István, Aurelian 
Marius Piroşcă, Mihai Pop, 
Leonard Vartic şi Pattantyús – 
Ábrahám Zoltán fac parte din-
tr-un grup artistic care, prin-
tr-o artă preponderent figura-
tivă, căuta să reafirme capaci-
tatea genului pictural de a-şi 
păstra relevanţa într-o perioa-
dă în care eforturile de sincro-
nizare cu fenomenul artistic 
contemporan tindeau să pla-
seze pictura într-un plan se-
cund. Recuperarea accelerată 
a legăturii artei autohtone cu 
performance-ul, instalaţia, fo-

tografia şi arta video părea 
să însemne pentru mulţi şi o 
reactualizare a mitului mor-
ţii artei sub ipostaza mitului 
morţii picturii.

Tineri Colecţionari 
din România
28 aprilie – 25 mai 2017
Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei vă invită la verni-
sajul expoziţiei „Tineri colecţio-
nari din România“, care va 
avea loc joi, 27 aprilie 2017, 
ora 17.
Expoziţia cuprinde piese de 
port, podoabe, documente fo-
tografi ce şi ţesături ale unor 
colecţionari din diverse zone 
ale României.
Expoziţia va fi  deschisă în peri-
oada 28 aprilie – 25 mai 
2017, de miercuri până dumi-
nică, între orele 10-18 (ultima 
intrare ora 17)

Vineri

Agamemnon 
de Rodrigo García
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Ora 19:00
Agamemnon face o radiogra-
fi e critică omului contempo-
ran şi are intensitatea unei 
curse de Formula 1: cei trei 
eroi aleargă haotic printre ra-
ioanele de la supermarket, 
unde se luptă să nu piardă 
controlul asupra propriei lor 
vieţi. Personajele de tip homo 

consumens (ancorate psihanali-
tic în stadiul oral) uită să fi e şi se 
concentrează pe a avea. Înfruntă 
natura, luând-o peste picior, ritu-
alizează obiectele casnice şi răs-
toarnă în faţa noastră balastul 
cumplit care ne îngroapă zi de zi. 
Obsedaţi să se povestească, a-
ceste creiere spălate, aceşti oa-
meni robotizaţi ating totuşi nu-
meroase adevăruri umane în dic-
teul lor automat, denunţând 
ororile lumii noastre.

Sâmbătă

Forme
Mini REACTOR
Ora 11:00
Dragi bunici, părinţi, unchi şi 
mătuşi când a fost ultima oară 
când v-aţi jucat cu adevărat, 
aşa cu sufletul plin de voie bu-
nă şi multă curiozitate?
Spectacolaşul Forme este o joa-
că, o joacă a celor mari pentru 
cei mici, unde creăm, sucim şi 
învârtim forme precum linii, tri-
nunghiuri, pătrate şi pătraţele, 
cercuri şi cerculeţe. Ingrediente? 
puţină imaginţie, o doză de cu-
riozitate, voie bună în exces şi 
minim două bucăţele de prie-
teni. Se amestecă toate bine, 
bine şi iată o nouă lume 
FORMidabilă pentru copilul tău.

Duminică
Don Carlo
Opera Naţională Română 
Cluj-Napoca
Ora 18:30
Alături de alte titluri înscrise în 

pe-

rioada de maturitate compo-
nistică a lui Giuseppe Verdi, 
opera Don Carlo reflectă noile 
culmi expresive cucerite trep-
tat şi atinse sub imboldul ofe-
rit de reforma contemporanu-
lui său Richard Wagner în do-
meniul dramei muzicale. Spre 
deosebire însă de capodope-
rele verdiene care s-au bucu-
rat de la început de un mare 
grad de popularitate şi răs-
pândire în lumea teatrului li-
ric european, dar şi la nivel 
mondial (Nabucco, Rigoletto, 
Trubadurul, La Traviata ş.a.), 
drumul către recunoaştere al 
lucrării Don Carlo a fost des-
tul de sinuos.

Intrare gratuită 
la Grădina Botanică 
dacă ai o carte la tine
Grădina Botanică 
„Alexandru Borza”
Ora 08:00-20:00
Pentru al patrulea an conse-
cutiv sărbătorim Ziua 
Internaţională a Cărţii prin 
lectură la Grădina Botanică 
„Alexandru Borza“ 
Cluj-Napoca. Ai o carte la tine 
şi intri gratuit
Scopul acestui eveniment este 
să îi încurajeze pe oameni să 
citească în spaţii publice şi 
astfel să devină ambasadori 
ai lecturii.
„Natura şi cărţile aparţin 
ochilor care le văd în profun-
zimea lor“ – Ralph Waldo 
Emerson“

Filarmonica de Stat „Transilvania“ vă invită 
vineri, 28 aprilie, la concertul vocal-simfonic 
dirijat de Tiberiu Soare, cu lucrări în primă 
audiţie absolută.
Pe scena Colegiului Academic, alături de or-
chestra fi larmonicii clujene, vor urca violonistul 
Kristóf Tóth, pentru interpretarea Concertului 
pentru vioară și orchestră, de Miklós 
Csemiczky și saxofonistul Daniel Kientzy, care 
va interpreta „semper idem” pentru saxofon și 
orchestră, de Cornel Ţăranu. Din programul se-
rii mai fac parte și Ofi arom Hiroszymi -Tren 
(Pentru victimele Hiroșimei – Lamento, 1960), 
de Krzysztof Penderecki și Lamentaţie și descă-
tușare pentru cor și orchestră, de Cristian 
Misievici. Dirijorul Corului este Cornel Groza.
Născut la București, Tiberiu Soare este absol-
vent al două dintre Facultăţile Universităţii 
Naţionale de Muzică din București, cea de diri-
jat, la clasa profesorilor Ludovic Bács și Petru 
Andriesei, și cea de interpretare muzicală – tu-
bă – la clasa conf. univ. Ion Popescu. S-a per-
fecţionat apoi în cadrul Studiilor aprofundate 
– secţia dirijat orchestră, cu Horia Andreescu, 
și a urmat cursuri de măiestrie susţinute de di-
rijorii Alain Paris și Adrian Sunshine.
Artistul își desfășoară activitatea muzicală ca 
dirijor din 1999, apariţiile sale în faţa publicu-
lui obţinând aprecierea unanimă a criticilor de 

specialitate și a colaboratorilor. A dirijat or-
chestrele fi larmonicilor și teatrelor de operă 
din ţară, realizând turnee în Ungaria, Israel, 
Polonia, China, Germania, Bulgaria, Suedia și 
Elveţia. A colaborat cu artiști de prestigiu, din-
tre care îi amintim pe Angela Gheorghiu, 
Eduard Tumagian, Viniciu Moroianu, 
Alexandre Dubach, Daniel Kientzy, Pompeiu 
Hărășteanu, Marin Cazacu, Alexandru 
Tomescu, Horia Mihail, Răzvan Suma, Mihaela 
Martin, Nobuko Imai, Alina Cojocaru, Daniel 
Magdal, Felicia Filip, Ophelie Galliard și 
Teodora Gheorghiu.
Concertul începe la ora 19, iar prețul unui bilet 
este de 25 de lei.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Lucrări în primă audiţie absolută la Filarmonica Transilvania

Viinnnneeeerrrri S
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Comisia Europeană va 

trimite în judecată 

România pentru că sta-

tul român a eşuat să 

revizuiască planul de 

gestionare a deşeurilor 

conform unei directive a 

Uniunii Europene şi a 

economiei circulare, 

potrivit unui comunicat 

de presă al site-ului 

organului executiv al 

Blocului comunitar.

În ciuda avertismentelor 

anterioare ale Comisiei, au-

torităţile române nu au reu-

şit să revizuiască şi să actu-

alizeze planul naţional de 

gestionare a deşeurilor şi pro-

gramul de prevenire a gene-

rării deşeurilor. Această re-

vizuire ar fi  trebuit să aibă 

loc cel târziu până în 2013. 

Comisia a iniţiat procedura 

privind încălcarea dreptului 

comunitar în septembrie 2015 

şi a transmis României un 

aviz motivat în mai 2016, ce-

rând autorităţilor să adopte 

cu promptitudine măsurile 

fundamentale impuse de le-

gislaţia europeană privind 

deşeurile.

Comisia a verifi cat respec-

tarea acestor obligaţii în ca-

zul tuturor statelor membre. 

Comisia Europeană a trimis 

în judecată mai multe state 

membre cum ar fi  Belgia, Ci-

pru, Croaţia, Italia, Franţa, 

Spania şi Slovenia.

Directiva privind deşeuri-

le vizează protejarea mediu-

lui şi a sănătăţii umane prin 

prevenirea sau reducerea im-

pactului negativ al produce-

rii şi gestionării deşeurilor şi 

prin reducerea impactului 

global al utilizării resurselor 

şi îmbunătăţirea efi cienţei u-

nei astfel de utilizări.

România este unul dintre 

statele membre ale UE cu 

cele mai slabe performanţe 

în ceea ce priveşte gestio-

narea deşeurilor municipa-

le solide.

„Aşteptăm înştiinţarea ofi -

cială a Curţii Europene de 

Justiţie pentru a putea pre-

găti apărarea României în a-

ceastă cauză”, a transmis, 

joi, Biroul de Presă al Minis-

terului Mediului.

Comisia Europeană a anun-

ţat şi în luna februarie că a 

decis să acţioneze în judeca-

tă România la Curtea Euro-

peană de Justiţie pentru că 

autorităţile nu au reuşit să 

închidă 68 de depozitele mu-

nicipale de deşeuri neconfor-

me.

De-a lungul timpului, Mi-

nisterul Mediului a punctat 

faptul că responsabilitatea 

pentru închiderea depozitelor 

de deşeuri aparţinea, în tota-

litate, autorităţilor locale, iar 

sancţiunile care ar fi  impuse 

de la Bruxelles vor fi  supor-

tate de la bugetele locale.

Cu gunoiul la Bruxelles. 
Clujul se face de râs în Europa.
Comisia Europeană dă în judecată România pentru că nu a adoptat măsurile asumate privind gropile de gunoi. 

La Pata Rât mormanele de gunoie cresc de la o zi la alta

De-a lungul anilor, în judeţul Cluj s-au aruncat milioane de 
euro, bani publici, pe fereastră cu așa zisa soluţionare a de-
pozitelor pentru deșeuri.

„Consiliul judeţean va închide rampa temporară, după ce 
gunoaiele vor fi  mutate în centrul de management. Toate 
orașele și comunele vor duce gunoiul acolo și ne vom asu-
ma obligaţia de a o închide. Eu sper, dacă în 2017 va fi  ga-
ta CMID-ul, atunci automat gunoaiele de aici vor fi  mutate 
în CMID și lucrurile se rezolvă automat”, spunea anul trecut 
președintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tișe.

În cel mai bun caz, Centrul de Deșeuri va fi  fi nalizat în 2018, 
dacă lucrarea va fi  terminată la timp. Dar cum în România 
niciun proiect nu se fi nalizează la timp există șanse ca fai-
mosul CMID să fi e gata abia în 2019.

Groapa de gunoi de la Pata Rât, care până de curând se 
afl a în custodia Primăriei Cluj-Napoca, trebuia închisă încă 
din anul 2010. În locul acesteia trebuia construită o groapă 
de gunoi temporară care să depoziteze deșeurile până la fi -
nalizarea celei ecologice.

Au trecut șapte ani de la data la care trebuia închisă groapa 
de gunoi și în tot acest timp autorităţile judeţene nu au reu-
șit nici să o închidă nici să construiască alta nouă.

De abia în 2014 Consiliul Judeţean a organizat o licitaţie 
pentru închiderea rampei de gunoi de la Pata Rât, dar doar 
în ianuarie 2017 instituţia a emis autorizaţiile pentru închi-
derea rampei. De ce a durat atât? Din cauza depozitărilor 
ilegale în valoare de câteva milioane de euro.

Cum s-a jucat Clujul de-a închisu’ 
gropilor de gunoi

Un tânăr de 31 de ani a sta-

bilit un nou record de vite-

ză pe Autostrada 

Turda-Gilău. Şoferul a 

rămas fără permis de con-

ducere.

Poliţiştii Brigăzii Autostrăzi 

şi Misiuni Speciale au depistat, 

pe autostrada A3 Turda-Gilău, 

un bărbat care circula cu vite-

za de 253 km/h. Celui în cau-

ză i-a fost reţinut permisul de 

conducere auto, în vederea sus-

pendării exercitării dreptului de 

a conduce, pentru 90 de zile.

“Joi, în jurul orei 12.00, po-

liţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Mi-

siuni Speciale au depistat un 

bărbat, de 31 de ani, din Târ-

gu-Mureş, care conducea un au-

toturism cu viteză excesivă. Cel 

în cauză a fost înregistrat cu a-

paratul radar, la kilometrul 41 

al autostrăzii A 3, Turda – Gi-

lău, conducând cu viteza de 253 

km/h”, se arată într-un comu-

nicat de presă al IGPR.

Poliţiştii l-au sancţionat cu 

amendă contravenţională în va-

loare de 1.305 de lei, iar ca mă-

sură complementară, i s-a reţi-

nut permisul de conducere au-

to, în vederea suspendării exer-

citării dreptului de a conduce, 

pentru 90 de zile.

Anul trecut, un tânăr în vâr-

stă de 26 de ani a fost prins de 

poliţişti când conducea cu vite-

za de 246 de kilometri pe oră, 

pe autostrada A3 Turda – Gilău, 

poliţiştii spunând că “aceasta fi -

ind cea mai mare viteză cu ca-

re aparatele radar au înregistrat 

un autovehicul pe autostrăzile 

din România”. Se pare că acest 

record a fost doborât.

Viteză record pe 
Autostrada Turda-Gilău

La 10 ani de la aderarea 

României la UE, volumul 

„România şi calea de viaţă 

europeană”, scris de Vasile 

Puşcaş, a fost lansat joi la 

Facultatea de Studii 

Europene a Universităţii 

Babeş-Bolyai. în lipsa 

autorului.

La lansarea cărţii au fost pre-

zenţi, printre alţii, profesorii Ioan 

Bolovan, prorector UBB, Marius 

Jucan şi Nicolae Păun, decanul 

Facultăţii de Studii Europene.

Păun a făcut o prezentare 

succintă a diplomatului şi omu-

lui politic român Vasile Puşcaş, 

care în prezent este profesor la 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca, unde susţine cur-

suri de Relaţii Internaţionale, 

Negocieri Internaţionale, Nego-

cieri Europene.

Între 1991 şi 1994 Vasile Puş-

caş a fost diplomat al Români-

ei în New York şi Washington. 

Din decembrie 2000 până la 

sfârşitul negocierilor de adera-

re cu UE (decembrie 2004), a 

fost negociatorul-şef al Româ-

niei, membru al Guvernului Ro-

mâniei. Între 2000 şi 2008 a fost 

membru în Parlamentul Româ-

niei, iar între decembrie 2008 şi 

octombrie 2009, ministru al Afa-

cerilor Europene.

În ceea ce priveşte volumul 

lansat, Vasile Puşcaş precizea-

ză într-un comunicat de presă: 

„Aşa cum am menţionat în a-

ceste texte, pe care le-am adu-

nat în volumul de faţă, nu este 

vorba de o analiză sistematică 

şi nici completă, ci mai degra-

bă opinii faţă de preocupările 

actuale şi de perspectivă ale me-

diului de afaceri şi cetăţenilor 

din România. Într-o măsură apre-

ciabilă, cred că astfel de preo-

cupări sunt şi ale partenerilor 

noştri din Uniunea Europeană”.

În absenţa autorului, profe-

sorul Nicolae Păun a ţinut să 

sublinieze că Vasile Puşcaş „a-

re o modestie intelectuală dem-

nă de precizat în acest context, 

iar această carte, dar şi realita-

tea unui proces de integrare 

greoi, îl face pe Vasile Puşcaş 

să aibe un gust amar şi să con-

state că motoarele integrării în 

UE au cam încetinit.”

Tot în comunicatul de pre-

să, Vasile Puşcaş şi-a expri-

mat părerea asupra realităţii 

contemporane a Uniunii Eu-

ropene: „Am avut şansa să lu-

crez pentru pregătirea şi ne-

gocierea aderării României la 

Uniunea Europeană şi, în anii 

care au trecut de la fi naliza-

rea negocierii Tratatului de 

Aderare, am sperat că vom 

progresa pe calea vieţii euro-

pene, prin crearea şi valorifi -

carea în ţară a oportunităţilor 

construcţiei şi integrării euro-

pene. Din perspectiva cunos-

cătorului sensurilor Tratatu-

lui de Aderare a României la 

Uniunea Europeană, am răs-

puns solicitărilor mediului an-

treprenorial şi unor publicaţii 

de la noi de a prezenta câte-

va analize despre parcursul 

nostru european din deceniul 

care tocmai s-a încheiat.”

La lansarea cărţii s-a mai 

vorbit şi despre importanţa 

depăşirii „stării de concediu 

pe care România şi-a asu-

mat-o”, şi faptul că „trebuie 

să continuăm pe calea inte-

grării europene”.

La fi nal, Păun a conchis des-

pre volumul lansat că „este o 

carte foarte interesantă, cu mul-

tă amărăciune.”

Cei prezenţi şi-au exprimat 

regretul că profesorul Vasile Puş-

caş nu a fost prezent: „Am ve-

nit special să îl văd pe profesor, 

un om căruia îi port un respect 

deosebit pentru ceea ce a reali-

zat... când am văzut că nu e 

prezent la masă, am rămas cu 

un gust amar, dar în acelaşi timp 

sunt foarte nerăbdătoare să-i ci-

tesc volumul”, a spus un parti-

cipant. (Monica Ostaşuc)

Marea lansare a cărţii lui Vasile Puşcaş 
s-a făcut în lipsa autorului
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Trei din cinci angajaţi 

care vor avea liber de 1 

Mai vor petrece miniva-

canţa din acest weekend 

acasă, cu familia şi prie-

tenii, sau în aer liber, 

iar cei mai mulţi dintre 

ei vor aloca un buget de 

sub 200 de lei de persoa-

nă pentru activităţile 

planificate, arată un stu-

diu publicat joi de un 

site de recrutare.

Studiul mai arată că 41% 

din totalul celor care vor fi 

liberi de Ziua Muncii vor 

petrece acasa cu familia sau 

prietenii, iar 21% vor ieşi în 

aer liber, la iarbă verde sau 

la un loc de grătar.

Marea, preferată de tineri

Potrivit cercetării, doi din 

10 români au decis să mear-

gă la mare sau la munte. 

Marea a fost preferată în 

special de cei tineri, 57% 

dintre respondenţii care au 

ales litoralul având între 19 

şi 25 de ani, scrie news.ro.

Trei din cinci angajaţi ca-

re vor avea liber de 1 Mai 

vor petrece minivacanţa din 

acest weekend acasă, cu fa-

milia şi prietenii, sau în aer 

liber, iar cei mai mulţi din-

tre ei vor aloca un buget de 

sub 200 de lei de persoană 

pentru activităţile planifica-

te, arată un studiu publicat 

joi de site-ul de recrutare e-

Jobs.

Studiul mai arată că 41% 

din totalul celor care vor fi 

liberi de Ziua Muncii vor 

petrece acasa cu familia sau 

prietenii, iar 21% vor ieşi în 

aer liber, la iarbă verde sau 

la un loc de grătar.

Cercetarea mai arată că doi 

din 10 români au decis să mear-

gă la mare sau la munte. Ma-

rea a fost preferată în special 

de cei tineri, 57% dintre res-

pondenţii care au ales litora-

lul având între 19 şi 25 de ani.

În acelaşi timp, muntele 

e preferat de respondenţii cu 

vârsta între 26 şi 35 de ani 

şi, respectiv, 46 şi 55 de ani, 

mai arată studiul.

Cei care au ales să se în-

drepte către destinaţii tu-

ristice pentru minivacanţa 

de 1 Mai şi-au planificat 

cheltuieli mai ridicate. Ast-

fel, cei care preferă să mear-

gă la mare se aşteaptă să 

cheltuie între 500 şi 1.000 

de lei de persoană, iar o 

mare parte din cei care merg 

la munte (41%) se aşteap-

tă la cheltuieli cuprinse în-

tre 200 şi 500 de lei de per-

soană.

Puţini pleacă 
în străinătate

În acelaşi timp, majorita-

tea celor care vor pleca pes-

te hotare au alocat peste 

2.000 de lei pentru distrac-

ţia din acest weekend.

Numărul lor nu este în-

să foare mare, întrucât doar 

3% dintre respondenţi vor 

pleca în străinătate în week-

endul prelungit de 1 Mai, a-

ceastă opţiune fiind aleasă 

în special de cei cu vârste 

de peste 56 de ani (33%) şi 

de tineri cu vârsta cuprinsă 

între 26 şi 35 de ani (33%).

Alţi 19% nu s-au hotărât 

încă ce vor face de 1 Mai, 

cei mai nehotărâţi fiind ti-

nerii sub 25 de ani (27%).

Trei din cinci români au ales să petreacă 
1 Mai acasă sau la iarbă verde
Pentru minivacanţa de 1 Mai românii au în plan să cheltuiască cel mult 200 lei. 

21% dintre angajații care au liber de 1 mai vor ieşi în aer liber, la iarbă verde sau la un loc de grătar

DISTRACȚIE

21%
vor ieşi în aer liber, 
la iarbă verde 
sau la un loc 
de grătar

INDECIȘI

19%
nu s-au hotărât încă 
ce vor face de 1 Mai, 
cei mai nehotărâţi 
fi ind tinerii sub 
25 de ani (27%)

Registrul Auto Român 

avansează legislativului 

două propuneri de efectua-

re a ITP menite să sporeas-

că siguranţa în trafi c.

Potrivit unui comunicat al 

instituţiei, maşinile noi vor efec-

tua prima inspecţie tehnică pe-

riodică după trei ani, iar maşi-

nile mai vechi de 12 ani vor 

efectua ITP anual, schimbările 

urmând să intre în vigoare de 

anul viitor.

„Registrul Auto Român 

avansează legislativului două 

propuneri de efectuare a ITP 

menite să sporească siguran-

ţa în trafi c. RAR va propune, 

ca o măsură de sporire a sigu-

ranţei rutiere, în actualul con-

text al evoluţiei parcului auto 

naţional, creşterea frecvenţei 

de efectuare a ITP pentru au-

toturisme începând cu vechi-

mea de 12 ani, de la 2 ani cât 

este în prezent la 1 an. Insti-

tuţia noastră a fost şi va rămâ-

ne permanent foarte atentă la 

evoluţia şi la starea tehnică a 

parcului auto activ din Roma-

nia şi cu precădere la tendin-

ţele actuale generate de elimi-

narea timbrului de mediu”, se 

arată într-un comunicat de pre-

să al instituţiei.

Legat de acelaşi subiect al 

frecvenţei de efectuare a ITP 

pentru vehicule, dar în contra-

pondere cu prima măsură anun-

ţată, RAR are în vedere şi mă-

rirea termenului de efectuare a 

primului ITP pentru autoturis-

mele noi.

„Astfel, o masina nou achi-

ziţionată va efectua primul ITP 

la 3 ani si nu la 2 cum este în 

prezent. Această diferenţiere le-

gată de primul ITP este deja im-

plementată pentru vehiculele 

utilitare uşoare cu MTMA mai 

mică cel mult egală cu 3.5 t 

(N1) care efectuează primul ITP 

la 2 ani iar ulterioarele annu-

al”, se mai arată în documen-

tul citat.

Referitor la propunerea ca 

ITP să fi e efectuat la 1 an pen-

tru maşinile începând cu vechi-

mea de la 12 ani, RAR a efec-

tuat o serie de statistici ca bază 

argumentativă. Conform aces-

tora, vârsta medie a vehiculelor 

ce compun acest parc activ, se 

situează pe un trend crescător 

începând încă din anul 2009 

când această valoare era de 8,63 

ani, ajungând anul trecut la va-

loarea de 12,06 ani.

„Tocmai de aceea Registrul 

Auto Român, ca organism şi 

serviciu tehnic, consideră opor-

tună şi chiar obligatorie mani-

festarea unui anumit tip de re-

acţie, de natură tehnică, de 

menţinere sub control a stării 

tehnice a parcului auto naţio-

nal, de conservare şi chiar de 

reducere ulterioară a vechimii 

medii a acestuia. Această abor-

dare nu exclude, evident, mă-

suri şi reacţii diverse pe care 

alte autorităţi sau instituţii ale 

statului pot să le aibă mai de-

vreme sau mai târziu. Este de 

remarcat că propunerea noas-

tră de îndesire a ITP este per-

misă de legislaţia europeană, 

care stabileşte doar cerinţe mi-

nimale pentru ITP inclusiv în 

ceea ce priveşte categoriile de 

vehicule supuse inspecţiilor cât 

şi în ceea ce priveşte frecven-

ţa acestora. Mai mult chiar, a-

ceastă vechime de 12 ani este 

confi rmată de o prevedere si-

milară (opţională) a noii Direc-

tive 2014/45/UE ce va intra în 

vigoare din mai 2018 şi care dă 

posibilitatea statelor membre 

de a introduce inspecţii supli-

mentare inclusiv pentru vehi-

culele care depăşesc 160.000 

km rulaţi”, mai spune RAR. 

Măsurile ar urma să fi e imple-

mentate din 2018.

Autorităţile pregătesc ITP diferenţiat 
pentru maşinile din România
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Fostul deputat ALDE 

Mircea Irimie a postat 

zilele trecute pe Facebook 

un mesaj în care îi sare în 

apărare fostului tenismen 

Ilie Năstase. „Respect pen-

tru Ilie Năstase. Unii îl 

susţin, iar alţii îl contestă. 

Unii îl respectă, iar alţii îl 

ponegresc”, scrie Mircea 

Irimie.

Mai mult, fostul parlamen-

tar clujean povesteşte cum, la 

un moment dat, Ilie Năstase 

i s-a adresat cu expresia „Ce 

faci grasule?”, dar el nu s-a 

supărat, ba chiar s-a bucurat 

că l-a remarcat şi l-a salutat. 

Pentru Năstase, Irimie are nu-

mai cuvinte de laudă.

„Trebuia să mă supăr? 
În niciun caz”

Mircea Irimie povesteşte 

întâmplarea care a avut loc 

înainte de Paşte:

„Respect pentru Ilie Năs-

tase. Unii îl susţin, iar alţii îl 

contestă. Unii îl respectă, iar 

alţii îl ponegresc. Nimeni nu 

este perfect şi cu toţii suntem 

supuşi greşelilor.

Dar eu cred că Ilie Năs-

tase este o emblemă a spor-

tului românesc, un artist al 

tenisului şi un mare campi-

on. Este un bun român şi 

un mare patriot. Vorbeşte 

foarte direct şi spune lucru-

rilor pe nume în modul cel 

mai sincer. Chiar dacă a fost 

Senator în Parlamentul Ro-

mâniei niciodată nu a avut 

un discurs politic dulce, uns 

cu miere şi modelat ca să 

dea bine. Ilie Năstase este 

şi va fi întotdeauna Ilie Năs-

tase.

Dragi prieteni, am avut 

plăcerea de a mă cunoaşte 

şi de a colabora în Parla-

mentul cu Ilie Năstase şi s-a 

comportat întotdeauna ca 

un om respectuos şi modest. 

Mai mult decât atât, în Vi-

nerea mare dinaintea Paşti-

lor, aşteptând în aeroport la 

Otopeni să mă îmbarc în avi-

onul de 21 şi cinsprezece 

spre Cluj, povestind cu do-

uă cunoştinţe din Turda la 

un moment dat cineva m-a 

bătut puternic pe umăr. Când 

m-am întors era Ilie Năsta-

se care râzând m-a întrebat 

simplu: Ce faci grasule?

Trebuia să mă supăr ? Nu. 

În nici un caz. M-am bucu-

rat mult că m-a remarcat şi 

a venit să mă salute. Sunt 

convins că nu mai ştia cum 

mă cheamă, dar a avut po-

liteţea să vină şi să mă sa-

lute şi să rămână să poves-

tim 10 minute. Bineînţeles, 

în stilul lui. Nu doar că nu 

m-am supărat, dar pentru 

mine a fost o mare bucurie 

şi o onoare în acelaşi timp.

De aceea am să îl respect 

întotdeauna pe Ilie Năstase şi 

sunt mândru că am avut pri-

vilegiul de a-l cunoaşte”, spu-

ne Irimie.

Năstase, în plin scandal
Ilie Năstase a provocat săp-

tămâna trecută un imens scan-

dal înaintea barajului de men-

ţinere în Grupa Mondială II 

din Fed Cup.

„Nasty” a fost suspendat 

provizoriu de Federaţia In-

ternaţională a Tenisului 

(ITF), după ce românul le-a 

atacat verbal pe jucătoarea 

Johanna Konta şi pe Anne 

Keothavong, căpitanul ne-

jucător al Marii Britanii. Mai 

mult, jurnaliştii britanici îl 

acuză pe Năstase că a avut 

un comportament inadecvat 

faţă de Anne Keothavong, 

căpitanul nejucător al Ma-

rii Britanii.

A făcut comentarii rasiste 

la adresa Serenei Williams şi 

a avut un comportament in-

adecvat faţă de Anne Keotha-

vong, căpitanul nejucător al 

Marii Britanii. Mai mult, sâm-

bătă Ilie Năstase a fost dat a-

fară din arenă după ce le-a 

jignit ca la uşa cortului pe bri-

tanice. Johanna Konta a iz-

bucnit în lacrimi.

Ilie Năstase nu este la pri-

ma „ispravă” de acest gen, 

ţinând cont că în anul 2010 

a fost amendat de Consiliu-

lui Naţional pentru Comba-

terea Discriminării (CNCD), 

după ce a fost găsit vinovat 

de declaraţii discriminatorii 

la adresa comunităţii rome. 

În octombrie 2010, fostul te-

nismen declara pentru 

ProSport că preşedintele 

Franţei, Nicolas Sarkozy, 

„are dreptate în problema 

ţiganilor” şi că, dacă ar fi 

fost preşedintele României, 

i-ar fi trimis pe romi în Har-

ghita, schimbând astfel com-

ponenţa etnică a zonei. La 

acea vreme, CNCD l-a obli-

gat pe Năstase la plata unei 

amenzi în valoarea de doar 

600 de lei.

„Nasty” a râs de un fost parlamentar 
clujean, dar acesta nu s-a supărat
Ilie Năstase, către Mircea Irimie, fost parlamentar şi actual secretar de stat: „Ce faci grasule?”.

Ilie Năstase i s-a adresat lui Mircea Irimie cu „Ce faci grasule?”

Curtea Constituţională a 

decis, joi, să amâne pen-

tru a patra oară decizia în 

cazul Legii 90/2001, care 

îi interzice liderului 

Partidului Social 

Democrat, Liviu Dragnea, 

să facă parte din Guvern 

din cauza condamnării 

defi nitive cu suspendare.

Magistraţii Curţii Constitu-

ţionale au amânat, joi, deci-

zia în cazul Legii 90/2001 ca-

re îi interzice liderului PSD 

Liviu Dragnea să facă parte 

din Guvern din cauza con-

damnării defi nitive cu suspen-

dare, termenul fi xat pentru o 

nouă deliberare fi ind 4 mai.

Astfel, excepţia de neconsti-

tuţionalitate ridicată în luna ia-

nuarie de Avocatul Poporului la 

Legea 90/2001 a fost amânată, 

joi, a patra oară, în condiţiile în 

care preşedintele CCR, Valer 

Dorneanu, declara după a do-

ua amânare că aceasta este cea 

mai grea speţă pe care au avut-o 

de rezolvat judecătorii CCR.

Dragnea a declarat, în re-

petate rânduri, că această 

lege este una „profund ne-

constituţională”. De aseme-

nea, liderul PSD a subliniat 

că nu a solicitat funcţia de 

premier pentru sine, deşi i 

s-ar fi cuvenit, din cauza 

acestei legi, el folosind un 

termen destul de controver-

sat la acel moment, respec-

tiv „deocamdată”.

Avocatul Poporului susţi-

ne că în efectuarea analizei 

de neconstituţionalitate s-a 

constatat "lipsa de coerenţă 

legislativă în stabilirea unor 

criterii de integritate clare, 

obiective şi general valabile 

pentru ocuparea funcţiilor a-

parţinând celor trei puteri or-

ganizate în cadrul democraţi-

ei constituţionale, aspect de 

natură să aducă atingere prin-

cipiului echilibrului puterilor 

în stat, consacrat de art. 1 

alin. (4) din Constituţie, pre-

cum şi prevederilor art. 16 

alin. (3) din Constituţie refe-

ritoare la ocuparea funcţiilor 

şi demnităţilor publice ”în 

condiţiile legii”.

Astfel, instituţia susţine că 

în legislaţia internă există di-

ferenţe de tratament juridic 

în ceea ce priveşte condiţiile 

de ocupare a demnităţilor din 

cadrul puterii executive.

Legea care interzice persoanelor 
condamnate penal să facă parte 
din Guvern, amânată de CCRBiroul Politic Executiv al 

ALDE a votat, joi, exclude-

rea din partid a fostului 

copreşedinte Daniel 

Constantin (foto), a decla-

rat, noul lider al ALDE, 

Călin Popescu Tăriceanu, 

afi rmând că propunerea 

va fi  transmisă Delegaţiei 

Permanente.

„A existat popunerea ca Bi-

roul Politic Executiv să ceară 

Delegaţiei Permanente exclu-

derea domnului Daniel Con-

stantin pentru acţiunile în jus-

tiţie îndreptate împotriva par-

tidului şi pentru declaraţiile pu-

blice făcute. S-a votat această 

propunere. Eu nu am votat. Co-

legii mei au votat şi această 

propunere va fi  înaintată Dele-

gaţiei Permanente, care va avea 

loc săptămâna viitoare, joi”, a 

declarat preşedintele ALDE, Că-

lin Popescu Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu a 

afi rmat că propunerea BPEx al 

ALDE de a propune exclude-

rea lui Daniel Constantin nu îl 

bucură, însă, vrea să îi averi-

tizeze pe toţi că nici el şi nici 

colegii săi nu sunt dispuşi „să 

încaseze toate prostiile” care 

sunt spuse la adresa lor.

Tăriceanu a mai spus că pâ-

nă săptămâna viitoare, cei ca-

re au semnat acţiunile în justi-

ţie împotriva partidului au po-

sibilitatea să şi le retragă.

„Dacă îşi retrag semnături-

le atunci putem în continuare 

să ne vedem de drum împre-

ună, dacă nu fi ecare îşi alege 

drumul pe care crede că tre-

buie să meargă şi este mai bi-

ne”, a spus Călin Popescu Tă-

riceanu.

Daniel Constantin a reacţi-

onat joi, după ce Biroul Poli-

tic Executiv al ALDE a votat 

excluderea sa din partid, spu-

nând că este aproape sigur că 

acţiunile împotriva sa au fost 

premediate, iar Călin Popescu 

Tăriceanu a ales să îngroape 

liberalismul.

„Din păcate, Tăriceanu a ră-

mas captiv unui stil arhaic de 

a face politică. Crede că la 27 

de ani după revoluţie poate să 

se comporte aşa cum o făcea 

în anii 1990. Inclusiv prin ac-

ţiunea de excludere a mea, Tă-

riceanu îşi şantajează colegii 

de partid pe care îi îndeamnă 

să renunţe la acţiunile din jus-

tiţia, iar abuzul comis să fi e 

certifi cat. Poziţiile noastre sunt 

ireconciliabile din cauza prin-

cipiilor. Nu pot şi nici nu vreau 

să fac echipă cu un om care 

zdrobeşte onoarea şi nu are 

respect pentru parteneriatele 

pe care le face. Trecutul lui es-

te mărturia spuselor mele”, a 

scris Daniel Constantin pe pa-

gina sa de Facebook. Acesta 

spune că a fost nestatutar şi i-

moral congresul ALDE.

Daniel Constantin, înlăturat 
de tot din ALDE
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Clujul are de doi ani un 

master plan de dezvolta-

re a drumurilor judeţene 

de care s-a cam ales pra-

ful. Toate comunicatele 

Consiliului Judeţean pri-

vind modernizarea dru-

murilor judeţene par a fi 

făcute de ochii lumii.

Cel mai recent exemplu, 

drumul judeţean Gherla-Ţa-

ga care a fost „reabilitat” în 

vara lui 2016, dar după câ-

teva luni în asfalt au apărut 

cratere de dimensiuni im-

presionante spre nemulţu-

mirea locuitorilor din zonă.

Un alt exemplu de „aşa 

nu” este drumul de la ieşi-

rea din chinteni spre Vultu-

reni-Borşa-Răscruci şi el re-

cent „reabilitat” de bravii 

angajaţi ai Direcţiei de Ad-

ministrare a Domeniului Pu-

blic şi Privat al judeţului 

Cluj, fosta RAADPP condu-

să de Mircea Avram. Avram 

a intrat în atenţia publicu-

lui odată cu neregulile des-

coperite de presă şi de co-

misiile de audit la RADPP, 

un adevărat rai pentru an-

gajaţi, majoritatea trepăduşi 

incompetenţi de la PDL.

Imediat după ce s-a insta-

lat în funcţia de preşedinte 

al Consiliului Judeţean, Alin 

Tişe spunea că va face din 

drumurile judeţene o priori-

tate a mandatului şi că cei 

mai mulţi bani vor merge în 

reabilitarea şi modernizarea 

acestora. Mai mult, acelaşi 

Tişe a îndatorat judeţul cu 

50 de milioane de euro du-

pă ce a luat un credit pen-

tru a pune la punct reţeaua 

de drumuri judeţene.

În august 2016, Consiliul 

Judeţean anunţa că a dema-

rat lucrările de întreţinere şi 

reparare a drumului jude-

ţean DJ 109 Răscruci – Bor-

şa – Vultureni – Aşchileu, 

„obiectivul principal fiind 

acela de a asigura o circu-

laţie normală, în condiţii de 

siguranţă”.

Lucrările vizau un tron-

son de 20 de kilometri şi au 

presupus plombări cu asfalt, 

„urmând ca lucrările de în-

treţinere şi reparaţii să con-

tinue cu plombări cu emul-

sie, şanţuri, acostamente, 

reprofilare cu adaos de pia-

tră şi defrişări”.

Numai că realitatea de la 

faţa locului e diferită de cea 

din birou.

La ieşirea din Chinteni 

spre Vultureni, drumul ara-

tă ca după război: drumul 

este spart şi plin de cratere. 

Şoferii sunt nevoiţi să facă 

slalom printre gropi dacă nu 

vor să râmână împotmoliţi 

cu maşina.

De aici putem înţelege că 

lucrările ori nu au început 

deloc, comunicatul Consi-

liului Judeţean din luna au-

gust fiind praf în ochi, doar 

o laudă, ori drumul a fost 

modernizat şi nu a rezistat 

nici măcar un an de zile.

Colac peste pupăză, Tişe 

anunţă că îşi asfaltează dru-

mul spre casă, spre Aghireş.

Miercuri, Consiliul Jude-

ţean anunţa că au fost relu-

ate lucrările de întreţinere 

pe drumul judeţean 108C 

Gârbău – Aghireş – Leghia 

– DN1”, ce vizează un tron-

son de aproape 23 de kilo-

metri.

„Pe acest drum judeţean 

se execută, în prezent, lu-

crări constând în burduşiri, 

frezare asfalt, plombări şi 

alte lucrări pregătitoare în 

vederea aşternerii de covor 

asfaltic pe mai multe sec-

toare de drum, permiţând 

în acest fel o legătură rapi-

dă între drumurile naţiona-

le DN1 şi DN1F, principale-

le căi de acces spre judeţe-

le Bihor şi Sălaj”, declara 

Tişe.

Curios este că respecti-

vul comunicat este semnat 

„26 aprilie 2016”, ce ne poa-

te duce cu gândul că nu ar 

fi exclus ca şi anul trecut pe 

vremea aceasta Consiliul Ju-

deţean să fi remis presei ace-

laşi comunicat, cu acelaşi 

conţinut. Cu siguranţă, fap-

tul că preşedintele CJ Cluj 

este din Aghireş este doar o 

coincidenţă fericită.

CÂRPELILE FĂCUTE ANUL TRECUT AU CEDAT LOCUL UNOR GROPI IMENSE

Drumurile județului Cluj arată 
ca obrazul lui Alin Tişe
Deşi se laudă zilnic cu câte un tronson de drum judeţean care intră ba în reparaţie, ba în modernizare, 
realitatea de la faţa locului îl contrazice pe Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

Șoferii trebuie să fi e cu ochii în patru când circulă pe drumul județean Chinteni-Vultureni

În martie 2016, înainte de începerea campa-
niei electorale pentru alegerile locale zeci de 
primari din judeţ au venit la Consiliul 
Judeţean unde au făcut un scandal monstru, 
nemulţumiţi de starea jalnică în care se afl ă 
drumurile judeţene.

Cel mai vocal a fost primarul comunei Tritenii 
de Jos, Valer Sașa care s-a dezlănţuit împotri-
va consilierilor judeţeni și împotriva 
RAADPP-ului (în prezent, desfi inţat) spunând 
că de ani de zile este minţit în ceea ce priveș-
te reabilitrea drumurilor judeţene.

La acea vreme s-a votat o hotărâre de CJ prin 
care au fost alocaţi bani pentru reabilitarea 
DJ 107L – Turda – Petreștii de Jos. Este ace-

lași drum care a fost stricat de camioanele 
companiei Bechtel atunci din cauza trafi cului 
intens din urmă cu 8 ani când se lucra la 
Autostrada Transilvania.

La mai bine de un an de la răscoala primari-
lor, marţi, Consiliul Judeţean a anunţat că au 
început lucrările pregătitoare în vederea aș-
ternerii de covor asfaltic pe DJ 107L Turda – 
Petreștii de Jos.

Joi, Consiliul Judeţean a anunţat primul 
drum judeţean ce va fi  reabilitat în 2017 din 
creditul de 50 de milioane de euro. Surpriză: 
același DJ 107L, același drum stricat de 
Bechtel, de această dată porţiunea dintre 
Petrești și Lita.

Drumul stricat de Bechtel, asfaltat de cel puţin 3 ori. Pe hârtie!

Monitorul propune o soluție tehnică de reabilitare a dru-
murilor care ar putea salva bugetul județului de o cheltu-
ială inutilă de 50 de milioane de euro. Avantajele constau 
în rapiditatea execuției și perioada scurtă de durabilitate. 
Astfel, fi rmele de casă ale politicienilor vor avea oportuni-
tatea unor contracte noi după fi ecare ploaie...

Soluție salvatoare

T



PROMOVARE

Guvernul de la 

Budapesta a înfiinţat un 

departament special, 

denumit Trianon 100, 

care a început deja să 

contracareze acţiunile 

preconizate de România 

pentru aniversarea, în 

anul 2018, a 100 de ani 

de la Marea Unire. Acest 

avertisment sever a fost 

lansat de Academia 

Română.

Academia Română a lan-

sat miercuri Laboratorul de 

Analiză a Războiului Infor-

maţional şi Comunicare Stra-

tegică (LARICS), în care un 

grup de cercetători aflaţi în 

coordonarea profesorului 

Dan Dungaciu, din care fac 

parte şi mai mulţi experţi 

apropiaţi zonei de securita-

te naţională şi de comuni-

care, vor diseca mesajele şi 

strategiile de propagandă fo-

losite în spaţiul românesc şi 

european, de către Rusia, 

dar şi de către Ungaria, du-

pă cum a arătat academici-

anul Ion Aurel Pop.

Cu Moscova identificată 

ca principal promotor al răz-

boiului informaţional, iar 

Budapesta ca intermediar 

care foloseşte aceleaşi tac-

tici pentru a-şi promova 

agenda în ce priveşte Tran-

silvania, academicienii şi ex-

perţii care au vorbit la lan-

sarea de la Academia Româ-

nă au arătat că România pa-

re să ignore această realita-

te a propagandei folosite tot 

mai des ca armă de război 

şi care funcţionează cel mai 

bine pe un teren unde po-

pulaţia nu mai are încrede-

re în lideri şi în instituţii.

Transilvănenii n-ar fi  dorit 
Unirea din 1918

Academicianul Ioan Au-

rel Pop, rectorul Universită-

ţii Babeş-Bolyai din Cluj-Na-

poca, a anunţat că noul de-

partament creat de Executi-

vul de la Budapesta ar ur-

ma să aibă activitate maxi-

mă la momentul în care Un-

garia va comemora 100 de 

ani de la semnarea Tratatul 

de la Trianon, adică în anul 

2020. Până atunci, departa-

mentul Trianon 100 a iniţi-

at o campanie care să sub-

mineze acţiunile României 

de aniversare, în anul 2018, 

a Marii Uniri.

„În limba maghiară şi în 

limbi de circulaţie interna-

ţională, nu şi în limba ro-

mână, se distribuie informa-

ţii care pregătesc opinia pu-

blică pentru ceea ce va ur-

ma. Opinia publică anglofo-

nă şi hispanofonă va afla că 

istoria românilor este isto-

rie recentă, că românii fac 

parte dintre popoarele fără 

istorie, că termenul de va-

lah nu este sinonim cu cel 

de român – idee prezentă 

de altfel şi în Serbia, că Ar-

dealul nu este România – 

pentru că face parte din Ro-

mânia de mai puţin de 100 

de ani şi are legături istori-

ce cu Ungaria decât cu Ro-

mânia, că ungurii sunt civi-

lizatorii bazinului carpatic. 

Trebuie să vă reamintesc că 

Ungaria e o ţară care-şi în-

tăreşte identitatea sub un 

guvern de dreapta, cu cola-

borări de extremă dreapta. 

În Ungaria s-a creat recent 

un departament de stat ca-

re se numeşte Trianon 100 

din care fac parte şi cetăţeni 

români şi care pregăteşte 

momentul de apogeu 2020. 

Cu mult timp înainte şi va 

acţiona şi după momentul 

acela: aniversarea unui se-

col de la Tratatul de la Tri-

anon”, a spus Pop, potrivit 

gandul.info.

Războiul informaţional 
al Ungariei vs. creierele 
tabula rasa

Rectorul UBB, a arătat că 

în contextul în care astăzi 

lumile „se reconstruiesc pe 

criteriul adevărului”, ade-

văr care a ajuns să constea 

în ce crede orice om de cu-

viinţă că este bine sau este 

rău, există pericolul genera-

ţiilor care din lipsă de cu-

noştinţe, pot fi bombardate 

cu orice informaţie: „Recep-

torul de astăzi e mai mult 

ca altădată tabula rasa. Vă 

amintiţi de sloganul „nu acu-

mulare de cunoştinţe, ci 

know how”. Ceea ce creea-

ză un prilej extraordinar, o-

rice lucru pe lumea asta a-

re şi dublu tăiş: generaţii de 

oameni care nemaiavând cu-

noştinţe acumulate în cel 

mai bun computer pe care 

îl avem la ora actuală şi ca-

re este creierul omenesc, pot 

fi bombardaţi cu orice. Da-

că comunicatorul ştie să o 

facă cu inteligenţă”.

„Ungaria e o ţară care îşi 

întăreşte identitatea, sub un 

guvern de dreapta, cu cola-

borări de extremă dreapta, 

dar nu e singura ţară din re-

giune care face asta, o fac 

şi cehii, o fac şi slovacii, şi 

polonezii. Ei folosesc în acest 

moment aspecte care pri-

vesc identitatea Transilva-

niei – ardelenismul şi mo-

dalitatea de a construi o no-

uă ţară pe temeiuri istorice, 

invocându-se existenţa prin-

cipatului autonom al Tran-

silvaniei. Dintre aceste idei 

câteva m-au frapat”, a ară-

tat Ion Aurel Pop.

Ioan Aurel Pop a precizat 

că, spre deosebire de Depar-

tamentul Centenar, înfiinţat 

de Guvernul României, De-

partamentul Trianon 100 a-

re un buget aprobat, iar din 

acest Departament cu sediul 

la Budapesta „fac parte şi 

cetăţeni români”.

Rectorul de la Cluj a ex-

plicat că există o singură so-

luţie pentru a contracara a-

ceste manipulări propagan-

distice: „Toate aceste lucruri, 

pe fondul unei lipse crase 

de cunoştinţe, al unor lec-

turi fragmentare, prind con-

tur. Pentru a putea răspun-

de acestor provocări, e ne-

voie să ne cultivăm cel mai 

important obiect pe care îl 

avem în dotare, şi anume 

creierul omenesc. Pentru as-

ta e nevoie de educaţie se-

rioasă, de grija pentru edu-

caţie pe care noi se pare că 

nu o mai avem”.

Ioan Aurel Pop: Ungaria reîncepe 
propaganda împotriva României
Academia Română şi-a făcut laborator de analiză a „războiului informaţional”. Cum se vede propaganda 
Rusiei şi Ungariei de la Bucureşti, prin ochii rectorului UBB.

Budapesta susține că Ardealul nu e România

• Autonomiile au fundament istoric și ele tre-
buie promovate dincolo de statul naţional, 
dar în afara Ungariei, Ungaria istorică este 
un pământ sfânt, alt slogan care a apărut și 
care trebuie reînviat politic.

• Istoria românilor este o istorie recentă, ro-
mânii fac parte dintre popoarele fără istorie, 
incluse parţial în monarhia habsburgică și 
apoi în dubla monarhuie austro-ungară.

• termenul de valah nu este sinonim cu ter-
menul de român, aspect împrumutat din ne-
cesităţi practice și de statul vecin Serbia.

• Ardealul nu este România, pentru că face 
parte din România de mai puţin de 100 de 
ani, iar din Ungaria a făcut parte de o istorie 
întreagă și legăturile istorice sunt mai puter-
nice cu Ungaria, decât cu România.

• Numele Iancu de Hunedoara este incorect, 
el trebuie numit Ioan, pentru că îl chema 
Ianoș. Absolut fals.

• Sunt voci în cultura românească care cer 
schimbarea imnului de stat. Ele sunt preluate 

și se spune că imnul trebuie schimbat pentru 
că evocă personalităţi străine de cultura 
noastră, de pildă sintagma Mihai, Ștefan, 
Corvine. Corvinii ar trebui scoși din imn, iar 
ei spun că de-aia trebuie schimbat imnul.

• Numele orașului Cluj Napoca: pe baza unei 
poziţii a unui coleg de la București, a apărut în 
Ungaria ideea că Napoca este un termen cea-
ușist, inventat în 1974, și ar trebui eliminat. 
Este o sintagmă cu o vechime de peste 2.000 
de ani, avem izvoare de când era un sat dacic, 
apoi a devenit Napoca, care e cel mai vechi 
municipiu de pe teritoriul României, a fost fă-
cut la începutul domniei lui Adrian și are acte 
în regulă. Ei preiau din arsenalul informaţiilor 
noastre, trunchiate și bine dirijate.

• În fi ne, transilvănenii nu au dorit unirea din 
1918. A fost imediat preluat și tradus în mai 
multe limbi străine, pentru momentul 2018, 
când opinia publică din Germania, din 
Franţa, din statele anglofone să fi e pregătită 
că actul Unirii s-a făcut peste voinţa locuitori-
lor români transilvăneni”.

10 minciuni cu care ungurii vor să ne fure Ardealul
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Viorica Văscu

Mănăstirea clujeană pusă 

sub ocrotirea Sfi ntei 

Cuvioase Elisabeta, făcă-

toarea de minuni, a 

îmbrăcat luni, 24 aprilie 

2017 haine de sărbătoare.

Obştea mănăstirii alături 

de mulţimea de credincioşi şi 

preoţii invitaţi l-au întâmpi-

nat pe Mitropolitul Clujului, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei în curtea aşezământului 

monahal. Pe o scenă amena-

jată în icintă a fost ofi ciată 

Dumnezeiasca Liturghie, răs-

punsurile liturgice fi ind date 

de un grup de studenţi ai Fa-

cultăţii de Teologie din Cluj-Na-

poca.

Întrucât în această zi au 

fost pomeniţi în calendarul 

ortodox, pe lângă Cuvioasa 

Elisabeta, Sfi nţii Ierarhi Măr-

turisitori Ilie Iorest, Sava 

Brancovici şi Iosif din Mara-

mureş, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei şi-a întemeiat 

cuvântul de învăţătură pe un 

citat din Epistola Sfântului 

Apostol Iuda, capitolul 1 ver-

setul 3: Iubiţilor, punând toa-

tă râvna să vă scriu despre 

mântuirea cea de obşte, sim-

ţit-am nevoie să vă scriu şi 

să vă îndemn ca să luptaţi 

pentru credinţa dată sfi nţi-

lor, odată pentru totdeauna. 

După ce a istorisit vieţile şi 

faptele celor patru sfi nţi săr-

bătoriţi astăzi, Părintele Mi-

tropolit i-a îndemnat pe cei 

prezenţi să urmeze exemplul 

acestora şi să păstreze cre-

dinţa cea adevărată, trans-

misă nouă de către Domnul 

Iisus Hristos. Dacă pe vre-

mea lor presiunile veneau 

din partea conducătorilor cal-

vini, mai târziu, pe vremea 

imperiului austro-ungar, tot 

pentru ortodocşii noştrii din 

Transilvania, au venit presi-

unile din partea bisericii ca-

tolice să treacă românii la 

greco-catolicism. Acum zi-

cem noi că Dumnezeu ne-a 

dat libertate absolută, însă 

să fi m în stare să o gestio-

năm, să fi m în stare să păs-

trăm credinţa ortodoxă dată 

sfi nţilor o dată pentru tot-

deauna. Sunt multe ispitele 

şi în vremurile noastre, nu 

neapărat ca în vremea lor.

La fi nalul slujbei părintele 

protosinghel Natanael Zamfi -

rache, duhovnicul mănăstirii, 

a mulţumit Înatpreasfi nţiei sa-

le pentru dragostea părinteas-

că şi purtarea sa de grijă faţă 

de obşte iar în semn de recu-

noştiinţă i-a dăruit o icoană 

cu Maica Domnului Gheron-

tisa din Muntele Athos.

Slujbele speciale în cinstea 

ocrotitoarei au început la mă-

năstirea din cartierul clujean 

Buna Ziua încă din ajunul 

praznicului, când a fost ofi ci-

ată slujba privegherii, iar di-

mineaţă a fost citit acatistul 

Sfi ntei Cuvioase Elisabeta şi 

s-a ofi ciat sfi nţirea cea mică 

a apei.

ÎPS Andrei: „Sfi ntei Cuvi-

oase Elisabeta i-a fost dăruit 

darul facerii de minuni tămă-

duind mulţi bolnavi”

Mânăstirea a fost înfi inţa-

tă de Episcopul Nicolae Ivan 

în anul 1934 la propunerea 

Societăţii Ortodoxe a Femei-

lor Române, primind hramul 

Sfi ntei Cuvioase Elisabeta. 

Despre viaţa sfi ntei sunt pu-

ţine dovezi scrise însă câteva 

cuvinte le-a spus credincioşi-

lor Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei: Sfânta Cuvioasa noas-

tră Elisabeta a trăit în Bizanţ 

în veacul al IX-lea iar din sur-

se istorice afl ăm că a trăit o 

viaţă plăcută Lui Dumnezeu, 

fi ind o mare ascetă, iar dato-

rită acestui fapt Dumnezeu 

i-a dat darul facerii de bine, 

a adunat o obşte de maici şi 

le-a devenit stareţă dar nu şi-a 

abandonat stilul de viaţă aus-

ter, postea mult, se ruga mult 

şi priveghea mult. Tocmai prin 

acestea s-a rmarcat, printr-o 

asceză deosebită iar datorită 

unirii ei sufl eteşti cu Domnul 

Hristos i-a fost dăruit darul 

facerii de minuni tămăduind 

mulţi bolnavi.

Mănăstirea „Sfânta 
Cuvioasă Elisabeta” 
din Cluj, ctitorie a 
Episcopului Nicolae Ivan

Aşezământul monahal a 

funcţionat în clădirea „vechii 

teologii” din str. Avram Ian-

cu nr. 6 punând astfel, baze-

le unui Institut al surorilor 

de caritate care să formeze 

personal pentru aşezăminte-

le fi lantropice ale Bisericii şi 

Statului. Cedarea Ardealului 

de Nord face ca mânăstirea 

să se mute, cu personal şi in-

ventar, la Sibiu în cadrul Ar-

hiepiscopiei Sibiului însă ră-

mânând dependentă canonic 

de Episcopia Clujului. Auto-

rităţile comuniste intervin în 

1949, iar stareţa – Monahia 

Cornelia Ionescu – se refugi-

ază la Mânăstirea de meta-

nie, Pasărea, până când reu-

şeşte să revină la Cluj cu aju-

torul Părintelui Florea Mure-

şan şi să se instaleze în casa 

parohială a Bisericii „Sfânta 

Treime” în anul 1952. Din ne-

fericire, în acelaşi an, părin-

tele Florea este arestat, mai-

cile se risipesc, doar stareţa 

Cornelia rămâne ca paracli-

sieră a „bisericii din Deal”. 

La iniţiativa ÎPS. Arhiepiscop 

şi Mitropolit Andrei, mânăs-

tirea a fost reînfi inţată în anul 

2011 pe strada Arţarului nr. 

7-11 iar noua obşte monaha-

lă s-a aşezat la 24 aprilie 2012, 

stareţă fi ind Monahia Maria 

Asaftei.

Hramul mănăstirii 
clujene „Sfânta 
Cuvioasă Elisabeta”

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Bartolomeu ANANIA

Pentru că suntem în 

Duminica Mironosiţelor, 

eu aş spune ceva. 

„Mironosiţă” înseamnă 

„purtătoare de miruri”, 

iar sfi ntele femei au fost 

numite astfel pentru fap-

tul că în acea Duminică, 

dis-de-dimineaţă, s’au dus 

de la mormântul lui Iisus 

să aprindă mirodenii şi să 

tămâieze mortul. Ele 

făceau asta din datorie şi 

iubire fată de Capul fami-

liei lor duhovniceşti.

Dar nu tot aşa se întâmplă 

şi în zilele noastre? O familie 

îi cuprinde nu numai pe cei 

vii, ci pe cei vii laolaltă cu cei 

morţi – aşa cum Biserica lup-

tătoare (cea de pe pământ) şi 

Biserica triumfătoare (cea din 

ceruri) alcătuiesc o singură 

Biserică. Moartea îi desparte 

pe membrii unei familii, dar 

credinţa şi obârşia comună îi 

uneşte. în Vechiul Testament 

există o expresie foarte fru-

moasă, care e folosită de foar-

te multe ori în legătură cu 

moartea unui cap de familie: 

„Şi Iacob și-a dat sufl area 
cea din urmă şi s’a adăugat 
la poporul său”. Sau, în va-

riantă: „Şi a adormit David 
laolaltă cu părinţii săi şi a 
fost îngropat”. La slujbele 

noastre, când preotul pome-

neşte numele unui mort, în-

dată adaugă: „ ... împreună 

cu tot neamul lui cel ador-

mit”; aceasta înseamnă, de 

fapt, solidaritatea dintre ge-

neraţii, legătura celor vii cu 

propria lor istorie şi inserţia 

istoriei în eternitate.

Ei bine, femeile sunt cele 

care-şi asumă acest rol şi a-

ceastă responsabilitate în fa-

milia creştină. Sfi ntele femei 

mironosiţe sunt premergătoa-

rele celor ce, de-a lungul vea-

curilor, merg cu regularitate în 

cimitir, plivesc mormântul, îm-

prospătează fl orile, îndreaptă 

crucea, aprind lumânări şi tă-

mâie, împart pomană, şoptesc 

o rugăciune şi varsă o lacrimă 

pe amintirea celor de dincolo. 

Ele sunt acelea care ne între-

ţin legătura cu morţii noştri. 

Lăsaţi mormintele pe seama 

bărbatului, lăsaţi-le pe seama 

fundaţiilor culturale, şi le veţi 

găsi năpădite de buruieni şi 

pustiu! Alungaţi femeile din 

cimitire şi vor pieri potecile 

dintre cele două lumi! Un ci-

mitir e mai mult decât o gră-

dină a mormintelor frumoase; 

el e vatra pururea fi erbinte prin 

lacrimile femeilor care plâng 

la căpătâiul morţilor şi care îi 

păstrează vii în amintirea noas-

tră, dar şi în aceea a lui Dum-

nezeu. De aceea le aduc astăzi 

un omagiu, de aici, de pe acest 

amvon, lor, mamelor, surori-

lor şi fi icelor noastre, tuturor 

celor care ţin şi întreţin trează 

fl acăra sentimentului de fami-

lie universală.

Aş încheia printr’o amin-

tire personală. Cu ani în ur-

mă, ca pensionar, mă retrăse-

sem la Văratec, marea mănăs-

tire de călugăriţe din Moldo-

va, unde l-am cunoscut pe pă-

rintele Vartolomeu Dolhan, 

unul din cei trei duhovnici ai 

locului, om greu încercat prin 

temniţele comuniste, venera-

bil bătrân cu chip frumos, în-

cuviinţat, cu o barbă albă, 

mătăsoasă, luminată de un 

surâs paradisiac. La o vreme, 

s’a îmbolnăvit şi s’a adăugat 

la obştea duhovnicilor ador-

miţi. În cea de a treia zi de 

Crăciun, după slujbă, m’am 

îndreptat spre cimitirul mă-

năstirii, ca să stau de vorbă 

cu câţiva prieteni, tăcuţi sub 

zăpadă. Apropiindu-mă de 

poartă, am auzit o cântare de 

voci feminine, lină, luminoa-

să şi caldă, dar a cărei melo-

die nu avea nimic din undu-

irile unei jelanii. Atunci m’am 

apropiat mai mult, cu ferea-

lă, ca să nu tulbur nimic din 

ceea ce părea foarte intim, şi 

am văzut ceva care m’a îndu-

ioşat până la lacrimi: o ceată 

de surori veniseră la părinte-

le Dolhan, duhovnicul lor, şi-i 

cântau colinde; îi cântau ca 

şi cum ar fi  fost viu: „O, ce 

veste minunată...”. Şi mi-am 

zis: Atunci, lângă Ierusalim, 

femeile mironosiţe îşi tângu-

iau mortul; cele de acum, la 

Văratec, îi cântă colinde.

Binecuvântat fi e astfel su-

fl etul femeii, cel ce poartă 

într’însul minunea lacrimei 

care devine lumină!

Mironosiţele, adevăratele 
femei creştine

Alexandra Andereş

În perioada 18-22 aprilie la 

Cluj-Napoca s-a desfăşurat 

cea mai importantă compe-

tiţie destinată elevilor din 

învăţământul teologic voca-

ţional, Olimpiada Naţională 

de Religie pentru 

Seminariile şi Liceele 

Teologice Ortodoxe.

Gazda evenimentului a fost 

Facultatea de Teologie Ortodo-

xă în colaborare cu Arhiepisco-

pia Vadului, Feleacului şi Clu-

jului, Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean Cluj şi Seminarul Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca.

Deschiderea a avut loc în 

seara zilei de 19 aprilie, la ora 

18, în capela Facultăţii de Te-

ologie cu binecuvântarea şi în 

prezenţa Înaltpreasfi nţitului 

Arhiepiscop şi Mitropolit An-

drei. Acestuia i s-au adăugat 

ofi cialităţi din Ministerul Edu-

caţiei Naţionale reprezentanţi 

aiInspectoratului Şcolar Jude-

ţean şi ai instituţiilor de pro-

fi l, dl.conf.univ.dr.Vasile Ti-

miş, inspectorul general pen-

tru disciplina Religie, dna.Ma-

riana Pop, inspectorul şcolar 

generaladjunct , PC Pr.Prof.

dr.Vasile Stanciu, decanul Fa-

cultăţii de Teologie, PC Pr.Prof.

Marian Sidon, inspectorul de 

Religie al judeţului Cluj şi PC.Pr.

Lect.Univ.Liviu Vidican-Manci, 

directorul Seminarului Teolo-

gic Ortodox.

După deschiderea ofi cială 

elevii, profesorii însoţitori şi co-

misia au fost invitaţi la o cină 

festivă, de bun venit.

Probele Olimpiadei s-au des-

făşurat în ziua de joi, 20 apri-

lie, de la ora 10.00, când elevii 

au fost testaţi la patru dintre ce-

le mai importante discipline din-

tre cele studiate în şcoală: T.

Dogmatică, Noul Testament, Ve-

chiul Testament şi Istoria Bise-

ricii Ortodoxe Române.

Comisia de Organizare a 

căutat ca elevii şi profesorii 

să găsească şi bucuria pe ca-

re o rezervă judeţul Cluj, aşa 

încât, după desfăşurarea pro-

bei de examen, participanţii 

au avut parte de mai mult sur-

prize. Joi le-a fost prezentat 

Clujul istoric şi modern prin 

vizitarea celor mai importan-

te obiective turistice ale ora-

şului, iar vineri, cu ocazia săr-

bătorii Izvorului Tămăduirii, 

au participat la Sfânta Litur-

ghie la Mănăstirea Mihai Vo-

dă din Turda, iar apoi au vi-

zitat celebra Salină din Tur-

da. Comisia Centrală a parti-

cipat la Sfânta Liturghie la Mă-

năstirea Nicula.

În Aula Facultăţii de Teolo-

gie Ortodoxă din Cluj-Napoca, 

de la ora 09.00, s-a desfăşurat 

festivitatea de premiere, în pre-

zenţa Înaltpreasfi nţitului Arhi-

episcop şi Mitropolit Andrei şi 

închiderea ofi cială a Olimpia-

dei. În debutul festivităţii au 

încântat auzul elevi olimpici 

ai Colegiului de Muzică Sigis-

mund Toduţă din Cluj-Napo-

ca, care au interpretat atât vo-

cal cât şi instrumental parti-

turi din arii celebre.

Au fost înmânate apoi celor 

mai harnici, mai râvnitori şi mai 

inspiraţi elevi premiile. În total 

MEN. a acordat 29 de premii şi 

menţiuni la care Arhiepiscopia 

Ortodoxă a Vadului, feleacului 

şi Clujului a mai adăugat 16 pre-

mii speciale. Pe lângă diplome 

şi aprecierea celor prezenţi, prin 

purtarea de grijă a ÎPS Andrei, 

fi ecare elev premiant a primit o 

sumă consistentă de bani( pre-

miul I 500 lei, premiul II 300 lei, 

premiul III 200 lei, menţiune 

150 lei iar premiul special 100 

lei). Au fost prezenţi membrii 

Comisiei Centrale, conducătorii 

Şcolilor Teologice Clujene, re-

prezentanţi ai ISJ Cluj şi alţi in-

vitaţi speciali.

Festivitatea de premiere a elevilor 
participanţi la Olimpiada Naţională 
a Seminariilor Teologice de la Cluj-Napoca
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PUBLICITATE

CONVOCATOR

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII „AGROMEC APAHIDA“ S.A.
Nr. 1/26.04.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor s-a întrunit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată și actualizată, și cu prevederile 
actului constitutiv al societăţii.

La Adunarea Generală Extraordinară statutar și legal convocată participă acţionarii reprezentând 
85,0738% din capitalul social și din drepturile de vot, și anume IKON IDEEA S.R.L., cu sediul 
social în comună Apahida, sat Apahida, str. Libertăţii, nr. 59-61, jud. Cluj, înregistrată la ORCT 
Cluj sub nr. J12/1427/2016, CIF RO 16676425, reprezentată legal de administrator Dreptate 
Ioan Cristian, care deţine 809.326 acţiuni reprezentând 85,0738% din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este statutar și legal constituită, fi ind 
prezenţi acţionarii reprezentând 85,0738% din capitalul social, și se pot lua decizii.

Acţionarii Agromec Apahida S.A., conform ordinii de zi, au supus dezbaterii și cu 
majoritatea absolută au hotărât următoarele:

1. Aprobarea instituirii garanţiilor ipotecare asupra imobilului afl at în proprietatea 
AGROMEC APAHIDA S.A., situat în localitatea Apahida, str. Libertăţii nr. 59-61, judeţul 
Cluj, înscris în Cartea Financiară 51532 a localităţii Apahida (Nr. CF vechi 2107), compus 
din: – teren intravilan în suprafaţa de 12.378 mp, sub A1, nr. cad. 737, și – construcţii 
sub A1.1, nr. cad. 737-C1, sub A1.2, nr. cad. 737-C2, sub A1.3, nr. cad. 737-C3, sub A1.4, 
nr. cad. 737-C4, sub A1.5, nr. cad. 737-C5, sub A1.6, nr. cad. 737-C6, sub A1.7, nr. cad. 
737-C7, sub A1.8, nr. cad. 737-C8, sub A1.9, nr. cad. 737-C9, pentru garantarea creditelor:

-  În suma de 850.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume la data plăţii, pe o 
durată de 5 ani, Plafon de scrisori de garanţie bancară, acordată societăţii Ikon Ideea 
S.R.L., cu sediul în localitatea Apahida, str. Libertăţii, nr. 59-61, jud. Cluj, CIF 
RO16676425, J12/1427/2016, de la Banca Transilvania, conform contractului de 
credit nr. 28716/20.09.2016 și a actelor adiţionale ulterioare.

-  În suma de 450.000 lei, pe o durată de 12 luni, linie de credit, acordată societăţii 
Ikon Ideea S.R.L., cu sediul în localitatea Apahida, str. Libertăţii, nr. 59-61, jud. Cluj, 
CIF RO16676425, J12/1427/2016, de la Banca Transilvania, conform contractului 
de credit nr. 5816/08.03.2016 și a actelor adiţionale ulterioare.

-  Plafon de credite pe termen scurt în suma de 250.000 lei, pe o perioadă de 12 luni 
acordată societăţii Ikon Ideea Srl, cu sediul în localitatea Apahida, str. Libertăţii, nr. 
59-61, jud. Cluj, CIF RO16676425, J12/1427/2016, de la Banca Transilvania

În vederea încheierii actelor sus menţionate se împuternicește administratorul unic 
PRODAN VIOREL CRISTIAN, CNP 1750211120661, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Wolfgang 
Ghethe nr.14, apt.6, identifi cat cu CI seria KX nr. 713690, eliberat de SPCLEP în data de 
17.12.2009, să semneze în numele și pe seama Societăţii: (i) Contractul de credit și/sau 
Contractele de ipotecă; (ii) orice act adiţional la Contractul de credit sau orice act adiţional 
la Contractele de ipotecă mobiliara/imobiliară; (ii) orice contract nou de ipotecă mobiliara/
imobiliară (se va alege după caz). În vederea aducerii la îndeplinire a celor dispuse prin 
prezenta hotărâre, dl. PRODAN VIOREL CRISTIAN va reprezenta societatea oriunde va fi  
necesar, incluzând dar fără a se limita, la biroul notarului public, la Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare, la Banca Transilvania S.A., va prezenta actele/documentele 
necesare, va îndeplini formalităţile legale și va semna, semnătura sa fi ind pe deplin 
opozabila societăţii AGROMEC APAHIDA S.A.

2. Aprobarea evaluării patrimoniului Agromec Apahida S.A. la data de 31.12.2016, 
efectuată de la Societatea Napoca Business S.R.L., conform prevederilor legale, pentru 
depunerea la Primăria Apahida în vederea calculării impozitelor pe clădirile din patrimoniu.

3. Respingerea punctului 3 de pe ordinea de zi, referitor la adoptarea actului constitutiv 
actualizat, având în vedere că alegerea administratorului unic și a cenzorilor societăţii se 
va amâna pentru o dată ulterioară, deoarece mandatele persoanelor care deţin în prezent 
aceste funcţii expira abia în data de 06.11.2017.

Prezenţa hotărâre s-a redactat azi, 26.04.2017, la sediul societăţii din Apahida, în 3 
exemplare.

IKON IDEEA S.R.L.     AGROMEC APAHIDA S.A.
Prin administrator     prin administrator unic

PUBLICITATE

CONVOCATOR

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII „AGROMEC APAHIDA“ S.A.
Nr. 1/26.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor s-a întrunit în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată și actualizată, și cu prevederile actului 
constitutiv al societăţii.

La Adunarea Generală Ordinara statutar și legal convocată participă acţionarii reprezentând 
85,0738% din capitalul social și din drepturile de vot, și anume IKON IDEEA S.R.L., cu sediul 
social în comună Apahida, sat Apahida, str. Libertăţii, nr. 59-61, jud. Cluj, înregistrată la 
ORCT Cluj sub nr. J12/1427/2016, CIF RO 16676425, reprezentată legal de administrator 
Dreptate Ioan Cristian, care deţine 809.326 acţiuni reprezentând 85,0738% din capitalul 
social.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este statutar și legal constituită, fi ind 
prezenţi acţionarii reprezentând 85,0738% din capitalul social, și se pot lua decizii.

Acţionarii Agromec Apahida S.A., conform ordinii de zi, au supus dezbaterii și cu 
majoritatea absolută au hotărât următoarele:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru anul 2016 pe baza rapoartelor prezentate de 
administratorul unic și de comisia de cenzori.

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul economico-fi nanciar 
următor (anul 2017).

3. Respingerea punctelor 3 şi 4 de pe ordinea de zi, referitoare la alegerea 
administratorului unic și a cenzorilor societăţii, având în vedere că mandatele persoanelor 
care deţin în prezent aceste funcţii expira abia în data de 06.11.2017.

Prezenta hotărâre s-a redactat azi, 26.04.2017, la sediul societăţii din Apahida, în 3 
exemplare.

IKON IDEEA S.R.L.    AGROMEC APAHIDA S.A.
Prin administrator     prin administrator unic

PUBLICITATE

Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 29 Aprilie 2017

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

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

¤ Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
¤ Centru – zona Sala Sporturilor
¤ Cartierul Zorilor – intersecţia străzilor Gheorghe Dima și Pasteur
La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate de un angajat al societăţii în 

intervalul orar 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);

Campania următoare va avea loc in data de 27.05.2017. 

Peste tot auzim de diete 

sănătoase, regimuri de slă-

bit, sfaturi de nutriţie, 

detoxifi ere, suplimente 

minune, cure de slăbire 

etc. Suntem bombardaţi de 

informaţii şi de multe ori 

nu ştim ce să alegem, care 

sunt informaţiile care 

merită ascultate şi aplicate.

Primul lucru ar fi i ca infor-

maţia să fi e dintr-o sursă sigu-

ră de la specialişti în domeniu, 

indiferent dacă citim un articol 

în revista sau pe un site.

Schimbarea stilului de via-

ţă nu este alb sau negru. Poa-

te cea ce funcţionează pentru 

unii ar face mai mult rău pen-

tru alţii. Depinde de o serie 

de factori cum ar fi i: sexul, 

masa grasă, masa musculară, 

grăsimea viscerală, rata me-

tabolismului bazal, vârsta, lo-

cul de muncă, activităţile fi -

zice sau lipsa acestora, punc-

tul de pornire, dorinţa şi per-

severenţa fi ecăruia, dacă exis-

ta una sau mai multe proble-

me patologice.

Un regim echilibrat sau aşa 

numitul stil de viaţă sănătos nu 

ar trebui să sune doar despre 

restricţii şi despre ce nu avem 

voie să mâncăm. Alimentaţia 

sănătoasă este mult mai mult 

decât atât. Este important când, 

cât, procesul de preparare etc.

Însă sunt unele trucuri şi 

reguli care se pot aplica la ma-

joritatea persoanelor care do-

resc să îşi îmbunătăţească ali-

mentaţia.

Primul şi cel mai impor-

tant lucru când dorim să 

schimbăm stilul de viaţă este 

hidratarea corectă.

Cel puţin 2- 2,5 litrii de lichi-

de: apa minerală sau plată, cea-

iurile neîndulcite, supele uşoa-

re, sucurile de fructe sunt lichi-

dele recomandate. Cafeau şi aco-

olul sunt diuretice.

Mesele trebuie să fi e dese, 

dar totuşi să lăsăm 2,5-3 ore în-

tre mese. Ultima masă să fi e cu 

3 ore înainte de culcare.

Când mâncăm să încercăm 

să ne concentrăm pe mâncare, 

să nu stăm cu telefonul în mâ-

na sau în faţă la televizor, ast-

fel putem să observăm când a-

pare senzaţia de saţietate. Să în-

cercăm să mâncăm încet şi să 

mestecăm sufi cient mâncarea.

La baza piramidei alimen-

tare sănătoase sunt carbohi-

draţii. Ar trebui să alegem va-

riante mai sănătoase de car-

bohidraţi, cum ar fi i pâinea in-

tegrală, paste din făină inte-

grală, orezul brun, făina de 

ovâz, quinoa, ovâz, mei etc.

Legumele sunt alimente in-

dispensalibe în dieta de zi cu 

zi. Este important să consumăm 

cât mai multe legume sezonie-

re, de la crescători locali.

Fructele de preferat să fi e 

consumate ca gustare între 

mese, nu ca şi desert. De evi-

tat seara.

Carnea şi produsele din car-

ne au o importanţă deosebită 

în dieta noastră. Carnea albă 

de preferat să fi e consumată 

de mai multe ori pe săptămâ-

nă. Carnea roşie 1, 2 x pe săp-

tămână, vită sau mânzat, porc. 

Mezelurile întotdeauna de ca-

liate superioară, din surse si-

gure, creşcători locali din ani-

male sănătoase.

Lactatele ajută la menţine-

rea fl orei microbine din intes-

tine şi sunt o sursa excelenta 

de Ca. Sunt binevenite lacta-

tele cum ar fi i iaurtul, sana, 

kefi r, ayran, brânză de vacă, 

cottage cheeseul etc.

În vârful piramidei stau za-

harurile rafi nate si chipsurile, 

deserturile cu conţinut ridicat 

de zahăr şi grăsimi.

Cel mai important este să 

putem combina alimentele şi 

să alegem ce este mai bun pen-

tru organismul nostru. Nimic 

nu este interzis dacă este con-

sumat cu măsură şi interval 

orar corect.

Mişcarea şi odihna sunt 

esenţiale într-un stil de viaţă 

sănătos.

70 % dieta şi 30 % miscare 

pentru succes!

Nagy Bea Dietetician, 
Specialist în Nutriţie 
clinică şi comunitară

Ghid de nutriţie pentru începători
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu garaj, grădină, în 
Dej. Pentru informaţi suplimenta-
re sunaţi la 0720-005916. (6.7)

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

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

TERENURI

¤ P.F. vând teren în comuna Tu-
reni, jud. Cluj, 11600 mp teren, 
front de 2,8 m pe 444 m, în zonă 
liniștită, se vinde parcelat (1000 
pm-2000 mp), pentru construcţii 
case, cabane. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0740-981510. (6.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în supr. 
de 1400 mp, cu pomi fructifi eri și 
teren pentru grădinărit, zonă fru-
moasă, liniștită, drum asfaltat, 
front 19 m, în loc. Mera, la 13 km 
de Cluj. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0740-312851. (6.9)

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

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

¤ 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 în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

¤ Vând teren agricol, suprafaţa 
20.000 mp (2 hectare) în Jucu de 
Sus – Molitură. Terenul este com-
pact, situat la 100 metri de utili-
tăţi, lânga drumul comunal asfal-
tat. Preţ: 3 Euro/mp. Tel. 
0740-615547.

SCHIMBURI

¤ Schimb casă cu garaj, grădină, 
în Dej. Informaţi suplimentare la 
tel. 0720-005916. (6.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1000 lei/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (4.9)

¤ Închiriez garaj pe str. Dorobanţilor 
pentru autoturism. Informaţii supli-
mentare la tel. 0753-902739. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ ANGAJĂM conducător auto, 
cat.B, cunoscător de lb. engle-
ză, franceză, germană. C.V. se 
trimit la office@romania-
shuttle.com. (5.5)

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(12.12*)

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

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

¤ Caut 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.

SERVICII

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii 
la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469. (2.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (6.7)

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

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 

internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

¤ Executăm la comandă, mobi-
lier personalizat, din pal mela-
minat, cu montaj la domiciliu. 
Sunaţi la tel. 0740-807646.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând vase inox ”Zepter”, originali, 
cu termostat, două seturi a câte 20 
de piese, în ambalaje originale, preţ 
350 euro/set, negociabili. Informaţii 
la tel. 0744-479172. (6.7)

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

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

ELECTRO

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (6.7)

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (6.7)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând reviste de modă pentru 
croșetat și diferite materiale 
pentru croșetat, preţ negociabil. 
Informaţii supimentare la 
0264-590688, seara. (6.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf „Toshiba”, în stare 
bună de funcţionare. Informaţii și 
relaţii la tel. la 0744-605935. (6.7)

DIVERSE

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

CUMPĂR puncte 
A.N.R.P.

Tel. 0740-876436. 
(68.75)

¤ Vând pian vienez cu coardă 
scurtă, recent acordat. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. la 
0744-605935. (5.7)

¤ Vând harpon aer comprimat 
subacvatic, două genţi de damă, 

una de culoare neagră și una al-
bă. Informaţii suplimentare la tel. 
0744-282885. (6.7)

¤ Vând diferite sticle, borcane, 
preţ negociabil. Sunaţi la telefon 
0264-590688, seara. (5.7)

CAUCIUCURI noi 
şi second-hand 

pentru utilaje agricole 
și industriale. 

Asigurăm garanţie 
și livrare! Telefon: 

0758-400500 (11.12*)

¤ Vând mașină de scris mecanică, 
în stare foarte bună, preţ 150 
RON. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (5.7)

¤ Vând pantofi , sandale, în stare 
foarte bună, nr. 37-38, preţ ne-
gociabil. Inf. la telefon 
0264-590688, seara. (6.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal 
Dej, cu sediul în loc. Dej, str. M. 
Eminescu, nr. 2, vinde la licitație 
publică în data de 17.05.2017, 
ora 10.00, bunuri mobile con-
stând în: 1. Sistem supraveghe-
re, Sistem securitate, Cărucior 
transport marfă, Rastel uscare 
covoare, Centrală + Instalație, 
Pompă de apă caldă 200 Bar, 
Construit fosă septică, Laptop 
gaming Asus G551, Confecționat 
gard, Mobilier scaune și Mese, 
Laptop Lap 5Z33EA HP, Samsung 
Galaxy, Kit camere supraveghe-
re, VW Caddy, Autoturism Dacia 
Solenza, Autoutilitară Benz Mer-
cedes Vito, Autoutilitară Fiat 
Doblo, Autoutilitară Nissan Ku-
bistar, Autoutilitară Volkswagen, 
bunurile sunt proprietatea debi-
torului SC Parafarma Med Tra-
ding SRL, cu domiciliul fi scal în 
loc. Dej, str. Înfrățirii, nr. 9, ap. 
11, jud. Cluj. 2. Echipament sală 
de muls, bunurile sunt proprieta-
tea debitorului SC Autoservice M 
Caseiu SRL, cu sediul fi scal în loc. 
Dej, str. Sălciilor, nr. 2, ap., jud. 
Cluj. 3. Suport scule de tinichige-
rie, bunurile sunt proprietatea 
debitorului SC Auto Gromar Ser-
vice SRL, cu sediul fi scal în loc. 
Dej, str. Bistriței, nr. FN, ap., jud. 
Cluj. Informații suplimentare pot 
fi  obținute la sediul Serviciul Fis-
cal Municipal Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, camera 28, telefon 
0264.216230, int. 132 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - Info ANAF - 
anunțuri - vânzarea prin licitație 
a bunurilor sechestrate - Structu-
ra DGRFP Cluj.

CITAŢIE

¤ Numitul BĂDOCAN IOAN este 
citat la Judecătoria Dej, în data 
de 16.05.2017, ora 09.30, sala 
19, în calitate de pârât în dosar 
nr. 435/219/2017, în proces cu 
BĂBAN MARIA pentru acţiune în 
constatare. (1.1)

TOP DRINKS

IMPORTATOR AUTORIZAT 
DE BĂUTURI ALCOOLICE

PREŢURI MICI PENTRU EVENIMENTE MARI!

OFERTE SPECIALE ÎN FIECARE ZI!

Adresa:  EROILOR 35 – NON STOP, 
Tel. 0742-402932
 IULIUS MALL (LA PARTER), 
Tel. 0753-758734
 MAGAZIN CENTRAL (LA PARTER), 
Tel. 0753-758857
 G. BARIŢIU, nr.18, 
Tel. 0742-402535

www.topdrinks.ro

LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Poieni cu sediul în localitatea Poieni, nr. 268, 
comuna Poieni, judeţul Cluj, tel. 0264-255010, fax. 
0264-255099, email: ppoieni@yahoo.com, cod poștal 
407470, CUI 5979229, organizează licitaţie publică cu 
strigare, în vederea atriburii contractelor de închiriere 
pentru urmatoarele spaţii si terenuri, localizate în:

1.  localitatea Tranișu, FN, comuna Poieni, judeţul Cluj, 
în suprafaţă de 14 mp, cu destinaţia ”spaţiu comercial”,

2.  localitatea Poieni, depozit curte spate complex, 
comuna Poieni, judeţul Cluj, în suprafaţă de 70 mp, 
cu destinaţia „atelier productie tamplarie”

3.  localitatea Poieni, teren agricol arabil, fost lot scolar, 
comuna Poieni, judeţul Cluj, în suprafaţă de 600mp, 
cu destinaţia „sere productie”

Licitaţia publică va avea loc la sediul Primăriei Poieni, 
localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, judeţul Cluj, 
vineri – 12 mai 2017, ora 12.00.

Informaţii cu privire la programul de desfășurare al 
licitaţiei pentru aceste spaţii, la conţinutul și disponibilitatea 
caietului de sarcini se pot obţine la sediul Primăriei Poieni.

Data limită de depunere a documentelor este 12 mai 
2017, ora 10.00

Persoană de contact: Boca Mihaela: 0733414775.
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CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

www.batrom.ro

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Vrei să lucrezi ca șofer 

în comunitatea europeană? 

Ai experiență pe tir sau ai doar califi care C+E? 

Sună-ne la 0743.161.336 (zona est) sau 
0740.295.418 (zona vest) 

sau scrie-ne pe adresa hr.bucuresti@trota.ro 

și te ajutăm să te alături echipei noastre.

ANUNŢ DE ANGAJARE

RADP Cluj-Napoca
Angajează 

pe perioadă determinată 

muncitori pentru lucrări de vopsitorie/ 
lăcătuşerie la sectorul de indicatoare rutiere

Pachet salarial motivant, tichete de masă, 
decontarea transportului la locul de muncă

Informaţii la tel: 0264 552 666, int. 27

CV-urile se depun la secretariatul RADP, 
situat în Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni nr. 
2, sau pe email, la adresa offi ce@radpcj.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 
Centrul Judeţean Cluj, cu sediul pe Bulevardul  Muncii, nr. 
18, Cluj-Napoca, scoate la concurs o funcţie publică teritorială 
de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, de la Centrul Local Huedin din cadrul APIA – 
Centrul Județean Cluj,  în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 
45/2008:

Condiţii:
Consilier debutant: studii universitare de licenţa absolvite 

cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă, de 
specialitate: Inginerești/ Economice/ Juridice/ Administrație 
publică/ Socio-umane.

Vechime: această funcție publică de consilier debutant 
nu necesită vechime sau experiență.       

Concursul se va desfășura în data de 15.05.2017 – proba 
scrisă (ora 1000) la sediul Centrului Judeţean Cluj, B-dul 
Muncii, nr. 18, Cluj-Napoca.   

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul 
Centrului Judeţean Cluj în termen de 8 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în Monitorul Ofi cial al României, 
partea a-III-a și în presă, respectiv până în data de 05.05.2017 
orele 14.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 0264/456.454.
ANUNŢ

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Noi, Crișan Radu, executor judecătoresc în circuscripţia Curţii 
de Apel Cluj, cu sediul în loc. Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, 
nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, jud. Cluj.

Având în vedere titlul executoriu – Contract de credit nr. 3024 
din data de 16.11.2006, în baza cărora debitorii POP Rodica și 
POP Marin Ioan, ambii cu domiciliul în Zalau – 450099, B-dul 
Mihai Viteazul nr. 39, bl. D4, sc. D, et. 4, ap. 61, Judeţul Sălaj, 
au fost obligaţi să plătească creditoarei SECAPITAL S.a.R.L., prin 
reprezentant S.C. KRUK ROMANIA S.R.L., cu sediul în București, 
Int. Nestorei nr. 1, subsol, parter, 9, 10, 11, Sector 4, suma de 
34.084,83 Lei, sumă compusă din 31.044,33 Lei reprezentând: 
debit principal, dobândă și comision și 3040.50 Lei cheltuieli 
de executare silită,

În temeiul art. 838 alin. 1 din Codul de Procedură Civilă,
Se publică spre cunoștinţă că în ziua de 31.05.2017 ora 

12:00, se va vinde la licitaţie publică (locul vânzării): Cluj-Napoca, 
Calea Dorobantilor nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, Judeţul Cluj la Biroul 
Executorului Judecătoresc Crișan Radu, imobilul:

Apartament, înscris în C.F. nr. 50605-C1-U7 Zalău, cu nr. 
cadastral 4907/61, imobil constând în: apartament cu o 
suptafaţă utilă de 49,89 m.p., compus din 2 camere, bucătărie, 
baie, 2 holuri, 2 cămări, logie, imobil situat în localitatea Zalău 
– 450099, B-dul Mihai Viteazul nr. 39, bl. D4, sc. D, et. 4, ap. 
61, Judeţul Sălaj, proprietatea Pop Marin Ioan şi Pop Rodica.

Imobilul a fost evaluat la preţul de 127.266,00 lei de către 
evaluator ROMPRICE S.R.L., având sediul social în Timişoara, 
str. Silistra, nr. 23, bl. A73, sc. B, et. 3, jud. Timiş, în data de 
04.04.2017, raportul fi ind depus la dosarul execuţional.

Preţul de pornire al licitaţiei este 127.266,00 Lei.
Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului 

să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită 
pentru vânzare.

Potrivit dispozitiilor art. 843 alin. 1 C. pr.civ., persoanele care 
vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună în 
contul de consemnare nr. RO64 BREL 0002 0006 3194 0101 
deschis la Libra Internet Bank SA, cu sediul în Cluj-Napoca str. 
Eroilor nr. 10, judeţul Cluj, la dispoziţia executorului judecătoresc 
până la termenul de vânzare o cauţiune în sumă de 12.727,00 
Lei, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Toţi cei 
care vor să cumpere imobilul se vor prezenta la termenul de 
vânzare, la locul fi xat în acest scop și până la acel termen să 
prezinte oferta de cumpărare, având asupra lor actul de identitate, 
în cazul persoanelor fi zice, respectiv copie după Certifi catul de 
Înregistrare Fiscală și stampilă, în cazul persoanelor juridice.

În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. 2 și alin. 3 C. pr. 
Civ, nu au obligaţia de a depune cauţiune creditorii creditorii 
urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi și titularii 
unui drept de preemţiune.

Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane.
Prezenta publicaţia de Vânzare a fost întocmită în conformitate 

cu dispoziţiile art. 838 C. pr. Civ și s-a afi șat la sediul executorului 
judecătoresc, Judecătoria Zalău, la Primăria Zalău, pe imobilul 
supus vânzării și la locul licitaţiei.

S-a comunicat câte un exemplar creditoarei și debitorilor.
Publicaţiile de Vânzare au fost afi șate la data de 26.04.2017.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă DRAGOŞ 
GIURA, în calitate de lichidator judiciar al Rombela Invest 
SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul în 
Municipiul Dej, Str. NICOLAE IORGA, Nr. 12, Ap. 3, Judet 
Cluj, organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri: Cabina de pulverizare (Wagner/
Pastrata in conditii improprii) – 3825 lei, (2) Compresor 
(nefunctional) – 765 lei, (3) Masina de rindeluit pe 4 fete 
(Sicar Prima 4/Stare buna) – 33745 lei, (4) Pompa de inalta 
presiune cu pistol de vopsire (Wagner/ stare satisfacatoare) 
–765 lei, (5) Presa pentru ramne (Sicar Sode 2/ stare 
satisfacatoare) – 11475 lei, (6) Freze din otel(8 buc, stare 
sastisfacatoare) – 595 lei. Valoarea totală a bunurilor este 
de 51170 lei + TVA. Licitaţia va avea loc în data de 04.05.2017, 
ora 13.00 în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, Etaj I, ap. 
2B, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat + TVA (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 11.05.2017, ora 
13.00, respectiv în data de 18.05.2017, ora 13.00. Informaţii 
suplimentare pe http://giura.ro și la tel 0721414183

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societăţii REMO IMPEX S.R.L. – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vanzarea fondului de comerţ 
REMO IMPEX SRL, fond constituit din bunuri mobile şi 
din bunul imobil, restaurant „Casa Armatei“ situat în 
Mun. Turda, Str. Ion Raţiu, conform caietului de sarcini.

Licitaţia va avea loc în data de 12.04.2017 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 21.04.2017, 
05.05.2017, 19.05.2017.

Preţul de pornire al fondului de comerţ este de 
2.099.695,2 lei + TVA pentru bunurile mobile conform 
dispoziţiilor legale aplicabile la momentul vânzării;

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0264.432.603



SPORTSPORT.
vineri – duminică, 28 – 30 aprilie 2017

Etapă de rugby 
feminin la Iaşi
Stadionul Tepro din Iași progra-
mează vineri, 28 aprilie, cu înce-
pere de la ora 10:00, etapa a II-a 
a Campionatului Naţional de 
Rugby în 7 feminin, programată 
iniţial săptămâna tecută și amâ-
nată din cauza vremii nefavorabi-
le. În competiţia senioarelor se 
vor alinia la start formaţiile CS 
Agronomia, Universitatea Cluj și 
Politehnica Iași, care vor disputa 
câte patru partide în sistem tur-re-
tur. În prima etapă, găzduită de 
Stadionul Arcul de Triumf din 
București pe 8 aprilie, rugbystele 
Clubului Sportiv Universitatea Cluj 
au cedat toate meciurile și au în-
cheiat runda pe ultima poziţie. 
Clasamentul se prezintă astfel: 
Politehnica Iași-10p, CS 
Agronomia-10p, CSU Cluj-4p.

Formaţia de volei 
masculin a pierdut 
la Baia Mare
Sportivii de la secţia de volei a CS 
Universitatea s-au văzut înfrânţi 
pe terenul celor de la Știinţa 
Explorări Baia Mare, scor 3-0 la 
seturi. În meciul din etapa a zecea 
a fazei a doua din Divizia A1 (lo-
curile 7-12), scorul pe cele trei 
părţi a fost următorul: 25-16, 
25-18 și 25-21. Sâmbătă, 29 apri-
lie, voleibaliștii vor disputa ultimul 
meci al stagiunii 2016-2017, în 
compania celor de la VCM LPS 
Piatra Neamţ. Partida va avea loc 
pe terenul echipei noastre, ur-
mând a lua startul la ora 17:00 în 
Sala Sporturilor „Horia Demian”. 
În tur, clujenii s-au impus pe tere-
nul ultimei clasate cu 3 la 1.

Antrenori 
nemulţumiţi
Ultimul meci din etapa 23-a din 
Liga a IV-a dintre Someșul Gilău și 
Unirea Florești s-a terminat la e-
galitate, 1-1. Un rezultat care nu 
ajută pe nici una dintre cele două 
formaţii. Din contră, Someșul bi-
fează al patrulea meci consecutiv 
fără succes. Unirea Florești a fost 
prima formaţie care a deschis sco-
rul prin Zbîncă dintr-o fază fi xă, 
însă nu a fost sufi cient pentru a 
reveni acasă cu cele 3 puncte, 
aceștia fi ind egalaţi înainte de fi -
nal de echipa adversară prin golul 
lui Boldea. În ciuda nenumărate-
lor ocazii la ambele porţii pe par-
cursul ultimelor minute, scorul nu 
s-a modifi cat. Echipa antrenată 
de Rareș Mateș, Someșul Gilău, 
este pe locul 6 în clasament cu 36 
de puncte, în timp ce Unirea 
Florești este clasată pe locul 13 cu 
20 de puncte.  (Raluca Sas)

Vineri începe 
Turneul de Baraj, 
la Cluj-Napoca
Echipa U-BT de Under 18, antre-
nată de Tudor Dumitrescu și 
Andrei Marchiș, începe vineri me-
ciurile din cadrul Turneului de 
Baraj pentru califi carea la Turneul 
Final. Turneul, ce se dispută la 
Cluj-Napoca, are programate trei 
jocuri pentru echipa noastră, du-
pă următorul program: vineri, 28 
aprilie, ora 19.00: U-BT 
Cluj-Napoca – Laguna București, 
sâmbătă, 29 aprilie, ora 17.00: 
Viitorul Cluj-Napoca – U-BT 
Cluj-Napoca, duminică, 30 aprilie, 
ora 12.00: U-BT Cluj-Napoca – 
CSȘ Bega Timișoara. Toate jocuri-
le se dispută la sala de sport a 
Școlii „Ion Agârbiceanu” din carti-
erul Mărăști.

Pe scurt

PUBLICITATE

În meciul cu numărul 4 

dintre cele două fi naliste 

scorul a fost favorabil pen-

tru echipa adversă, care s-a 

impus treptat iar cu greu a 

mai permis clujencelor să 

se repună în joc, mai ales 

în ultimele minute.

Până la pauză, cele două 

echipe erau la o mică diferen-

ţă, jucătoarele de la Sepsi având 

un avantaj de doar 5 goluri du-

pă ce „studentele” au fost ajun-

se din spate din cauza nenumă-

ratelor ratări. Însă, clujencele au 

intrat mult mai bine după pau-

ză reuşind uneori să se distan-

ţeze foarte bine de echipa Sep-

si dar asta nu a fost de ajuns 

pentru a câştiga după 14 ani o 

fi nală pe teren propriu.

Atmosfera în care s-a dis-

putat aceasta fi nală nu a dez-

amăgit aşteptările tehnicianu-

lui de pe banca lui U Cluj, plă-

cut surprins în prima dispută 

care a avut loc miercuri, aces-

ta îşi dorea ca suporterii uni-

versităţii să fi e prezenţi alături 

de echipă şi după înfrângerea 

din prima seară.

La scorul de 70-64 antre-

norul lui Sepsi Sfântu Gheor-

ghe, Zoran Mikes a părăsit te-

renul urmărind meciul din-

spre intrare la vestiar, iar me-

ciul s-a oprit timp de câteva 

minute importante. Întrebat 

ce părere are, Dragan Petrice-

vici a spus că preferă să nu 

comenteze.

Petricevici, antrenorul Uni-

versităţii a mai adăugat: ”E de-

vreme pentru concluzie, tre-

buie sa lăsăm să se calmeze 

spiritele, să ne răcorim puţin, 

concluzii din start.. o echipă 

de caracter, eu le consider pe 

ele învingătoare, un public mi-

nunat, credeam că după me-

ciul de ieri nu o să fi e aşa, ia-

tă Clujul sportiv a demonstrat 

că merită să aibă echipa cam-

pioană şi o să facem pe viitor 

tot posibilul să o avem. Titlul 

nu am luat, dar cele 35 de mi-

nute când a contat doar bas-

chetul noi aveam deja scor de 

2-2 am reuşit să depăşim une-

ori o echipă care înainte de a-

ceasta fi nală a fost favorită din 

absolut toate punctele de ve-

dere, prin numărul de jucătoa-

re, tot.. Uneori însă noi am ju-

cat chiar si mai bine ca ele, 

uneori chiar la egal.. După 

meci le-am spus jucătoarelor 

mele că sunt mândru de ele.”

Principalele marcatoare ale 

partidei au fost Harrison (21 de 

puncte), Butulija (20 de punc-

te) pentru echipa gazdă, iar 

pentru echipa adversă Shegog 

şi Părău (22 puncte).

Sepsi Sf. Gheorghe este cam-

pioană naţională la baschet fe-

minin pentru a doua oară con-

secutiv.  (Raluca Sas)

Universitatea Cluj pierde 
finala de pe teren propriu
Echipa de baschet feminin Universitatea Cluj a fost învinsă în finală, joi, pe teren propriu 
de campioana en-titre, Sepsi Sf. Gheorghe cu un scor dramatic de 76-85.

„Studentele” au încheiat lupta din fi nală pe locul doi

Halterofi lul Gabriel 

Sîncrăian, în vârstă de 28 

de ani, a fost suspendat 8 

ani de către Federaţia 

Internaţional de Haltere 

(IWF) după ce a fost depis-

tat pozitiv la testosteron in 

timpul Jocurilor Olimpice 

de la Rio de Janeiro. 

Conform IWF, suspendarea 

lui Sîncrăian începe din 

data de 12 august 2016 

până în 12 august 2024.

Tribunalul de Arbitraj Spor-

tiv de la Lausanne i-a anulat 

clujeanului şi medalia de bronz 

obţinută la JO de la Rio la ca-

tegoria 85 de kg, cu un total 

de 390 de kg, după 173 de kg 

la stilul smuls şi 217 kg la 

aruncat. Cel mai probabil me-

dalia de bronz a categoriei re-

spective va ajunge la Denis 

Ulanov (Kazahstan), locul 4, 

care a avut la fel ca şi Sîncră-

ian totalul de kg (390) însă 

românul avea o greutate cor-

porală mai mică decât el.

După competiţie Sîncrăian 

a făcut testul antidoping însă 

în 48 de ore părea să nu aibă 

nici o problemă, complicaţiile 

au ajuns abia după o săptă-

mână când a fost chemat pen-

tru Proba B, însă fără să fi e 

comunicat ceva ofi cial despre 

subiect. Datorită acestor sus-

piciuni, halterofi lul Sîncrăian 

a fost privit cu alţi ochi după 

competiţie, drept dovadă este 

faptul că românul nu a bene-

fi ciat de suma pusă în joc, 

42.000 de euro sau de alte pre-

mii din partea autorităţilor din 

Bistriţa, el fi ind legitimat la 

CSM Bistriţa din 1998. Pe lân-

gă partea materială, Sîncrăian 

a fost privat şi de decoraţia din 

partea şefului statului.

Aceasta nu a fost prima is-

pravă a românului din carie-

ra sa, a mai trecut în septem-

brie 2013 printr-un episod 

asemănător când a fost de-

pistat pozitiv cu stanozolol, 

însă nu în timpul partecipă-

rii la un concurs, suspenda-

rea atunci a fost de 2 ani. 

Tocmai din acest motiv, Ga-

briel Sîncrăian riscă suspen-

darea pe viaţă. Totodată, prin-

tre românii suspendaţi pen-

tru doja se enumeră român-

ca Alina-Alexandra Popovici 

(4 ani), Adrian-Grigore Lin-

gurar, Mihai Alexandru Po-

pescu şi Daniel-Florin Vizi-

tiu, până în anul 2019.

Gabriel Sîncrăian, 
suspendat până în 
2024 pentru dopaj
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