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Directorul SRI Eduard Hellvig și jurnalistul clujean Rareș Bogdan, împreună în vacanță
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A început testarea Bike Sharing 
cu clujeni voluntari

Cluj-Napoca va ajunge 
orașul statuilor neobișnuite

150 de voluntari au început testarea Bike Sharing, urmând 
ca peste aproximativ o lună şi jumătate bicicletele să poată fi 
folosite şi de clujeni. Pagina 5 

Clujul, șantier până ninge !
Tot oraşul este un adevărat şantier 
încă din primăvară şi va rămâne 
la fel până în iarnă când nu se 
va mai putea lucra la 
repararea străzilor. Primarul 
Emil Boc a anunţat că o 
parte din lucrări, în special 
cele din centru, vor fi 
încheiate odată cu începerea 
anului şcolar şi universitar. 
Dacă unele lucrări vor fi 
finalizate, altele încep. Pagina 3 

monitorul weekendde

Lacrimi şi durere la înmormântarea omului de afaceri Vasile Leordean
Foaierul Casei Universitarilor s-a dovedit a fi neîncăpător pentru cei care au venit joi să-i aducă un ultim omagiu 
unuia dintre cei mai iubiţi şi respectaţi membri ai comunităţii de afaceri din Cluj-Napoca, Vasile Leordean. Pagina 6

Şantierele 
de pe unele străzi 

se apropie de 
final. Se deschid 
alte şantiere pe 

alte străzi.
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O sculptură înaltă de trei metri, 
din lemn reciclat, va fi amplasată 
în Parcul Central. Pagina 5 

Directorul SRI Eduard 
Hellvig se afl ă în vacanţă 
în Turcia împreună cu 
jurnalistul clujean Rareş 
Bogdan, de la Realitatea 
TV, a scris jurnalistul 
Mircea Marian pe o rețea 
de socializare. Purtătorul 
de cuvânt al SRI, Sorin 
Sava, a refuzat să comen-
teze informaţia.

Împreună cu Hellvig şi 
Rareş Bogdan se afl ă şi fa-
miliile lor.

Cei doi sunt legaţi de o 
prietenie mai veche. Presa a 
publicat fotografi i cu cei doi 
după un meci de fotbal sau 
la o întâlnire cu Viorel Hre-
benciuc şi Andrei Marga.

Recent, un jurnalist de la 
realitatea Tv, Ovidiu Marin-
cea, a fost numit consilier 
al lui Eduard Hellvig.

De asemenea, concedii-
le lui Rareş Bogdan în ţări 

exotice împreună cu Călin 
Mitică, acţionar prin inter-
puşi la Presa Zece SRL şi 
omul de încredere al lui Va-
sile Blaga au făcut deliciul 
presei, care a publicat fo-
tografi i cu aceştia pe plajă 
sau la mese î mbelş ugate. 
Presa Zece SRL este deţi-
nută de un anume Marius 
Baica şi Ramona Valerica 
Diţă. Marius Baica deţine 
şi Nova Cominvest, socie-
tate care a cumpărat 6,5% 
din acţiunile Remarul 16 
Februarie de la Transfero-
viar, societăţi controlate de 
Călin Mitică.

Jurnalistul clujean Rareş 
Bogdan a fost coleg de fa-
cultate şi de grupă cu Edu-
ard Hellvig şi a controlat în 
diferite perioade, direct sau 
indirect, cotidianul Ziua de 
Cluj şi agenţia de publicita-
te Trend Communication (în 

care este asociat şi cu cole-
gul său de la Realitatea TV 
Octavian Hoandră, un apro-
piat al fostului ministru şi 
rector al UBB Cluj Andrei 
Marga).

Rareş Bogdan a preluat 
staţiile locale din Ardeal 
ale Realitatea TV, iar ulte-
rior a devenit chiar direc-
tor general al postului-ma-
mă din Bucureşti unde re-
alizează în prime-time 

emisiunea “Jocuri de Pu-
tere”.

Eduard Hellvig a fost un 
personaj important în timpul 
mandatului lui Crin Anto-
nescu în fruntea PNL, mai 
exact pe vremea USL. Relaţia 
foarte bună avută cu fostul 
preşedinte al liberalilor l-a 
propulsat pe Hellvig în zona 
de decizie a PNL. Hellvig de-
ţine funcţia de director al SRI 
din luna martie a acestui an.

De la stânga la dreapta: Călin Mitică, Cozmin Gușă, 
Octavian Hoandră, Rareș Bogdan și Eduard Hellvig
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Ediția a XV-a a Zilelor Municipiului Turda, 
desfășurată sub sloganul „Sărbătoare în 
orașul Salinei“ ia startul vineri, 28 august. 
Pe scena amplasată în centrul oraşului vor 
cânta Voltaj, Proconsul, Horia Brenciu, 
ANER, Grimus, Șuie Paparude, Les 
Elephants Bizarres, Sava Negrean și Aurel 
Tămaș.
“Bugetul total alocat pentru formații și scenă 
se ridică la circa 40.000 de euro”, a precizat 
primarul Tudor Ștefănie. Din bugetul total al 
Zilelor Municipiului Turda din acest an, 
180.000 de lei au fost alocați de la bugetul 

local, 80.000 de lei vor proveni din chirii (te-
renuri pentru comercianți), 79.000 de lei din 
sponsorizări (sume existente până în acest 
moment), la care se mai adaugă un contract 
de 20.000 de euro cu Kaufl and.
„Mâine (n.r. astăzi) debutează a 15-a ediție a 
Zilelor Municipiului Turda! Acest eveniment 
complex nu ar fi  putut avea loc fără ajutorul 
sponsorilor și partenerilor noștri, cărora vrem 
să le mulțumim pentru aportul adus la cea 
mai mare Sarbatoare din Orașul Salinei!”, 
transmite municipalitatea.

Daciana DERDA

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

28 august

1916: Primul Război 
Mondial: Germania declară 
război României.

1922: Prima reclamă de ra-
dio a fost difuzată de postul 
de radio „WEAF”, din New 
York.

1941: Al Doilea Război 
Mondial: Peste 600.000 de 
germani sunt deportați de că-
tre Stalin către Siberia și 
Kazahstan.

1996: Charles, Prinț de Wales 
și Diana, Prințesă de Wales 
divorțează.

29 august

1831: Britanicul Michael 
Faraday a descoperit inducția 
magnetică.

1885: Germanul Gottlieb 
Daimler a brevetat motoci-
cleta.

1936: În urma presiunilor 

cercurilor guvernamentale 
din Germania și Italia, 
Nicolae Titulescu este înlătu-
rat de la conducerea 
Ministerului de Externe al 
României.

1949: Uniunea Sovietică tes-
tează prima sa bombă atomi-
că la Semipalatinsk, 
Kazakhstan.

30 august

1944: România a rupt, după 
lovitura de stat de la 23 au-
gust, relațiile diplomatice cu 
Ungaria horthystă.

1974: A fost inaugurat, la 
București, „Centrul demogra-
fi c ONU -România”.

1986: Cutremur de pământ 
în Vrancea cu magnitudinea 
de 7,2, adâncimea de 140 
km.

2005: Uraganul Katrina a de-
vastat sudul SUA.

Sărbătoare în Orașul Salinei !
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QuartFest 2015
Perioada: 28–30 august
Casino
QuartFest este primul festival 
din România și printre puținele 
din Europa, cunoscut pentru 
ideea de a uni cvartetele de 
coarde și a promova muzica de 
cameră într-o manieră inova-
toare atât de apreciată de pu-
blicul nostru.
La cea de a doua ediție a festi-
valului, organizatorii și-au pro-
pus să își încânte publicul prin 
prezența cvartetelor: Grazioso 
(Targu-Mureș),Eufonia String 
(Cluj-Napoca), Vates Quartet 
(Cluj-Napoca), Arpeggione 
(București), Artes Quartet (Iași), 
Chromatic (București), Four 
Seasons (Cluj-Napoca), 
Napocensis (Cluj-Napoca) Rua 
(Cluj-Napoca) și împreună cu 
acestea să creeze un spectacol 
inedit pentru melomani.

Barock XIV – Zilele 
Castelului Bánff y din 
Bonțida
Perioada: 29–30 august
Program: expoziţii, muzică clasi-
că, ateliere meşteşugurilor tra-
diţionale, activităţi pentru copii, 
proiecţii de fi lme, târg de anti-
chităţi, tur ghidat al castelului, 
demonstrații hipice, teatru, 
proiecție cartată și multe altele.

Expoziţie Aparatură 
medicală clujeană
Perioada: 29 august – 27 no-
iembrie
Muzeul Farmaciei
Expoziţia aduce în atenţia publi-
cului aparatură medicală folosită 
în spitalele clujene de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi până în a 
doua jumătate a secolului XX.

Expoziție Cristina Gloria 
Oprișa: „Darul Îngerilor”
Perioada: 25 august – 6 sep-
tembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Arta pe care o propune Cristina 
Gloria Oprişa este o grădină ne-
maipomenită în care fl orile, 
plantele, ierburile, copacii şi în-
găduitele vieţuitoare se scaldă 
în magicele izvoare ale tuturor 
culorilor curcubeului.

Expoziţie „Our Body: 
Universul Interior
Perioada: 17 iulie – 31 octom-
brie
Iulius Mall
Clujenii pot descoperi, într-o ma-
nieră educativă unică, fascinantul 
univers interior al corpului uman 
şi modul în care funcţionează, cu 
ajutorul a peste 200 de exponate 
– corpuri umane reale.

Patrimoniul Cultural 
European: Herend
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
1 august – 30 august

Objects of Desire
Perioada: 30 iulie – 27 sep-
tembrie
Fabrica de Pensule

Expoziţie: Sarmizegetusa 
Regia
Perioada: 15 mai – 12 sep-
tembrie
Muzeul de Istorie a 
Transilvaniei

Expoziţie: Ultimii 
dinozauri din 
Transilvania
Perioada: 3 aprilie – 30 sep-
tembrie
Casa Universitarilor

VINERI

Seri de vară clujene
Ora: 20.00
Piața Muzeului
Concerte: George Dobrescu & 
Alexandru Cristea
Jazzy Tribus
Teodora Iacob & Euphonia String 
Quartet

SÂMBĂTĂ

Bazar cu lucruri gratis
Ora 13.00
Atelier Cafe
Locul unde oamenii donează 
obiectele pe care nu le mai folo-
sesc și își aleg complet gratuit ori-
ce lucru de care au nevoie.

Seri de vară clujene
Ora 20.00
Recital în Iulius Parc, la Scena Verde 
Operă, operetă, musical și balet 
Concerte Piața Muzeului: 

Armonia Music
Jazz & Blues

DUMINICĂ

Sărbătoarea Indictionului, 
Anului Nou Bizantin, Anno 
Mundi, 7524
Ora 10.00
Parcul Etnografi c „Romulus 
Vuia”
Potrivit vechiului calendar folo-
sit în spațiul românesc până în 
secolul al XVIII-lea, 1 septem-
brie era ziua de început a noului 
an. Potrivit vechilor credințe, în 
această zi Dumnezeu a început 
să făurească lumea.

Seri de vară clujene
Ora 20.00
Iulius Parc, Scena Verde
Recital de pian și operă: Olga 
Bordaș, Alexandra Hordoan, 
Eva Iordan, Horațiu Ruști, 
Sofron Andrei, Alin Dan Rusu
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Deşi este curtat de PMP, 

liderii liberali de la Cluj 

subliniază încă o dată 

faptul că Emil Boc şi-a 

înscris în PNL intenţia de 

a candida la Primăria 

Cluj-Napoca.

Chiar dacă are o intenţie de 

vot de doar câteva procente în 

sondajele de opinie, Partidul 

Mişcarea Populară (PMP) îşi 

pregăteşte relansarea, nu doar 

prin înscrierea fostului preşe-

dinte Traian Băsescu în partid, 

ci şi printr-o serie de candida-

turi cu greutate la alegerile lo-

cale. Printre acestea şi candi-

datura lui Emil Boc la Primă-

ria Cluj, una din variantele lu-

ate în considerare de edil. „Emil 

Boc se apropie de 60% în son-

dajele de opinie, poate să can-

dideze şi din partea PNL şi din 

partea PMP şi ca independent 

şi tot o să câştige. Oricum, nu 

o să se decidă acum, la anul”, 

au declarat surse liberale, ci-

tate de evz.ro.

Pe de altă parte, liderii PNL 

de la Cluj spun însă că alte 

informaţii vehiculate privind 

candidatura lui Emil Boc la 

alegerile de anul viitor sunt 

pure speculaţii.

Astfel, copreşedintele PNL 

Cluj Daniel Buda subliniază 

din nou că Boc şi-a depus in-

tenţia de a candida din par-

tea PNL.

„Domnul primar Emil Boc 

şi-a exprimat în scris, la secre-

tariatul PNL Cluj, conform pro-

cedurii interne din partid, in-

tenţia de a candida din partea 

PNL pentru un nou mandat la 

alegerile locale de anul viitor 

la Primăria Cluj-Napoca. La fel 

au procedat toţi primarii libe-

rali din judeţ şi din ţară. Acest 

lucru demonstrează că alte in-

formaţii vehiculate despre can-

didatura domniei sale sunt pu-

re speculaţii. Eu nu am nicio 

rezervă, Emil Boc va candida 

din partea PNL la alegerile lo-

cale din 2016”, a spus Buda.

De altfel, Daniel Buda sub-

linia acelaşi lucru şi săptămâ-

na trecută.

„Emil Boc a respectat ter-

menele procedurale privind de-

punerea candidaturii pentru un 

nou mandat din partea PNL şi 

aici subliniez din partea PNL. 

Sunt absolut convins că noul 

PNL, principalul partid de opo-

ziţie şi partidul care se va afl a 

la guvernare în viitorul apropi-

at, are capacitatea şi înţelep-

ciunea politică necesară de a 

genera de la Cluj şi până la 

Constanţa, precum şi de la Bu-

cureşti la Iaşi nu doar candi-

daţi, ci primari care să gestio-

neze efi cient aceste comunităţi 

în interesul cetăţeanului, cum 

se întâmplă azi la Cluj. Iar aco-

lo unde lucrurile merg bine, aşa 

cum reiese de altfel din evalu-

ările unor structuri indepen-

dente, care îţi plasează oraşul 

pe primele locuri din lume com-

parativ cu Londra sau New 

York, şi ai o cotă de încredere 

a candidatului de peste 73% şi 

o intenţie de vot de 69%, sigur 

că te rogi lui Dumnezeu să-i 

dea acestuia viaţă lungă, sănă-

tate şi noroc. Iar cu asta, din 

punctul meu de vedere, subiec-

tul este închis”, declara recent 

copreşedintele PNL Cluj, Dani-

el Buda.

Emil Boc, în două luntri

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Clujenii au ajuns la capătul 

răbdării din cauza lucrărilor 

din oraş şi cer conducerii 

Primăriei să termine cât 

mai repede închiderea şanti-

erelor. Dacă unele lucrări 

vor fi  fi nalizate, altele încep.

Tot oraşul este un adevărat 

şantier încă din primăvară şi 

va rămâne la fel până în iar-

nă când nu se va mai putea 

lucra la repararea străzilor. Şo-

ferii şi pietonii au ajuns la ca-

pătul răbdării şi au început să 

trimită sesizări la adresa con-

ducerii Primăriei Cluj-Napoca 

prin care cer urgentarea lucră-

rilor. „Există o posibilitate de 

a urgentare a reparaţiilor de 

pe strada Primăverii, întrucât 

în trei săptămâni începe şcoa-

la, iar în acest moment nu exis-

tă trotuare pe nici o parte a 

străzii?”, a scris un clujean 

într-o astfel de sesizare. Exis-

tă astfel de reclamaţii cu pri-

vire la majoritatea străzilor.

Unele şantiere se închid 
în 15 septembrie

Primarul Emil Boc a anun-

ţat, joi, că o parte din lucrări, 

în special cele din centru, vor 

fi  încheiate odată cu începe-

rea anului şcolar şi universi-

tar. „În afară de lucrările tra-

diţionale din oraş din care spe-

răm ca o parte să fi e fi naliza-

te până la începutul şcolii şi 

altele până la începutul anu-

lui universitar, mai rămân în 

lucru, după începerea anului 

universitar, Piaţa Gării, unde 

se va lucra concomitent la mo-

dernizarea tramei stradale, dar 

şi la unifi carea pasajelor sub-

terane. Probabil şi pe Splaiul 

Independenţei”, a declarat Boc 

la postul de radio Napoca FM.

Dacă se va mai lucra în Pia-

ţa Gării, pe celelalte străzi lu-

crările se fi nalizează. „În rest, 

celelalte lucrări vor fi  gata la 

începerea şcolii, cum este Avram 

Iancu. Pe Horea, de asemenea, 

carosabilul urmează să fi e ga-

ta şi o bună parte din trotuare, 

Moţilor, două treimi din stradă 

urmează să fi e aproape gata ca 

anul universitar să ne găseas-

că într-o stare în care pe aces-

te străzi să se poată circula”, a 

spus primarul.

Pe Moţilor sunt cinci com-

panii care lucrează în acest 

moment şi din acest motiv lu-

crările nu pot fi  încheiate foar-

te repede.

Urmează să fi e spartă 
Calea Floreşti

În Mănăştur, vor fi  sparte şi 

celelalte două tronsoane ale stră-

zii Calea Floreşti. „Pe Calea Flo-

reşti încep lucrările. La primul 

tronson, de la Calvaria la Billa 

este aproape gata, mai urmea-

ză să se toarne stratul de uzu-

ră şi vom continua şi cu celelal-

te două tronsoane până nodul 

N astfel încât Calea Floreşti să 

fi e modernizată şi să arate cum 

trebuie. Până în jurul datei de 

15-20 septembrie sperăm să fi e 

gata lucrările”, a adăugat Boc, 

la acelaşi post de radio.

În octombrie vor fi  plan-

taţi copaci pe Horea, Memo-

randumului, I.C. Brătianu, 

Moţilor. Vor fi  cumpăraţi apro-

ximativ 700 de arbori care vor 

fi  plantaţi în locul celor care 

s-au uscat. 

Şantierele de pe unele străzi se apropie de final. 
Se deschid alte şantiere pe alte străzi
Atât centrul oraşului cât şi o bună parte din cartiere sunt un adevărat şantier, de câteva luni.

TERMEN LIMITĂ

15
septembrie este 
data la care vor fi  
fi nalizate mai 
multe lucrări la 
străzile din Cluj

Legendă:
drumuri în curs 
de modernizare

drumuri 
modernizate

Ultimele declaraţii ale li-
derilor liberali de la 
București au conturat însă 
o neîncredere a conduce-
rii centrale în loialitatea 
primarului de Cluj, pe ca-
re îl suspectează că ar 
avea simpatii pemepiste.

Liderul PNL Alina Gorghiu 
declara, în 18 august, că 
nu este atât de sigură că 
Emil Boc va fi  candidatul 
PNL la Primăria Cluj pen-
tru că nu ar vrea să reînvie 
sensibilităţile lui Boc odată 
cu înscrierea lui Traian 
Băsescu în PMP, arătând 
că ar vrea să știe dacă 
acesta va fi  trup și sufl et 
cu partidul.

Scenariul unei candidaturi 
ca independent se contu-
rează astfel tot mai clar, 
mai ales în contextul ulti-
melor declaraţii ale fostu-
lui președinte Traian 
Băsescu, care tocmai ce a 
afi rmat că s-ar putea ală-
tura în curând PMP.

Atacat de colegii 
de partid, 
va candida 
independent ?
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ANGAJEAZĂ 

pentru

MUNCITORI
în vederea califi cării în meseria de

Confecţioner în Cablaje Auto

OFERTA SALARIALĂ

• posibilitatea unui câștig lunar de 1536 lei brut +
• tichete de masă
• transport gratuit asigurat

ALTE BENEFICII SALARIARE 

• bonus de familie
• bonus prezenta
• bonus calitate
• productivitate
• bonus pentru copii,
 •  bonus de fi delitate, prime de Paști și Crăciun și ore 

suplimentare plătite 200%.

Cerinţe: Distingerea culorilor, disponibilitate program în 3 schimburi.

Mediu de lucru curat, organizat și modern.

Dacă ești interesat sună la numărul de telefon gratuit în orice reţea

0800 0800 70

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ 
că in perioada 31.08.2015 – 05.09.2015 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene 
Cluj“ SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele sec-
toare:

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

Reparaţie capitala străzi in localitatea Băiţa (municipiul Gherla)

Modernizare drum acces in zona turistica Răchiţele - Prislop – Ic Ponor:

– DJ 108C, km 61+830-78+400 si DJ 763, km 35+130 – 39+060

Lucrări de intretinere imbracaminti asfaltice( plombari)

– DJ 161D:Dej-Nires-Unguras ,km 9+000 – 30+000( pe sectoare)

Lucrari la Pod pe DJ 105T peste Valea Topa Mica,km 21+532

Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c pentru disconfortul creat de 
execuţia acestor lucrări , cu menţiunea că pe aceste sectoare trafi cul nu este închis.

Proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni

Titlu proiect: ÎNSOŢEȘTE-NE LA BORDUL CARIEREI!
Contract: POSDRU/144/6.3/S/126726

ANUNŢ DE PARTICIPARE
S.C. RSC CONSULTING S.R.L., str. Paul Chinezu, nr. 2, ap.1, cod poștal: 400021, Cluj-Napoca, 

România, tel:0264-596.161, Fax:0264-596.161, e-mail offi ce@rsc-consulting.ro, număr 
de înmatriculare J 12/1630/2007, CUI 21504493, cont bancar IBAN RO41 BTRL RONC RT00 
E860 730B deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Racolţa Steluţa – administrator, 
organizează licitaţie deschisă pentru achiziţionarea de servicii hoteliere – CPV 55100000-1 
şi servicii de restaurant şi servire a mâncării – CPV 55300000-3 pentru proiectul 
„ÎNSOŢEŞTE-NE LA BORDUL CARIEREI“ OIPOSDRU/CPP144/DMI6.3 /S/ ID126726.

Detaliile cu privire la serviciile ce urmează a fi  achiziţionate sunt prevăzute în solicitările 
tehnice din caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie poate fi  obţinută de la sediul S.C. 
RSC CONSULTING S.R.L., str. Paul Chinezu, nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj, de luni până vineri, 
între orele 9.00-16.00, în baza unei cereri scrise, sau prin e-mail, în urma unei solicitări 
transmise pe adresa de e-mail offi ce@rsc-consulting.ro.

Valoarea estimata a achiziţiei este de 123.068,00 lei, TVA inclus.
Criteriul de atribuire utilizat este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Valoarea garanţiei de participare la licitaţie este de 1.200 lei.
Oferta va fi  redactată în limba română. Criteriile de califi care privind situaţia personală 

a operatorilor economici, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, capacitatea 
economică și fi nanciară, capacitatea tehnică și/sau profesională și standardele de asigurare 
a calităţii se regăsesc în documentaţia de atribuire.

Documentele de participare a ofertanţilor vor fi  depuse la sediul S.C. RSC CONSULTING 
S.R.L., str. Paul Chinezu, nr. 2, AP. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cel târziu până la data de 
07.09.2015, ora 11.00. Durata de valabilitate a ofertelor este de 90 zile de la data limită 
pentru depunerea ofertei. Data deschiderii ofertelor este 07.09.2015, ora 13.00 la sediul 
S.C. RSC CONSULTING S.R.L., str. Paul Chinezu, nr. 2, AP. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Manager proiect
Racolţa Steluța

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

¤  participi la concursuri 
cu premii în fiecare lună0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Un bolnav psihic în acte 

din Dej, care se plimbă 

liber pe străzi abordează 

fetiţele de şcoală primară 

pe care le întâlneşte pe 

stradă.

O mamă din Dej a poves-

tit sperietura prin care a tre-

cut atât ea, cât şi fetiţa ei în 

vârstă de şapte ani. Aceasta 

şi alţi câţiva părinţi au descris 

un bărbat din Dej, care cât e 

ziua de lungă se plimbă pe 

străzile oraşului, desculţ, la 

bustul gol, îmbrăcat doar într-o 

pereche de pantaloni scurţi 

de tip jeans.

Femeia le-a relatat jurna-

liştilor de la dejeanul.ro că 

până acum, de două ori s-a 

întâmplat ca fi ica ei să iasă 

în calea acestui bărbat, care 

a ţinut-o de mână pentru a 

nu fugi şi a pipăit-o. Speria-

tă de urmările pe care ar pu-

tea să le aibă aceste ieşiri ale 

bărbatului asupra fi icei sale, 

femeia l-a urmărit şi l-a luat 

la rost. Răspunsul bărbatului 

diagnosticat cu schizofrenie 

a îngrozit-o pe femeie.

„Nu le fac nimic fetiţelor. 

Plăcerea mea este doar de a 

le atinge”, i-a replicat omul, 

care obişnuieşte să aştepte 

elevele Şcolii Gimnaizale Nr. 

2 în păduricea care scurtea-

ză drumul dintre blocurile 

din cartierul Dealul Florilor 

şi şcoală, spune femeia. A-

ceasta spune că s-a întâlnit 

cu alte două mămici care i-au 

povestit că şi fetiţele lor au 

fost abordate de bărbatul re-

spectiv şi speriate, au luat-o 

la fugă, s-au împiedicat şi au 

ajuns acasă cu julituri pe ma-

re parte din corp.

Femeia care se teme să-şi 

mai lase copilul pe stradă în 

preajma casei spune că a se-

sizat poliţia în acest caz, iar 

cu toate că un echipaj s-a de-

plasat la faţa locului şi l-au 

dus pe bărbat la secţie, aces-

ta se afl ă în continuare liber 

pe străzi.

Conform spuselor femeii, 

poliţia i-ar fi  spus că acesta 

poate fi  internat cu forţa 

într-un spital de psihiatrie doar 

în urma mai multor plângeri 

depuse la Parchet.

De menţionat este faptul 

că bărbatul a mai fost inter-

nat pentru problema psihică 

pe care o are, dar de fi ecare 

dată, după administrarea tra-

tamentului a fost lăsat să ple-

ce acasă.

„Nu ştiu ce să fac în aceas-

tă situaţie. Se aşteaptă ca ce-

va rău să se întâmple şi abia 

apoi se vor lua măsuri cu si-

guranţă”, a conchis femeia.

Un bolnav psihic 
pipăie fetiţele
Mai mulţi părinţi din Dej sunt speriaţi de un pedofil.

MAMA CARE A 
FĂCUT SESIZAREA

„Nu ştiu ce să fac în 
această situaţie. Se 
aşteaptă ca ceva rău 
să se întâmple şi abia 
apoi se vor lua măsuri 
cu siguranţă“
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După statuia cu maimuţa 

Nelson, primită prin 

donaţie, Primăria se mai 

alege cu o operă de artă 

neobişnuită: o sculptură 

din lemn masiv, numită 

Matka („mama” în limba 

poloneză), realizată de 

artista de origine ameri-

cană, Olga Ziemska.

Artista de origine america-

nă Olga Ziemska soseşte la 

Cluj în cadrul celei de-a treia 

ediţii a 18+ festival, pentru 

care va realiza în premieră o 

variantă românească a cunos-

cutei sale serii de sculpturi 

masive din lemn reciclat, 

Matka. Lucrarea va fi  donată 

oraşului Cluj-Napoca ulterior 

festivalului, urmând să fi e ex-

pusă în Parcul Central pe ter-

men nelimitat.

Matka (“mama” în limba 

poloneză) este o sculptură a 

unei fi guri feminine de pes-

te 3 metri înălţime, constru-

ită din lemn reciclat, prin ca-

re Ziemska explorează con-

ceptul de spaţiu. Artista a 

realizat o versiune a Matkăi 

în numeroase oraşe ale lu-

mii, de fi ecare dată folosin-

du-se de materiale recoltate 

local şi de specifi cităţile spa-

ţiului în care lucrarea a fost 

construită. Repetând aceas-

tă formă umană în diverse 

spaţii şi medii, artista urmă-

reşte să scoată la lumină în 

mod natural caracteristicile 

subtile specifi ce fi ecarei zo-

ne. În defi nitiv, explică Zi-

emska, “această lucrare es-

te o celebrare a diversităţii 

spaţiilor în care trăim şi tot-

odată un omagiu adus simi-

litudinilor care ne leagă pe 

toţi în esenţă”.

Matka în varianta româ-

nească va fi  construită înce-

pând cu 10 septembrie la Cluj, 

urmând să fi e apoi transpor-

tată pe Cetăţuie.

Înaintea statuii Matka, Pri-

măria a primit, în luna mai, 

statuia maimuţei Nelson, the 

Socket Monkey, donată de 

oraşul înfrăţit, Rockford din 

Illinois, SUA. Statuia maimu-

ţei a fost dezvelită în cadrul 

unei ceremonii la care a par-

ticipat primarul Emil Boc, eve-

nimentul fi ind ironizat atât de 

presa locală şi central şi de 

utilizatorii reţelelor de socia-

lizare.

Mascota Nelson a fost am-

plasată pe malul Someşului, 

în zona oraşelor înfrăţite ală-

turi de alte construcţii sau 

obiecte simbolice pentru ora-

şe cu care Clujul are relaţii 

de înfrăţire, precum cabina 

telefonică britanică – oferi-

tă de către oraşul înfrăţit din 

UK, Rotherham, masa din 

granit de la Namur, Belgia, 

sau panourile cu reproduceri 

istorice din Suwon, Coreea 

de Sud.

Cluj-Napoca va ajunge 
oraşul statuilor neobişnuite

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Valoare proiectului Bike 

Sharing este de 2,6 mili-

oane euro, bani proveniţi 

din fonduri europene, 

contractul fi ind semnat 

în 2011.

150 de voluntari au înce-

put, joi, testarea Bike Sha-

ring, urmând ca peste apro-

ximativ o lună şi jumătate 

bicicletele să poată fi  folosi-

te şi de clujeni. „Astăzi (ieri 

– n.red.) începe testarea Bi-

ke Sharing. Vor fi  250 bici-

clete, 20 de staţii şi 150 de 

voluntari. Scopul acestui pro-

iect pilot este acela e a ve-

dea cum funcţionează siste-

mul, ce difi cultăţi apar şi de 

a-i ruga pe toţi participanţii 

la trafi c să aibă înţelegere u-

nii faţă de alţii. Şoferii să 

manifeste înţelegere faţă de 

un nou partener în trafi c pen-

tru că bicicleta reprezintă un 

nou mod de a circula”, a de-

clarat primarul Emil Boc, joi, 

la postul de radio Napoca 

FM.

După ce se încheie pro-

iectul pilot, clujenii vor avea 

la dispoziţie 500 de bicicle-

te pe care le vor putea închi-

ria gratuit, timp de o oră, ur-

mând ca după această peri-

oadă să fi e percepută o taxă 

care poate ajunge până la 80 

lei pentru 12 ore. Aceasta es-

te perioada maximă de folo-

sire a unei biciclete. „Se va 

putea circula 60 de minute 

gratuit, este o perioadă în 

care noi am considerat că se 

poate ajunge din orice par-

te a oraşului în alta. Pentru 

că vrem să fi e un sistem de 

transport funcţional, va fi  ta-

xat dacă se depăşeşte aceas-

tă perioadă. Prima jumătate 

de oră va fi  taxată cu 2 lei, 

apoi va creşte progresiv pen-

tru a încuraja cât mai mulţi 

clujeni să folosească acest 

sistem de Bike Sharing. Va 

ajunge la un maxim de 80 

lei pentru 12 ore”, a afi rmat, 

săptămâna trecută, Ovidiu 

Cîmpean, managerul de pro-

iect.

Bicicleta este înseriată, 

are doi senzori care sunt cu-

plaţi la staţiile de biciclete 

şi care transmit informaţii-

le că această bicicletă a fost 

depusă în spaţiul de stoca-

re.

A început testarea 
Bike Sharing 
cu 150 de voluntari
Proiectul Bike Sharing prin care clujenii pot închiria biciclete gratuit, 
timp de o oră, trebuia să fie gata încă de acum doi ani.

Potrivit managerului de 

proiect, legăturile între 

Cluj-Napoca şi Apahida şi 

Floreşti nu sunt încă rea-

lizate.

 „Reţeaua de piste este fi -

nalizată 90%, se lucrează pe 

Calea Someşeni la construi-

rea pistei noi. Şi în afara pro-

iectului, cei de la Siguranţa 

Circulaţiei au gândit piste noi 

şi odată cu modernizarea in-

frastructurii oraşului (strada 

Avram Iancu, strada Horea) 

sunt prevăzute piste de bici-

clete, însă acesta este un pro-

ces care va continua şi în vi-

itor. Legătura cu Apahida se 

face pe Calea Someşeni, va fi  

fi nalizată anul acesta. În Flo-

reşti, datorită faptului că nu 

s-a mai construit centura de 

ocolire prin spate pe la Polus 

încă nu am reuşit să facem le-

gătura, însă este proiectată o 

variantă pe drumul european”, 

a explicat Ovidiu Cîmpean.

Valoarea contractului este 

de 2,6 milioane euro şi a fost 

semnat în anul 2011, iar lu-

crările aveau ca termen de fi -

nalizare data de 16 august 

2013, la un an de la ordinul 

de începere a lucrărilor. Au a-

părut mai multe întârzieri din 

cauza blocajelor la licitaţii.

Pistele de bicicletă încă 
nu sunt gata în totalitate

După ce vor fi  testate de voluntari, cele 500 de biciclete vor fi  închiriate de clujeni
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Foaierul Casei 

Universitarilor s-a dovedit 

a fi  neîncăpător pentru 

cei care au venit să-i 

aducă un ultim omagiu 

unuia dintre cei mai 

iubiţi şi respectaţi mem-

bri ai comunităţii de afa-

ceri din Cluj-Napoca, unul 

dintre oamenii care au 

marcat puternic dezvolta-

rea industriei textile din 

Transilvania. 

Oameni de afaceri, profesori 

universitari, rude, prieteni, au-

torităţi locale şi judeţene s-au 

afl at printre persoanele prezen-

te la înmormântare. Sluba a 

fost ţinută de un sobor de şa-

se preoţi în frunte cu ÎPS An-

drei Andreicuţ. Cu greu, cei pre-

zenţi şi-au putut stăpâni lacri-

mile.

Vasile Leordean a decedat 

la începutul acestei săptămâni 

la vârsta de 78 de ani. Toţi cei 

care l-au cunoscut au avut nu-

mai cuvinte de laudă la adre-

sa lui.

„Nu voi putea eu să descriu 

aici toate modalităţile sale de 

implicare, implicare în viaţa e-

fectivă a universităţii noastre 

pentru că era mereu un punct 

de sprijin. (..) În acest moment 

meditativ ne aducem aminte 

de jovialitatea domniei sale, de 

distincţia şi echilibrul atitudi-

nal şi verbal, de chipul lui des-

chis, cu un zâmbet larg şi lu-

minos cu care te întâmpina, cu 

care venea şi cu care îţi răspun-

dea când doreai să faci un gest 

de recunoştinţă, de omenie fa-

ţă de el. Când doreai să îi ofe-

ri ceva, ca şi orice gazdă, spu-

nea că «mi de ajuns că suntem 

laolaltă». (...) În numele Uni-

versităţii nu pot decât să-i mul-

ţumesc pentru tot ce a făcut”, 

a precizat în cuvântarea sa pre-

otul Ioan Chirilă.

„Motivele pentru care ne gă-

sim astăzi (n.red. ieri) aici sunt 

multe. Cel dintâi, în virtutea 

credinţei noastre creştine este 

acela că am venit să ne rugăm 

lui Dumnezeu ca fratele nos-

tru Vasile, plecat în eternitate 

să-i facă parte de odihnă. Al 

doilea motiv pentru care ne gă-

sim aici este acela de a omagia 

un om de mare calitate a urbei 

noastre care s-a mutat la Ce-

ruri. Al treilea motiv pentru ca-

re ne afl ăm aici este să încer-

căm prin slavele noastre cuvin-

te să aducem mângâiere celor 

îndureraţi. (...) Vasile Leordean 

fi ind un om de mare omenie şi 

un sufl et plin de dărnicie”, a 

spus şi ÎPS Andrei Andreicuţ.

Omul de afaceri a ajuns la 

Cluj în 1962, când a fost repar-

tizat ca inginer la FC Flacăra, 

câţiva ani mai târziu devenind 

şef de producţie. După 1990, 

Leordean a devenit director teh-

nic al Centralei Industriei Con-

fecţiilor Sibiu, care cuprindea 

toate fabricile de confecţii din 

Ardeal. În 1994, fostul director 

şi-a înfi inţat propria fi rmă, „Le-

otex Industries”, care a parti-

cipat şi la privatizarea Flacăra. 

În vremea manageriatului său 

a reuşit să facă din fabrica Fla-

căra şi apoi din Leotex, un ade-

vărat brand economic al mu-

nicipiului Cluj-Napoca. Până în 

2001, acesta a investit în afa-

cere circa 5 milioane de dolari. 

Până la începutul anilor ’90, 

Flacăra SA avea 2.500 de an-

gajaţi şi mare parte din produc-

ţie lua calea exportului, în Eu-

ropa de Est, SUA sau Canada.

De asemenea, Leordean a 

fost fondatorul Camerei de Co-

merţ şi Industrie Cluj. În 2002, 

Vasile Leordean a fost preşe-

dintele Camerei de Comerţ Cluj 

şi a condus această instituţie 

alături de Ştefan Dimitriu, Ioan 

Constantinescu, Dorel Goia şi 

Ioan Leanca.

Împreună cu alţi oameni de 

afaceri, Vasile Leordean a înfi -

inţat în 2002 clubul Rotary Parc, 

pe care l-a condus între 2003 

şi 2004.

În 2010 Vasile Leordean a 

devenit Cetăţean de Onoare al 

municipiului Cluj-Napoca pen-

tru „contribuţia la impunerea 

unei bune imagini a munici-

piului Cluj-Napoca pe plan na-

ţional şi internaţional, pentru 

strălucita sa activitate de fi lan-

trop şi om de afaceri puse în 

slujba serviciului public”.

„Vasile Leordean şi soţia 

au avut casa deschisă pentru 

oricine le-a cerut ajutorul, cei 

care au avut nevoie de mân-

gâiere, înţelegere, dragoste, 

sfătuire, ajutor material, în-

curajare, au fost întotdeauna 

veniţi ca la proprii lor părinţi, 

familia Leordean reprezintă 

prototipul ideal de părinţi cal-

zi, iubitori, înţelegători. Spu-

nea că «niciodată să nu pri-

veşti pe cineva de sus decât 

atunci când îi întinzi mâna» 

datorită felului de a fi  Vasile 

Leordean şi-a câştigat mulţi 

prieteni care l-au iubit, l-au 

stimat şi care astăzi (n.red. 

ieri) îi aduc un ultim oma-

giu”, au spus apropiaţii lui 

Vasile Leordean.

Omul de afaceri a fost în-

mormântat în Cimitirul Cen-

tral.

Lacrimi şi durere 
la înmormântarea 
omului de afaceri 
Vasile Leordean
Sute de oameni şi-au luat joi rămas bun de la Vasile Leordean.

Slujba de înmormântare a fost ofi ciată de ÎPS Andrei

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI

O acţiune de investigaţii 

arheologice pe teritoriul 

comunei Bistra, judeţul 

Alba, va fi  efectuată, înce-

pând de luni, de către 

Institutul de Investigare a 

Crimelor Comunismului 

şi Memoria Exilului 

Românesc (IICCMER), în 

parteneriat cu Muzeul 

Naţional de Istorie a 

Transilvaniei din 

Cluj-Napoca (MNIT).

Potrivit unui comunicat al 

IICCMER, acţiunea are drept 

obiectiv căutarea, descoperi-

rea şi deshumarea rămăşiţe-

lor pământeşti a cinci persoa-

ne care au fost ucise la 4 mar-

tie 1949 într-o confruntare ar-

mată cu trupele şi agenţii Se-

curităţii. Activităţile din teren 

se vor desfăşura în colabora-

re cu Primăria comunei Bis-

tra, Muzeul Naţional al Uni-

rii din Alba Iulia, Muzeul de 

Istorie şi Ştiinţele Naturii Aiud 

şi Muzeul de Istorie Turda.

Cercetările vor fi  efectuate 

de un colectiv de arheologi şi 

istorici de la IICCMER şi in-

stituţiile muzeale menţionate 

— Cosmin Budeancă, Hora-

ţiu Groza, Marius Oprea, Ghe-

orghe Petrov, Gabriel Rusto-

iu, Paul Scrobotă, Constantin 

Vasilescu.

În cazul în care mormân-

tul comun va fi  descoperit, 

activităţile care prevăd des-

humarea şi recuperarea rămă-

şiţelor pământeşti ale victime-

lor se vor desfăşura în pre-

zenţa reprezentanţilor Parche-

tului Militar şi ai altor insti-

tuţii ale statului. Fenomenul 

rezistenţei armate anticomu-

niste a cunoscut o mare am-

ploare pe teritoriul Transilva-

niei. Cea mai mare densitate 

de formaţiuni care s-au opus 

regimului comunist a existat 

în zona Munţilor Apuseni, pe 

teritoriul fostelor judeţe Alba, 

Cluj şi Turda, iar, dintre aces-

tea, cea mai importantă a fost 

organizaţia Frontul Apărării 

Naţionale — Corpul de Hai-

duci, creată şi condusă de un 

fost ofi ţer de carieră, maiorul 

Nicolae Dabija, secondat de 

fraţii Alexandru şi Traian Ma-

cavei, mai informează IICC-

MER.

Pe urmele partizanilor 
uciş i de Securitate 
în Munții Apuseni
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Benone Sinulescu recomandă GENACOL® 
pentru durerile articulare
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Genacol®

Produsul Genacol se găsește în toate magazinele naturiste și în farmaciile Polisano.

Strănepotul lui Iuliu Maniu, preotul 
Matei Boilă, a trecut la cele veşnice
Ultimul său interviu, Matei Boilă l-a acordat cotidianului Monitorul de Cluj, în urmă cu 2 luni.

Preotul clujean Matei 

Boilă, în vârstă de 89 de 

ani, a decedat în dimi-

neaţa zilei de 27 august. 

În anii de viaţă şi-a asu-

mat responsabilitatea de 

a fi  descendent al famili-

ei Maniu şi a luptat ală-

turi de Corneliu Coposu, 

pentru a duce la îndepli-

nire testamentul lui Iuliu 

Maniu.

Întrebat fi ind, dacă există 

o responsabilitate în a fi  mem-

bru al familiei Maniu, preo-

tul a răspuns: „Sigur că sunt 

foarte şocat, într-un fel, de 

faptul că am avut de spus atâ-

tea lucruri extraordinare, ca-

re ştiam că sunt adevărate, pe 

care le contestau toţi istoricii 

ăştia. Ceea ce am spus eu s-a 

pierdut, ca şi cum n-aş fi  

spus-o. Şi m-am întrebat de 

multe ori: oare n-am fost eu 

de vină pentru că n-am ştiut 

să fi u destul de convingător, 

destul de jertfelnic, pentru ce-

ea ce vreau eu să spun? Da-

că este aşa, Dumnezeu să mă 

ierte! Eu am vrut, totuşi, să 

spun ce am putut!”. Aproape 

de fi nalul vieţii, în, probabil, 

ultimul său interviu, preotul 

Boilă a vrut să destăinuie un 

adevăr pe care nu a vrut să-l 

ia cu el în mormânt. Acea 

mărturisire, despre refuzul lui 

Iuliu Maniu de a face parte 

din masonerie, a fost rostită 

cu o voce tremurândă şi cu o 

grabă de neînţeles. „Aş vrea 

să le transmit ceva (români-

lor – n.r.), şi anume să aple-

ce capul în ţărână, dar dacă 

vor auzi vocea celor care au 

murit luptând pentru ţara lor. 

Şi să se roage lui Dumnezeu 

să ne dea din nou cât mai 

mult, capacitatea aceasta de 

a ne sacrifi ca pentru ţară, pe 

care Iuliu Maniu a avut-o din 

plin”, iar aici aş putea adău-

ga şi sacrifi ciul preotului Ma-

tei Boilă de îndura chinurile 

temniţei pentru adevăr. Acum 

este momentul în care se re-

alizează un transfer al respon-

sabilităţii de pe umerii preo-

tului Boilă, pe umerii genera-

ţiei care îl succede, o respon-

sabilitate căreia trebuie să-i 

facem faţă.

Preotul Matei Boilă a fost 

politician, senator din partea 

PNŢCD şi deţinut politic în 

timpul regimului comunist. 

El va fi  înmormântat în Ci-

mitirul Central, duminică, 30 

august, de la ora 13.00.

Pr. Matei Zaharia Boilă s-a 
născut la 17 aprilie 1926, în 
Blaj. A absolvit Seminarul 
Pedagogic din Cluj-Napoca 
și Liceul Gheorghe Lazăr din 
Sibiu. Din 1945 a fost mem-
bru al Partidului Naţional 
Ţărănesc Creștin Democrat 
și secretar al organizaţiei 
Cluj a Tineretului Universitar 
Naţional Ţărănesc. A fost a-
restat de mai multe ori și 
condamnat pentru activitate 
politică naţional-ţărănistă. A 
absolvit Facultatea de 
Știinţe Juridice din Cluj, în 
1951. În 1952 a fost arestat 
în lotul foștilor demnitari, 
luptători anti-comuniști din 
partidele politice istorice și 
trimis la Canal. A petrecut 
zece ani de detenţie în închi-
sorile comuniste.

În semn de recunoaștere a 
meritelor vieţii sale de cre-
dinţă, în anul 2003 a pri-
mit, de la Fericitul Papă 
Ioan Paul al II-lea, titlul 
pontifi cal de Prelat Onorar, 
iar în decembrie 2013 i s-a 
decernat Distincţia „Sfi ntei 
Cruci pentru Biserică și 
Pontif” din partea Sfântului 
Părinte Francisc.

Cine a fost 
Matei Boilă

CITEȘTE AICI ULTIMUL INTERVIU 
AL LUI MATEI BOILĂ
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Peste 20 de preoţi au 

participat în duminica a 

12-a după Rusalii alături 

de Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei la sfi nţi-

rea Bisericii „Sfi nţii 

Apostoli Petru şi Pavel” 

din cartierul clujean 

Grigorescu. Locaşul a 

fost târnosit după mai 

bine de 15 ani de la înce-

perea lucrărilor de con-

strucţie.

Cu acest prilej, credincio-

şii participanţi la slujbă au 

putut intra în Sfântul Altar 

pentru a se închina Sfi ntei 

Mese, aşa cum este tradiţia 

specifi că. Slujba de sfi nţire 

a fost urmată de Sfânta Li-

turghie, care s-a încheiat cu 

felicitarea tuturor celor im-

plicaţi în edifi carea noii bi-

serici. Cu acest prilej, Înalt-

preasfi nţitul Andrei i-a acor-

dat părintelui paroh Petru 

Varga Crucea Transilvană şi 

diplome de aleasă cinstire 

altor oameni care au ajutat 

la construcţia locaşului de 

cult.

Două căi prin care omul 
se poate mântui

În cadrul Sfintei Liturghii, 

Mitropolitul Clujului le-a 

vorbit credincioşilor despre 

cele două căi prin care o-

mul se poate mântui. Cu-

vântul de învăţătură a por-

nit de la tema pericopei evan-

ghelice, a tânărului bogat 

citită astăzi în biserici şi mă-

năstiri: „Sunt două căi spre 

mântuire. Întrebarea esen-

ţială pe care şi-o pune ori-

ce om raţional este cea pe 

care şi-a pus-o şi tânărul din 

Sfânta Evanghelie, Doamne 

ce să fac ca să mă mântu-

iesc? Şi Mântuitorul i-a zis, 

păzeşte-le acestea şi vei fi 

viu! Evanghelia adaugă în-

să că el, după ce l-a între-

bat toate acestea, a stăruit 

cu întrebările în continua-

re. Şi atunci Domnul Hris-

tos i-a arătat pe lângă calea 

acesta comună pe care tre-

buie să mergem toţi înspre 

Împărăţia lui Dumnezeu, i-a 

arătat a doua cale, calea spe-

cială a sfaturilor evangheli-

ce şi a zis, dacă vrei să fii 

desăvârşit, vinde tot ce ai, 

împarte săracilor, urmea-

ză-mi Mie şi vei avea co-

moară în Cer. I-a dat cele 

trei sfaturi evanghelice pe 

care pe care le respectă că-

lugării: fecioria, ascultarea 

şi sărăcia”.

Atracţia spre plăcere şi 
bani ne abat de la calea 
mântuirii

Ierarhul a vorbit şi despre 

lucrurile care îl împiedică pe 

omul contemporan de la calea 

mântuirii: „Întrebarea pe care 

poate ne-o punem este care 

sunt piedicile în calea mântu-

irii. Ori că mergem pe calea 

comună a păzirii poruncilor 

lui Dumnezeu ori că mergem 

pe calea specială a sfaturilor 

evanghelice. Subliniez două 

piedici. Prima dintre ele este 

iubirea de plăcere şi a doua 

este iubirea de avere. Veacul 

nostru este unul în care iubi-

rea de plăcere este ridicată la 

rang de preocupare zilnică. O 

lume dornică de plăcere. Indi-

ferent de care ar fi  ele, plăce-

rea trupului, fi e că-i desfrâna-

re, fi e că e băutură, fumat sau 

consum de droguri, toate ajung 

să-l stăpânească pe om. Omul 

devine dependent de aceste 

patimi care constituie o piedi-

că în calea mântuirii”.

„După ani de muncă, 
ne-a dat Dumnezeu 
această zi plină 
de lumină”

Construcţia Bisericii „Sfi n-

ţii Apostoli Petru şi Pavel” din 

cartierul clujean Grigorescu a 

început în anul 1999 şi s-a fi -

nalizat în anul 2012. Lucrări-

le de pictură au fost realizate 

între anii 2008-2012.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

părintele paroh Petru Varga a 

vorbit despre aceasta zi şi a 

mulţumit tuturor celor care au 

sprijinit biserica pentru ca a-

ceasta să poată fi  astăzi sfi n-

ţită: „După ani de zile de mun-

că şi de trudă ne-a dat Dum-

nezeu astăzi o zi plină de lu-

mină, prin frumuseţea Sfi ntei 

Liturghii, prin slujba sfi nţirii 

bisericii, care este o slujbă u-

nică în istoria unei biserici. În 

primul rând mulţumesc bunu-

lui Dumnezeu pentru această 

zi minunată pe care ne-a dat-o, 

îi mulţumesc pentru că ne-a 

ajutat în cursul celor 15 ani să 

ducem la bun sfârşit această 

sarcină care ne-a fost încredin-

ţată, mulţumesc Înaltpresfi n-

ţitului Părinte Andrei şi buni-

lor credincioşi fără de care nu 

era posibilă ridicarea acestei 

biserici”.

Părintele Petru Varga le-a 

mulţumit şi corurilor din lo-

calităţile Botiza şi Victoria 

pentru răspunsurile date as-

tăzi la slujbă.

După 15 ani de muncă, biserica din cartierul Grigorescu, sfinţită de IPS Andrei

Asociaţia Tinerilor 

Creştini Ortodocşi Cluj şi 

Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului 

organizează la 

Cluj-Napoca, în perioada 

4-7 septembrie, Întâlnirea 

Tinerilor Ortodocşi din 

Europa, în cadrul mani-

festărilor mai ample găz-

duite de acest municipiu, 

declarat Capitala 

Europeană a Tineretului 

în acest an.

Evenimentul va fi  o premi-

eră pentru întreaga lume or-

todoxă, fi ind aşteptaţi să par-

ticipe peste 6000 de tineri.

La Întâlnirea Tinerilor Or-

todocşi din Europa sunt invi-

taţi, pe lângă tineri ortodocşi 

din fi ecare eparhie din ţară, ti-

neri din Republica Moldova şi 

din diaspora românească şi ti-

neri ortodocşi din ţări precum: 

Rusia, Grecia, Ucraina, Geor-

gia, Bulgaria, Serbia, Polonia, 

Cehia şi Slovacia, Finlanda şi 

Albania, estimând numărul to-

tal al participanţilor în jurul 

cifrei de 6000, conform date-

lor transmise de organizatori. 

„Pentru a sublinia şi mai mult 

impactul acestei întâlniri dă-

tătoare de ton, nu doar în Bi-

serica noastră, ci în întreaga 

lume ortodoxă, tema acestei 

întâlniri va fi  „Tinerii ortodocşi 

împreună pentru viitorul Eu-

ropei”, dând astfel evenimen-

tului o dimensiune real euro-

peană. Citatul scripturistic al 

Întâlnirii este: „Bucuraţi-vă pu-

rurea, rugaţi-vă neîncetat” (1 

Tes. 5, 16-17), se arată în co-

municatul organizatorilor.

Toţi invitaţii care vor sus-

ţine conferinţe sau vor oferi 

programe artistice tinerilor 

participanţi sunt consideraţi 

ca fi ind de referinţă pentru lu-

mea spiritualităţii ortodoxe, 

culturale şi artistice din Ro-

mânia şi din Europa.

Programul celor patru zile 

la Cluj-Napoca include mani-

festări culturale – vizitarea 

muzeelor şi a obiectivelor cul-

turale ale oraşului la alegerea 

par¬ticipanţilor, vernisarea 

de expoziţii: foto, grafi că, ico-

nografi e, sculptură; artistice 

– concert public de muzică 

uşoară cu Holograf, de muzi-

că folk cu Florin Săsărman, 

Ducu Bertzi, Magda Puşcaş & 

Band, respectiv de muzică po-

pulară; educative – Conferin-

ţa arhimandritului Zaharia Za-

harou din Anglia, la Sala Po-

livalentă, dezbateri de grup, 

prezentări tematice diverse, 

workshop-uri tematice stra-

dale; ecologice – vizite tema-

tice în Grădina Botanică, ac-

tivităţi specifi ce: nature pho-

to hunt, prezentări tematice, 

biodiversitate, conservarea 

ecosistemelor urbane, vizita-

rea a unor zone protejate din 

judeţul Cluj, plantarea simbo-

lică a unui arbore al tinerilor 

etc. şi interactive – spectacol 

de muzică folk pentru tineri 

amatori, spectacol de teatru 

de tineret, dansuri populare 

ale ansamblurilor de tineret 

clujene, ateliere publice, pro-

cesiunea tinereţii şi zona de 

activităţi interactive.

Concerte, conferinţe, 
dezbateri

Programul manifestărilor 

începe vineri, 4 septembrie, cu 

sosirea participanţilor în par-

carea de la Sala Sporturilor şi 

cazarea lor în campusul Uni-

versitar Haşdeu, unde vor pri-

mi Broşura şi Tricoul Întâlni-

rii, harta Clujului, ecusoane 

cu spaţii de personalizare, ma-

teriale promoţionale. Autoca-

rele vor sosi în Cluj-Napoca în 

parcarea de la Sala Sporturi-

lor, unde vor staţiona pe în-

treaga durată a evenimentu-

lui. Fiecare grup va fi  însoţit 

pe jos, din parcarea de la Sa-

la Sporturilor spre Complexul 

Studenţesc Haşdeu de către 

responsabilul clujean al fi ecă-

rui grup de tineri. Urmează ci-

na în Complexul Studenţesc 

”Haşdeu”, apoi deplasarea spre 

Catedrala Mitropolitană unde 

va avea loc, de la ora 18.30 

deschiderea ofi cială a Întâlni-

rii Tinerilor Ortodocşi din Eu-

ropa în Piaţa „Avram Iancu”, 

în faţa Catedralei Mitropolita-

ne. Urmează, de la ora 20.00 

deplasarea spre Piaţa Unirii, 

unde va avea loc un Concert 

extraordinar cu trupa Holograf, 

iar în deschidere va cânta tâ-

năra cântăreaţă clujeancă Ilin-

ca Băcilă.

Sâmbătă, 5 septembrie, la 

Catedrala Mitropolitană va 

avea loc, de la ora 9.00, rugă-

ciunea de dimineaţă în limba 

română şi engleză şi „Medi-

taţia Zilei”. Urmează, la lice-

ele centrale din municipiul 

Cluj-Napoca, un program de 

dezbateri pe grupuri restrân-

se, activităţi de cunoaştere 

personală şi interacţiune co-

ordonată, discuţii tematice şi 

schimb de experienţă.

Între orele 14.00-17.00 ti-

nerii iau parte la activităţi la 

alegere: vizitarea muzeelor clu-

jene – Muzeul Naţional de Ar-

tă, Muzeul Etnografi c al Tran-

silvaniei, Muzeul Naţional de 

Istorie a Transilvaniei, Muze-

ul Universităţii „Babeş-Bolyai”, 

Muzeul de Mineralogie, Mu-

zeul de Paleontologie-Strato-

grafi e, Muzeul de Zoologie, 

Muzeul Mitropoliei Ortodoxe 

Cluj, Muzeul Botanic; vizita-

rea obiectivelor clujene: Cetă-

ţuia, Cetatea Clujului, Edifi ciul 

din Piatră Roman şi alte obiec-

tive istorice şi religioase de re-

ferinţă trecute pe harta fi ecă-

rui participant; activităţi la Gră-

dina Botanică – nature photo 

hunt, prezentări tematice, bi-

odiversitate, conservarea eco-

sistemelor urbane etc.

De asemenea, tinerii pot 

participa la atelierele organi-

zate în Piaţa Avram Iancu, un-

de pot confecţiona brăţări, cru-

ciuliţe, modelaj fi mo, icoane 

litografi ate şi altele; sau pot 

participa la diverse spectaco-

le, de muzică folk cu tineri chi-

tarişti amatori; sau de teatru 

interactiv cu scenete pregătite 

de tineri. De asemenea, tine-

rii pot vizita expoziţii de foto-

grafi e, grafi că, iconografi e, 

sculptură şi alte forme de ar-

tă vizuală şi plastică; pot par-

ticipa la prezentări tematice 

publice stradale şi de interior; 

schimburi de experienţă for-

male şi non-formale între lide-

rii şi membrii asociaţiilor şi 

grupurilor de tineret din ţară 

şi Europa; vizitarea principa-

lelor biserici istorice din Cluj, 

întâlniri cu reprezentaţi ai Aso-

ciaţiilor de tineret ale acesto-

ra; turul oraşului medieval, fo-

tografi e urbană etc.

De la ora 19.00, la Sala Po-

livalentă din Cluj-Napoca are 

loc Conferinţa „Relaţiile inter-

personale în lumina relaţiei 

noastre cu Dumnezeu”, susţi-

nută de arhimandritul Zaha-

ria Zaharou de la Essex, An-

glia.

Liturghia solemnă la 
Catedrala Mitropolitană

Duminică, 6 septembrie, 

tinerii vor participa la Litur-

ghia solemnă în faţa Catedra-

lei Mitropolitane. De la ora 

15.00, în Parcul Central va 

avea loc un concert de mu-

zică populară, prilej cu care 

vor fi  prezentate tradiţiile spe-

cifi ce ale fi ecărei ţări partici-

pante printr-o paradă a cos-

tumelor populare şi dansuri 

tradiţionale.

Tot în Parcul Central, în Zo-

na activităţilor interactive au 

loc concursuri de îndemâna-

re, de echilibru, compunerea 

de slogane, catrene rimate, vor 

fi  prezentate impresii şi vor fi  

lansate mesaje pentru întâlni-

rea tinerilor din 2016, se vor 

împărtăşi experienţe etc.

De la ora 18:00 va avea 

loc Procesiunea Tinereţii din 

Parcul Mare spre Catedrala 

Mitropolitană, pe parcursul 

căreia tinerii vor intona cân-

tece religioase.

De la ora 19.30 are loc ru-

găciunea de seară, în faţa Ca-

tedralei Metropolitane, urma-

tă de „Meditaţia Zilei”. Apoi, 

de la ora 20.30, va avea loc 

un concert extraordinar de 

muzică folk în Piaţa Unirii, 

susţinut de Florin Săsărman 

şi invitaţii săi Ducu Bertzi şi 

Magda Puşcaş & Band. Cu 

acest prilej, tinerii vor lansa 

lampioane.

Luni, de la ora 9.00, tine-

rii vor participa la Festivita-

tea de închidere a Întâlnirii 

Tinerilor Ortodocşi din Euro-

pa, la Sala Sporturilor.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi 
din Europa, la Cluj-Napoca
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PROGRAM 
CINEMA

Cinema City Polus
Maya the bee 3D Dubbed
V, L – J 13:10, 15:10, 17:10; S – D 
11:10, 13:10, 15:10, 17:10

Inside Out 3D dubbed
V, L – J 14:00; S – D 11:40, 14:00

The Man from U.N.C.L.E. 2D
V, L – J 14:40, 17:00, 19:20, 21:40; S 
– D 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40

The Fantastic Four 2D
V – Ma 16:00, 20:50; Mi – J 16:00, 
19:00

Vacation
V, L – J 13:30, 15:30, 17:30, 19:40, 
21:50; S – D 11:30, 13:30, 15:30, 
17:30, 19:40, 21:50

Irrational man 2D
V, L – Ma 16:30, 18:30, 20:30, 22:30; 
S – D 12:30, 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30; Mi – J 18:30, 20:30, 22:30

Paper Towns 2D
V – J 18:10

Maya the bee 3D Subtitled
V – Ma 19:00; Mi – J 16:35

Southpaw 2D
V – J 16:10, 19:10, 22:00

Hitman:Agent 47 2D
V, L – J 13:50, 15:50, 17:50, 20:00, 
22:10; S – D 11:50, 13:50, 15:50, 
17:50, 20:00, 22:10

Pixels 3D
V – J 13:40

Minions 3D dubbed
V, L – J 13:00, 15:00, 17:00; S – D 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Self/less 2D
V – J 20:20, 22:45

Sinister 2 2D
V – J 21:20

We are your friends 2D
J 21:10

The transporter refueled 2D
Mi 21:10

Barbie: Rock'n Royals 2D dubbed
V, L – J 14:30; S – D 11:40, 14:30

Mission: Impossible – Rogue 
Nation 2D
V – J 18:40

Cinema City Iulius
Trainwreck 2D
V – Ma 15:30

Self/less 2D
V – Ma 14:30, 19:10, 21:30; Mi – J 
14:30, 19:10

Southpaw 2D
V – Ma 20:00, 22:30; Mi – J 17:10, 
21:40

Pixels 3D
V – Ma 13:10; Mi – J 14:50

We are your friends 2D
Mi – J 19:50, 22:10

Maya the bee 3D Dubbed
V, L – J 13:00, 15:00, 17:00, 18:50; S 
– D 11:10, 13:00, 15:00, 17:00, 18:50

The transporter refueled 2D
Mi – J 19:20, 21:20

The Gift 2D
V – Ma 19:50

Maya the bee 3D Subtitled
V – J 20:50

Ant-Man 3D
V – J 13:20, 18:30

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
S – D 11:30

The Man from U.N.C.L.E. 2D
V, L – J 15:40, 18:00, 20:20, 22:50; S 
– D 11:00, 15:40, 18:00, 20:20, 22:50

Inside Out 3D dubbed
V, L – J 14:00; S – D 11:50, 14:00

Irrational man 2D
V, L – Ma 13:20, 15:20, 17:20, 
19:20, 21:20; S – D 11:20, 13:20, 
15:20, 17:20, 19:20, 21:20; Mi – J 
13:20, 15:20, 17:20, 20:00, 22:00

Paper Towns 2D
V, L – J 17:40; S – D 12:20, 17:40

Sinister 2 2D
V – Ma 18:00, 20:40, 22:40; Mi – J 
20:40, 22:40

Hitman:Agent 47 2D
V, L – J 13:30, 15:30, 17:30, 19:40, 
21:50; S – D 11:30, 13:30, 15:30, 
17:30, 19:40, 21:50

Minionii 3D subtitled
V – J 16:20

Minions 3D dubbed
V, L – J 13:10, 15:10, 17:10; S – D 
11:00, 13:10, 15:10, 17:10

The Fantastic Four 2D
V – Ma 22:00; Mi – J 22:10

Mission: Impossible – Rogue 
Nation 2D
V – Ma 16:50, 19:30, 22:10; Mi – J 
16:50, 19:30

Vacation
V, L – J 14:10, 16:20, 18:20, 20:30, 
22:30; S – D 11:50, 14:10, 16:20, 
18:20, 20:30, 22:30

PUBLICITATE

FOTOGRAFIILE SĂPTĂMÂNII

Un grup de femei a fost surprins de camerele de vederi ale unui magazin dintr-un mall 
clujean în timp ce furau o rochie în valoare de 800 de lei

Ungaria se confruntă cu un afl ux de imigranți fără precedent, fi ind înregistrat miercuri 
un număr record: 3.241
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
confort, central, et. 1/4, curte 
mare închisă. Inf. și relaţii supli-
metare la tel. 0751-271474. 
(6.7)

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

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

Vând urgent în Florești, zona 
Terra, pe Dumitru Mocanu 

15B, duplex nou, fi nalizat la 
fi nele anului 2014, jos: living 
cu șemineu cu canapea de 3 
pers., canapea 2 pers. și 2 
fotolii, bucătărie utilată cu 
echipament modern, baie, 
garaj cu intrare/ieșire din 

living, 2 terase, sus: 3 
dormitoare, 2 băi, dressing, 
2 terase, pod: planșeu întins 

pe toată suprafaţa casei, 
înalt de 1,70 m, curte: 360 

mp, suprafaţa utilă: 120 mp.

Există posibilitatea și de 
schimb cu apartament 2 

camere în cart. Grigorescu și 
plata diferenţă.

Preţ negociabil 90.000 euro.

Tel. 0756-091.346

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând casa la Valea Ierii, cu te-
ren, 2 camere, facilităţi incluse, 
preţ 30000 RON. Aștept oferta la 
tel. 0723-424624. (4.7)

¤ Vând cabană la Băișoara, cu 3 
dormitoare, preţ 11000 euro. Inf. 
suplimentare la tel. 
0723-424624. (4.7)

¤ Vând casă cu teren în supr. de 
1400 mp, cameră, bucătărie, că-
mară, prispă, la 17 km de Gherla, 
loc. Sânmartin, bun și pentru ca-
bană, preţ 35000 RON, negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-441749 sau 
0742-796398. (7.10)

¤ Vând casă/cabană cu 3 dormi-
toare, în Valea Ierii, întăbulat. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0724-443744. (7.7)

¤ Vând casă la 15 km de Gherla 
(Sânmartin), o cameră, bucătă-
rie, cămară, târnaţ, fântână, te-
ren în supr. de 1400 mp, preţ 
35000 RON, negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-441744. (7.7)

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Inf. 
suplimentare la tel. 0740-876853 
(5.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (5.7)

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0727-086183.

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

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 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 teren în intravilanul Cluju-
lui, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. ofer spre închiriere apar-
tament cu 2 camere, mobilat, 
pentru cazarea a trei studenţi, 
bucătărie, baie, C.T., situat în 
cart. Grigorescu, zona Hotel Pre-

mier. Condiţii optime de studii, 
liniște, lumină, verdeaţă, preţ 
1000 RON/lună. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0364-404101 sau 
0771-332360. (7.7)

¤ P.F. dau în chirie pe termen 
lung, apartament cu 3 camere în 
supr. de 70 mp, decomandat, 2 
băi, 2 balcone, fi nisări de lux, 
mobilat modern, utilat, bucătă-
rie personalizată, C.T., termopa-
ne, izolat, str. Mestecenilor-Pas-
teur, preţ 600 euro/lună. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0723-254755. (7.7)

SPAŢII

¤ Închiriez garaj sub bloc, apă 
caldă și rece, în centrul orașului. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (4.7)

SCHIMBURI

CASE

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Angajăm în Cluj: zugravi, rigip-
sari, muncitori necalifi caţi.
Salariu atractiv.
Telefon: 021-313.43.79. (4.20)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

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

SERVICII

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.
¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.
¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.
com.

¤ Înlocuiesc catarame defecte, 
scurtat sau găurit la dimensiunea 
dorită de client. La comandă 
aduc lungimi foarte lungi. Sunaţi 
la 0762-258062. (7.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând Ph α termperature me-
tru digital, portabil, nou, preţ 
350 RON, puţin negociabil. Inf. 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Inf. tel. 
0722-886013. (5.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(5.9)

¤ Vând TV color marca ”Techni-
sat”, cu diagonala de 70 cm, cu 
telecomandă, preţ 270 RON, 
puţin negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 

2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088.

MOBILIER

¤ Vând scaune noi din inox, preţ 
55 RON/buc. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-424624. (4.7)

¤ Vând FOARTE IEFTIN două foto-
lii, două canapele, în stare de 
funcţionare. Inf. tel. 
0722-886013. (5.7)

¤ Vând canapea extensibilă mo-
del vechi, masă rotundă din lemn 
natur, dulap cu trei uși, două sca-
une cu cadru metalic și cu tapiţe-
rie verde. Relaţii suplimentare la 
tel. 0749-041124. (5.7)

¤ Vând sufragerie cu sculptură 
”Mona” și canapea ”Madrigal”. 
Inf. la tel. 0751-271474. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând la preţ mic, 3 tărgi (bun și 
pentru masaj), lustră fi er forjat 
masiv, cu diam. de 86 cm, sterili-
zator ”Pupinel”. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-439252. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând cort de două persoane, 
cu saltea, culoare albastră, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând serviciu de masă din por-
ţelan, marca ”Rosenthal Ovory 
Bavaria”, de 12 persoane, 42 de 
piese. Inf. suplimentare la tel. 
0743-853630. (3.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fructe de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând presă de balotat, Italia, 
preţ 4500 RON. Sunaţi la tel. 
0724-443744. (4.7)

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de 18 cm, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-432680. (5.7)

¤ Vând tichet RABLA unei persoa-
ne interesate să-și achiziţioneze 
un autoturism nou, la preţul de 
2000 RON, negociabil. Rog serio-
zitate. Inf. la 0264-432680. (5.7)

¤ Vând palton de piele, culoare 
maro, nr. 52 și un costum bărbă-
tesc, culoare neagră, din stofă, 
nr. 50-52, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, 240 cm, cu fund rigid, de 3 
persoane, cu accesorii, vâsle, 
scaune gonfabile, vestă de sal-
vare peste 120 kg, motor elec-
tric “Saylor”, nou, sonar cu su-
port, 4 beţe de pescuit telesco-
pice, două buc. pentru spining 
și două pentru crap. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

ANIMALE

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate. Inf. la tel. 0745-605078 sau 
la adresa sat Gheorgheni nr. 455.

COLECTIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (3.5)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru, în stare bună. Sunaţi la tel 
0749-174082 (6.7)

¤ Vând pentru colecţionari colec-
ţie cartele telefonice consumate, 
stare bună, cu sau fără cip, din 
România și străine (faună, peisa-
je, biserici, sport etc.) peste 500 
modele. Tel 0755-920694. (6.7)

¤ Cumpăr obiecte vechi (mașină 
de scris neagră, aparat foto cu 
burduf, radio, tablouri, icoane). 
Tel. 0740-876853. (6.7)

¤ Cumpăr insigne vechi, poze, 
medalii, fanioane, fotografi i. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, suc, 
apă de preferat românești. Inf. la 
tel. 0749-174082 (7.7)

¤ Vând fanioane, calendare de 
buzunar România și străine, foto, 
postere cu fotbaliști, echipe de 
fotbal, artiști, muzică etc, discuri, 
casete audio, video, benzi mag-
netofon cu muzică. Tel. 
0755-920694. (7.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, afi șe, brichete, recla-
me, scrumiere etc. Tel. 
0749-174082. (7.7)

LICITAȚIE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
RĂCHIŢELE

cu sediul în localitatea 
Răchiţele, nr. 138, jud. Cluj
telefon/fax 0264-277801

organizează în data de 
07.09.2015, ora 10,

licitaţie de masă lemnoasă pe 
picior cu strigare pentru un 

volum de 70 mc.

Preselecţia va fi  în data de 
03.09.2015. (1.1)

PLAN URBANISTIC

¤ IONUŢ GROZA anunţă iniţierea 
Planului Urbanistic de Detaliu 
PUD – DEMOLARE PARŢIALĂ, EX-
TINDERE CLĂDIRE EXISTENTĂ, 
MANSARDARE IMOBIL, AMENA-
JARE INTERIOARĂ (BISTRO) ŞI 
AMENAJARE EXTERIOARĂ (GRĂ-
DINA DE VARĂ), ÎMPREJMUIRE 
PROPRIETATE ŞI AMPLASARE FIR-
MĂ LUMINOASĂ, amplasat pe 
str. Constantin Brâncuși, nr. 98, 
loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj. Con-
sultarea propunerii se poate face 
la Primăria Cluj-Napoca, Compar-
timentul Strategii urbane, cam. 
62. (1.1)

¤ S.C. STUDIO IMPRESS DESIGN 
S.R.L. anunţă iniţierea Planului 
Urbanistic de Detaliu P.U.D. – 
CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢI-
UNI MIXTE, ÎMPREJMUIRE ŞI 
AMENAJARE TEREN, RACORDURI 

ŞI BRANŞAMENTE, amplasat pe 
str. Calea Turzii f.n., loc. Cluj-Na-
poca, jud. Cluj. Consultarea pro-
punerii se poate face la Primăria 
Cluj-Napoca, Compartimentul 
Strategii urbane, cam. 62. (1.1)

PIERDERI

¤ SC AGRO DAN CRISTIAN SRL, cu 
sediul în sat Pădureni, 
J12/1705/2006, C.U.I. 
18688221, pierdut cerifi cat seria 
B2540730, emis la 21.03.2012. 
Se declară nul. (1.1)

Cercul Militar (Radioclubul) Cluj-Napoca,
înscrie pentru seria: septembrie – decembrie 2015

Cursanţi în specialităţile

  Cameraman
  Artă Fotografi că
  Acustician – Disk Jockey
  Organizator de protocol și evenimente
  Depanator aparatură audio – video.

Înscrierile se fac prin programare la telefon 0725 – 521 945,
În zilele de luni – vineri, orele 10 – 18, până la data de 
14.09.2015.
Locuri limitate.
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ANUNŢ DE ANGAJARE
Primăria comunei Bobâlna, judeţul Cluj anunţă scoaterea 

la concurs a postului de şofer, necesar pentru deservirea 
microbuzului şcolar pentru transportul elevilor. Concursul 
va avea loc în data de 22 septembrie 2015, ora 10,00, la 
sediul Primăriei Bobâlna, din localitatea Bobâlna nr. 37, 
jud. Cluj Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:

1. Să fi e cetăţeni români cu domiciliul stabil în România.
2. Să aibă permis de conducere categoria D.
3. Să nu fi  suferit vreo condamnare.
4.  Să aibă atestat profesional pentru transportul public 

de persoane în termen de valabilitate.
5.  Să îndeplinească condiţiile medicale și psihologice 

necesare ocupării postului.
6.  Fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis 

suspendat).
7. Minim 10 clase/școală profesională.

Dosarele se pot depune la sediul primăriei începând cu 
data de 31 august 2015. până la data de 14 septembrie 
2015.

Persoana care asigura secretariatul Comisie de concurs 
– Bote Ovidiu Adrian – tel. 0264-355086, 0733-414439. 
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CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU 
GĂZDUIREA ŞI ÎNGRIJIREA 

PERSOANELOR AFLATE 
ÎN DIFICULTATE „ASISTMED”

• SERVICII SOCIO MEDICALE COMPLEXE

• KINETOTERAPIE

• ACTIVITĂŢI RECREATIVE

• 3 MESE PE ZI + DOUĂ GUSTĂRI

CLUJ, COMUNA FLOREȘTI, LOCALITATEA 
LUNA DE SUS NR 3 B

TEL 0364 417 283, 0264 285 068

ANUNŢ DE ANGAJARE

Monitorul de Cluj 
angajează reporteri

Când afl i ceva nou și interesant ești primul care le spune 
prietenilor? Înseamnă că ești exact persoana pe care o 
căutăm să fi e colegul nostru/colega noastră. Vezi ce îţi 
propunem ca să faci parte din echipa noastră!

Știi să vorbești și să scrii corect în limba română și îţi 
place să fi i la curent cu ce se întâmplă în jurul tău?

Știi să folosești un computer și la altceva decât să joci 
Solitaire sau Candy Crush?

Cunoști numele politicienilor care conduc judeţul și orașul 
și îi recunoști dacă te întâlnești cu ei într-un club? Ai curajul 
să le faci o poză?

Dacă ai răspuns DA la măcar două din cele trei întrebări 
de mai sus s-ar putea să fi i exact colegul/colega pe care 
îl/o căutăm. Scrie-ne un mail convingător pe adresa paul 
(at) monitorulcj.ro și ai șansa să fi i reporter la cel mai 
important cotidian de știri din judeţul Cluj.

Bineînţeles, nu pe gratis. Iată ce îţi oferim:
–  salariu motivant, cu carte de muncă și plătit în funcţie 

de performanţe. Premii și recompense pentru activitatea 
deosebită.

– telefon mobil.
– abonament de transport în comun.
–cursuri de perfecţionare în domenii jurnalistice de viitor.

Detalii poţi afl a la numărul de telefon 0371.177.371.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Filială a unei 
multinaţionale italiene, 
cu sediul în localitatea 
Apahida, angajează:

MUNCITOR NECALIFICAT

C.V.-urile se vor trimite 
pe adresa 

andrea_d@tecsa-meccanismi.ro

Informaţii la sediul societăţii: loc. Apahida,
 str. Libertăţii, nr. 296;

tel./fax. 
0264-417.885 0264-417.886

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. SINAIA S.A. – HOTEL RINA SINAIA
situat în SINAIA, B-dul CAROL I nr. 8,

angajează:

RECEPŢIONERI
Condiţii: studii superioare, cunoscător limba engleză

Benefi cii:  Perspectiva afi rmării într-un domeniu dinamic și 
modern, posibilitatea de ascensiune profesională; 
suport intern pentru atingerea obiectivelor; cazare 
și masă

CV-urile vor fi  trimise la 
fax: 0244-302922; e-mail: hr@sinaia.rinahotels.ro

sau vor fi  depuse la secretariatul SC SINAIA SA

Relaţii suplimentare la tel: 
0244 – 302910; 0244 – 302911

ANUNŢ DE ANGAJARE

Şcoala Gimnazială Elf organizează concurs de 

titularizare pentru 9 posturi didactice de profesor pentru 
învăţământul preșcolar-predare în limba română.

Concursul va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale Elf, 
în data de 7 octombrie 2015.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la 
adresa de mail: elfschool@yahoo.com

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SOCIETĂŢII 
SERVAGROMEC CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Alexandru Vaida Voievod nr. 59, jud. Cluj, având număr 
de ordine în Registrul Comerţului J12/1106/1991, CIF 
RO202271, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 29.09.2015, 
ora 12:00, sau pentru data de 30.09.2015, la aceeași oră, 
în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima 
convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la data de referinţă 18.09.2015 
care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării 
generale, cu următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea de principiu a divizării SOCIETĂŢII SERVAGROMEC 
CLUJ S.A. prin desprinderea și transmiterea unor părţi 
din patrimoniu către 1 societate comercială pe acţiuni 
nou creată. Societatea benefi ciară va avea un capital de 
203.820 lei, împărţit în 40.764 acţiuni cu valoarea 
nominală de 5 lei.

2.  Aprobarea bilanţului de divizare la data de 30.09.2015.
3.  Aprobarea acordării unui termen de subscriere a acţiunilor 

la societatea benefi ciară, în 2 etape, astfel:
–  etapa I: de la data de înregistrare și până la 30 de zile 

de la data apariţiei hotărârii AGEA în Monitorul Ofi cial 
al României, partea a IV-a. Acţionarii existenţi vor 
putea subscrie proporţional cu cotele de participare 
deţinute de aceștia la data de înregistrare ce va fi  
aprobată de AGEA. Rata de subscriere va fi  de 2 acţiuni 
noi la 3 acţiuni deţinute (0,6667:1).

–  etapa II: 5 zile lucrătoare începând din următoarea zi 
lucrătoare după încheierea primei etape de subscriere, 
de către acţionarii care au subscris în etapa I, a acţiunilor 
rămase nesubscrise. În cazul suprasubscrierii, se va 
aplica metoda pro-rata.

4.  Aprobarea mandatării:
–  Consiliului de Administraţie pentru implementarea 

hotărârii AGEA, inclusiv pentru întocmirea raportului 
privind subscrierile la fi nalul celor 2 etape și a proiectului 
de divizare;

–  persoanei care să semneze hotărârea AGEA și celelalte 
documente procedurale, emise în baza acesteia;

–  persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare 
și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Cluj.

5.  Stabilirea datei de 16.10.2015 ca dată de înregistrare și 
a datei de 15.10.2015 ca ex date.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile 
de la publicarea convocatorului să introducă puncte pe 
ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse a fi  incluse pe ordinea de zi. 
Acţionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, 
documentele fi ind transmise prin servicii de curierat/prin 
mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data 
de 26.09.2015 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin 
corespondenţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri 
pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii sau de 
pe site-ul www.tctrust.ro, începând cu data convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM 
nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acţionarilor se poate face 
și prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri 
speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii 
până la data de 26.09.2015 inclusiv. În același termen 
buletinele de vot prin corespondenţă completate și semnate 
de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau 
prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe care să 
fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie
FĂRĂGĂU IONEL
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Simona Halep, 
văzută campioană 
la US Open
Jucătoarea de tenis Simona 
Halep, cap de serie numărul 2 și 
locul 2 WTA, este văzut campi-
oană la US Open, ultimul tur-
neu de Grand Slam al anului, de 
peste 30 la sută dintre partici-
panţii la un vot pe site-ul ofi cial 
al WTA. Întrebaţi în ce fază cred 
că va ajunge Simona Halep la 
US Open, 30,23 la sută dintre 
participanţii la vot au răspuns că 
jucătoarea din Constanţa va câș-
tiga turneul de la New York. 
Celelalte procente la vot sunt ur-
mătoarele: fi nală – 29,01 la su-
tă, semifi nale – 19,34 la sută, 
sferturi de fi nală – 10,32 la su-
tă, optimi de fi nală – 4,96 la su-
tă, turul trei – 2,37 la sută, turul 
doi – 2,73 la sută și primul tur – 
1,04 la sută.

Adrian Mutu, cel 
mai dezamăgitor 
transfer în era 
Roman Abramovici
Atacantul Adrian Mutu este al 
treilea cel mai dezamăgitor 
transfer făcut de echipa Chelsea 
Londra de la preluarea clubului 
de către omul de afaceri rus 
Roman Abramovici într-o ierar-
hie publicată miercuri de 
Gazzetta dello Sport. Mutu, 
acum în vârstă de 36 de ani, a 
fost achiziţionat de Chelsea 
Londra în august 2003 de la FC 
Parma pentru 15,3 milioane de 
lire sterline (aproximativ 22 de 
milioane de euro). Atacantul ro-
mân a marcat patru goluri în 
primele trei meciuri la Chelsea, 
dar apoi a avut un confl ict cu 
antrenorul Jose Mourinho și și-a 
pierdut locul de titular. În 2004, 
Mutu a fost depistat pozitiv cu 
cocaină și a fost suspendat de 
Federaţia Engleză de Fotbal și 
de club. Contractul lui Adrian 
Mutu cu Chelsea Londra a fost 
întrerupt în septembrie 2004. 
Pe primele două locuri în top se 
afl ă Juan Sebastian Veron și 
Juan Cuadrado.

„Dacă pierdem cu 
CFR s-ar putea să 
schimbăm 
antrenorul”
Finanţatorul FC Botoșani, Valeriu 
Iftime, a declarat, joi, că ia în cal-
cul varianta schimbării antreno-
rului în cazul în care gruparea 
botoșăneană pierde la Cluj, cu 
CFR, în etapa a IX-a a Ligii I.
„Dacă pierdem cu CFR Cluj s-ar 
putea să schimbăm antrenorul. 
Noi dacă luăm bătaie la Cluj și 
ne bate și Chiajna, la anul jucăm 
la Brăila și la Suceava! Poate pă-
rea imposibil, dar trebuie să lu-
ăm în calcul tot. Simt că relaţia 
dintre Leo și echipă nu e așa 
cum a fost”, a spus Valeriu 
Iftime. Patronul echipei botoșă-
nene a precizat că este nemulţu-
mit de mai mulţi jucători: "Avem 
jucători mai fotbaliști decât am 
avut anul trecut și totuși rezulta-
tele nu sunt pe măsură. Dan 
Roman și Hadnagy sunt sub aș-
teptări. Brata face un meci bun și 
trei proaste. Martinus e în lumea 
viselor. Batin face efort, dar par-
că e blocat în propria socoteală. 
Aștept mai mult de la Scott 
Robertson, de la Bordeianu". 
Partida CFR Cluj – FC Botoșani, 
din etapa a IX-a a Ligii I, se va 
disputa luni, de la ora 21.00.

Pe scurt

Timişoara Saracens 

RCM-UVT şi CS U 

Prodvinalco Cluj se vor 

înfrunta, vineri, de la ora 

17.30, pe Stadionul 

„Gheorghe Răşcanu” din 

Timişoara, în prima semi-

fi nală a Cupei Regelui la 

rugby.

„Ne aşteaptă o perioadă di-

fi cilă, cu meciuri puternice. 

Ne bucurăm să reprezentăm 

clubul în această semifi nală, 

dar nu îi subestimăm deloc 

pe clujeni. Aşteptăm cât mai 

mulţi suporteri pe teren vineri 

pentru a ne susţine”, a decla-

rat Vasile Rus, căpitanul echi-

pei Timişoara Saracens.

„Orice meci îl tratăm ca 

să-l câştigăm. O să fi e un meci 

difi cil la Timişoara, însă o să 

încercăm să facem un meci 

bun, ca să pregătim fi nala mi-

că sau mare, mi-aş dori eu. 

În ceea ce priveşte probleme-

le de lot, mi-ar plăcea să avem 

40 de jucători de aceeaşi va-

loare, însă nu e posibil. Fa-

cem ce putem, cu ce putem. 

Sunt şi jucători tineri, pe ca-

re încercăm să-i integrăm în 

prima echipă. E puţin mai di-

fi cil, dar cu multă muncă spe-

răm să avem rezultate poziti-

ve”, a declarat, la rândul său, 

antrenorul echipei „U” Prodvi-

nalco, Bogdan Bălan.

Sâmbătă, în a doua semi-

fi nală a competiţiei, CSM Şti-

inţa Baia Mare şi CSM Olim-

pia Bucureşti se vor întâlni pe 

Stadionul ''Bebe Boboc'' din 

Sibiu, de la ora 11.00.

CS U Cluj joacă în prima 
semifinală a Cupei 
Regelui la rugbySportiva Corina Căprioriu 

a declarat, joi, pe 

Aeroportul Henri Coandă, 

că „o secundă de neaten-

ţie” în fi nala cu japoneza 

Kaori Matsumoto a cos-

tat-o titlul la 

Campionatele Mondiale 

de judo de la Astana 

(Kazahstan).

„Japoneza (n.r. – Kaori 

Matsumoto) e o sportivă foar-

te incomodă. Nu este foarte 

tehnică sau tactică, face o sin-

gură chestie şi o face destul de 

bine. Privirea ei nu mă sperie, 

chiar sunt obişnuită, are pri-

virea asta la fi ecare competi-

ţie. Am greşit în fi nală când 

am ridicat piciorul, deşi ştiam 

că face acel procedeu. De fi e-

care dată a încercat să mă arun-

ce, chiar şi în fi nală la Jocuri-

le Olimpice a încercat şi nu a 

reuşit. Se pare însă că aici o 

secundă de neatenţie m-a cos-

tat. Sper să vină revanşa la Rio 

(n.r. – JO de la Rio 2016). Mă 

voi antrena cu gândul de a o 

învinge. Sper să ne reîntâlnim”, 

a spus vicecampioana mondi-

ală la întoarcerea la Bucureşti.

Corina Căprioriu s-a arătat 

foarte bucuroasă de revenirea 

pe podiumul mondial după 

patru ani. „Nu se compară ni-

mic cu podiumul mondial. 

Pentru mine este a doua oa-

ră când urc pe acest podium. 

Mă bucur că acest Campionat 

Mondial s-a încheiat cu bine 

pentru că mi-am propus îna-

inte de a pleca să câştig o me-

dalie cât mai valoroasă şi mi-a 

ieşit”, a explicat sportiva în 

vârstă de 29 de ani.

Corina Căprioriu a obţinut 

medalia de argint la catego-

ria 57 de kilograme, la Cam-

pionatul Mondial de judo de 

la Astana (Kazahstan), după 

ce a fost învinsă în fi nală de 

japoneza Kaori Matsumoto.

În semifi nale, Căprioriu a 

învins-o pe sportiva canadia-

nă Catherine Beauchemin-Pi-

nard. Anterior, ea a trecut în 

turul doi de Concepcion Bello-

rin (Spania), iar în optimi de 

Manon Durbach (Luxemburg). 

În sferturi, Căprioriu a învins-o 

prin ippon pe sportiva unga-

ră Hedvig Karakas.

Lotul feminin al României 

s-a întors, joi, de la Campio-

natele Mondiale de la Astana 

(Kazahstan).

Corina Căprioriu: O secundă 
de neatenţie m-a costat titlul mondial

Viorel Moldovan, antreno-

rul secund al echipei naţi-

onale de fotbal a 

României, a evocat, joi, 

câteva dintre problemele 

lotului ţării noastre, îna-

intea confruntărilor cu 

Ungaria şi Grecia din pre-

liminariile Euro 2016.

„Întâmpinăm o grămadă 

de probleme. Nu este uşor, 

pentru că sunt anumite pos-

turi descoperite în lotul nos-

tru. Adică avem jucători cu 

probleme din punct de vede-

re medical, apoi sunt jucători 

cu o pregătire redusă, care au 

început mult mai târziu com-

petiţiile lor. Mai avem jucă-

tori care nici nu au început 

campionatele lor. Pe de altă 

parte, sunt fotbalişti ieşiţi din 

formă. Normal că suntem în-

grijoraţi de toate aceste situ-

aţii”, a arătat Viorel Moldo-

van, la conferinţa de presă de 

la Casa Fotbalului.

În continuare, el a spus: 

„Dar eu sunt optimist. Sunt 

sigur că vom reuşi să strân-

gem şi să alcătuim un lot pu-

ternic, un lot cu cei mai în 

formă jucători în momentul 

de faţă. Pe de altă parte, ne 

bucură că sunt şi câţiva jucă-

tori care au început campio-

natele lor, sunt prezenţi con-

stant în echipe. Mă bucură 

mult reuşita lui Torje, din ul-

timul său meci, în faţa echi-

pei Galatasaray, apoi evoluţi-

ile bune ale lui Claudiu Keşe-

ru, care a dat două goluri pen-

tru Ludogoreţ. Deci sunt op-

timist că vom avea un lot na-

ţional competitiv, solid şi ne 

vom prezenta foarte bine, la 

aceste două jocuri cu Unga-

ria şi Grecia”.

Maghiarii au năvălit 
pe contul de Facebook 
al lui Marica

Suporterii maghiari au în-

ceput deja să intre în atmo-

sfera meciului şi pagina de 

Facebook a lui Ciprian Mari-

ca a fost invadată de mesaje 

venite din ţara vecină.

Înainte de meciul de pe 4 

septembrie, România se afl ă 

pe prima poziţie în grupa F, 

cu un punct mai mult decât 

Irlanda de Nord şi cu trei pes-

te Ungaria. În cazul unui e-

gal, şansele la califi care cresc 

considerabil. Dincolo de aces-

te calcule, există obişnuitele 

orgolii dintre cele două ţări. 

Printre altele, pagina de Face-

book a lui Ciprian Marica a 

fost invadată de mesaje trimi-

te de maghiari, unele dintre 

ele nu foarte ortodoxe. Cu toa-

te acestea, internaţionalul ro-

mân a replicat decent: „A în-

ceput meciul cu Ungaria! Fa-

nii maghiari mă bombardea-

ză cu mesaje! Le transmit aşa: 

să-i batem noi în meciul di-

rect şi, în meciurile care ur-

mează, să obţină şi ei califi -

carea! Hai România!!!”.

Ce le este permis 
suporterilor români 
pe stadion

România va avea în curând 

două meciuri importante în 

preliminariile Euro 2016. Pri-

mul este programat la Buda-

pesta, cu Ungaria, pe 4 sep-

tembrie, iar al doilea va avea 

loc la Bucureşti, pe 7 septem-

brie, contra Greciei. Pentru 

partida Ungaria — România, 

din preliminariile Euro 2016, 

gazdele au oferit FRF 1.100 

de bilete pentru fanii „trico-

lorilor”, în sectorul E al Grou-

pama Arena din Budapesta. 

În ziua meciului, programat 

pe 4 septembrie, de la ora lo-

cală 20.45 (21.45 în România), 

accesul în incinta stadionului 

se va face începând cu ora 

17.45. Fanilor români le va fi  

permis accesul pe Groupama 

Arena doar cu steagurile Ro-

mâniei, fără alte inscripţio-

nări, şi numai după trecerea 

prin Fan Zone.

Probleme în lotul României înaintea 
jocurilor cu Ungaria şi Grecia
Pe 4 septembrie, naţionala României va juca în Ungaria, într-un meci la capătul căruia 
şi-ar putea aduce şi mai aproape calificarea la EURO 2016.

În partida tur de la București, echipa României a remizat cu formația maghiară
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