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EDUCAŢIE

Cele mai bune şcoli din Cluj 
la Evaluarea Națională
Judeţul Cluj este pe locul II pe ţară după 
mediile obţinute la Evaluarea Naţională 
după Brăila.  Pagina 5

POLITICĂ

Naţionaliştii atacă 
parada gay de la Cluj
Noua Dreaptă a lansat un atac fără prece-
dent, după decizia lui Boc de a autoriza pa-
rada gay, care va avea loc sâmbătă. Pagina 4

POLITICĂ

O nouă alianţă politică 
pe scena românească
Trei partide naţionaliste, Partidul România 
Mare (PRM), Partidul România Unită 
(PRU) şi Noua Dreaptă, au semnat ieri la 
Cluj-Napoca o alianţă politică.  Pagina 4

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro

ACTUALITATE

Val de căldură în următoarele zile. 
Joi, vor fi până la 40 de grade.

IT&C

Un nou atac cibernetic: GoldenEye, 
mai agresiv decât WannaCry

Canicula va pune stăpânire 
pe toată ţara în zilele următoa-
re, meteorologii emiţând, ieri, 
două avertizări care anunţă un 
val de căldură şi disconfort ac-
centuat, mai întâi în Banat, Cri-
şana, sudul Olteniei, sud-vestul 
Munteniei şi local Transilvania, 
apoi în toată ţara.

Câteva judeţe din sud şi 
sud-vest urmând să se afl e joi 
sub cod portocaliu de tempera-
turi ridicate.

Temperaturile maxime se vor 
situa frecvent între 33 şi 36 de 
grade, iar minimele nocturne 
vor fi  de peste 20 de grade.

O a doua avertizare meteo a 
fost emisă pentru joi, când va-

lul de căldură va fi  şi mai ac-
centuat, aproape toată ţara fi -
ind sub cod galben, în timp ce 
cinci judeţe din sud şi sud-vest 
vor fi  sub cod portocaliu.

Conform ANM, în cursul zi-
lei de joi, valul de căldură se va 
intensifi ca şi va cuprinde cea 
mai mare parte a ţării. Discon-
fortul termic va fi  accentuat – 
indicele temperatură-umezeală 
(ITU) va depăşi pe arii relativ 
extinse pragul critic de 80 de u-
nităţi. Se vor înregistra frecvent 
temperaturi maxime de 34...36 
de grade, iar minimele noctur-
ne se vor situa în general peste 
20 de grade, îndeosebi în regi-
unile extracarpatice.

Companii şi instituţii din Ro-
mânia şi din alte ţări din regiu-
ne au fost lovite ieri de o nouă 
ameninţare cibernetică de tip 
ransomware, denumită Golde-
nEye, care criptează datele uti-
lizatorilor şi apoi solicită recom-
pensă, informează Bitdefender.

De altfel, numeroase institu-
ţii şi companii din Ucraina, Ru-
sia, Danemarca şi Spania au fost 
vizate marţi de un atac ciber-
netic masiv, relatează BBC Ne-
ws online şi agenţia Reuters.

Există speculaţii că seria de 
atacuri este similară celei din 
luna mai, când a fost utilizat 
virusul Wannacry, cu efecte la 
nivel global.

Spre deosebire de alte versi-
uni de ransomware, care blo-
chează datele utilizatorilor de 
pe calculatoarele infectate şi 
apoi solicită recompensă pen-
tru a le reda accesul, noua ver-
siune GoldenEye nu le permite 
victimelor să mai folosească dis-
pozitivul infectat, dat fi ind că, 
după ce termină procesul de 
criptare a datelor, forţează cal-
culatorul să se închidă şi îl fa-
ce inutilizabil până la plata re-
compensei de 300 de dolari.

Specialiştii în securitate ciber-
netică recomandă companiilor şi 
cetăţenilor să facă copii ale date-
lor de importanţă strategică pen-
tru a evita pierderea acestora.
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de anvelope în ţară. Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,

email: visatiberiu@gmail.com;

pencofcristina@gmail.com

Averea preotului Pomohaci: 8 apartamente de peste 1,2 mil. euro
De-a lungul ultimilor 15 ani, preotul a vândut şi a cumpărat o grămadă de apartamente în nume personal. Pagina 3

Spectacole de operă 
cu bani luaţi împrumut
Directorul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Florin Estefan, a împrumutat bani de la un prieten 
pentru a pune în scenă un spectacol de balet. Pagina 6

Gilău-Nădăşelu se leagă de Autostrada Transilvania
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat ieri că a 
atribuit companiei italiene Tirrena Scavi contractul pentru finalizarea lucrărilor la nodul 
Gilău şi construirea podului de peste râul Someş, care va face legătura între segmentul 
Gilău-Nădăşelu – finalizat, dar nefolosit – şi restul autostrăzii A3. Pagina 3

Opera din Cluj pune „în piață” două reprezentații inedite
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Se redeschide 
o nouă piaţa volantă
Piaţa volantă din cartierul Gheorgheni va fi  
deschisă pentru clujeni în fi ecare zi de joi, în-
cepând din 29 iunie. Aceasta va funcţiona pe 
strada Unirii (capătul liniei 3), între orele 
15.00 – 19.00. Noua piaţă volantă se adau-
gă celei de pe platoul Sălii Sporturilor ”Horia 
Demian” care se organizează în fi ecare zi de 
sâmbătă, între orele 7.00 și 15.00.

Un tânăr a reuşit să dea 
spargeri după spargeri 
în mai multe cartiere
Poliţiștii clujeni au prins un tânâr de 20 de 
ani din judeţul Satu Mare care a dat șase 
spargeri în mai multe cartiere din 
Cluj-Napoca. Acesta a fost reţinut pentru 24 
de ore. La data de 11 februarie 2016, tână-
rul ar fi  sustras mai multe pachete de cafea 

dintr-un complex comercial, din cartierul 
Gheorgheni, în valoare de circa 100 de lei. 
De asemenea, la data de 14 februarie 2016, 
acesta ar fi  sustras mai multe produse din-
tr-un hypermarket, din cartierul Mărăști, ca-
uzând un prejudiciu de circa 300 de lei. La 
data de 17/18 iulie 2016, tânărul ar fi  pă-
truns prin efracţie într-o anexă situată la sub-
solul unui imobil de pe strada Ţebei, din 
Cluj-Napoca, de unde ar fi  sustras o drujbă și 
alte unelte electrice, cauzând un prejudiciu 
de circa 1.500 de lei. În lunile martie și apri-
lie 2017, cel în cauză ar fi  pătruns în subsolul 
unor imobile situate pe străzile Dâmboviţei 
și București, din Cluj-Napoca, sustrăgând 
mulinete, boxe audio, o drujbă, rotopercutor 
etc., cauzând un prejudiciu total de peste 
3.000 de lei. În noaptea de 31 mai/1 iunie 
2017, tânărul ar fi  pătruns, prin escaladarea 
gardului, într-o locuinţă de pe strada 
Bogdan Vodă, din Cluj-Napoca, de unde ar fi  
sustras mai multe bunuri (bani, parfumuri, 
ceasuri etc.), în valoare de circa 6.000 de lei.

Exerciţiu de simulare 
a inundaţiilor
În perioada 27 – 29 iunie se va desfășura 
exerciţiul de simulare a producerii de inun-
daţii în bazinele hidrografi ce Someșul Mare 
și Someș, aferente judeţelor Bistriţa-Năsăud, 
Cluj și Sălaj. “Scopul acţiunii este verifi carea 
modului de funcţionare a fl uxului informaţi-
onal meteorologic și hidrologic de avertiza-
re-alarmare a populaţiei, a modului de con-
lucrare a structurilor implicate în gestionarea 
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii 
și a modului în care administraţia publică lo-
cală cunoaște procedurile elaborate pentru 
managementul riscului la inundaţii”, potrivit 
unui comunicat al Administraţiei Bazinale de 
Apă Someș-Tisa. În acest sens, pentru înde-
plinirea condiţiilor de desfășurare a exerciţiu-
lui se vor prognoza depășiri ale cotelor de 
pericol la staţiile hidrometrice Nepos din ju-
deţul Bistriţa-Năsăud, Dej din judeţul Cluj și 
Răstoci din judeţul Sălaj.

Pe scurt

Peste 300 de persoane stau 

la coadă zilnic la Serviciul 

de Paşapoarte Cluj pentru 

depunerea cererilor în 

vederea obţinerii documen-

telor de călătorie, majorita-

tea fi ind părinţi cu copii 

care au lăsat această activi-

tate pe ultima sută de 

metri, înaintea concediilor.

Şeful Serviciului Paşapoarte 

Cluj, Melania Ghica, a declarat, 

marţi, că instituţia eliberează 

bonuri de ordine, iar solicitan-

ţii sunt programaţi la o oră es-

timativă să se prezinte pentru 

depunerea actelor.

”În această perioadă, de la 

începutul lunii iunie, primim 

350 – 370 de cereri zilnic, ceea 

ce înseamnă faţă de lunile de la 

începutul anului o triplare a vo-

lumului de activitate. Eliberăm 

bonuri de ordine, iar o persoa-

nă care vine la 8.30 şi îşi ia un 

număr, să spunem, 200, îi vine 

rândul după ora 13 să depună 

cererea. Ca să nu stea afară să 

aştepte, am estimat ora, iar per-

soana respectivă pleacă şi se în-

toarce. Acest număr mare de 

persoane care solicită paşapoar-

te are legătură cu faptul că au 

intrat şi copiii în vacanţă şi es-

te şi perioadă de concedii. Pes-

te 80% din cereri sunt pentru 

paşapoartele copiilor, iar părin-

ţii se trezesc pe ultima sută de 

metri că au nevoie de acest do-

cument. Nici nu ştiu dacă se ui-

tă din timp să vadă dacă au ne-

voie de paşaport pentru copii, 

îşi programează concediul, dar 

la acte nu se prea gândeşte lu-

mea, şi de aceea ajungem la ast-

fel de cozi”, a spus Ghica.

”La noi se pot face şi progra-

mări online care sunt ocupate 

până la sfârşitul lunii august, mai 

ales de către românii din străi-

nătate. Ne aşteptăm în lunile iu-

lie şi august la un număr mai 

mare de solicitări de paşapoar-

te”, a mai spus Melania Ghica.

Aceasta a adăugat că a cres-

cut foarte mult şi numărul ce-

rerilor de eliberare a paşapoar-

telor temporare, pe un an, de-

oarece s-au eliminat taxele efe-

rente acestora.

”Dacă taxa pentru paşapor-

tul temporar era, iniţial, 222 de 

lei, acum este 96 de lei. Avem 

între 100 şi 150 de cereri de pa-

şapoarte temporare zilnic, care 

se eliberează în trei zile lucră-

toare, mai repede nu avem cum”, 

a afi rmat şefa Serviciului de Pa-

şapoarte Cluj.

Un cuplu cu un copil de 5 

ani a stat la coadă, ieri, peste 

două ore pentru a depunere ce-

rerea în vederea eliberării paşa-

portului pentru minor.

”Mergem din 3 iulie în con-

cediu în Turcia. Ne trebuie pa-

şaport pentru cel mic şi îi facem 

unul temporar, pe un an. E drept, 

puteam să ne gândim să venim 

din martie – aprilie să îi facem 

paşaport celui mic dar, ca ro-

mânul, am lăsat totul pe ultima 

sută de metri”, a recunoscut ta-

tăl copilului.

Vremea concediilor. 
Înghesuială la paşapoarte.
Angajaţii Serviciului de Paşapoarte Cluj stau în fiecare zi după program, 
până se procesează toate cererile din cursul zilei.

Zilnic sute de clujeni stau la coadă cu copiii în brațe pentru a-și face pașapoarte
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Un bărbat este acuzat de 

DNA Cluj că a oferit mită 

unui procuror suma de 

20.000 de euro pentru a-şi 

scăpa fratele de închisoare.

Procurorii din cadrul DNA 

Cluj au dispus punerea în miş-

care a acţiunii penale şi reţine-

rea pentru 24 de ore, începând 

cu data de 26 iunie, a inculpa-

tului Gheorghe Tomoiagă, cu 

privire la săvârşirea infracţiu-

nii de dare de mită.

„În cursul lunii iunie 2017, 

inculpatul Tomoiagă Gheorghe 

a oferit, printr-un intermediar, 

unui procuror suma de 20.000 

euro, pentru ca acesta din ur-

mă să îndeplinească atribuţiile 

de serviciu specifi ce funcţiei 

contrar prevederilor legale, în 

scopul favorizării unei persoa-

ne (fratele inculpatului) cerce-

tată pentru săvârşirea unor in-

fracţiuni la regimul silvic. În 

acelaşi context, la data de 26 

iunie, inculpatul a remis efec-

tiv magistratului suma de 3.000 

de euro şi a promis că, în cur-

sul serii, îi va mai înmâna în-

că 2.000 — 3.000 euro, mo-

ment în care s-a procedat la 

constatarea infracţiunii”, se ara-

tă în ordonanţa procurorilor.

DNA Cluj anunţă că în ca-

uză se efectuează acte de ur-

mărire penală şi faţă de alte 

persoane.

Inculpatului Tomoiagă Ghe-

orghe i s-au adus la cunoştin-

ţă calitatea procesuală şi acu-

zaţiile, urmând să fi e prezen-

tat Tribunalului Cluj, cu propu-

nere de arestare preventivă pen-

tru 30 de zile.

Un bărbat din Cluj a încercat 
să mituiască un procuror

Compania Naţională de 

Administrare a 

Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR) a anunţat că a 

atribuit contractul pen-

tru finalizarea lucrărilor 

la Nodul Gilău.

Constructorul italian Tir-

rena Scavi a fost selectat 

pentru finalizarea podului 

peste Someşul Mic de lân-

gă Cluj – Napoca. Acesta va 

lega tronsoanele Gilău – Nă-

dăşelu şi Gilău – Câmpia 

Turzii din Autostrada Tran-

silvania.

„Contractul pentru fina-

lizarea lucrărilor la Nodul 

Gilău şi conexiunea dintre 

Secţiunea 2B cu Subsecţiu-

nea 3A1 (Autostrada Brasov 

– Târgu Mureş – Cluj – Ora-

dea), a fost câştigat de ofer-

tantul Tirrena Scavi Spa Ita-

lia, cu preţul de 25, 9 mili-

oane lei fără TVA (5,7 mili-

oane euro). Semnarea con-

tractului va fi posibilă du-

pă îndeplinirea termenelor 

legale privind formularea 

notificărilor prealabile şi a 

contestaţiilor”, a anunţat 

CNAIR.

Lucrările la acest pod au 

fost amânate mai mulţi ani, 

iar specialiştii estimează că 

lucrările la pod vor dura cir-

ca 10 luni, ceea ce înseam-

nă un termen de finalizare 

cel mai devreme la jumăta-

tea anului 2018.

CNAIR, fosta CNADNR, 

a lansat anul trecut în SEAP 

licitaţia pentru finalizarea 

lucrărilor la Nodul Gilău şi 

conexiunea dintre secţiunea 

A3 Câmpia Turzii – Gilău 

(Cluj Vest) – terminată de 

către Bechtel în 2010, şi sec-

ţiunea Gilău – Nădăşelu. Cu 

toate acestea, lipsa podului 

peste Someş dintre cele do-

uă secţiuni face acum im-

posibilă deschiderea trafi-

cului pe ultima secţiune.

Tronsonul de 8,7 kilome-

tri dintre Gilău şi Nădăşelu, 

din judeţul Cluj, parte a Au-

tostrăzii Transilvania, ar pu-

tea fi terminat până la fina-

lul acestui an, potrivit CNA-

IR, dar el nu este încă legat 

de celălalt tronson, Gi-

lău-Turda. Pentru a putea fi 

folosit, trebuie construit un 

pod peste râul Someş, pro-

iect început de compania 

americană Bechtel şi lăsat 

neterminat.

După ani de amânări, veste 
importantă despre nodul de la Gilău

Susţinătorii lui Cristian 

Pomohaci, acuzat că a 

încercat să corupă sexual 

un minor, au deschis un 

cont pentru donaţii, astfel 

încât acesta să poată bene-

fi cia de asistenţa celor mai 

buni avocaţi, dar mulţi 

dintre enoriaşi nu ştiu că 

preotul ar avea, opt aparta-

mente situate în unele din-

tre cele mai bune zone din 

Cluj. Averea sa este de 

peste 1,2 milioane de euro, 

scrie ziardecluj.ro.

Cristian Pomohaci nu s-a 

mulţumit să cumpere câte 

un apartament într-un imo-

bil, ci există cazuri în care, 

în imobile de lux, a cumpă-

rat câte 3 si 4 apartamente.

Zona 1 – strada Horea 
33, un apartament

Pomohaci deţine de pes-

te 8 ani un apartament în 

imobilul de pe strada Horea 

33. La etajul întâi, aparta-

mentul numărul 12, situat 

în blocul lipit de clădirea 

Facultăţii de Litere este ide-

al pentru a fi închiriat.

Zona 2 – strada Moţilor 
71-73 – 4 apartamente

Preotul suspendat Cristi-

an Pomohaci a achiziţionat 

patru apartamente la nume-

rele 3, 17, 25 şi 33 situate pe 

strada Moţilor 71-73. Imobi-

lul se afl ă la nici 5 minute de 

centrul Clujului, iar pentru 3 

dintre ele Pomohaci a plătit 

în 2008 nu mai puţin de 

480.000 de euro.

Zona 3 – strada 
Pasteur, 3 apartamente

Alte trei proprietăţi situ-

ate într-o zonă ideală pen-

tru închiriere este strada Pas-

teur din cartierul Zorilor. În 

imobilul cu numărul 22-24 

Pomohaci, are în proprieta-

te apartamentele cu nume-

rele 4, 11 respectiv 16.

Cum a fost pedepsit 
Pomohaci

Preotul Cristian Pomo-

haci nu mai poate ţine sluj-

be. În 30 de zile, acesta tre-

buie să demonstreze în fa-

ţa Arhiepiscopiei Ortodoxe 

de Alba Iulia că este nevi-

novat. Pomohaci, acuzat că 

a încercat să corupă sexu-

al un minor, a ajuns luni la 

Arhiepiscopia din Alba Iu-

lia, fiind aplaudat de sute 

de oameni care l-au aştep-

tat cu ochii în lacrimi, con-

vinşi că preotul nu e vino-

vat. declarat luni presei, du-

pă ce Cristian Pomohaci a 

fost audiat în cazul anche-

tei interne privind presupu-

sa faptă de corupere sexu-

ală a unui minor, că aces-

ta nu mai poate ţine sluj-

be. Totodată, Pomohaci a 

negat acuzaţiile care i s-au 

adus.

De cealaltă parte, preotul 

este cercetat de procurorii 

şi poliţiştii din Mureş pen-

tru racolare de minori în 

scopuri sexuale.

„Arată-mi ciocanul”

Arhiepiscopia Ortodoxă 

de Alba Iulia a deschis o an-

chetă în cazul preotului Cris-

tian Pomohaci, care slujeş-

te într-o comună din Mureş, 

acuzat că ar fi încercat să 

corupă sexual un adolescent 

de 17 ani, după ce o presu-

pusă convorbire între ei, ca-

re conţine propuneri inde-

cente, a apărut pe internet.

În înregistrarea convor-

birii, un bărbat care se pre-

supune a fi preotul Cristian 

Pomohaci îi propune unui 

adolescent să-i arate orga-

nul sexual, pe care îl nu-

meşte „ciocan”, şi îi promi-

te că va fi plătit dacă va în-

treţine relaţii sexuale cu el.

De asemenea, potrivit în-

registrării, preotul Pomohaci 

îi spune adolescentului că 

este „fain”, amintindu-i că 

l-a rugat să-i facă cunoştin-

ţă cu „unul”.

Totodată, preotul i-ar fi 

spus tânărului că ar putea 

să „aibă bărbaţi”, dar nu îi 

trebuie, iar între ei doi a fost 

„ceva special”. „Ţi-am mai 

spus o dată şi ai crezut că 

spun o nebunie”, ar fi spus 

Pomohaci.

Preotul îi aminteşte cum 

s-au întâlnit şi i-ar fi spus 

că „a murit” când l-a vă-

zut şi s-ar fi gândit că da-

că nu face cunoştinţă „cu 

băiatul acesta” nu este „bun 

de nimic”.

Ce avere are preotul Cristian Pomohaci: 
8 apartamente de peste 1,2 milioane euro
De-a lungul ultimilor 15 ani, preotul a vândut şi a cumpărat de apartamente în nume personal sau prin interpuşi. 

Mariana Mirea. Are 68 de ani, s-a născut în 
localitatea Carţișoara, judeţul Sibiu, și 
acum domiciliază în Făgăraș, judeţul 
Brașov, acolo unde, potrivit Registrului 
Comerţului, se află sediul social al unor fir-
me deţinute de ea. Doar prin „doamna 

Mariana” se ajunge la „Cristian” și doar 
Mariana Mirea este abilitată să discute 
despre onorariile „artistului”, că e vorba de 
spectacole de muzică religioasă sau popu-
lară. Se spune că ea este interpusul lui 
Pomohaci, scrie ziardecluj.ro.

Mariana Mirea, mâna cu care Pomohaci îşi gestionează 
averea imensă ascunsă

Strada Horea Strada Moților Strada Pasteur
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PUBLICITATE

ANUNŢ

a)  Privind organizarea licitatiei intermediare de vanzare 
masa lemnoasa pe picior cu strigare aferenta anului 
de productie 2017

Organizatorul licitatiei: Primaria Comunei Margau cu sediul 
in localitatea Margau, nr. 204, judetul Cluj, telefon 0371138035, 
fax 0372002986, email primaria.margau@yahoo.com

Data si ora desfasurarii licitatiei: 11.07.2017, ora 11.
Locul desfasurarii licitatiei: sediul Primariei Comunei 

Margau, nr. 204, judetul Cluj.
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare pentru masa 

lemnoasa pe picior.
Licitatia este organizata si se va desfasura conform 

prevederilor Regulamnetului de valorifi care a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat 
prin Hotararea Guvernului nr. 617/2016 .

Data si ora organizarii preselectiei: 05.07.2017, ora 11.
Data si ora – limita pana la care poate fi  depusa 

documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatie: 
04.07.2017, ora 16 la sediul Primariei Comunei Margau.

Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatiei 
si pasul de licitare pentru fi ecare partida sunt afi sate la sediul 
organizatorului si pe situl www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la 
licitatie este de 1051 mc.din care pe natura de produse:

- produse secundare – 370 mc.
si respectiv pe specii si grupe de specii:
-rasinoase – 355 mc.
- foioase – 15 mc.
- produse accidentale – 74 mc.
si respectiv pe specii si grupe de specii:
- rasinoase – 74 mc.
- lucrari de conservare – 607 mc.
si respective pe specii si grupe de specii:
- rasinoase – 607 mc.

Masa lemnoasa pe picior oferita spre vanzare catre 
operatorii economici nu provine din fondul forestier 
proprietate publica certifi cat.

Masa lemnoasa destinata spre vanzare pe picior ramasa 
neadjudecata va face obiectul unei noi licitatii organizate 
de Primaria Comunei Margau.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul 
organizatorului licitatiei incepand cu data de 27.06.2017

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei:
Documentatia integrala privind desfasurarea licitatiei 

si partizile scoase la licitatie se poate obtine de de la sediul 
Primariei Comunei Margu , nr. 204 , judetul Cluj.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa 
organizatorului licitatiei (Primaria Comunei Margau tel: 
0371138035, fax 0372002986).

PUBLICITATE

INVITATIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA 
cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Calea Someseni nr. 
2, judetul Cluj, telefon 0264552666, cod fi scal RO201233, 
prin prezenta invitatie de participare la licitatie aduce la 
cunostinta publica faptul ca in ziua de 06.07.2017, ora 
10.00 organizeaza la sediul RADP Cluj-Napoca, licitatie 
publica deschisa, cu adjudecare la cel mai mare pret oferit( 
calculat conform anexei 1 din regulamentul de pasunat), 
in vederea inchirierii pentru perioada de pasunat aferenta 
anului 2017 a urmatoarelor pajisti afl ate in domeniul 
privat al municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj:

- Tarcea –suprafata de 70 ha.
- Coloncioci- suprafata de 50 ha
- Lombul Mic- suprafata de 32 ha
- Glimee – suprafata de 60 ha

La licitatie pot participa crescatorii de animale care 
indeplinesc conditiile regulamentului de pasunat conform 
Hotararii Consiliului Local al mun. Cluj-Napoca nr. 
668/22.06.2017, au intrat in posesia caietului de sarcini 
si fac dovada ca au constituit garantia de participare.

Pentru Trupul de pasune Glimee cuprins in anexa nr. 5 
a Regulamentului de Pasunat, pasunatul va fi  realizat doar 
de comunitatea locala, cu vite, pentru perioada aferenta 
anului 2017.

Garantia de participare este in cuantum de 300 lei 
pentru fi ecare pasune si se achita, pana la termenul limita 
de depunere a ofertei, la casieria RADP Cluj-Napoca.

Documentatia de inchiriere se poate obtine de la Biroul 
Juridic al RADP Cluj-Napoca, incepand cu data de 
28.06.2017, intre orele 9.00-15.00, dupa achitarea unei 
taxe de 30 lei.

Termenul limita de depunere a documentelor este data 
de 06.07.2017, ora 09.00, acestea fi ind obligatoriu 
prezentate in plicuri sigilate si depuse la secretariatul RADP 
Cluj-Napoca si cu dovada achitarii garantiei de participare.

Deschiderea plicurilor va avea loc in data de 06.07.2017, 
ora 10.00, la sediul RADP Cluj-Napoca, Calea Someseni 
nr. 2, judetul Cluj.

In caz de neajudecare, licitatia se va repeta in ziua de 
13.07.2017, ora 10.00, la aceeasi adresa.

Ziua de sâmbătă se anunţă 

a fi  una fi erbinte şi la pro-

priu şi la fi gurat, după ce 

mai multe partide naţiona-

liste, printre care Noua 

Dreaptă şi Partidul 

România Mare (PRM), au 

lansat un atac fără prece-

dent după decizia lui Emil 

Boc de a autoriza parada 

gay de la Cluj-Napoca.

În câteva zile va începe Fes-

tivalul Cluj Pride care se va în-

cheia pe 1 iulie cu un marş, un-

de comunitatea LGBT şi susţină-

torii ei vor protesta paşnic pen-

tru recunoaşterea drepturilor co-

munităţii LGBT din România. 

Marşul va porni la ora 10 de la 

Podul Garibaldi (zona Sala Poli-

valentă) şi va dura 2 ore. În ace-

eaşi zi, membrii Noua Dreaptă 

vor organiza şi ei un marş, cu 

începere de la ora 13.00 în Pia-

ţa Avram Iancu unde sunt aştep-

tate peste 400 de persoane.

Pentru prima dată 
paradă gay la Cluj

Prezent la Cluj, Tudor Iones-

cu, co-preşedintele Alianţei BI-

NE, din care fac parte Noua 

Dreaptă, PRU şi PRM, s-a dez-

lănţuit după decizia lui Boc de 

a permite acest marş.

„Prin această paradă a homo-

sexualilor de la Cluj-Napoca asis-

tăm la un fenomen extrem de 

îngrijorător şi anume extinderea 

acestor manifestări în afara Ca-

pitalei. Iată că această minorita-

te sexuală doreşte să ne bage pe 

gât căsătorii între persoane de 

acelaşi sex şi adopţii de copii de 

către cupluri de homosexuali a 

luat acum la ochi şi municipiul 

Cluj-Napoca. Este un fapt extrem 

de îngrijorător. Prin această ma-

nifestare, homosexualii nu vor 

decât să provoace în contextul 

pregătirii referendumului pentru 

redefi nirea familiei şi a căsători-

ei. E o manifestare cu caracter 

obscen, vedem nişte bărbaţi ca-

re apar în fuste mini cu ciorapi 

din plasă prin care se vede pă-

rul, rujaţi şi rimelaţi ca la circ. 

Asta e diversitatea de care are 

nevoie Cluj-Napoca? Va aduce 

această manifestare un benefi -

ciu oraşului?”, a spus Ionescu.

Acesta spune că nu vrea ca 

oraşul de pe Someş să devină 

o Sodoma şi Gomora modernă.

„Noi dorim o păstrare a cli-

matului de normalitate şi de 

moralitate publică. Fiecare la 

el în spaţiul intim poate face 

ce vrea, cu cine vrea. Nu ne 

interesează. Dar nu şi în stra-

dă pentru că acolo suntem şi 

noi, sunt şi copiii domnului 

primar Emil Boc care nu vrem 

să vadă asemenea imagini ca-

re îi pot afecta şi infl uenţa pe 

viitor. Nu vrem ca oraşul de pe 

Someş să devină o Sodoma şi 

Gomora modernă. Noi nu tre-

buie să vorbim cu termenii fo-

losiţi de ei, LGBT sau gay. Ei 

sunt homosexuali. Nu vorbim 

de membri ai Academiei Ro-

mâne, vorbim de nişte oameni 

care practic îşi folosesc fundu-

rile pentru altceva, discutăm 

despre nişte perversiuni sexu-

ale”, a mai spus acesta.

Noua Dreaptă, pe baricade

La rândul său, Codrin Goia, 

preşedinte Noua Dreaptă Cluj, 

a precizat că prin acest marş se 

face propagandă homosexuală.

„Suntem creştini, suntem 

naţionalişti şi credem în prin-

cipiile şi valorile acestea. Pe 

acel traseu vor fi  prezenţi co-

pii, familii în parc, Cluj-Na-

poca e un oraş creştin. E de 

acord Boc cu astfel de mani-

festări, să iasă homosexualii 

în faţa copiilor în stradă şi să 

promoveze nişte practici de-

generate sau a cedat în faţa 

corectitudinii politice? Nu 

avem nimic cu ei ca oameni, 

ca minoritate, dar avem o pro-

blemă când ies în stradă, când 

vin şi fac propagandă homo-

sexuală. Aici vorbim de o miş-

care neo-marxistă care pro-

movează imoralităţi, un stil 

de viaţă degenerat. Dacă miş-

carea pentru drepturile homo-

sexualilor are de gând să fa-

că şi alte parade în Cluj noi 

deja suntem pregătiţi şi ori-

unde vor fi  ei, vom fi  şi noi 

să apărăm valorile familiei tra-

diţionale”, a spus Goia.

Diversitate, dar cu respect 
pentru valorile creştine

Alexandru Cordoş, preşedin-

te PRU Cluj, spune că partidele 

naţionaliste acceptă diversitatea 

„care trebuie realizată cu res-

pect faţă de valorile creştine”.

„Noi vrem să organizăm un 

miting pentru normalitate în Pia-

ţa Avram Iancu care e consa-

crată pentru câteva valori lega-

te de identitate, de credinţă, de 

familie. Acceptăm diversitatea, 

dar ea trebuie realizată într-o u-

nitate, cu respectul faţă de va-

lorile tradiţionale şi creştine şi, 

până la urmă, cu respectul faţă 

de noi, de cetăţenii acestei ţări. 

Nu vrem să transmitem mesa-

je politice, vrem să sprijinim so-

cietatea civilă. Am discutat cu 

bisericile şi sper ca semnalul de 

la Cluj să fi e unul de normali-

tate, de toleranţă, dar şi o acţi-

une civică incisivă în faţa aces-

tor demersuri”, a spus Cordoş.

Partidele naţionaliste atacă 
parada gay de la Cluj
Comunitatea LGBT şi Noua Dreaptă organizează câte un marş în Cluj.

Cluj Pride va avea loc în premieră sâmbătă

Trei partide naţionaliste, 

Partidul România Mare 

(PRM), Partidul România 

Unită (PRU) şi Noua 

Dreaptă, au semnat ieri la 

Cluj-Napoca o alianţă poli-

tică, Blocul Identităţii 

Naţionale în Europa 

(BINE), prima care are loc 

în afara Bucureştiului.

Tudor Ionescu, co-preşedin-

tele Alianţei BINE, a declarat 

ieri într-o conferinţă de presă la 

Cluj-Napoca că noua alianţă va 

oferi românilor o alternativă la 

alegerile din 2019 şi 2020.

“Alegerile din decembrie 2016 

nu au adus rezultatul pe care 

noi l-am aşteptat. Nu este un 

secret acest lucru, partidele noas-

tre au rămas în afara forului le-

gislativ. La o analiză profundă 

a acestui rezultat am concluzi-

onat că principalul factor care 

a contribuit la acest insucces 

electoral a fost fragmentarea vo-

tului naţionalist şi prin asta re-

zultatul din decembrie 2016. Du-

pă alegeri, am purtat discuţii în-

tre acele partide relevante din 

sectorul patriotic, Partidul Ro-

mânia Mare, Partidul România 

Unită şi Partidul Noua Dreaptă 

şi am hotărât unifi carea mişcă-

rii naţionaliste din România. Am 

format alianţa politică Blocul 

Identităţii Naţionale în Europa 

(BINE) pentru a oferi români-

lor o alternativă patriotică, iden-

titară, creştină, la alegerile eu-

roparlamentare şi prezidenţiale 

din 2019, respectiv parlamenta-

re şi locale din 2020. Este o pre-

mieră pentru că niciodată în Ro-

mânia ultimelor 150 de ani nu 

a existat o alianţă politică între 

partidele naţionaliste. Clujul e 

un judeţ românesc cu «r» ma-

re, un judeţ creştin cu «c» ma-

re, este un judeţ cu tradiţie. Sunt 

convins că alianţa va reuşi să 

obţină un rezultat bun la ale-

geri”, a declarat Tudor Ionescu, 

co-preşedintele Alianţei BINE.

Clujul este primul judeţ din 

România care a semnat consti-

tuirea alianţei, a declarat, la rân-

dul său, Alexandru Cordoş, pre-

şedintele PRU Cluj.

“E un moment important 

pentru Transilvania, pentru ju-

deţul Cluj, semnarea acestei ali-

anţe politice şi cred că tot ceea 

ce cuprinde acest protocol. Fi-

lialele PRU, PRM şi Noua Dreap-

tă din judeţul Cluj au constitu-

it Alianţa BINE, conducerea la 

nivelul Clujului fi ind asigurată 

de preşedinţii fi lialelor PRU, 

PRM şi Noua Dreaptă în calita-

te de co-preşedinţi. Din cadrul 

birourilor permanente ale celor 

trei formaţiuni vor fi  desemnaţi 

trei reprezentanţi ai fi ecărei struc-

turi care vor asigura conduce-

rea operativă şi coordonarea ac-

ţiunilor Alianţei BINE la nivelul 

judeţului Cluj. Deciziile vor fi  

luate cu unanimitate de voturi”, 

a spus Cordoş.

La Cluj a fost semnată noua alianţă politică BINE
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ADVERTORIAL

Farmec, cel mai impor-

tant producător român de 

cosmetice, relansează 

gama Gerovital Stop 

Acnee într-o variantă 

modernizată şi extinsă. 

Noua gamă conţine 6 pro-

duse inovatoare care 

oferă soluţii specifi ce 

pentru problematica 

tenului acneic.

„Urmărim tendinţele inter-

naţionale, dar în acelaşi timp 

suntem atenţi la ce îşi doresc 

consumatorii noştri. Din acest 

motiv, am relansat gama Ge-

rovital Stop Acnee, o linie de-

ja cunoscută din portofoliul 

brandului, într-o formulă no-

uă şi inovatoare. Ne-am pro-

pus să revenim pe piaţă cu o 

gamă revoluţionară şi ne-am 

asigurat că vom oferi cele mai 

efi ciente şi calitative soluţii. 

Toate produsele au la bază 

principii active specifi ce, iar 

efi cienţa acestora a fost de-

monstrată prin teste derma-

tologice atestate la nivel in-

ternaţional. Inovaţiile conti-

nuă şi la nivelul ambalajelor, 

astfel încât gama Gerovital 

Stop Acnee se poate distinge 

printr-un design modern, ti-

neresc şi proaspăt. Suntem si-

guri că în noua versiune, li-

nia va fi  şi mai apreciată în 

rândul consumatorilor noş-

tri”, a declarat Ioana Borza, 
Director Marketing Farmec.

Noile produse asigură un 

program complet de trata-

ment plecând de la nevoile 

tenului acneic, acţiunea lor 

fi ind complementară. Aces-

tea au în componenţă prin-

cipii active, cunoscute pen-

tru combaterea acneei, prin-

tre care Acidul salicilic, Se-
barylul, Soothex, Silica Si-
lylate şi Acidul glicolic.

Gama Gerovital Stop Ac-

nee a fost concepută sub for-

ma unei scheme de trata-

ment în trei etape şi este 

foarte bine tolerată de toate 

tipurile de piele. Prima eta-

pă a tratamentului prevede 

curăţarea şi purifi carea te-

nului şi se realizează apli-

când Gelul Spumant Purifi -

ant, Masca Film Purifi catoa-

re şi Benzile de curăţare pen-

tru puncte negre. Crema-Gel 

Sebum Control şi Crema Ul-

tra-Activă sunt utilizate în 

etapa următoare, pentru cal-

marea şi matifi erea tenului, 

iar Crema CC Matifi antă mas-

chează şi ultimele imperfec-

ţiuni ale pielii.

Farmec relansează linia de produse 
Gerovital Stop Acnee într-o variantă 
extinsă şi modernizată

Potrivit Ministerului 

Educaţiei, distribuţia pe 

judeţe a mediilor peste 5 

în partea superioară arată 

astfel: Brăila (92,4%), 

Cluj (90%), Bucureşti 

(89,3%), Prahova (87,6%) 

şi Galaţi (85,5%).

Potrivit Inspectoratului Şco-

lar Judeţean (ISJ) Cluj, jude-

ţul a avut 3.942 de elevi pre-

zenţi la probele din cadrul 

examenului de Evaluare Na-

ţională, din care 3.548 de elevi 

au promovat examenul. Au 

fost 21 de medii de 10, în creş-

tere de cinci ori faţă de 2016.

Cele mai bune şcoli

Potrivit unei informări a 

Inspectoratului Şcolar Jude-

ţean (ISJ) Cluj, cele mai bu-

ne şcoli din mediul urban, du-

pă mediile obţinute la Evalu-

area Naţională, sunt: Şcoala 

Gimnazială Elf Cluj-Napoca – 

media 9,56, Colegiul Naţional 

Emil Racoviţă Cluj-Napoca – 

media 9,48 şi Colegiul Naţio-

nal Mihai Viteazul Turda – 

media 9,06.

În mediul rural, cele mai 

mari medii s-au înregistrat 

la Şcoala Gimnazială Mihai 

Vodă Mihai Viteazu – 8,13, 

Şcoala Generală Frata – 7,95, 

Şcoala Gimnazială Căianu – 

7,68 şi la Şcoala Gimnazia-

lă Ţaga – 7,63.

În rural, cea mai mică me-

die s-a înregistrat la Şcoala 

Gimnazială Aşchileu Mare 

(3,67) Şcoala Gimnazială 

Aghireş (3,73) şi Şcoala Gim-

nazială Cojocna (3,96).

„Avem probleme în mediul 

rural, avem şcoli cu medii re-

lativ mici, noi o să facem o 

analiză separat şi pe materii 

şi pe localităţi. Trebuie să ne 

pregătim pentru ce va fi  la 

anul ca să mai putem creşte 

un procent din punct de ve-

dere al promovabilităţii”, au 

spus reprezentanţii ISJ Cluj.

Cele mai slabe şcoli din ju-

deţul Cluj sunt: Liceul cu Pro-

gram Sportiv Cluj-Napoca – 

media 7,04, Şcoala Gimnazia-

lă Traian Dârjan Cluj-Napoca 

– media 7,05, Liceul Teoretic 

Josika Miklos Turda – 7,06, Li-

ceul Teoretic Apaczai Janos 

Cluj-Napoca – media 7,09.

La Cluj s-au înregistrat 356 

de contestaţii. Rezultatele fi -

nale de după contestaţii vor 

fi  făcute publice în data de 

30 iunie.

Atenţie unde vă înscrieţi 
copilul

Reprezentanţii ISJ Cluj au 

şi un mesaj pentru părinţi, a-

vând în vedere notele mari în-

registrate în acest an.

„Discutăm de medii ma-

ri. Am rugămintea la pă-

rinţi să-şi completeze cât 

mai multe opţiuni şi dacă 

tu ai scris în ordine greşită 

calculatorul te repartizea-

ză acolo unde i-ai cerut. Cu 

medii de 8,50 va trebui să 

ai zeci şi zeci de variante. 

Vor fi clase unde media de 

intrare va bine bine este no-

ta 9, 9,50 în unele locuri. 

Nu vom aproba niciun trans-

fer la medie, adică pentru 

cei care au medii mai mici 

decât ultima medie cu ca-

re s-a intrat. Sunt locuri 

pentru toată lumea, nu exis-

tă că cineva va rămâne pe 

dinafară. Niciun copil nu 

va rămâne pe dinafară, dar 

nu toţi copiii vor fi la Ra-

coviţă, Bălcescu sau Avram 

Iancu”, au spus aceştia.

Judeţul Cluj, locul II pe ţară după mediile 
obţinute la Evaluarea Naţională
Promovabilitatea la Evaluarea Naţională în ţară este de 76,9%, cu două procente mai mare decât anul trecut.

Colegiul Naţional Emil Racoviţă este pe locul doi în topul celor mai bune școli din mediul urban ale județului Cluj

Școala Gimnazială Elf Cluj-Napoca – media 9,56,

Colegiul Naţional Emil Racoviţă Cluj-Napoca – media 9,48

Colegiul Naţional Mihai Viteazul Turda – media 9,06

Cele mai bune şcoli din mediul urban 
din judeţul Cluj

Școala Gimnazială Mihai Vodă Mihai Viteazu – 8,13

Școala Generală Frata – 7,95

Școala Gimnazială Căianu – 7,68

Școala Gimnazială Ţaga – 7,63

Cele mai bune şcoli din mediul rural 
din judeţul Cluj

Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca – media 7,04

Școala Gimnazială Traian Dârjan Cluj-Napoca – media 7,05

Liceul Teoretic Josika Miklos Turda – 7,06

Liceul Teoretic Apaczai Janos Cluj-Napoca – media 7,09

Cele mai slabe şcoli din judeţ

Zeci de profesori au fost 

trimişi la Huedin cu auto-

carul să supravegheze 

bacalaureatul.

ISJ Cluj a trimis la Huedin 

un autocar cu 30 de asistenţi, 

cadre didactice din Cluj-Napo-

ca, pentru supravegherea exa-

menului de Bacalaureat, pen-

tru a preveni fraudele, în con-

diţiile în care oraşul este mic 

şi ”toată lumea cunoaşte pe 

toată lumea”.

Reprezentanţii Inspectoratu-

lui Şcolar Judeţean Cluj au de-

claraţi, marţi, că profesorii tri-

mişi din Cluj-Napoca nu cunosc 

pe nimeni în Huedin şi nu au 

nicio legătură cu oraşul.

„Oraşul Huedin este un caz 

special, are doar două unităţi de 

învăţământ, unde toată lumea cu-

noaşte pe toată lumea şi am con-

siderat că, pentru siguranţa supra-

veghetorilor, a profesorilor şi a 

noastră este mai bine să trimitem 

toţi asistenţii, supraveghetorii, din 

Cluj-Napoca. Astfel, la fi ecare pro-

bă trimitem un autocar din Cluj-Na-

poca la Huedin unde este un cen-

tru de examen de Bacalaureat, 

primul a fost trimis luni cu 30 de 

asistenţi pentru proba de româ-

nă. Aceste cadre didactice trimi-

se pentru supravegherea exame-

nului nu cunosc pe nimeni în Hu-

edin, nu au nicio legătură cu ora-

şul, astfel că lucrurile decurg bi-

ne”, au spus aceştia.

Aceşti supraveghetori au de-

pistat, luni, la centrul de Baca-

laureat din Huedin, cinci elevi 

din aceeaşi clasă care au încer-

cat să copieze la proba de lim-

ba şi literatura română, astfel că 

aceştia au fost scoşi din examen.

La nivelul judeţului Cluj s-au 

înregistrat, luni, şase elevi eli-

minaţi de la Bacalaureat pentru 

tentative de copiere, cinci din 

Huedin şi unul din Dej.

Universitatea Babeş-Bolyai 

va scoate la concurs, pentru 

anul universitar 2017-2018, 

1.946 de locuri destinate 

celor care vor să studieze 

în extensiile Universităţii 

din diferite oraşe ale ţării.

Dintre acestea, cele mai mul-

te locuri scoase la concurs sunt 

la nivel licenţă, unde absolven-

ţii de liceu vor avea la dispozi-

ţie 1.346 de locuri bugetate şi 

cu taxă la forma de învăţământ 

cu frecvenţă, precum şi 365 de 

locuri la forma de învăţământ 

la distanţă.

Alte 235 de locuri bugetate 

şi cu taxă vor fi  scoase la con-

curs la programele de master 

existente în extensiile Universi-

tăţii Babeş-Bolyai.

În prezent, Universitatea Ba-

beş-Bolyai are extensii ale facul-

tăţilor de Geografi e, Ştiinţa şi In-

gineria Mediului, Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei, Ştiinţe Eco-

nomice şi Gestiunea Afacerilor, 

Business, Ştiinţe Politice, Admi-

nistrative şi ale Comunicării, re-

spectiv Educaţie Fizică şi Sport, 

localităţile în care funcţionează 

extensiile acestora fi ind: Bistri-

ţa, Gheorgheni, Odorheiu Secu-

iesc, Năsăud, Satu Mare, Sibiu, 

Sf. Gheorghe, Sighetu Marma-

ţiei, Târgu-Mureş, Târgu Secu-

iesc, Zalău.

În total, Universitatea Ba-

beş-Bolyai va scoate la concurs, 

pentru anul universitar 

2017-2018, un număr de 4.947 

de locuri bugetate destinate ab-

solvenţilor de liceu, peste 9.200 

de locuri în regim cu taxă şi 

2.650 de locuri pentru învăţă-

mânt la distanţă şi învăţământ 

cu frecvenţă redusă pentru stu-

dii universitare de nivel licenţă.

Probleme la Bac. 
Profesori din Cluj trimişi la Huedin.

2.000 de locuri în extensiile UBB
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Cunoscuta operă a lui 

Verdi „La Traviata” şi 

spectacolul de balet inspi-

rat de povestea celebrului 

personaj „Zorba”, al scrii-

torului grec Kazantzakis, 

vor fi  jucate în stradă de 

artiştii Operei Naţionale 

Române Cluj-Napoca, în 

cadrul unui eveniment 

care are ca scop apropie-

rea publicului de muzică 

şi care va marca închide-

rea stagiunii din acest an.

Directorul instituţiei, Florin 

Estefan, a spus, ieri, într-o con-

ferinţa de presă, că a ales a-

ceste două titluri pentru sunt 

două repere importante ale cul-

turii mondiale, dar şi pentru 

potenţialul lor uriaş de a atra-

ge public.

„De ce Traviata? Traviata 

este un spectacol care este 

foarte bun ca şi rol iniţiatic. 

Pentru profanii care nu sunt 

în contact cu opera, Traviata 

este un spectacol foarte bun 

ca să te facă să te îndrăgos-

teşti de acest gen. Şi acest pro-

gram, «Opera Aperta», faptul 

că ieşim cu aceste spectacole 

în aer liber, nu face altceva 

decât să ne îndeplinească acest 

ţel, de a atrage oamenii pro-

fani în teatru, să atragem cât 

mai multă lume şi cât mai 

mult public tânăr”, a spus Flo-

rin Estefan.

Vor public tânăr

El a precizat că aceste eve-

nimente în aer liber, pe care 

instituţia le organizează de-

ja de patru ani la fi nalul sta-

giunii, au avut ca efect atra-

gerea publicului tânăr către 

operă. Potrivit directorului 

instituţiei culturale clujene, 

sălile au, de-a lungul stagiu-

nii, un grad de ocupare la 

spectacole de 98%, iar din 

acest procent unul însemnat, 

de peste 70%, este reprezen-

tat de oameni tineri.

„Dacă nu ieşeam cu acest 

pogram în aer liber, eu pot să 

garantez că nu puteam avea 

aşa mare fl ux de public care 

să ne calce pragul”, a spus 

Estefan.

De altfel, acesta a mai de-

clarat că îşi doreşte să tran-

forme „Opera Aperta” într-un 

festival al operei şi a sublini-

at că această speranţă îi este 

alimentată şi de sprijinul pe 

Primăria Cluj-Napoca îl oferă 

programelor culturale, dar şi 

de colaborarea cu mediul de 

afaceri clujean. Estefan a pre-

cizat că doreşte ca „Opera 

Aperta” să rămână un eveni-

ment deschis, adresat tuturor 

oamenilor din oraş şi nu nu-

mai, care să poată viziona ma-

ri producţii în stradă, respec-

tiv în Piaţa Unirii din centrul 

Clujului, care în zilele cu a-

semenea manifestări sunt în-

chise circulaţiei.

Operă cu bani 
luaţi împrumut

Cel de-al doilea spectacol 

care va fi  jucat în piaţa cen-

trală a oraşului este baletul 

„Zorba”, care recent a fost 

prezentat pentru prima dată 

pe o scenă din ţara noastră, 

de către teatrul liric din Cluj. 

Spectacolul oferă publicului 

o capodoperă elenă emblema-

tică, aranjată pe muzica lui 

Mikis Theodorakis, conside-

rat unul dintre cei mai mari 

compozitori greci contempo-

rani, într-o concepţie artisti-

că semnată de Lorca Massi-

ne, unul dintre cei mai renu-

miţi coregrafi  ai lumii.

Estefan a mărturisit că in-

stituţia se afl a în imposibili-

tatea de a face acest specta-

col de balet şi că a luat bani 

împrumut „de la un prieten”, 

după care s-a rugat să găseas-

că parteneri care să sprijine 

apariţia sa.

Spectacolul, pus în scenă 

pentru prima oară în 1988, la 

Verona, a adunat până astăzi 

peste 5.000 de reprezentaţii, 

pe scenele a peste 30 de tea-

tre ale lumii. Spectacolul de 

balet este prezentat în două 

acte şi 23 de tablouri şi este 

inspirat de celebra poveste a 

grecului Zorba, personaj des-

prins din romanul omonim al 

lui Nikos Kazantzakis.

Bugetul întregului eveni-

ment „Opera Aperta” este 

de 400.000 de lei, din care 

350.000 sunt oferiţi de mu-

nicipalitate, printr-un pro-

iect de accesare a fonduri-

lor de la bugetul local, iar 

125.000 de lei reprezintă 

contribuţia Operei. Potrivit 

reprezentanţilor instituţiei, 

doar montarea scenei şi aco-

perirea financiară a logisti-

cii necesare se ridică la 

268.000 de lei. Potrivit lui 

Estefan, artiştii nu vor pri-

mi bani pentru acest eveni-

ment, deoarece bugetul nu 

a mai permis, ci este susţi-

nut prin dorinţa lor de a 

continua acest proiect.

„La Traviata”, de Giuseppe 

Verdi va avea loc sâmbătă, 1 

iulie, de la ora 21.30, iar spec-

tacolul de balet „Zorba”, du-

minică, de la aceeaşi oră.

Operă în Piaţa Unirii cu bani luaţi împrumut
„La Traviata” şi „Zorba” vor fi prezentate în stradă, într-un eveniment de final de stagiune.

„La Traviata” şi „Zorba” vor fi  puse în scenă în Piața Unirii, într-un eveniment de fi nal de stagiune a Operei din Cluj.
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CONCURS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numiți un brand clujean de produse de protecție solară.

5 iulie

7 iulie.

Clujeanul Andrei 

Haţegan, cu gravă defici-

enţă de vedere, şi priete-

nul său Andrei 

Niculescu vor parcurge 

în perioada 10-12 iulie 

traseul Curtea de Argeş 

– Cluj-Napoca, via 

Transfăgărăşan, pe o 

bicicletă în tandem, pen-

tru a atrage atenţia asu-

pra integrării persoane-

lor cu dizabilităţi în 

societatea românească. 

Ei vor ajunge până la 

Bonţida la festivalul 

Electric Castle.

Cei doi biciclişti vor ple-

ca în 10 iulie, din Curtea de 

Argeş. Echipa lor, numită 

„Doi la pedale”, va parcur-

ge distanţa dintre Curtea de 

Argeş şi Bonţida, via Trans-

făgărăşan, aproximativ 400 

de kilometri, cu o diferenţă 

de nivel de 5.000 de metri, 

în circa 2 zile şi jumătate. 

Cei doi prieteni au început 

antrenamentele şi se bucu-

ră de ajutor din partea unor 

instructori profesionişti.

Haţegan şi Niculescu por-

nesc la drum în calitate de 

eco ambasadori Electric Cast-

le, festival muzical care va 

avea loc la Bonţida, în pe-

rioada 12-16 iulie.

„Pasionat de ciclism şi de 

natură, din cauza unei boli 

genetice am renunţat la spor-

tul pe două roţi: îmi pierd 

vederea încet, dar sigur. An-

drei a dorit să mă mobilize-

ze şi să mă reapuc de sport 

şi mi-a propus să devenim 

EcoAmbasadori la Electic 

Castle. Ideea mi s-a părut 

super şi cred eu că este o 

modalitate bună să atragem 

atenţia barierelor cu care se 

confruntă persoanele cu 

dizabilităţi în România. Sper 

ca acest eveniment să fie 

doar începutul unui şir lung 

de evenimente care sa adu-

că laolaltă diferite categorii 

sociale”, spune Andrei Ha-

ţegan.

„Îl cunosc pe Andrei Ha-

ţegan de mulţi ani. Pasiu-

nea pentru ciclism şi pro-

tejarea mediului ne-a adus 

împreună. Am observat în 

timp dificultăţile cu care 

persoanele cu dizabilităţi 

se confruntă la noi în ţară 

şi am profitat de ocazie să 

tragem acest semnal de alar-

mă. Mă bucur că facem echi-

pă în această provocare şi 

ne încurajează mobilizarea 

de care au dat dovadă oa-

menii din jur. Le mulţumim 

tuturor”, a spus Andrei Ni-

culescu.

Andrei Haţegan suferă de 

retinopatie pigmentară, o 

boala foarte gravă, genetică 

şi ereditară, care duce la 

pierderea treptată a vederii.

În plus faţă de semnalul 

de alarmă pe care doresc să 

îl tragă cu privire la integra-

rea persoanelor cu dizabili-

tăţi, cei doi au ales să spri-

jine două asociaţii, una de-

dicată integrării persoane-

lor nevăzătoare, şi alta cu 

activităţi în domeniul pro-

tejării mediului.

Un tânăr nevăzător pedalează
peste Făgăraş, să vină la Electric Castle
Un clujean cu handicap şi prietenul lui traversează Transfăgărăşanul pe bicicletă în tandem pentru a atrage 
atenţia asupra integrării persoanelor cu dizabilităţi în România.

Cei doi Andrei se pregătesc de aventura vieții lor

Astăzi de la ora 19.00, 

în Sala Studio a 

Teatrului Magiar de Stat 

Cluj, va avea loc premie-

ra spectacolului „Un 

tramvai numit dorinţă” 

de Tennessee Williams, 

pus în scenă de regizo-

rul american Tom 

Dugdale. Evenimentul va 

încheia stagiunea 

2016/2017 a Teatrului 

Maghiar şi are loc la 

împlinirea a 70 de ani 

de la premiera absolută 

a piesei pe Broadway.

Cu ocazia conferinţei de 

presă organizate înainte de 

premieră, Tom Dugdale a 

declarat că, în montarea 

spectacolului, l-a interesat 

în special interferenţa din-

tre mai genuri artistice.

Astfel, „Un tramvai nu-

mit dorinţă” este pe lista 

lecturilor obligatorii pentru 

elevi, iar după premiera de 

pe Broadway a fost realizat 

şi un film celebru regizat de 

Elia Kazan, cu Marlon Bran-

do într-unul dintre rolurile 

principale. Literatura, tea-

trul şi filmul sunt prezente 

în montarea lui Tom Dug-

dale de la Cluj. Întrebarea 

centrală a spectacolului es-

te leagată de apariţia Blan-

chei Dubois: oare cum vor 

reuşi trei oameni atât de di-

feriţi să trăiască împreună?

„Un tramvai numit do-

rinţă” este o piesă cumpli-

tă, plină de vise, de visă-

tori şi de violenţă atroce – 

violenţă fizică şi psihică de-

opotrivă. Piesa vorbeşte des-

pre un impuls uman dintre 

cele mai crude: dorinţa de 

a-l distruge pe cel venit din 

afară, pe străin, pe cel ca-

re are un stil de viaţă dife-

rit de al nostru. Piesa, cu 

toate acestea, nu este una 

imposibilă. Protagoniştii săi 

speră să găsească răspuns 

la întrebarea: cum să tre-

cem prin această lume?

Scenografa Carmencita 

Brojboiu a creat ca spaţiu 

de joc o garsonieră minima-

listă şi improvizată, care va 

deveni un mormânt-capca-

nă pentru Blanche.

În spectacol, publicul îi 

va putea vedea pe Imola 

Kézdi, Anikó Pethő, Loránd 

Farkas, Attila Orbán, Csilla 

Varga, Ferenc Sinkó şi Csa-

ba Marosán.

Următorul spectacol va 

avea loc mâine de la ora 

19.00, Sala Studio. Biletele 

pot fi achiziţionate online 

şi de la casa de bilete a Tea-

trului (de luni până vineri, 

între orele 10.00-14.00 şi cu 

1h 30’ înainte de spectacol).

„Un tramvai numit dorinţă” 
închide stagiunea la Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj

ANDREI HAŢEGAN

 „Pasionat de ciclism 
și de natură, din cauza 
unei boli genetice am 
renunțat la sportul 
pe două roți: îmi pierd 
vederea încet, dar 
sigur. Andrei a dorit să 
mă mobilizeze și să mă 
reapuc de sport și mi-a 
propus să devenim 
EcoAmbasadori la 
Electic Castle. Ideea mi 
s-a părut super și cred 
eu că este o 
modalitate bună să 
atragem atenția 
barierelor cu care se 
confruntă persoanele 
cu dizabilități în 
România.“
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Anunt privind lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor
în perioada 26.06.2017 – 31.08.2017

Asociatia GAL Somes Transilvan va informeaza ca în perioada 26.06.2017-31.08.2017 
se va organiza prima sesiune de depunere a proiectelor pentru următoarele măsuri:

 M1/6B – Dezvoltarea durabilă a satelor
Benefi ciari eligibili:
• Autorităţi publice locale sau asociaţiile acestora (ADI-uri)
• Instituţii de cult
• Instituţii de învăţământ locale
• ONG înfi inţate în baza legii 26/2000
• Cooperative
Fonduri disponibile: 190.000 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 38.000 Euro

 M2/6B – Valorifi carea patrimoniului local şi consolidarea identităţii locale
Benefi ciari eligibili:
• Autorităţi publice locale sau asociaţiile acestora (ADI-uri)
• Instituţii de cult
• Instituţii de învăţământ locale
• ONG înfi inţate în baza legii 26/2000
• Cooperative
Fonduri disponibile: 100.000 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect:
•  50.000 EURO/proiect pentru proiectele de branding teritorial – în limita a unui 

singur proiect fi nanţat
•  30.000 EURO/proiect pentre celelalte tipuri de proiecte implementate de entităţi 

altele decât APL-uri
• 10.000 EURO/proiect pentru APL-uri

 M4/6A – Înfi inţarea activităţilor neagricole
Benefi ciari eligibili:
•  Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifi că activitatea prin 

înfi inţarea unei activităţi nonagricole în spaţiul rural pentru prima dată. Persoanele 
fi zice neautorizate nu sunt eligibile;

•  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care își propun 
activităţi non-agricole, pe care nu leau mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

•  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înfi inţate în anul depunerii aplicaţiei de 
fi nanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fi scali, care nu au desfășurat activităţi 
până în momentul depunerii acesteia (start-up)

• Structuri de economie socială (ONG)
Fonduri disponibile: 150.000 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 30.000 Euro

 M5/6A – Dezvoltarea activităţilor neagricole
Benefi ciari eligibili:
•  Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înfi inţate din 

spaţiul rural;
•  Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifi că activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul 
întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, 
cu excepţia persoanelor fi zice neautorizate;

• Structuri de economie socială (ONG)
Fonduri disponibile: 150.000 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 50.000 Euro

 M6/2B – Instalarea tinerilor fermieri
Benefi ciari eligibili:
•  Tânărul fermier așa cum este defi nit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se 

instalează ca unic șef al exploataţiei agricole;
•  Persoană juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, așa cum este defi nit 

în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe 
termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la benefi cii și la 
riscurile fi nanciare legate de exploataţie și deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

Fonduri disponibile: 160.000 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 40.000 Euro

Data limită de primire a proiectelor: 31.08.2017

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în 
Ghidurile solicitantului publicate pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro, respectiv sunt 
disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Someş Transilvan.

Locul unde se pot depune proiectele: Biroul GAL Someș Transilvan, din loc. Bonţida, 
str. Mihai Eminescu nr. 446 în intervalul orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri 
între orele 09:00-12:00

Date de contact:
Asociaţia GAL Someș Transilvan
Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. Bonţida, Jud. Cluj.
Tel: 0264 262 003
e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com
site: www.galsomestransilvan.ro

Titlul proiectului:”SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE“, proiect fi nanţat prin Fondul 

European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, Axa LEADER din PNDR 2014-2020, sub-Măsura 19.4, conform 

Contract de fi nanţare subsecvent nr 1 nr. C 1940 1068 01 16 6 13 75853/29.12.2016, încheiat între A.F.I.R. şi 

Asociaţia GAL Someş Transilvan

 

 

  

 

 

 

  

Casa Albă l-a avertizat pe 

preşedintele sirian Bashar 

al-Assad că va fi  tras la 

răspundere dacă forţele 

siriene vor lansa un nou 

atac cu arme chimice, pre-

cizând că autorităţile ame-

ricane au indicii că regi-

mul de la Damasc pregă-

teşte o astfel de acţiune, 

relatează Reuters.

Într-un comunicat al Casei 

Albe, dat publicităţii luni sea-

ra, se afi rmă că pregătirile în 

desfăşurare în Siria sunt simi-

lare cu cele efectuate înainte 

de atacul cu arme chimice din 

data de 4 aprilie, soldat cu zeci 

de civili morţi, şi în urma că-

ruia preşedintele Statelor Uni-

te, Donald Trump, a ordonat 

un atac cu rachete de croazi-

eră care a vizat baza aeriană 

siriană de unde se presupune 

că au decolat avioanele înar-

mate cu arme chimice.

„Statele Unite au identifi -

cat potenţiale pregătiri pentru 

un alt atac cu arme chimice 

al regimului Assad, care cel 

mai probabil ar cauza ucide-

rea în masă a civililor, inclu-

siv copii inocenţi”, a declarat 

Sean Spicer, purtătorul de cu-

vânt al Casei Albe.

„Dacă (...) Assad efectuea-

ză un nou atac criminal folo-

sind arme chimice, el şi for-

ţele sale militare vor plăti un 

preţ greu”, a completat ofi ci-

alul american.

În aprilie, preşedintele 

Trump a ordonat un atac cu 

rachete de croazieră asupra 

baze aeriene Shayrat din Si-

ria, ca represalii la presupu-

sul atac cu arme chimice efec-

tuat de forţele lui Assad asu-

pra rebelilor. Damascul a ne-

gat categoric că ar fi  folosit 

arme chimice, preşedintele 

Assad sugerând că totul a fost 

o "minciună" utilizată pentru 

a justifi ca atacul cu rachete 

efectuat de SUA.

Un ofi cial american a de-

clarat că avertismentul Casei 

Albe se bazează pe informa-

ţii noi privind obiectivele un-

de se presupune că regimul 

Assad ascunde arme chimice 

şi care indică activităţi anor-

male ce pot fi  asociate cu pre-

gătirea unui nou atac chimic.

După atacul cu rachete de 

croazieră din aprilie, forţele ame-

ricane au intervenit tot mai di-

rect în războiul civil din Siria, 

bombardând poziţii ale miliţiilor 

şiite susţinute de Iran şi chiar au 

distrus o dronă care ameninţa 

forţele coaliţiei coordonate de 

SUA. Mai mult, aviaţia america-

nă a doborât un avion de vână-

toare sirian în cursul lunii iunie.

Preşedintele Trump a ordo-

nat şi intensifi care operaţiuni-

lor militare împotriva organiza-

ţiei teroriste Stat Islamic.

Un nou atac 
chimic în Siria?
SUA: Dacă Assad efectuează iar un atac criminal, 
el şi forţele sale militare vor plăti un preţ greu.

Avertismentul din partea Casei Albe, potrivit căruia Statele 
Unite au identifi cat potenţiale pregătiri pentru un atac chi-
mic din partea forţelor guvernamentale siriene și sunt gata 
să răspundă unei astfel de acţiuni, este inacceptabil în viziu-
nea Rusiei, relatează Sputnik.

„Am auzit aceste afi rmaţii, dar nu știm care este baza lor. 
Nu deţinem nicio informaţie despre o eventuală ameninţa-
re cu arme chimice. Și suntem în dezacord categoric cu for-
mularea «un alt atac». În mod cert, considerăm că astfel de 
ameninţări la adresa conducerii legitime a Republicii Arabe 
Siriene sunt inacceptabile”, a declarat purtătorul de cuvânt 
de la Kremlin, Dimitri Peskov.

Totuși, Kremlinul apreciază că există încă un pericol potenţial pen-
tru provocări repetate cu utilizarea armelor chimice în Siria, întru-
cât există dovezi că teroriștii Stat Islamic deţine astfel de arme.

„Cazurile de utilizare a substanţelor toxice de către teroriștii 
Stat Islamic au fost înregistrate în mod repetat. Există o ame-
ninţare potenţială de repetare a unor astfel de provocări. Cu 
toate acestea, nu dispunem de informaţii concrete, iar colegii 
mei din serviciile speciale și din Ministerul Apărării le vor îm-
părtăși în cazul în care le posedă”, a mai spus Peskov.

Putin reacţionează

Coreea de Nord l-a compa-

rat marţi pe preşedintele 

american Donald Trump 

cu Adolf Hitler, într-o ulti-

mă diatribă, în contextul 

unor tensiuni puternice 

cu provore la ambiţiile 

militare ale Phenianului 

şi înaintea unei vizite la 

Washington a noului pre-

şedinte sud-coreean, rela-

tează AFP.

Acest ultim atac are loc la o 

săptămână după ce regimul 

nord-coreean l-a catalogat pe 

Trump drept „nebun”, în con-

textul unei amplifi cări a tensiu-

nilor în urma morţii studentu-

lui american Otto Warmbier, de-

ţinut timp de 18 luni în Coreea 

de Nord şi evacuat în comă.

Într-un editorial, Agenţia 

centrală de ştiri nord-coreea-

nă (KCNA) denunţă poli-

tici-cheie ale lui Trump drept 

„nazism în secolul al XXI-lea”.

Trump anunţa la învestirea 

sa, în ianuarie, că „începând 

din acest moment America va 

fi  pe primul plan”.

KCNA scrie că „principiul 

«America fi rst» preconizează o 

dominaţie mondială prin recur-

sul la mijloace militare, la fel ca 

şi în cazul conceptului lui Hitler 

cu privire la ocupaţia lumii”.

Trump „urmează politica 

dictatorială a lui Hitler” cu sco-

pul de a-i împărţi pe ceilalţi în 

două categorii, „prieteni şi in-

amici” şi de a justifi ca „supri-

marea”, scrie agenţia.

Phenianul îşi critică de obi-

cei inamicii în expersii colo-

rate de propagandă, însă com-

paraţii cu iniţiatorul celui 

de-al Doilea Război Mondial 

şi arhitectul Holocaustului 

sunt neobişnuite chiar şi du-

pă standardele sale.

Lupta împotriva ameninţă-

rii pe care o reprezintă regimul 

stalinist izolat urmează să se 

afl e în centrul întâlnirii, la Wa-

shington, săptămâna aceasta, 

între Trump şi noul preşedinte 

sud-coreean Moon Jae-in.

Phenianul îl compară pe Trump cu Hitler



miercuri, 28 iunie 2017 | monitorulcj.ro SOCIAL 9

Când vine vorba despre 

Turda – Potaissa, străve-

chea cetate de pe Valea 

Arieşului, gândul te 

poartă, vrând, nevrând, 

spre vremurile de glorie 

ori de cumpănă ale aces-

teia, vremuri care au 

marcat o istorie frămân-

tată, de peste două mile-

nii!...

Precursorii...

Aici, în Potaissa, deveni-

tă „municipium”, şi-a avut 

reşedinţa Legiunea a V-a, 

Macedonica, pe-aici şi-a pur-

tat oştile voievodul Gelu, 

aici, pe Câmpia Turzii, a ră-

mas trupul Unifi catorului Mi-

hai Viteazu, pe-aici au căl-

cat paşii şi au trecut carele 

lui Horea şi-ale lui Avram I-

ancu!... Aici se mai simte în-

că adierea spiritului marilor 

ziditori de neam şi ţară, nu-

mele Raţiu şi Bariţiu fi ind pe 

veci încrustate în cartea de 

aur a Cetăţii, al altor ştiuţi 

ori neştiuţi turdeni care şi-au 

pus sufl etul, mintea şi bra-

ţul în slujba neamului...

Pe drumurile Turzii a fost 

cărat aurul coborât pe Valea 

Arieşului din Apuseni, ori 

sarea care lua drumul acelo-

raşi imperii...

Dar câte şi mai câte n-a 

văzut şi n-a îndurat bătrâna 

Cetate?!

Situată în punctul de în-

tâlnire al Muntelui cu Câm-

pia, Turda a fost secole de-a 

rândul reşedinţa unui comi-

tat puternic şi bogat, apoi a 

unui judeţ de frunte al Tran-

silvaniei, care se întindea din 

inima Apusenilor până de-

parte, în Câmpia mănoasă a 

Mureşului...

„Revoluţie verde” pe 
Câmpia Turzii...

Mergând pe fi rul istoriei, 

izvoarele ne dezvăluie exis-

tenţa în zona Turzii şi a în-

vecinatului Cluj, a unor per-

manente preocupări pentru 

dezvoltarea unei agriculturi 

noi, tot mai performante, 

de-aici răspândindu-se ştiin-

ţa agricolă, mai ales înce-

pând de la mijlocul secolu-

lui al XIX-lea, în întreaga 

Transilvanie...

La Cluj, pe moşia unei 

vechi mănăstiri, unde se pro-

movau principii noi de agri-

cultură, lua fi inţă, în noiem-

brie 1869, prima şcoală su-

perioară de agricultură din 

Transilvania, Institutul Agro-

nomic Cluj-Mănăştur.

Găsind teren fertil în apro-

pierea Turzii, la Ghiriş-Arieş 

(Câmpia Turzii de mai târ-

ziu), lordul englez John Pa-

get se căsătoreşte, în 1837, 

cu localnica Polixenia 

Wesselényi (fi ica baronului 

József Wesselényi, transfor-

mând moşia familiei într-una 

modernă, după modelul la-

tifundiilor din Anglia. Moşia 

şi conacul construit de John 

Paget la Câmpia Turzii au in-

trat după 1918 în proprieta-

tea statului român, iar în 

anul 1929 au stat la baza în-

fi inţării unei Staţiuni Expe-

rimentale Agricole, subordo-

nate Institutului de Cercetări 

Agronomice al României, 

ICAR, staţiune care a func-

ţionat cu rezultate bune timp 

de trei decenii.

Să mai spunem că pe plan 

mondial, după război, era în 

plină ofensivă ”revoluţia ver-

de”, promovată de către re-

putatul agronom american, 

Norman Borlaug...

Era creat, prin urmare, un 

mediu prielnic înfi inţării la 

Turda, în anul 1957, a unei 

staţiuni noi, care să încerce 

să găsească soluţii proble-

melor pe care le ridica, în 

cele 11 judeţe ale Transilva-

niei, o agricultură a cărei co-

lectivizare se apropia de fi -

nalizare. Actul de naştere al 

Staţiunii Experimentale Agri-

cole Turda a fost semnat la 

1 februarie 1957. Intre cei 

care i-au pus temelie s-au 

afl at academicienii Nicolae 

Giosan, Tiberiu Mureşan, 

rectorul de la acea vreme al 

Institutului Agronomic Cluj 

şi primul director al Staţiu-

nii Turda, profesorul Emil 

Negruţiu, precum şi profe-

sorul Vasile Velican, cel ca-

re coordonase activitatea Sta-

ţiunii Câmpia Turzii.

Primii paşi au fost şi cei 

mai grei. Directorul Emil Ne-

gruţiu şi şefi i celor două la-

boratoare (ameliorare şi agro-

tehnică), Iancu Căbulea şi 

Atanase Ciorlăuş, porneau 

la drum cu o echipă extrem 

de tânără, fără multă expe-

rienţă şi cu un patrimoniu 

precar. Peste ani, Atanase 

Ciorlăuş avea să îşi amin-

tească: „Patrimoniul iniţial 

l-a constituit ferma didacti-

că a Institutului Agronomic, 

devenită între timp Ferma 

Şcolii Tehnice Agricole, cu o 

suprafaţă totală de peste 350 

hectare, din care arabilul re-

prezenta circa 200 hectare, 

pajiştile şi fâneţele 120 hec-

tare, viţa de vie 20 hectare, 

restul neproductiv. Totul se 

lucra în modul tradiţional al 

agriculturii interbelice, cu 

şase perechi de boi şi utila-

je aferente epocii. Dotarea 

consta în două tractoare pe 

pneuri, o batoză, o semănă-

toare de păioase şi un trior 

acţionat manual”...

Echipa de cercetare s-a 

completat şi s-a întărit con-

tinuu. Alţi şi alţi tineri ingi-

neri agronomi, biologi, me-

canici ori economişti, dintre 

cei mai valoroşi, s-au alătu-

rat nucleului iniţial.

Ceea ce a urmat, mai ales 

după 1962, când au început 

să apară primele rezultate 

de excepţie, este impresio-

nant. Zeci de noi creaţii, mai 

productive, de calitate supe-

rioară celor existente, rezis-

tente la cădere, la boli şi dă-

unători, hibrizi de porumb 

şi soiuri de grâu de toamnă 

şi de primăvară, de orzoai-

că de primăvară, ovăz, triti-

cale, soia şi fasole, evidenţi-

ate din mii şi mii de combi-

naţii, au fost promovate în 

marea producţie a tuturor ju-

deţelor Transilvaniei, dar şi 

a altor zone din ţară şi de 

peste hotare. S-au elaborat 

tehnologii de cultură, adec-

vate noilor creaţii. Au fost 

dezvoltate cercetări de me-

canizare, de îmbunătăţiri fun-

ciare şi de economie agrară. 

De asemenea, au fost stimu-

late cercetările privind cul-

tura plantelor furajere şi s-a 

extins şi diversifcat sectorul 

viti vinicol. Sectorul zooteh-

nic s-a remarcat prin conser-

varea şi ameliorarea unor 

nuclee valoroase de ovine 

(Ţigaie) şi suine (Mangaliţa 

şi Bazna).

Ce vremuri, ce locuri 
şi ce oameni!...

La ceas aniversar merită 

cinstire numele tuturor ce-

lor care au marcat, într-un 

fel sau altul, evoluţia Staţi-

unii. Sunt prea mulţi însă 

pentru a-i aminti pe toţi. Ne 

vom gândi la fi ecare în par-

te. Ii vom trece în revistă 

doar pe înaintaşi, pe deschi-

zătorii de drumuri, pe cei ca-

re au dus greul în primele 

decenii de activitate...

Aşadar, omagiu conducă-

torilor staţiunii, Emil Negru-

ţiu, Victor Tătaru, Marcel Ro-

man, Iancu Căbulea şi Ioan 

Haş! Cinste creatorilor de hi-

brizi de porumb – Iancu Că-

bulea, Constantin Grecu, La-

ura Ciorlăuş, Victor Tătaru, 

Lucia Roman, Pompilia Ar-

delean, Ioan Haş, Voichiţa 

Haş şi Ana Varodi Copân-

dean, ai soiurilor de cereale 

păioase – Tiberiu Cadar, Va-

ler Botezan, Aurel Timariu, 

Vasile Moldovan, Marki Al-

par, Lucia Roman, Maria Mol-

dovan, Maria Munteanu, ai 

celor de soia – Eugen Mure-

şan şi Marin Ardelean!

Mereu în ton cu amelio-

ratorii s-au situat agroteh-

niştii – Atanase Ciorlăuş, 

Ioan Boieriu, Ioan Tâmpea-

nu, Bredt Heinz, Teodor Măr-

ginean, Marcel Roman, Kon-

stantin Nagy, Ioan Bilaus, 

Nicolae Popescu, Maria Şte-

fănescu, Gheorghe Ionescu, 

biologii Constanţa Ocheşa-

nu, Maria Morea, Violeta Ma-

roşan Copil, Leontina Căti-

naş, Valer Legman, fi topato-

logii şi entomologii – Dumi-

tru Mustea, Iuliu Munteanu, 

Elena Nagy, Dana Malschi, 

Felicia Mureşan, Vasile Trif, 

specialiştii în plante furaje-

re – Iancu Ţucra, Terenţiu 

Banciu, Virgil Ciocan, în me-

canizare – Gheorghe Moldo-

van, Teodor Mulea, Mircea 

Ignea, şi în economie agra-

ră – Boris Samochiş, Ştefan 

Cosma, Aurel Bojan, Dan Ste-

găroiu, Adrian Malschi, ori 

oameni de producţie precum 

Alexandru Ştefănescu, Virgil 

Pop, Aurel Câmpeanu, Ioan 

Gâscă, Dumitru Burciu, Mi-

hai Tuşa, Florin Gruian, Si-

mion Onişor, Iuliu Rusu, Ro-

mulus Terec...

Se poate aprecia fără nici 

cea mai mică urmă de îndo-

ială că agricultura Transilva-

niei s-a schimbat cu adevă-

rat la faţă, în deceniile 6, 7 

şi 8 ale veacului trecut, prin 

eforturile cercetătorilor de la 

Staţiunea din Turda, fi e că 

ea s-a numit Staţiune Expe-

rimentală Agricolă, în primii 

ani, Staţiune de Cercetări 

Agricole, ori Staţiune de Cer-

cetare şi Dezvoltare Agrico-

lă, în ultimii ani, şi, desigur, 

prin contribuţia Institutului 

Agronomic din Cluj-Napoca, 

de unde, an de an, plecau 

spre producţie şi cercetare 

specialişti de mare clasă...

Fărâme de sufl et 
rămase la Turda...

Aveam doar câţiva ani, e-

ra imediat după colectiviza-

re, când am auzit vorbin-

du-se, pentru prima dată, 

despre Staţiunea din Turda. 

Satul meu, afl at undeva la 

poalele Apusenilor, în fostul 

raion Turda, rezistase, cu ma-

ri sacrifi cii, colectivizării. Nu 

înţelegeam la acea vreme 

mare lucru din frământările 

satului şi ale sătenilor, dar 

auzeam tor mai des pome-

nindu-se numele staţiunii din 

Turda, de unde cu greu ajun-

gea sămânţă bună şi în sa-

tul rebel, care nu acceptase 

să-şi înstrăineze pământul, 

chiar şi aşa prost şi nerodi-

tor cum era. Astfel de să-

mânţă era repartizată, cu pri-

oritate, gospodăriilor colec-

tive...

Era vremea în care soiu-

rile de porumb pierdeau te-

ren văzând cu ochii, locul 

lor fi ind luat de primii hi-

brizi ”creaţi” chiar la Turda. 

Doamne, cu câtă admiraţie 

se vorbea despre ”doctorii” 

de la Turda, care pot face a-

semenea minuni!...

„Minunile” cu porumbul 

de la Turda s-au repetat şi la 

grâu, şi la alte culturi, aces-

tea devenind, încetul cu în-

cetul, o obişnuinţă...

Au trecut ceva ani...

Intâmplarea a făcut să ur-

mez cursurile Facultăţii de 

Agricultură şi Horticultură a 

Institutului Agronomic din 

Cluj-Napoca. Tot întâmpla-

rea a făcut să prind o repar-

tiţie, împreună cu mai mul-

ţi colegi de promoţie dar şi 

cu prieteni din promoţii apro-

piate, la începutul anilor î80, 

la Staţiunea din Turda.

Acei primi ani de început, 

petrecuţi în cercetare la Tur-

da, s-au situat, fără nici o în-

doială, între cei mai frumoşi 

şi mai rodnici ai carierei, şi 

pentru mine, şi, sunt convins, 

pentru colegii Ana Varodi Co-

pândean, Gheorghe Ionescu, 

Mircea Savatti jr., Elena Gher-

man Tamaş, Virgil Ciocan, Ili-

sie Paşca, Ioan Pleşa, Adrian 

Malschi, Mircea Ignea, Gri-

gore Moldovan, Liviu Ceclan, 

Nicolae Danciu, Cristian Ma-

tei, Elena Şerbănescu, Dori-

na Lungu...

Nu toţi au rămas la Tur-

da dar, cu certitudine, fi eca-

re dintre cei care au petre-

cut o vreme în Staţiune, au 

lăsat macar câte o fărâmă de 

sufl et în câmpurile experi-

mentale, în laboratoare ori 

pe aleile Staţiunii!

La Mulţi Ani rodnici Staţi-

unii din Turda şi slujitorilor ei! 

(Prof. Univ. Dr. Emil LUCA)

CETĂŢI ALE ŞTIINŢEI ROMÂNEŞTI:

Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare 
Agricolă Turda la 60 de ani

Prof. Univ. Dr. Emil Luca (dreapta) la Stațiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Turda, 1983
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Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (7.15)

APARTAMENTE

¤ De vânzare apartament cu 3 ca-
mere, decomandat, supr. 90 mp, 
et. 1/3, acte, în Zorilor, 2 băi, fi ni-
sat clasic, îmbunătăţiri, preţ 
98.500 euro + garaj opţional, 
compartimentat 25 mp, la 12000 
euro. Informaţii suplimentare la 
tel. 0742-827432. (7.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ 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.

¤ Cumpăr casă cu teren, min. 
2000 mp, cu posibilitate de a 
crește/înmulţii câini pe acest 
teren, în satele din jurul Cluju-
lui, cu utilităti și acces CTP/au-
tobus către Cluj-Napoca. Casa 
poate avea și o singură came-
ră. Cer și ofer seriozitate. Tel. 
0741-455348. (6.7)

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

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 m 
de autobuzul nr. 39, în supr. 6200 
mp, cu front de 160 m, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3000 mp, intravilan, întăbulat, 
posibilitate de construcţii, acces la 
utilităţi, sat Vechea Deușu, com. 
Chinteni, la 18 km de Cluj, preţ 
16 euro/mp. Informaţii telefon 
0728-145263, 0264-556174 sau 
0745-605924. (6.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășune, 
în jud. Cluj, Alba și Bistriţa. Aștept 
telefoane la nr. 0740-876853. (6.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (6.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 34, 
supr. 3900 mp, cu C.F. + C.U., P+2 
sau case înșiruite, cu front de 19,5 
m și 200 m lungime, cu toate utili-
tăţile pe teren, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (7.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

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

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

¤ Vând teren extravilan în suprafaţă 
de 2900 mp, lângă pârtia de schi, în 
comuna Feleacu. Preţ 8 euro/mp, 

negociabil. Informaţii și relaţii supi-
mentare la tel. 0749-052056.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

angajează

INGINER ŞI MAISTRU

specializarea DRUMURI/ 
TERASAMENTE în Cluj.

Relaţii la 0771-123271. 
(5.10*)

Angajăm 
consilier vânzari 
şi şef de magazin 
TASTE OF ASIA.

Detalii şi informaţii la 
telefon 0723190902 

(3.10)

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

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

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

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

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

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

SERVICII

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

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (6.7)

¤ Clujean, îmi ofer serviciile, fac 
curat după zugrăvit, repar spaleţ, 
trag glet, vopsesc în ulei, zugră-
vesc în lavabil, fac curat în pod, 
beci, curte. Ofer multă serioziate 
și punctualitate. Aștept oferte se-
rioase la tel. 0752-362823. (6.7)

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 

3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere 
aștept la tel. 0741-100529. (6.7)

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

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

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (6.7)

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

ELECTRO

¤ Vând casetofon, casete video, au-
dio, discuri, CD-uri cu fi lm și muzică. 
Informaţii la 0773-756130. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând vase inox ”Zepter”, ori-
ginali, cu termostat, două seturi 
a câte 20 de piese, în ambalaje 
originale, preţ 350 euro/set, 
negociabili. Informaţii la tel. 
0744-479172. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut producţie 
germană, marca ”Neckermann”, 
în stare perfectă de funcţionare, 
preţ 1900 RON, negociabil. Relaţii 
la tel. 0364-882575. (6.7)

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

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală no-
uă. Preţ mic. Informaţii la telefon 
0735-176040. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând polen crud, roiuri și fa-
milii de albine. Inf. și relaţii 
suplimentare tel. 
0722-515094. (6.7)

¤ Vând sticle și borcane. Pentru 
relaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0722-515094. (6.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 

kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând două seturi de oale de 
inox ”Zepter”, compuse de 20 
buc/set și două seturi de cuţite 
ceramice, toate în ambalaje ori-
ginale. Preţ 250 euro/set oale 
și 35 euro/set cuţite, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (7.7)

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

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

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

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

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

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

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionarii de artă, 
12 bucăţi de piese de artizanat 
din aramă, statuete, tave cu pa-
hare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mașină 
de scris neagră, aparat foto cu bur-
duf, radio, tablouri, icoane). Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (6.7)

¤ Cumpăr cărţi, hărţi, atlase do-
cumente, globuri geografi ce 
vechi de înainte de 1945, în lim-
ba romănă, maghiară, latină sau 
orice altă limbă. Sunaţi la tel. 
0745-700486. (6.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, un colţ a 
fost medaliat, preţ negociabil. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Cumpăr obiecte tehnice vechi, te-
odolit microscop, obiecte de labo-
rator școlar, fi zică biologie. Aștept 
telefoane la 0745-700486. (5.7)

MATRIMONIALE

¤ Tânăr clujean, 41 de ani,caut o 
doamnă sau domnișoară pentru o 
relaţie de lungă durată, poate să 
aibă copil și să fi e de la ţară. Aștept 
telefoane la 0759-101504. (6.7)

ANIMALE

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

CITAȚIE

¤ Numiţii SZUCS VONUCZ și soţia 
SZTANCS FLOARE, SZUCS PETRE și 
soţia ABRUDAN MARIA, SZUCS 
MARIA măr. RESINAR MIHALY, 
SZUCS MINA a lui SIMON, SZUCS 
TODOR volcse, BORCZOS VONYIC-
ZA, SUCIU IOAN VALCI, SUCIU IOAN 
lui IOAN kozăcel, SUCIU IOAN lui 
IOAN kozăcel, SUCIU IOAN lui IOAN 
kozăcel sunt citaţi la Judecătoria 
Huedin în dosar nr. 36/242/2013 
în data de 14.09.2017 ora 10,00.

ACORD DE MEDIU

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului 
de mediu privind proiectul Desfiintare constructii existente 
elaborare PUD si DTAC pentru statie de distributie 
carburanti refacere imprejmuire, bransamente utilitati 
propus a fi amplasat in loc. Cluj-Napoca, str. Campina 
nr. 51-53, Jud. Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor nr.99 si la sediul societatii SC ROMPETROL 
DOWNSTREAM SRL Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 3-5 
in zilele de luni-joi ora 9-14, vineri 9-12. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Cluj.

ACORD DE MEDIU

SC NIS PETROL SRL anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu privind 
proiectul montare statie SKID GPL pe amplasamentului 
statiei de distributie carburanti existenta propus a fi  amplasat 
in loc. Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 1-15, Jud. Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor nr.99 si la sediul societatii SC NIS PETROL 
SRL Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, in zilele de luni-joi 
ora 9-14, vineri 9-12. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Eu, consumatorul (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum – Știri
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Convieţuiri – Partea I
16:00 Știri
16:05 Convieţuiri – Partea a II-a
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei – Știri
19:35 Pulsul zilei – Știri
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Banii tăi – Magazin de 
educaţie fi nanciară
23:00 Ora de știri
23:55 Vorbește corect! (R)

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Băieţi de oraș
20:30 iUmor
22:30 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
17:00 Știrile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro Tv
20:30 Las fi erbinţi
21:30 Cavalerii Shaolin
23:45 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcţie și 
design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gătește 
mai bine (R)
16:00 Pintea
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Jandarmul la New York
22:30 Trăsniţi din NATO
23:15 Focus din inima 
României
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D
13:00 Te vreau lângă mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Dragoste infi nită
22:30 WOWBiz

LOOK TV

13:00 Tonik Show
14:00 Săptămâna agricolă
15:30 Prima Doamnă
16:30 Liga Magazin
17:30 Momente de 
perfecţiune (R)
18:00 Fotbal Look (R) – Ediţie 
specială
19:00 Meciuri de 5... goluri
21:00 Casa Poporului – Ediţie 
specială
22:30 Momente de perfecţiune
23:00 Tonik Show

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

RADP 

Cluj-Napoca 

anunţă 

că s-a deschis 

Ştrandul Grigorescu 

începând cu data de 

24 iunie 2017

Angajează
Pentru depozitele de materiale de construcţii și magazinele 

de prezentare din :

Cluj-Napoca:
- Lucrător comercial

- Operator facturare

Floreşti:
- Confectioner plasă insecte / Debitare pervazuri – 

posibilitate de part-time sau full-time

- Lucrător comercial

- Vânzător/gestionar

- Vânzător cu atribuţii de șofer

- Operator facturare

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

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

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

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

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

 

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al

S.C. SORTILEMN S.A.

cu sediul în Gherla, str. Clujului, Nr. 7, Înregistrată la 
Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/145/1991, C.U.I. 199745 
convocă Adunarea Generală Extraordinară, pentru data de 
07.08.2017, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la data de referinţă de 31.07.2017.

În cazul în care adunarea nu se va putea ţine în dată de 
07.08.2017, aceasta va avea loc la data de 08.08.2017, în 
același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară se va ţine la ora 10.00 
cu următoarea ordine de zi:

1. Se aprobă constituirea unei fi deiusiuni pentru creditul 
de investiţii ce se va contracta de CH Industrial Prod SRL, 
de la UniCredit Bank S.A. (prin Sucursala Cluj-Napoca).

2. Diverse.

Documentele și informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii sau de 
pe internet la adresa www.sortilemn.ro, începând cu data 
de 31.07.2017.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi 
la tel. 0264-241717.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
MICHAEL BRANDHUBER
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Ioan Ovidiu Sabău: 
„Avem echipă chiar 
de Liga a II-a”

Managerul sportiv al echipei U 
Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, anun-
ţă că Universitatea este aproa-
pe pregătită de viitorul sezon, 
după transferurile făcute. „Am 
făcut achiziţii importante și 
sper să avem stabilitate fi nanci-
ară pentru a putea achita con-
tractele jucătorilor. Până în 
500.000 ar trebui să fi e un bu-
get pentru Liga a III-a, bani ca-
re vin în marea lor majoritate 
de la Consiliul Local, buget care 
ar ajunge și pentru Liga a II-a. 
Pot să spun că noi avem deja 
echipă de Liga a II-a. S-au reîn-
tors câţiva jucători la U și încă 
mai discutăm cu 2-3 jucători de 
Liga 1”, a declarat Sabău. 
Universitatea a reușit fără pro-
bleme promovarea în Liga a 
III-a după ce a învins-o pe for-
maţia Târgu Lăpuș, cu un scor 
de 14-0, la general.

S-a amânat meciul 
dintre Sorana Cîrstea 
şi  Johanna Konta

Marţi a fost programat unul dintre 
cele mai încinse meciuri de la 
Eastbourne, meciul dintre român-
ca Sorana Cîrstea și Johanna 
Konta. Din cauza ploii partida însă 
a fost amânată pentru miercuri. 
Primul meci dintre cele două a fost 
unul dintre cele mai discutate me-
ciuri din ultimul an, deoarece la 
respectivul meci a avut loc scanda-
lul dintre Ilie Năstase și jucătoarele 
britanice. La Eastbourne se anunţă 
vreme foarte urâtă în această săp-
tămână, iar umiditatea de marţi a 
fost prognozată la 81%.

Baschet 3x3: 
Adversare dificile 
pentru România
Naţionala României de baschet fe-
minin 3x3 va da de adversare difi -
cile la ediţia din acest an a Cupei 
Europei. După tragerea la sorţi în 
Grupa A sunt grupate echipe im-
portante precum Ungaria și 
Eleveţia. Naţionala Ungariei, ală-
turi de România, a fost fi nalista 
ediţiei din 2016. Elveţia, de ase-
menea, a ocupat locul patru anul 
trecut. România are în formaţie ur-
mătoarele jucătoare: Gabriela 
Mărginean, Sonia Ursu, Anca 
Șipoș și Andra Haas. Competiţia 
anul acesta se va desfășura în peri-
oada 7-9 iulie, pe terenurile am-
plasate în Museumsquare din 
Amsterdam. Doar primele două 
clasate din grupa A va merge mai 
departe în competiţie. 

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Universitatea pare să 

atragă în ultima perioa-

dă cât mai mulţi jucă-

tori în proiectul consis-

tent pe care doreşte să-l 

dezvolte. Luni, fostul 

jucător Florin Cordoş a 

ales să se reîntoarcă la 

U Cluj.

„Domnul Ioan Ovidiu Sa-

bău m-a contactat şi mi-a 

prezentat proiectul de la ”U” 

Cluj. Fiind vorba de echipa 

mea de suflet şi de clubul 

care m-a format, ne-am în-

ţeles foarte repede. A cân-

tărit enorm în alegerea mea 

faptul că aici sunt persoane 

legate sentimental de acest 

club: Ioan Ovidiu Sabău, un 

om serios, un bun cunoscă-

tor al fotbalului, Marius Po-

pescu, pe care l-am avut ca 

antrenor în Liga a II-a şi ală-

turi de care am avut o rela-

ţie foarte bună, Cristi Pojar, 

antrenorul secund al Uni-

versităţii, care pentru mine 

este un exemplu şi va rămâ-

ne mereu aşa. Nu în ultimul 

rând, au contat suporterii 

minunaţi pe care îi avem. 

Sunt nerăbdător să joc lân-

gă fotbalişti consacraţi, pre-

cum Octavian Abrudan, Ga-

briel Giurgiu sau Dorin Go-

ga, de la care fiecare tânăr 

are ce să înveţe. Am prefe-

rat să vin acasă deoarece ni-

mic nu se compară cu aceas-

tă echipă, indiferent de liga 

în care joacă”, a declarat 

Cordoş pentru site-ul ofici-

al al Universităţii.

Fundaşul central a evo-

luat la ”alb-negrii” în peri-

oada 2015-2016, iar în cele 

18 partide în care a jucat a 

reuşit să marcheze un gol. 

Ultima dată jucătorul a tre-

cut pe la formaţii din Liga 

a II-a, FC Braşov şi Lucea-

fărul Oradea.

Cordoş nu este primul 

fost jucător care se reîntoar-

ce la U, săptămâna trecută 

fostul său coleg Octavian 

Ursu nu a stat pe gânduri şi 

s-a reunit „studenţilor”. 

Florin Cordoş, încă un jucător care se întoarce la ”U”
FLORIN CORDOȘ | 
fotbalist „U” Cluj

 „Sunt nerăbdător să 
joc lângă fotbaliști 
consacrați, precum 
Octavian Abrudan, 
Gabriel Giurgiu sau 
Dorin Goga, de la care 
fi ecare tânăr are ce să 
învețe. 
Am preferat să vin 
acasă deoarece nimic 
nu se compară cu 
această echipă, 
indiferent de liga în 
care joacă.“

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Culio, în vârstă de 33 de 

ani, a mai evoluat la CFR 

în perioada 2007-2011. 

Alături de formaţia arde-

leană, până în 2011, jucă-

torul a câştigat două 

titluri de campion în Liga 

1 şi două Cupe ale 

României. Mijlocaşul a 

evoluat la CFR în 145 de 

partide şi a reuşit să bife-

ze 9 goluri şi 38 de pase 

decisive.

Preşedintele clubului CFR 

Cluj a declarat pentru Digis-

port: „Culio a semnat cu noi. 

În 30 va ajunge în cantona-

ment. Pentru noi este o reve-

nire foarte importantă, Culio 

este un jucător emblematic, 

este jucătorul care a dat do-

uă goluri la Roma şi am câş-

tigat, reuşind să debutăm cu 

o victorie pe care noi nu o 

vom uita niciodată. Mă bu-

cură foarte mult că deşi a 

ajuns la 33 de ani, l-am ur-

mărit la echipa unde a jucat 

ultima oară şi joacă extrem 

de bine. El a evoluat până 

acum două săptămânii, meci 

de meci. Toată lumea de aco-

lo îl apreciază. Vreau să pre-

cizez că nu l-am luat pentru 

amintiri frumoase, ci l-am lu-

at pentru că este un jucător 

care va fi  foarte util. Dan Pe-

trescu l-a văzut şi el în câte-

va partide şi a rămas impre-

sionat de cum joacă, de spi-

ritul lui. Chiar vorbeam cu 

Petrescu că jucătorii joacă bi-

ne atunci când au foame, foa-

me de fotbal. Este cazul lui 

Culio, care este încă un jucă-

tor activ, un jucător viu. Pot 

să spun că jucătorul Culio 

ne-a ajutat şi cu alte transfe-

ruri, nu este impresar dar, 

ne-a mai recomandat jucători, 

şi mărturisesc că care ochi 

buni, ca orice jucător la ma-

turitate, are talentul acesta.”

Întrebat de următoarele tran-

sferuri, Mureşan a mărturisit: 

„Mai urmează să vină un ju-

cător zilele acestea. Şi pot spu-

ne că o să mai vină, încă nu 

ne oprim pentru că avem ne-

voie să facem un lot cât mai 

valoros şi cât mai competitiv. 

Urmează să vină doi mijlocaşi 

laterali şi un portar. Dan Petres-

cu se implică, este un profesi-

onist desăvârşit aşa cum îl ştiţi.”

După perioada la CFR Cluj, 

Culio a fost transferat la Ga-

latasaray. Sud-americanul nu 

a reuşit, însă să se impună la 

formaţia „Cim Bom”, fi ind îm-

prumutat ulterior la Orduspor 

şi Mersin Idmanyurdu. În anul 

2013 a ajuns la Deportivo La 

Coruna, apoi a evoluat la Al 

Wasl (EAU), Las Palmas, Za-

ragoza şi Mallorca.

Argentinianul vine, sub co-

manda lui Dan Petrescu, liber 

de contract, şi a semnat cu CFR 

un contract valabil doi ani.

Formaţia din Gruia pare 

să fi e aproape completă pen-

tru startul noului sezon, sin-

gurul post ce le mai dă bă-

tăi de cap ardelenilor este 

cel de portar. CFR-iştii au ră-

mas fără Traian Marc, care 

a ales să se retragă din acti-

vitatea de fotbalist. Prima 

varianţă a echipei a fost Sil-

viu Lung Jr. însă transferul 

acestuia, în cele din urmă, 

nu s-a concretizat.

CFR Cluj se află, momen-

tan în cantonament sub co-

mandă tehnicianului Dan 

Petrescu. Fotbaliştii se pre-

gătesc să dispute cinci par-

tide amicale importante îm-

potriva formaţilor NK Istra, 

FK Zalgiris, FC Anzhi, NK 

Aluminij şi FK Vozdovac.

O nouă lovitură pe piaţa transferurilor. 
Culio a revenit la CFR Cluj
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fostul jucător Juan Emmanuel Culio şi a anunţat revenirea 
mijlocaşului argentinian la formaţia din Gruia.

Culio a mai evoluat la CFR în perioada 2007-2011

COTĂ

+ 400.000
de euro este cota lui Culio conform site-ului 
de specialitate transfermarkt.com

IULIU MUREȘAN | 
președintele clubului 
CFR Cluj

 „Pentru noi este o 
revenire foarte 
importantă, Culio 
este un jucător 
emblematic, este 
jucătorul care a dat 
două goluri la 
Roma și am 
câștigat, reușind să 
debutăm cu o 
victorie pe care noi 
nu o vom uita 
niciodată. (...) 
Vreau să precizez că 
nu l-am luat pentru 
amintiri frumoase, 
ci l-am luat pentru 
că este un jucător 
care va fi foarte util. 


	pagina 01x
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

