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ACTUALITATE

Cum a fost 
la Zilele Clujului
Peste 250.000 clujeni şi turişti s-au bu-
curat de cele peste 100 de evenimente 
din oraş.  Pagina 2

SOCIAL

Cum să detectezi 
pietonii în trafic 
cu telefonul mobil
Profesorii clujeni au dezvoltat metode 
inovative pentru detectarea pietonilor 
şi a ceţii.  Pagina 3

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

Prințul moștenitor al Marii Britanii a primit ieri titlul de Doctor Honoris Causa 
al Universității Babes-Bolyai. Citiți în pagina 4 o poveste despre rădăcinile 
clujene ale Prințului Charles și aflați de ce vizitează atât de des România.

SĂNĂTATE

Epidemia de rujeolă: peste 30% 
dintre copiii români sunt nevaccinaţi

ACTUALITATE

Câți români ar lua credit 
pentru cumpărarea unei locuinţe

Epidemia de rujeolă îngri-
jorează tot mai mult autorită-
ţile din România. 7 la sută din-
tre părinţi refuză vaccinarea, 
iar una din trei familii nu re-
uşeşte să ajungă la medic ori 
să obţină vaccinul. În ultimul 
an, de la declanşarea epidemi-
ei, au fost în total peste 6.000 
de îmbolnăviri, soldate cu 
moartea a 27 de pacienţi, ma-
joritatea copii.

Autorităţile române au por-
nit o campanie pro-vaccinare 
şi au alocat programului de 
imunizare cea mai mare sumă 
de până acum: 700 de milioa-
ne de lei.

Dacă în urmă cu 10 ani, ra-
ta de imunizare în România e-
ra de 95%, acum s-a ajuns la 

86%, iar pentru unele boli, 
precum pojarul, la doar jumă-
tatea din populaţia anumitor 
judeţe.

Ofi cialii din sănătate dau 
asigurări că în următoarea pe-
rioadă criza de vaccinuri se va 
rezolva, scrie digi24.ro.

„Există şi judeţe, cele din 
vestul ţării mai ales, unde epi-
demia evoluează cel mai rapid, 
unde acoperirea vaccinală e 
doar în jur de 50%. Este foar-
te îngrijorător. Există interes, 
acum trebuie să rezolvăm ce-
lelalte chestiuni care poate sunt 
birocratice, trebuie îmbunătă-
ţită legislaţia privind achiziţia 
publică”, a declarat Alexandru 
Rafi la, preşedintele Societăţii 
Române de Microbiologie.

Peste o treime dintre români 
ar lua credit pentru cumpăra-
rea unei locuinţe, iar un pro-
cent aproape similar s-ar înda-
tora pentru achiziţionarea unei 
maşini, relevă o cercetare de 
piaţă.

Întrebaţi pentru ce ar intenţi-
ona să facă un împrumut, româ-
nii, într-o proporţie cumulată de 
64%, ar lua un credit fi e pentru 
cumpărarea unei locuinţe, 36% 
dintre respondenţi, iar 28% pen-
tru renovarea locuinţei. La polul 
opus, spaniolii, în proporţie de 
16% ar lua un credit pentru achi-
ziţia unei locuinţe şi, în propor-
ţie de 7% ar lua un credit pen-
tru renovarea locuinţei.

În ceea ce priveşte intenţia 
de accesare a unui credit pen-

tru cumpărarea unei maşini, 
liderii clasamentului sunt ita-
lieni, cu 46%, urmaşi de spa-
nioli, 43% dintre cei intervie-
vaţi. Pe de altă parte şi româ-
nii, în proporţie de 33% şi ger-
manii (37%) ar luat un credit 
pentru cumpărarea unei ma-
şini. În cele mai multe cazuri 
respondenţii intenţionau să ia 
un credit pentru casă, fi e cum-
părare sau renovare sau pen-
tru maşină.

Românii sunt cumpătaţi şi 
când vine vorba despre vacan-
ţe, numai 11% dintre respon-
denţii studiului s-ar împrumu-
ta pentru a plăti o vacanţă, în 
timp ce 16% dintre spanioli 
s-ar împrumuta pentru a pleca 
în vacanţa dorită.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

CJ, dator cu 11 milioane €
Consiliul Judeţean Cluj trebuie să returneze 51,5 milioane de lei 
(11,5 milioane de euro) reprezentand cheltuieli neeligibile 
la proiectul Centrului de Deşeuri, după 6 ani de „lucrări malefice” 
şi bani publici sifonaţi pe construcţii imaginare. Pagina 3

„„Charles de Clujj”

De ce iubeşte Prinţul de Wales România

Foto: Prințul Charles a fost primit cu aplauze de clujenii care s-au strâns în număr mare 
pe strada Kogălniceanu, la iesirea de la ceremonia de la UBB

VEZI AICI CUM A FOST PRIMIT 
PRINȚUL CHARLES DE CLUJENI
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Apex SRL sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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În perioada 25-28 mai 

2017 s-a desfăşurat festiva-

lul de sufl et al clujenilor, 

„Zilele Clujului”, care a 

avut în acest an tema 

„Clujul se conectează”. 

Festivalul a adus împreu-

nă peste 250.000 de clu-

jeni şi turişti în cele 4 zile 

ale ediţiei, la cele 5 scene, 

în 30 de locuri din oraş.

La această ediţie, publicul 

a avut la dispoziţie o aplicaţie 

dedicată festivalului care a per-

mis participanţilor să aibă pro-

gramul la îndemână, pe tele-

fonul mobil, pe tot parcursul 

evenimentului.

Printre activităţile desfăşu-

rate se numără: teatru, con-

certe live, seară de muzică cla-

sică, activităţi sportive, gastro-

nomie, ateliere de creaţie, cur-

suri de gătit sau de dans, pro-

iecţii de fi lm, dezbateri, ani-

maţie stradală, expoziţii, sce-

nete istorice şi multe altele.

Cum a fost 
la Zilele Clujului 2017

Joi, 25 mai, în Piaţa Unirii, 

în punctul zero al oraşului s-a 

dat startul Zilelor Clujului cu 

piesa de teatru “Insula” după 

Gellu Naum, pusă în scenă de 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca. 

Tot în Piaţa Unirii,vineri, 26 

mai, sute de elevi din cadrul 

mai multor şcoli din Cluj-Na-

poca au transformat banalele 

găleţi de curăţenie în instru-

mente de percuţie în cadrul 

proiectului ”Children of Music 

in a Young Famous Orchestra 

Experience” – cel de al patru-

lea eveniment de construcţie 

comunitară dedicat copiilor la 

Zilele Clujului, cu participarea 

dirijorului Vlad Agachi şi a or-

chestrei sale de tineri, „Young 

Famous Orchestra”. Invitaţii 

speciali au fost Ilinca Băcilă şi 

Alex Florea, reprezentanţii Ro-

mâniei la Eurovision şi Katya, 

câştigătoarea concursului Ne-

xt Star. La fi nalul concertului 

copiii au avut parte de o sur-

priză: confetti şi baloane colo-

rate au invadat Piaţa Unirii. Au 

urmat concerte ale trupelor şi 

artiştilor: Arpy & Zip Band, Di-

recţia 5, Ilinca Băcilă şi Alex 

Florea, Alternosfera, Zdob şi 

Zdub. Seara s-a încheiat cu un 

video mapping spectaculos în 

premieră pe clădirile din Piaţa 

Unirii la Zilele Clujului.

Sâmbătă, 27 mai, pasionaţii 

de muzică clasică au avut şan-

sa să asculte Academic Bigg 

Dimm a’ Band Feast. În aceeaşi 

seară a avut loc Gala Operelor: 

Opera Română din Cluj-Napo-

ca şi Opera Maghiară pe aceeaşi 

scenă, iar în premieră la aceas-

tă ediţie, Carmina Burana: Fi-

larmonica de Stat Transilvania 

& Baletul Operei Naţionale Ro-

mâne Cluj-Napoca alături de: 

Diana Ţugui, Ştefan von Korch, 

Florin Estefan, Dirijor: David 

Crescenzi. Un spectaculos foc 

de artifi cii a încheiat glorios sea-

ra de muzică clasică.

Cea de-a 4-a zi a Zilelor Clu-

jului a fost dedicată iubitorilor 

de folclor şi tradiţiei, pe scena 

din Piaţa Unirii urcând dumini-

că cei mai îndrăgiţi interpreţi de 

muzică populară, dar şi nume-

roase ansambluri folclorice.

Culoare şi efervescenţă

Parada Zilelor Clujului a fost 

plină de culoare şi efervescen-

ţă, dar şi invadată de fericirea 

suporterilor echipei U-BT 

Cluj-Napoca, noua Campioană 

a României la baschet mascu-

lin, care a sărbătorit victoria în 

acest cadru, alături de clujeni.

Vineri, 26 mai 2017, la Cine-

ma Florin Piersic s-a desfăşurat 

Gala Cetăţenilor de Onoare ai 

Municipiului Cluj-Napoca. Cu a-

ceastă ocazie au fost omagiate 

mari personalităţi cărora le-a fost 

acordat titlul de Cetăţean de Onoa-

re al municipiului Cluj-Napoca.

Peste 250.000 clujeni şi turişti 
s-au bucurat de Zilele Clujului
A 7-a ediţie a Zilelor Clujului a cuprins peste 100 de evenimente 
care s-au desfășurat în peste 30 de locuri din oraş.

Piața Unirii a fost plină în fi ecare seară

CITEȘTE MAI MULTE AICI
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Peste câteva zile începe 

TIFF. A început numărătoa-

rea inversă până la debutul 

celei de-a 16-a ediţii a 

Festivalului Internaţional de 

Film Transilvania (TIFF).

TIFF va prezenta 225 de 

fi lme – 188 de lungmetraje şi 

37 de scurtmetraje – venite 

din 53 de ţări. Peste 1200 de 

invitaţi români şi străini vor 

fi  prezenţi la proiecţiile, con-

certele, atelierele, dezbaterile 

şi lansările din festival.

„Anul acesta, cred că e fes-

tivalul marilor deschideri. Spun 

asta pentru că de data aceasta 

deschiderile nu sunt neapărat 

referitoare la programul de fi l-

me, întodeauna original, deschi-

derile la care mă refer sunt cum-

va simbolice. E prima data când 

TIFF îşi propune să includă un 

program ambiţios de fi lm în ci-

nematografi e. Un număr triplu 

de regizori vor veni la Cluj. E 

prima dată când TIFF ajunge să 

aibă o amprentă. TIFF devine 

un player foarte activ în stimu-

larea co-producţiilor cinemato-

grafi ce din Europa. Avem un nu-

măr enorm de mare de invitaţi 

străini, majoritatea vor veni în 

partea a 2-a a festivalului, pen-

tru «Zilele Filmului Românesc». 

Anul acesta, e neplăcut, suntem 

forţaţi de împrejurări să nu pu-

tem desfăşura proiecţii la Cine-

ma Arta. Din păcate, manage-

mentul acelui loc şi-a propus să 

facă o acţiune de renovare, e un 

loc privat, municipalitatea nu a-

re nicio legătură acolo. De anul 

acesta revenim cu proiecţii la U-

niversitatea Sapientia care are 

un spaţiu mai generos, e amfi -

teatrul universităţii, suntem con-

vinşi că va ieşi foarte bine”, spu-

nea recent preşedintele TIFF 

Tudor Giurgiu.

Potrivit organizatorilor, anul 

acesta fi lmele vor avea un con-

ţinut politic “foarte actual”.

„Subiectele fi erbinţi din lume 

se vor regăsi în fi lmele de la TI-

FF, nu aveam cum altfel. Conţi-

nutul politic foarte actual la fi l-

mele TIFF din acest an. Vom vor-

bi şi despre relaţia dintre fi lm şi 

politică. O să invităm sociologici, 

politicieni, să comenteze pe mar-

ginea unui fi lm din Spania des-

pre naşterea unor noi formaţiuni 

politice, e 1 la 1 ce se întâmplă 

şi în România. Intenţia noastră e 

să invităm în special politicieni 

din partide noi sau cele înfi inţa-

te de curând, de gen USR, pre-

cum şi alte câteva partide care 

există în Bucureşti sau Târgu 

Mureş sau partide care stau să 

apară, dacă ne uităm la platfor-

ma 100 şi demersul fostului pre-

mier Cioloş, dar vom avea invi-

taţi şi din rândul partidelor vechi”, 

a mai spus atunci Giurgiu.

A început numărătoarea inversă până la TIFF
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Profesorii clujeni au dez-

voltat metode inovative 

pentru detectarea pietoni-

lor şi a ceţii.

Profesorii de la o universi-

tate din Cluj au dezvoltat sis-

teme pilot pentru asistarea 

conducătorului auto bazate 

pe platforme mobile inteligen-

te (telefoane sau tablete inte-

ligente).

Pentru detecţia ceţii pe dis-

pozitive mobile folosind came-

ra încorporată, metoda dezvol-

tată estimează distanţa de vi-

zibilitate şi clasifi carea ceţii. 

Pornind de la aceste informa-

ţii se emit recomandări pentru 

adaptarea vitezei la condiţiile 

de vizibilitate. Implementarea 

funcţionează în timp real pe 

dispozitive mobile (12 cadre/

secundă). De asemenea, a fost 

dezvoltată o metodă originală 

pentru corecţia în timp real a 

imaginilor afectate de ceaţă, 

oferind şoferului o mai bună 

vizibilitate a drumului.

Pentru detecţia pietonilor fo-

losind dispozitive inteligente cu 

camera încorporată, metoda a-

re un timp redus de execuţie şi 

performanţă mare de detecţie. 

Aplicaţia pilot demonstrativă ca-

re rulează pe dispozitivul mo-

bil inteligent permite emiterea 

de avertizări vizuale şi sonore 

către şofer în cazul în care sunt 

detectate situaţii periculoase 

pentru pietoni. Ca o alternativă 

pentru spectrul vizibil, a fost 

dezvoltată şi o metodă pentru 

detecţia pietonilor folosind o ca-

meră cu termoviziune. 

Prefectura Cluj pune la 

dispoziţia persoanelor 

fi zice posibilitatea efectu-

ării de programări exclu-

siv online în vederea pre-

schimbării permisului de 

conducere românesc şi a 

celui străin, începând cu 

data de 6 iunie.

Cei care doresc să efectue-

ze o programare online trebu-

ie să acceseze pagina web a 

Serviciului de Permise şi Înma-

triculări Cluj, fi ind necesară in-

troducerea următoarele date: 

nume, prenume, telefon, email 

şi data pentru care se solicită 

rezervarea. După introducerea 

datelor, cel programat va primi 

pe email un mesaj de confi r-

mare care va conţine data şi 

ora şi la care fost planifi cat.

La data programării cetăţe-

nii sunt rugaţi să se prezinte la 

Serviciul Permise şi Înmatricu-

larea a Vehiculelor la ora sta-

bilită, în cazul neprezentării, 

rezervarea anulându-se.

Cum te poate ajuta telefonul mobil 
să detectezi pietonii în trafic

Anunţ important pentru şoferii care vor 
să-şi schimbe permisul

Consiliul Judeţean Cluj tre-

buie să returneze 51,5 mili-

oane de lei (11,5 milioane 

de euro) reprezentând 

cheltuieli neeligibile la 

proiectul Centrului de 

Deşeuri, după 6 ani de 

„lucrări malefi ce” şi bani 

publici sifonaţi pe con-

strucţii imaginare.

Centrul de Deşeuri, în pre-

zent o ruină, a ajuns să coste 

101 milioane de euro. După fa-

limente răsunătoare, licitaţii anu-

late, „lucrări malefi ce” şi bani 

publici sifonaţi pe construcţii 

imaginare, în 6 ani de zile va-

loarea investiţiei a crescut de 

mai bine de patru ori.

Însă, se pare că a sosit şi vre-

mea decontului. Conducerea Con-

siliului Judeţean a primit nota de 

plată pentru acest dezastru şi a 

început să dea banii înapoi către 

Uniunea Europeană. De unde? 

Din buzunarul clujenilor.

De la „totul a fost perfect” 
la rambursări de milioane 
de euro

„Pentru sumele rambursa-

te în cadrul proiectului «Sis-

tem de Management integrat 

al Deşeurilor în judeţul Cluj», 

Consiliul Judeţean Cluj a fi gu-

rat în evidenţele Autorităţii de 

Management pentru POS Me-

diu cu o valoare totală a cre-

anţelor bugetare în sumă de 

19.574.768,93 lei (aproxima-

tiv 4,4 milioane euro). Aceas-

tă sumă a fost recuperată pe 

parcursul implementării pro-

iectului, atât din sumele soli-

citate ulterior la rambursare 

de către benefi ciar, cât şi prin 

plată voluntară”, se arată într-o 

informare trimisă de Ministe-

rul Fondurilor Europene la so-

licitarea Monitorul de Cluj.

Cine îşi mai aminteşte cele-

bra propoziţie a managerului de 

proiect Mariana Raţiu (care a în-

casat bani grei coordonând un 

dezastru) „până în luna martie 

2014 a fost totul perfect”, cu re-

ferire la calitatea lucrărilor de la 

Centrul de Deşeuri? Monitorul de 

Cluj a demonstrat însă cu docu-

mente că unitatea de implemen-

tare a proiectului la Centrul de 

Deşeuri ştia din 2012 despre ne-

reguli şi posibile ilegalităţi, dar 

cu toate acestea a lăsat lucrări-

le să continue şi nu a luat ni-

cio măsură.

Acum, la câţiva ani distanţă 

Consiliul Judeţean face „plată 

voluntară” pentru ştergerea mi-

zeriei de atunci. Conducerea in-

stituţiei nu a răspuns întrebări-

lor Monitorul de Cluj de unde a 

luat aceşti bani pentru a-i retur-

na Uniunii Europene. Dar răs-

punsul nu este greu de antici-

pat, banii fi ind luaţi, cel mai 

probabil, din bugetul propriu al 

judeţului Cluj.

Totuşi, o întrebare rămâne. 

Cine răspunde pentru banii pier-

duţi şi pentru proiectul dat de 

gard? Încă aşteptăm nişte răs-

punsuri. Nu ţinem minte ca in-

stituţia să fi  comandat vreun 

audit să vadă cine se face res-

ponsabil de pierderea banilor.

Audit devastator 
al Curţii de Conturi

În schimb, în 2015, Curtea 

de Conturi a demarat un audit 

la proiectul derulat cu fonduri 

europene „Sistem de Manage-

ment Integrat al Deşeurilor în 

judeţul Cluj” (SMID). Auditul 

vorbeşte inclusiv de fapte de 

natură penală, dar şi de mana-

gementul defectuos al echipei 

de implementare, management 

care a dus la „stabilirea unor 

consecinţe în plan fi nanciar ca-

re afectează interesele Uniunii 

Europene şi cofi nanţarea naţi-

onală”. Reprezentanţii Autori-

tăţii de Audit spuneau atunci 

că principalii vinovaţi sunt 

membrii echipei de implemen-

tare a proiectului.

Anul trecut, Consiliul Jude-

ţean Cluj a făcut rectifi cări bu-

getare peste rectifi cări să achi-

te 17,8 milioane de lei (4 mili-

oane de euro) către AM POS 

Mediu ca urmare a lucrărilor 

neconforme executate la Cen-

trul de Management Integrat al 

Deşeurilor (CMID).

Din „nota internă a Direc-

ţiei de Dezvoltare şi Investiţii” 

condusă cu o „mână de fi er” 

de Mariana Raţiu, aceeaşi Ma-

riana Raţiu care este şi mana-

gerul de proiect la Centrul de 

Deşeuri, afl am anul trecut că 

instituţia a plătit 12,5 milioa-

ne de euro antreprenorului for-

mat din asocierea Atzwanger 

SPA, Ladurner Impianti SRL, 

SC Confort SA, SC Vel Service 

SA pentru lucrările la CMID, 

ca mai jos în document să des-

coperim că stadiul fi zic al ce-

lulei de depozitare este de apro-

ximativ 34%, din care lucrări 

neconforme 100%.

Anul trecut în septembrie, 

preşedintele CJ Cluj Alin Tişe 

anunţa că instituţia a fi nalizat 

şi atribuit contractul privind fi -

nalizarea Centrului de Deşeuri. 

Câştigătorul licitaţiei este o fi r-

mă controversată, Kranz Euro-

center. Firma Kranz Eurocenter 

se va ocupa doar de fi nalizarea 

primei celule, care va costa 24 

milioane de euro.

CJ a început să returneze banii după 
dezastrul de la Centrul de Deşeuri
Nu e un secret pentru nimeni că forul judeţean a decis să meargă mai departe cu construcţia Centrului 
de Deşeuri, instituţia încercând să atragă noi fonduri europene pentru a acoperi dezastrul precedent.

Proiectul Centrului de Deșeuri este o ruină și la propriu și la fi gurat
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Ne vom mira oare când 

peste puţin timp, pe stră-

zile Clujului, vom vedea 

plimbându-se englezi cu 

sânge albastru, membri ai 

Casei Regale britanice, 

veniţi în vizită pe melea-

gurile de unde strămoşii 

lor, odinioară, au plecat 

în Europa Occidentală?

Deşi nu mai este o nouta-

te că o parte dintre ascenden-

ţii familiei regale britanice 

provin din Transilvania, cert 

este însă că una dintre ramu-

rile principale ardelene din 

care se trage actuala regina, 

Elisabeta II, apartine famili-

ei Kemeny, originara din co-

muna clujeană Mănăstireni, 

scria HotNews în urmă cu 

câţiva ani.

Istoricul clujean Tudor Să-

lăgean, de la Muzeul Naţio-

nal de Istorie a Transilvaniei, 

a descoperit că familia regală 

se trage din Mănăstireni, du-

pă o serie de studii efectuate 

împreună cu un grup de stu-

denţi, în arhivele din ţară şi 

din străinătate.

„Mănăstireni-ul este singu-

ra localitate din nordul Tran-

silvaniei care fi gurează, ofi ci-

al, în tabloul genealogic al ul-

timelor şapte generaţii de pre-

decesori ai familiei regale bri-

tanice”, a menţionat Tudor 

Sălăgean.

Istoricul clujean a precizat 

că aceste lucruri se pot veri-

fi ca destul de uşor în ziua de 

astăzi, unele dintre informa-

ţii fi ind deja trecute şi pe si-

te-urile ofi ciale ale Casei Re-

gale britanice, unde apare şi 

numele localităţii clujene.

Două familii ardelene 
la originea Casei 
de Windsor

Din Mănăstireni se trag 

o parte din strămoşii actu-

alei familii regale, cunos-

cută şi sub numele de Ca-

sa de Windsor.

Se ştie că la Sângeorgiu de 

Pădure, o localitate din jude-

ţul Mureş, în cripta bisericii 

reformate, îşi doarme somnul 

de veci contesa Claudine R-

hedey de Hohenstein, stră-

străbunica actualei regine Eli-

sabeta II a Marii Britanii. Ea 

era soţia contelui Alexander 

von Wurtemberg, fi ind stră-

moşii în linie directă a actua-

lei suverane britanice.

De altfel, ascendenţa sa 

transilvană poate fi  o expli-

caţie pentru interesul enorm 

pe care îl arată Prinţul Char-

les al Marii Britanii pentru 

aceste zone. Printre altele, 

el este proprietarul unei vechi 

case săseşti pe care a resta-

urat-o şi unde locuieşte 

atunci când ajunge în sudul 

Transilvaniei.

Ceea ce se cunoaşte mai 

puţin este că familia Rhedey, 

una dintre cele mai însemna-

te din Transilvania secolelor 

XVII-XVIII, s-a încuscrit, la un 

moment dat, cu familia Ke-

meny, originară din Mănăsti-

reni.

Nobilii Rhedey au primit 

în dar domeniul şi castelul de 

la Sângeorgiu de Mureş, încă 

de pe vremea lui Ştefan Batho-

ry, principe al Transilvaniei la 

sfârşitul secolului XVI, stabi-

lindu-se aici pentru secolele 

următoare.

Însă, derulând înapoi fi rul 

istoriei, întreaga poveste por-

neşte de undeva, de pe la mij-

locul secolului XVII, când con-

tesa Krisztina Kemeny de Mă-

năstireni, fi ica baronului Si-

mon Kemeny, pomenit în me-

morandumul saşilor clujeni 

către împăratul austriac Josef 

II, se căsătorește, în 1763, cu 

baronul Balthazar Banffy de 

Losoncz, a căror fi ică, There-

se Banffy devine, mai târziu, 

soţia contelui Mihaly.

Fiul lor, Ladislau Rhedey, 

se căsătoreşte, la rândul lui, 

cu baroneasa Agnes Incze-

di, părinţii lui Claudine R-

hedey, stră-străbunica regi-

nei Elisabeta II. Astfel, 

Krisztina Kemeny este stră-

stră-stră-stră-străbunica re-

ginei Elisabeta II.

Kemeny, întemeietorii 
domeniului Calatei

Familia Kemeny este una 

dintre cele mai vechi familii 

cu sânge albastru din Transil-

vania, a cărei origini se afl ă 

în comuna clujeană Mănăsti-

reni. Vechimea ei coboară în 

timp, ajungând în preajma se-

colelor XII-XIII, după cum 

menţionează actualul paroh 

reformat din localitate, pasto-

rul Kun Attila.

Mănăstireniul este leagă-

nul a cinci mari familii nobi-

liare vechi din Ardeal, înte-

meietorii satelor şi proprietă-

ţilor latifundiare din zona geo-

etnografi că a Calatei (Kalo-

taszeg), care ajungeau până 

dincolo de dealurile Sălajului 

şi până spre domeniile saşi-

lor clujeni.

În curtea bisericii reforma-

te din Mănăstireni, înconju-

rată cu un zid de piatră, se 

mai păstrează astăzi pietrele 

funerare a câtorva morminte 

nobiliare, printre care şi cel al 

baronului Imre Kemeny, unul 

dintre membrii celebrei fami-

lii din care se trage şi regina 

Angliei. În vechea sacristie a 

bisericii se afl ă fragmente din 

monumentele funerare, prin-

tre ele fi ind şi câteva aparţi-

nând familiei Kemeny, pe unul 

dintre ele fi ind distinctiv tre-

cut numele Kemeny Ferencz, 

din anul 1881.

În ascendenţa acestei fa-

milii nobiliare apar nume ca-

re au marcat istoria Transil-

vaniei.

Astfel, unul dintre princi-

pii Ardealului a fost Janos Ke-

meny, care a domnit între 

1660-1662 şi a murit în bătă-

lia cu turcii de la Seleuşul Ma-

re. Un alt nume este cel al 

scriitorului Janos Kemeny, ca-

re trăit în perioada interbeli-

că la castelul de la Brâncove-

neşti, una dintre ultimele re-

şedinte ale acestei vechi fa-

milii nobiliare ardelene.

În biserica reformată de pe 

strada Kogălniceanu din Cluj, 

locul unde se aduna altădată 

Dieta Transilvaniei, se afl ă ex-

puse câteva embleme ale fa-

miliei Kemeny, iar în Cimiti-

rul Central (Hajongard) îşi duc 

somnul de veci o parte din 

membri acestei mari familii 

nobiliare, stabiliţi în oraş în-

că din secolul XIX.

Sângele clujean al Prinţului Charles
Prinţul moştenitor Charles şi fiii lui, William şi Harry, se pot mândri că în venele lor curge şi sânge de clujean.

Prinţul Charles este una dintre personalităţile care şi-au declarat în repetate rânduri afecţiunea faţă de România

Afl at în Piaţa Unirii, la intersecţia cu strada Napoca, Palatul 
Rhédey poartă numele familiei care l-a cumpărat la începutul 
secolului al XVIII-lea.

Pe la 1500, pe locul actualului Palat Rhédey, se afl au patru case 
care aparţineau patricienilor clujeni. Pe locul acelor case a fost ri-
dicat Palatul Rhédey, construit în stil eclectic. În epoca construcţi-
ei palatului, actuala stradă Napoca se numea uliţa Fânului, întru-
cât din zona complexului Hasdeu până aproape de Mănăștur se 
întindeau Fânaţele Clujului, potrivit România Liberă.

Una dintre celebrele locatare a Palatul Rhédey a fost Claudia 
Rhedey de Kis Rhede, care este stră-stră-bunica reginei 
Elisabeta a II a a Marii Britanii.

Claudia Rhedey de Kis Rhede este fi ica contelui Ladislau 
Rhedey de Kis Rhede și a baronesei Agnes Inczedi. Ea și a pe-
trecut o mare parte a adolescenţei în Palatul Rhedey.

Se spune că la un bal, Claudia l-a cunoscut pe ducele 
Alexander de Wurtemberg, fi ul lui Louis von Wutemberg. Cei 
doi tineri s-au plăcut și au decis să încheie o căsătorie morga-
natică, dar tatăl Claudiei, s a opus. După moartea tatălui, sur-

venită în 1835, Claudia s-a că-
sătorit cu Alexander de 
Wurtemberg și a devenit conte-
să de Hohenstein. Din căsătoria 
lor au rezultat trei copii: 
Claudine, Amalie și Francis, ca-
re – urmare a regulilor căsători-
ei morganatice – au moștenit 
doar titlul mamei, fără să aibă 
nici un drept asupra titlului și 
moștenirii tatălui lor. Claudia a 
decedat la doar 29 de ani, în 
condiţii incerte. Potrivit unor 
surse, Claudia – însărcinată cu 
cel de al patrulea copil – s-a 
dus să își viziteze soţul la Graz, 
în Austria. Difi cultatea drumului a obosit-o peste măsură, a 
declanșat nașterea prematură, iar sângerarea abundentă care 
a urmat i-a cauzat decesul. Alte surse susţin ipoteza unui acci-
dent de călătorie suferit în Germania. 

Palatul clujean al strămoşilor Prinţului Charles

Prinţul Charles a primit, luni, titlul de Doctor Honoris Causa 
al Universităţii „Babeș-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca. Prinţul de 
Wales a fost servit cu pâine și sare de doi studenţi îmbrăcaţi 
în costume populare, iar rectorul a spus că acesta „a devenit 
protectorul Transilvaniei și al României”.

Prinţul Charles a sosit, luni după-amiază, la UBB Cluj-Napoca, 
fi ind întâmpinat în faţa clădirii universităţii de rectorul Ioan 
Aurel Pop și de președintele Senatului, Ioan Chirilă. 

„Distincţia a fost acordată în urma votului din data de 8 mai 
al Senatului UBB, în semn de recunoaștere a contribuţiei de-
osebite a Alteţei Sale Regale Prinţul de Wales în domeniul 
valorifi cării patrimoniului cultural românesc, al promovării 
valorilor istorice multiculturale, al cunoașterii mediului spiri-
tual și natural românesc peste hotare, precum și pentru întă-
rirea cooperării dintre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord și România”, au spus reprezentanţii UBB.

Prinţul Charles a primit titlul 
de Doctor Honoris Causa al UBB

Universitatea Babeş-Bolyai 

a decernat, în cadrul unei 

ceremonii solemne organi-

zate luni după masă în 

Aula Magna a UBB, titlul 

de Doctor Honoris Causa 

Alteţei Sale Regale Charles, 

Prinţ de Wales. În cadrul 

acestei ceremonii, Prințul 

Charles a explicat de ce 

apreciază așa de mult țara 

noastră.

„Am fost întrebat adesea ce 

mă aduce atât de des în Româ-

nia, ce anume face ca acest loc 

să fi e atât de special? Răspun-

sul e, pentru mine, foarte sim-

plu: voi, prietenii mei români; 

patrimoniul vostru cultural şi 

natural, tradiţiile voastre, dar 

şi capacitatea voastră de ino-

vare şi schimbare. Tot ceea ce 

reprezentaţi voi după secole 

întregi de istorie – identitatea 

voastră şi întregul vostru po-

tenţial. Toată energia pe care 

o puteţi pune în mişcare pen-

tru a schimba ceva. Acestea 

sunt lucrurile care vă fac cu 

adevărat speciali în întreaga lu-

me”, a afi rmat Alteţa Sa Rega-

lă cu ocazia discursului rostit 

în cadrul ceremoniei.

„Domnule rector, doamne-

lor şi domnilor, sunt profund 

mişcat şi foarte recunoscător 

pentru marea şi deosebita onoa-

re pe care mi-o faceţi în aceas-

tă amiază”, a spus Prinţul de 

Wales. El a precizat că se îm-

plinesc „exact” 20 de ani de la 

prima sa vizită în România, în 

Transilvania, în 1997 şi a evo-

cat frumuseţea acestei regiuni 

şi puternica impresie pe care a 

lăsat-o asupra lui atunci.

„Este rar, poate chiar unic 

în Europa, să găseşti peisaje 

productive atât de bine păstra-

te şi funcţionale, la o scară a-

tât de mare”, a mai spus Prin-

ţul de Wales, care a subliniat 

uimirea sa în faţa bogăţiei na-

turale a României, amintind că 

în acest areal există 200 de spe-

cii de fl uturi, pe când în Ma-

rea Britanie sunt doar 40.

„Noi, toţi cei din restul lu-

mii, avem ceva de învăţat de 

la aceste peisaje cultivate ale 

Transilvaniei. Au deopotrivă o 

semnifi caţie spirituală, cât şi 

socială, economică şi ecologi-

că. Dar acest lucru contează, 

în mai cinicele vremuri de as-

tăzi, când există aşa o obsesie 

a efi cienţei şi a comodităţii? Da, 

contează, pentru că esenţialul 

este că în acele peisaje omul 

trăieşte încă în armonie cu na-

tura”, a spus Prinţul de Wales.

Prinţul Charles a explicat 
de ce iubeşte România

Coincidenţă: Descendentul familiei Rhedey, Prințul Charles, 
a sosit la Cluj cu o mașină cu număr de înmatriculare RDY

Fotografia zilei

VEZI AICI FOTO ŞI VIDEO 
CU PRINŢUL CHARLES



Cum să dezbați și să 
contrazici cu argumen-
te? Cum să îți folosești 
creativitatea și să îți 
dezvolți gândirea cri-
tică? Cum să îți păs-
trezi atenția concentra-
tă? Fie că își pun sau 
nu aceste întrebări, ele-
vii au nevoie de toate 
aceste abilități. Un loc 
perfect pentru a le exer-
sa într-un mediu prie-
tenos este EducaTIFF: 
secțiunea de educație 
cinematografică a Fes-
tivalului Internațional 
de Film Transilvania 
(TIFF) și singurul pro-
iect de acest gen din 
țară.

Evenimentele încep 
de Ziua Copilului, pe 1 
iunie, cu o proiecție spe-
cială pentru cei mici: 
cine-concertul „Lotte, 
mon amour”, care cu-
prinde filme de animație 
create în anii 1930-1950 
de Lotte Reiniger, unul 
din pionierii animației 
cu siluete. Proiecția va 
fi acompaniată live de 
muzica originală a 
Christinei Ott, o inter-
pretă recunoscută la ni-
vel mondial, care cân-
tă la „ondes martenot”, 
unul din primele instru-

mente muzicale elec-
tronice din lume, inven-
tat în 1928! Evenimen-
tul are loc la Casa de 
Cultură a Studenților, 
de la ora 12.

Apoi, începând din 
2 și până în 11 iunie, 
pe întreaga durată a 
festivalului de film, 
EducaTIFF aduce opt 
filme în premieră pen-

tru România, precum 
și activități distractiv-
educative. Toate filme-
le din program au fost 
special alese pentru co-
pii și adolescenți. Aces-
tea îi vor ajuta pe cei 
mai mici dintre marii 
iubitori de film să des-
copere o mulțime de 
lucruri noi despre lu-
mea în care trăiesc: din 

Norvegia până în Viet-
nam și din Cuba până 
în Slovacia!

Proiecțiile vor avea 
loc în amfiteatrul 
Universități Sapientia 
(Calea Turzii nr. 4) și 
la recent renovatul ci-
nema Dacia din 
Mănăștur. Dar, la Edu-
caTIFF, distracția nu se 
încheie odată cu gene-

ricul de final al filmu-
lui; fiecare proiecție es-
te urmată fie de discuții 
libere în sala de cine-
ma pe temele abordate 
de producția vizionată, 
fie de un seminar de 
critică de film.

În  comple tarea 
proiecțiilor, EducaTIFF 
include o serie de 
activități care să dez-

volte universul cinema-
tografic al elevilor, gân-
direa critică și creati-
vitatea. Toate aceste 
activități – ateliere de 
desen ilustrativ, ateli-
ere de animație, semi-
narii de critică de film 
și lecții de cinema – 
sunt gratuite. 

Vă așteptăm la 
EducaTIFF! 

EducaTIFF continuă în 
2017 competiția „Tineri 
critici de fi lm”, prin care 
participanții vor câștiga 
atât o experiență utilă, 
cât și premii! Concursul 
este organizat pe catego-
rii de vârstă, pentru ca 
toți participanții să aibă 
șanse egale.

Copiii între 6 și 11 ani 
sunt invitați să scrie des-
pre fi lmul „Flori galbe-
ne în câmpia verde”. 
Proiecția din amfi teatrul 
Sapientia va fi  urmată 
de un seminar de critică 
de fi lm, susținut la Mu-
zeul de Artă din Cluj-Na-
poca. Cei cu vârste între 
12 și 14 ani au rezervat 
fi lmul „O familie fabu-
loasă”, și în acest caz 
proiecția fi ind însoțită 
de un seminar la care 
participanții vor învăța 

„secretele meseriei” de 
critic de fi lm. 

Adolescenții de peste 
15 ani vor putea recenza 
fi lmul „Offl ine – ești pre-
gătit pentru nivelul ur-
mător?”, o incursiune în 
lumea jocurilor de calcu-
lator și a jucătorilor 
pasionați, fi lmul fi ind ur-

mat de o discuție liberă 
chiar în sala de cinema.

Cele mai bune recenzii 
vor fi  răsplătite cu premii 
oferite de Samsung Româ-
nia:  o tabletă Samsung 
Galaxy Tab S3, un telefon 
Samsung Galaxy A5 și un 
telefon Samsung Galaxy 
A3 vor ajunge la câștigători!

Copii, bine ați venit în lumea filmului!
TIFF are în programul ediției 2017 filme special alese pentru copii și adolescenți, dar și activități prin care tinerii sunt încurajați 
să își dezvolte creativitate și gândirea critică. Cu școala sau în familie, iată câteva motive excelente pentru a spune: #HailaTIFF!

Câștigă o tabletă sau telefoane Samsung!
Scrie despre filmele EducaTIFF și intră în concursul tinerilor critici de film
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O invitată specială îi 
așteaptă, anul acesta, 
pe spectatorii EducaTI-
FF: Katarina Krnacova, 
producătoarea fi lmului 
„Micul port”, va fi  pre-
zentă la proiecția din 
data de 7 iunie, ora 11, 
de la cinema Dacia 
(Mănăștur). Ea îi va 
aștepta pe tinerii spec-
tatori pentru a răspun-
de tuturor întrebărilor 
și curiozităților acesto-
ra după vizionarea fi l-
mului.

Producția a câștigat 
Ursul de Cristal la Fes-
tivalul Internațional de 
la Berlin și, în același 
timp, este primul fi lm 
slovac premiat vreoda-
tă la Berlinale. Plin de 
aventuri și momente de 
comedie, „Micul port” a-
re la bază o temă seri-

oasă și de mare actuali-
tate: copiii care cresc de-
parte de părinți. Mai bi-
ne zis, e vorba despre o 
mamă care nu își dorește 
cu adevărat acest rol, 
preferând să își conti-
nue viața lipsită de gri-
ji din tinerețe, și despre 
doi copii nevoiți să pre-

ia responsabilitățile 
părinților înainte de a 
ajunge măcar la anii 
adolescenței. 

Cu siguranță, este un 
fi lm care poate stârni o 
mulțime de discuții inte-
resante: atât pentru cei 
mici, cât și pentru părinții 
lor!

Marele premiu al „Micului port”
Producătoarea primului film slovac premiat la Berlin își va întâlni spectatorii la Cluj



„Flori galbene în câmpia verde” 
Vietnam, 2015., regia: Victor Vu

Durata: 130 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: + 6 ani

„Regele piticilor” 
Germania, 2016, regia: Matthias Lang

Durata: 90 min. 

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: +12 ani

„Profesorul Broască” 
Olanda, 2016, regia: Anna van der Heide 

Durata: 86 min. 

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: + 6 ani

„O familie fabuloasă” 
Franța, 2016, regia: Sophie Reine

Durata: 98 min

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ:+ 12 ani
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Film propus de Vietnam la Oscar 2016, categoria „Cel mai bun fi lm străin”! 
Thieu și fratele său mai mic Tuong împart și fac totul împreună. Tuong își ido-
latrizează fratele mai mare pentru încrederea lui în sine și îi caută mereu apro-
barea. Dar de fapt încrederea în sine a lui Thieu este doar de fațadă: puștiul e 
foarte nesigur pe el și își invidiază fratele mai mic pentru note, talent, dar și 
pentru atenția primită de la vecina lor, Moon. Această invidie va duce la un 
act de violență care le va schimba viețile o dată pentru totdeauna.

Un basm nou venit din Germania, care continuă cu sensibilitate moștenirea 
fraților Grimm. Theo are 13 ani, este fi ul neînvinsului rege Dietrich și se vi-
sează mare cuceritor. Dar când Theo leagă o prietenie cu cel mai mare dușman 
al tatălui său, Laurin, fostul rege al piticilor, puștiul se va trezi în fața unei 
grele alegeri: să devină un cuceritor ca tatăl lui sau să se dedice pasiunii sa-
le secrete și să afl e astfel fericirea.

Aventura fantastică „Profesorul Broască” se petrece într-o clasă normală, 
cu elevi obișnuiți și un profesor la fel ca toți ceilalți. Dar oare chiar așa stau 
lucrurile? Copiilor din clasa profesorului Frans le pică cerul în cap când des-
coperă că acesta se transformă uneori în broască. Lui Sita, una dintre eleve, 
îi place atât de mult de profesor, încât e gata să-l protejeze de animalele pe-
riculoase atunci când Frans devine mic și vulnerabil.

Denis are două slujbe și abia face față să aibă grijă de cele două fiice 
puse pe șotii, Janine și Mercredi, pe care le crește singur. Tată iubitor, 
dar hăbăuc, Denis încearcă să-și protejeze fiicele de adevărurile crude. 
Problemele apar când Denis o uită pentru a nu știu câta oară pe Mercre-
di la poarta școlii. Séverine, o asistentă socială plină de viață, este în-
sărcinată să verifice situația familiei.

Doar filme în premieră 
în programul EducaTIFF 2017
Filmele din programul EducaTIFF sunt special alese pentru copii și adolescenți, astfel încât să le stimuleze 
imaginația, să le dezvolte gândirea critică și să îi încurajeze să revină cu plăcere în sala de cinema. 

EducaTIFF este un proiect cultural organizat de Asociaţ ia pentru Promovarea Filmului Româ nesc.

Finanţatori: Centrul Naţional al Cinematografi ei (CNC), Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFNC)

Sponsori: Samsung, UPC, Regina Maria, Noumax, Nikon

Parteneri: Consiliul Judeţean Cluj, Inspectoratul Școlar Judeţean Cluj, Muzeul de Artă Cluj

www.tiff.ro | fb.com/EducaTIFF



„Sânge de lapon” 
Suedia / Norvegia / Danemarca, 2016, regia: Amanda Kernell

Durata: 110 min

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: +15 ani

„Offline – Ești pregătit pentru nivelul următor?” 
Germania, 2016, regia: Florian Schnell

Durata: 87 min. 

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: +15 ani

„Micul port”
Slovacia / Cehia / Ungaria, 2017, regia: Iveta Grófová

Durata: 85 min. 

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: +12 ani

„Esteban”
Cuba / Spania, 2016, regia: Jonal Cosculluela

Durata: 90 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: +6 ani

O parte neștiută din istoria Peninsulei Scandinave. Elle Marja are 14 ani și face par-
te din comunitatea Sámi, crescătorii de reni. Expusă rasismului în anii '30 și obiect 
de studiu în cercetările rasiale de la școală, visează la o altă viață. Pentru a o obține 
trebuie să devină altcineva și să rupă legăturile cu familia și comunitatea.

"Offl ine" celebrează cultura jocurilor video și, în același timp, o face accesibilă și 
pentru "non-jucători". Cea mai mare parte a timpului, Jan nu este Jan, ci vajnicul răz-
boinic Fenris (Nivelul 69), unul dintre cei mai buni concurenți din jocul online "Bă-
tălie pentru Utgard". Jan este ocupat cu pregătirea pentru următoarea confruntare, 
când este dat afară din joc: își dă seama cu disperare că identitatea i-a fost furată de 
alt jucător, vrăjitorul întunecat Loki (Nivelul 70). Așa începe cea mai mare aventură 
a vieții lui, de data asta în lumea reală!

Este povestea copiilor care se simt mai în siguranță pe străzi decât acasă, 
a copiilor care caută bărci zdravene în stare să-i poarte între lumea imaginației 
și realitatea dură. Jarka este unul dintre acești copii. Are zece ani și trăiește 
cu o mamă care nu e pregătită să-i fi e mamă, așa că își petrece mai tot tim-
pul singură. Împinsă de dorința de a avea o familie pe deplin funcțională, ea 
va ajunge să fi e mama a doi alți copii. Filmul a câștigat „Ursul de cristal” la 
prestigiosul festival de fi lm din Berlin.

Povestea unui băiețel cubanez care ar prefera să primească lecții de pian în loc 
de papuci noi. Esteban are nouă ani și trăiește de pe azi pe mâine, vânzând diver-
se produse pe străzile Havanei împreună cu mama lui singură. Atras de muzica 
ce se aude dintr-o casă dărăpănată, Esteban îl întâlnește pe Hugo, un morocănos 
profesor de pian. Esteban are harul muzicii și este gata de orice pentru a-și culti-
va noua pasiune, chiar dacă asta înseamnă să o ascundă de mama lui.
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Programul 
proiecțiilor 
EducaTIFF

Programul 
evenimentelor
speciale

Toate filmele din program sunt 
subtitrate în limba română. 
Biletele EducaTIFF au preţul de 8 
lei. Se oferă gratuitate pentru 
intrarea la film grupurilor 
organizate de la școlile speciale 
sau de la școli din afara 
municipiului Cluj Napoca. Accesul 
profesorilor care însoţesc grupuri 
de la orice școală este gratuit, iar 
în mod excepţional, doar între 

2-5 iunie, accesul este gratuit și 
pentru adulţii care însoţesc 
grupuri de minim 5 copii.

Miercuri, 1 iunie,
Casa de Cultură a Studenţilor:
12:00 – Cine-concert „Lotte, mon 
amour“
(proiecţie specială pentru copii)
Vineri, 2 iunie, Univ. Sapientia:
10:00 – „Flori galbene în câmpia 
verde“

(Vietnam, 103’, 6+)
12:00 – „Regele Piticilor“ 
(Germania, 90’, 12+)
Sâmbătă, 3 iunie, Cinema Dacia:
10:00 – „Profesorul Broască“ 
(Olanda, 86’, 6+)
12:00 – „O familie fabuloasă“ 
(Franţa, 98’, 12+)
Duminică, 4 iunie, Sapientia:
12:00 – „Offline – Eşti pregătit 
pentru nivelul următor?“ 
(Germania, 87’, 15+)

Luni, 5 iunie, Sapientia:
10:00 – „Esteban“ (Cuba-Spania, 
90’, 6+)
Marţi, 6 iunie, 
Cinema Dacia:
12:00 – „Sânge de lapon“ 
(Suedia/Norvegia/Danemarca, 
110’, 15+)
Miercuri, 7 iunie, Cinema Dacia:
11:00 – „Micul Port“ (Slovacia/
Cehia/Ungaria, 85’, 12+)

Ateliere de desen și animație, lecții de 
cinema și seminarii de critică de fi lm care 
dezvoltă creativitatea și capacitatea de 
analiză a celor mici: toate activitățile 
speciale din programul EducaTIFF au loc la 
Muzeul de Artă (Piața Unirii nr. 30), iar 
intrarea este liberă în limita locurilor 
disponibile. Vă recomandăm să vă înscrieți 
anticipat prin email la adresa educatiff@
tiff.ro sau la telefon 0743.307.087.

COMPETIȚIA „TINERI CRITICI DE FILM”: 
2 – 7 iunie
SEMINARII DE CRITICĂ DE FILM
2 iunie | 12.30-14.00
3 iunie | 14.00-15.30
ATELIERE DE DESEN ILUSTRATIV
3 iunie și 6 iunie | 10.00-12.00 
5 iunie | 15.00-17.00

ATELIERE DE ANIMAȚIE
4 iunie | 10.00-13.00 și 14.00-17.00
5 iunie | 10.00-13.00 
LECȚII DE CINEMA
9 iunie
10:00-12:00 - Lumina și portretul, cu 
Alexandru Sterian, director de imagine 
14:00-16:00 - Imaginea de fi lm/regie, cu 
Adrian Silișteanu, director de imagine 



Sâmbătă, 3 iunie, de la 
21:45, spectatorii vor pu-
tea urmări pe ecran mare 
„Roar“, primul şi ultimul 
film regizat de Noel 
Marshall. „Cel mai pericu-
los fi lm făcut vreodată“ 
urmăreşte povestea unei 
familii atacate de animale 
sălbatice: deşi niciun ani-
mal nu a păţit nimic în 
timpul producţiei, nu ace-
laşi lucru se poate spune 
despre oameni. Unele 
imagini din fi lm surprind 
atacuri reale ale leilor folo-
siţi pentru fi lmări, care au 
rănit actorii şi aproape i-au 
ucis pe regizor şi întreaga 
lui familie.

Duminică de la ace-
eaşi oră, nu rataţi un 
eveniment mult mai paş-
nic: cine – concertul 
„Metropolis“, o capodo-
peră SF realizată de Fritz 
Lang în 1924. Filmul mut 
va fi  acompaniat de mu-
zică live, în interpretarea 
grandioasă a Filarmonicii 
de Stat „Transilvania”. 
Evenimentul este organi-
zat în parteneriat cu 
Centrul Cultural German 
din Cluj-Napoca.

PROGRAMUL 
PĂRINȚILOR
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În zilele de 3 şi 4 iu-
nie, se anunţă agitaţie 
mare şi o mulţime de 
zâmbete la castelul Ban-
ffy din comuna Bonţi-
da. Celebrul „Versailles 
al Transilvaniei” va de-
veni în timpul zilei un 
enorm teren de joacă, 
oferindu-le celor mici 
posibilitatea de a parti-
cipa la ateliere creati-
ve, jocuri şi spectacole 
special create pentru ei.

Călătoria începe în 
„Ţara Amintirii”, un tă-
râm de basm în care 
animalele şi obiectele 
neînsufleţite vorbesc. 
Poveşti găsim şi în „pă-
durea muzicală”, unde 
copiii vor învăţa să ci-
tească muzica! O altă 
provocare pentru cei 
pasionaţi de ritm şi su-
net: ei vor putea expe-
rimenta cum e să cân-
te la tobe, clape, chita-
ră, bass sau să fie chiar 
solişti la „Rockstar pen-
tru o zi”.

Un eveniment inedit 
de anul acesta este „Tu-
rul costumelor popula-

re”, în care cei mici vor 
deveni detectivi, încer-
când să afle de unde es-
te fiecare costum – iar 
apoi să-i ghideze pe alţi 
copii! La atelierul de 
meşteşuguri, se caută 
mânuţe iscusite care 

pot face figurine din 
aluat, picturi pe lemn, 
modelare de ceramică 
şi brăţări împletite.

Programul mai inclu-
de un colţ special pen-
tru sportivi, un atelier 
de improvizaţie, cursuri 

de prim ajutor, cursuri 
de „introducere în aven-
tură” despre cum se 
montează un cort sau 
cum se folosesc harta şi 
busola, o mulţime de lo-
curi pentru fotografi i şi 
amintiri frumoase şi, bi-

neînţeles, bunătăţi la ca-
pitolul bucătăreală!

Iar pe cei care au obo-
sit la şcoală şi vor doar 
să se relaxeze, „Week-
endul la castel” îi aşteap-
tă cu carusel, hamac, lea-
găn şi piscină cu bile.

Zile pentru copii, seri pentru părinți
Domeniul Banffy din Bonțida găzduiește o nouă ediție a programului „Weekend la castel”: ateliere și jocuri 
pentru copii în timpul zilei, urmate seara de evenimente speciale pentru cei mari.

EducaTIFF îi invită pe 
cei mici la ateliere de de-
sen ilustrativ, susţinute 
de Adrian Barbu. Întâl-
nirile vor avea loc la Mu-
zeul de Artă, vor avea 
durata de 2 ore şi sunt 
recomandate pentru co-
pii cu vârsta între 6 şi 10 
ani. „Fiecare copil are un 
animăluţ preferat, că-i 
iepuraş sau ursuleţ de 
pluş, dinozaur sau mon-
struleţ, şi e distractiv să-i 
pui să le transforme în 
personaje desenate şi să 
le dea o poveste”, spune 
Adrian Barbu.

Pentru ca desenele să 
prindă viaţă, următorul 
pas e un atelier de ani-
maţie. Acestea vor fi  co-

ordonate de Cecilia Fel-
meri şi Bence Makkai, 
vor dura câte trei ore şi 
sunt recomandate pen-
tru copii cu vârste între 
11 şi 14 ani. Participan-
ţii vor învăţa să realize-
ze animaţii prin tehnici 
clasice, fi e că e vorba de 
stop-motion cu paper-cut, 
animaţii de obiect sau pi-
xelaţie. Pe parcursul ate-
lierului, tinerii vor avea 
la dispoziţie instrumen-
tele necesare pentru a 
crea o scurtă animaţie, 
de la idee până la cadre-
le înregistrate.

Adolescenţii, precum 
şi cei pasionaţi de stu-
diul fi lmului, sunt invi-
taţi la două lecţii de ci-

nema, în 9 iunie, la Mu-
zeul de Artă. Începând 
de la ora 10:00, directo-
rul de imagine Alexan-
dru Sterian va da sfaturi 
despre realizarea unor 
portrete şi peisaje reuşi-
te (selfi e inclusiv!), iar 
de la ora 14:00, Adrian 
Silişteanu, va vorbi des-
pre relaţia specială din-
tre regizor şi directorul 
de imagine. „Voi porni 
de la experienţa recentă 
a scurtmetrajului „Scris/
Nescris”, unde am fost şi 
regizor şi director de ima-
gine şi voi încerca să iden-
tifi c atât plusurile, cât şi 
minusurile unei astfel de 
poziţionări”, spune Adri-
an Silişteanu.

Cu mic, cu mare, în culisele 
producției de film
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ARS OPINIÆ

Ce gândesc alții, ce facem noi

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Precum a sesizat presa străină 
și un pic (sau deloc) cea româ-
nească, după turneul europea-
no-asiatic al lui Donald Trump, 
„jocurile geopolitice” se refac și 
numai o (ţară) „proastă” ar pu-
tea spune că acest lucru nu ge-
nerează consecinţe pentru toţi 
actorii, activi sau pasivi, afl aţi 
în „câmpul tactic”. La aceste 
noi și surprinzătoare desfășu-
rări de forţe, cu toţii stau cu ochii aţintiţi și cu „urechile ciulite” 
pentru a găsi cea mai bună strategie pentru sine. Iată câteva 
observaţii de luat în seamă:
- cu Donald Trump președinte, SUA s-au tranformat, dintr-o ţa-
ră puternică, sigură și activă geopolitic, într-una agresivă, ame-
ninţătoare, imprevizibilă și impredictibilă. Nimeni, dintre mari-
le puteri, nu prea înţelege bine cine e prieten și cine dușman: 
de pildă, China digeră în liniște anularea tratatului de liber 
schimb cu SUA, Turcia a început să mârâie împotriva marelui 
său aliat NATO, Rusia nu știe dacă a făcut „o afacere” sau „o 
prostie” cu D. Trump, Papa e prudent, Iranul cugetă, lumea 
arabă și Israelul sunt în espectativă… E o întrebare (sau nu) da-
că gafele diplomatice prezidenţiale americane sunt interpreta-
bile sau trebuie luate ca atare, e lipsă de pricepere sau joc, e 
întâmplare sau premeditare.
- UE, întărită de victoria lui Emmanuel Macron și de cea previ-
zibilă a Angelei Merkel, e tot mai aproape de o strategie pro-
prie și tot mai departe de marele aliat transatlantic. Sinteza 
acestei poziţii a făcut-o A. Merkel în felul acesta: „epoca în care 
ne puteam baza complet pe alţii s-a terminat într-o anumită 
măsură”. Uniunea Europeană, cu tracţiune franco-germană, 
pare dispusă la reformarea (administrativă, economică și de 
securitate) care să dea speranţa (măcar a) unei puteri geopoli-
tice coerente.
- abia acum, după aceste clarifi cări electorale și strategice, 
chestiunea transformării UE devine acută pentru ţările mem-
bre, dominate de divergenţe și scepticism. Uniunea, e de pre-
supus, se va strânge în jurul intereselor economice și militare, 
iar cei incompatibili, mai devreme sau mai târziu, vor fi  elimi-
naţi. La acest moment, polii cei mai importanţi de divergenţă 
sunt: zona euro – neeuro, est – vest, nord – sud, pro sau anti 
imigranţi, liberalism – iliberalism. Un mănunchi de probleme, 
nici puţine și nici ușoare.
Nu trebuie să fi i mare strateg să înţelegi că din aceste mari în-
cleștări e imposibil să iasă toţi în câștig. Vor fi  perdanţi net și 
benefi cari brut, totul depinzând de viziune, orientare, fl er, pri-
cepere, înţelepciune.
Am scris toate acestea, sincer, cu un ochi spre România și spre 
ceea ce are/ar avea de făcut pentru a fi  de partea bună.
Însă ceea ce se întâmplă în lumea real-politică românească nu 
ne încurajează deloc, pentru că agenda internă pare cu totul 
alta. Bunăoară:
- într-una din cele mai corupte ţări ale UE, prima și principala 
temă de guvernare a partidului câștigător în alegeri a fost 
„combaterea anticorupţiei”. Dominantă în ultimele luni și recu-
rentă, aceasta a bulversat ţara, clasa politică, partenerii euro-
peni, a consumat energia și a absorbit atenţia de la alte teme, 
mult mai importante. Deși s-a soldat, deocamdată, cu un eșec, 
absoarbe impulsurile principale ale vieţii politice.
- aceste bătălii simbolice și instituţionale (stat vrs. populaţie, 
Binom vrs. Parlament, Președinte vs. Parlament, DNA vrs. poli-
ticieni etc.) au fost generate și privesc în mod direct interesele 
personale ale unor politicieni importanţi și patroni de presă, 
dar au devenit, prin amplifi care și repetiţie, cele mai importan-
te probleme ale României.
- lupta pentru infl uenţarea și controlul justiţiei s-a transformat 
într-un război „pe viaţă și pe moarte”, fi ind ignorate și călcate 
în picioare prestigiul personal și institutional, principii demo-
cratice, interesul naţional, imaginea ţării.
- după cum s-a putut constata, guvernarea nu urmărește, ca 
obiective clare și asumate, intrarea în spaţiul Schengen, empa-
tizarea cu instituţiile europene, compatibilizarea sau apropie-
rea de zona euro, ocuparea unor poziţii de negociere mai pu-
ternice și avantajoase, ci satisfacerea unor promisiuni demago-
gice, interesele partidului (nu ale ţării), imaginea acestuia, pe 
fondul reglării de conturi între instituţiile statului (președenţie, 
Parlament, Guvern, Curte Constituţională, SRI, DNA etc.). 
Acestea slăbesc forţa statului și erodează imaginea ţării, atât 
intern, cât și extern.
- temele (propuse) dezbaterii interne, de politicieni și de me-
dia, sunt manipulatoare și ocupă agenda publică până la satu-
raţie și respingere. Ele se numesc: Binomul și infl uenţa sa ma-
lefi că, dezvăluirile lui Sebastian Ghiţă, dezvăluirile lui Dan 
Andronic, arhiva SIPA etc. Toate cu o destinaţie unică: intimi-
darea justiţiei. Să fi m înţeleși, nu denunţarea Binomului sau a 
practicilor SIPA deranjează (ele sunt nocive și trebuie eradica-
te), ci folosirea lor în scop personal și de partid. Cum e posibil, 
de pildă, ca SRI să permită/ignore existenţa unor „tunele de 
făcut de bani” de tip S. Ghiţă, pe care apoi să le piardă de sub 
control, pentru ca multiplele baze de date pe care acesta le-a 
gestionat (prin contracte IT cu statul, exclusive și abuzive) să 
poată deveni monede de schimb pentru libertatea acestuia, 
creând grave vulnerabilităţi?
România se vrea la masa principală a Europei, dar nu este ca-
pabilă să iasă dintr-un subiect (de presă) precum plagiatul sau 
să rezolve altfel decât mafi otic și șantajist „Fabrica de doctora-
te”, concentrându-se în continuare asupra compromiterii au-
toarei jurnaliste, nu asupra problemei de fond. 
Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Peste 100 de medici pedi-

atri, medici de familie, 

medici cu specialitate de 

neurologie pediatrică, psi-

hiatrie pediatrică, chirur-

gie pediatrică, dar şi 

medici de laborator şi epi-

demiologi din judeţele 

Cluj, Satu Mare, Bihor şi 

Sălaj, au participat, 

vineri, la cea de-a 8-a edi-

ţie a simpozionului 

„Progrese în pediatrie. 

Copilul este viitorul”.

În cadrul acestui eveniment 

ştiinţifi c regional s-au abordat 

teme precum management sa-

nitar, patologie digestivă, dar şi 

patologie respiratorie, patologie 

reumatismală, boli reumatice 

cronice şi tulburări psiho-emo-

ţionale, tulburări de somn.

Conf.univ.dr. Angela But-

nariu, unul dintre coordona-

torii evenimentului, a decla-

rat că „Progrese în pediatrie. 

Copilul este viitorul” îşi pro-

pune şi marcarea, de către pe-

diatri, a Zilei Internaţionale a 

Copilului.

„Sunt susţinute prelegeri 

ştiinţifi ce care se referă la 

copilul sănătos dar şi la pa-

tologia pediatrică. Evenimen-

tul este organizat de pediatri 

din clinicile universitare clu-

jene, în asociaţie cu medicii 

de familie cu practică pedi-

atrică, pentru că ei fac pedi-

atria în laborator şi noi în 

spital. Există o relaţie foar-

te bună între medicii de fa-

milie şi medicii pediatri”, a 

spus Butnariu.

În cadrul manifestării au 

fost decernate, pentru prima 

oară, diplome de excelenţă 

pentru trei medici clujeni – 

Mariana Andreica, Aurel Bi-

zo şi Lucia Slăvescu, care au 

fost premiaţi pentru meritele 

profesionale deosebite.

La eveniment au fost pre-

zenţi, printre alţii, directorul 

executiv al Direcţiei de Sănă-

tate Publică (DSP) Cluj, Mi-

hai Moisescu – Goia, fostul 

director executiv al DSP Cluj, 

Dorina Duma, directorul me-

dical al Spitalului de Urgenţă 

pentru Copii Cluj-Napoca, Că-

lin Lazăr.

Simpozionul este organi-

zat de Colegiul Medicilor Cluj, 

Universitatea de Medicină şi 

Farmacie (UMF) „Iuliu Haţie-

ganu” şi Asociaţia Medicilor 

de Familie Cluj.

Simpozion „Progrese în pediatrie. Copilul este viitorul”
ADVERTORIAL

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Propunerea legislativă de 

revizuire a Constituţiei 

României din legea care 

defi neşte familia a ajuns 

la Senat şi urmează să pri-

mească un vot în plen.

Controversata iniţiativă a 

fost adoptată de Camera De-

putaţilor în urmă cu câteva 

săptămâni, cu 232 voturi „pen-

tru”, 22 de voturi „împotriva” 

şi 13 abţineri. Majoritatea de-

putaţilor clujeni au votat în fa-

voarea acestui proiect. Rămâ-

ne de văzut cum vor vota se-

natorii.

„Societatea românească 
nu are nevoie să fi e 
bulversată mai mult”

În opinia senatorului clu-

jean PSD Vasile Ilea, concep-

tul clasic de familie trebuie să 

aibă un rol important în soci-

etatea românească.

„De principiu, mă consi-

der un om tolerant, însă, chiar 

nu cred că societatea româ-

nească are nevoie să fi e bul-

versată mai mult decât este 

deja. Nu mă preocupă cine 

cum alege să-şi trăiască via-

ţa personală, atâta timp cât 

nu-i deranjează pe cei din jur, 

dar conceptul clasic de fami-

lie trebuie să aibă un rol im-

portant în societatea româ-

nească. Şansa noastră de a 

evolua, ca popor, stă în va-

lorile creştine care promovea-

ză familia tradiţională, adică 

un tată, o mamă, copiii, bu-

nicii şi toate celelalte rude. 

Tinerii trebuie educaţi în spi-

ritul acestor principii, prin 

urmare, da, afi rm că susţin 

iniţiativa Coaliţiei pentru Fa-

milie. Sunt convins că în ca-

zul unui referendum pe tema 

aceasta, cetăţenii României 

s-ar pronunţa pentru familia 

tradiţională”, spune Ilea.

„Aproximativ 40% dintre 
nou-născuţi provin din 
cupluri necăsătorite”

Senatorul UDMR de Cluj 

Laszlo Attila crede că trebuie 

reglementată convenţia civilă.

„Eu în continuare consi-

der că familia trebuie să fie 

o legătură între un bărbat şi 

o femeie, dar în acelaşi timp 

consider că e absolut nece-

sară şi reglementarea pro-

blemei concubinajului sau 

a convenţiei civile, mai ales 

prin prisma faptului că doar 

anul trecut în jur de 40 la 

sută dintre nou născţi s-au 

născut în cupluri care nu 

sunt căsătorite. Ar trebui re-

glementat acest aspect, ca 

şi celelelate privind investi-

ţiile făcute în comun. Asta 

e prioritatea unei astfel de 

modificări”, spune senato-

rul clujean.

În schimb, senatorul PNL 

de Cluj Marius Nicoară se ab-

ţine deocamdată: „Nu pot să 

exprim un punct de vedere pâ-

nă nu îl discutăm în grup”.

Deputaţii clujeni, 
majoritatea pentru

Propunerea legislativă de 

revizuire a Constituţiei Româ-

niei din legea care defi neşte 

familia a fost adoptată de Ca-

mera Deputaţilor în urmă cu 

câteva săptămâni.

Deputaţii clujeni Csoma Bo-

tond -UDMR, Adrian Dohota-

ru şi Emanuel Ungureanu -USR 

s-au opus. Deputaţii PSD Co-

rina Burciu şi Cornel Itu au 

votat pentru, la fel şi deputa-

ţii PNL Florin Stamatian şi 

Adrian Oro şi Steluţa Cătăni-

ciu- ALDE.

3 milioane de semnături

Coaliţia pentru Familie a 

strâns un număr de 3 milioa-

ne de semnături, pe care le-a 

depus la Senat alături de o 

propunere de revizuire a Con-

stituţiei privind defi niţia fa-

miliei prin care se cere mo-

difi carea articolului 48, ali-

neatul 1, care se referă la de-

fi niţia familiei.

În actuala formă, acesta 

prevede că „familia se înte-

meiază pe căsătoria liber 

consimţită între soţi”, însă 

semnatarii iniţiativei vor ca-

definiţia să fie schimbată 

pentru a bloca orice posibi-

litate a legiferării căsătoriei 

între persoane de acelaşi 

sex. Astfel, iniţiativa preve-

de că „familia se întemeia-

ză pe căsătoria liber con-

simţită între un bărbat şi o 

femeie”.

Potrivit articolului 151 al 

legii fundamentale, proiec-

tul sau propunerea de revi-

zuire trebuie adoptată de 

Camera Deputaţilor şi de Se-

nat, cu o majoritate de cel 

puţin două treimi din nu-

mărul membrilor fiecărei Ca-

mere.

Redefinirea familiei 
primeşte votul decisiv
Reprezentanţii Camerei Superioare a Parlamentului au ultimul 
cuvânt de spus, Senatul fiind for decizional.

Vasile Ilea - senator PSD Laszlo Attila -senator UDMR Marius Nicoară -senator PNL
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PIERDERI

¤ GRUIA & GRUIA SNC, cu sediul 
în Mun. Cluj-Napoca, str. Dimitrie 
Cantemir, nr. 20, jud. Cluj, 
J12/3326/1992, C.U.I. 2883463, 
declar pierdute certifi catul de înre-
gistrare al societăţii precum și toa-

Angajăm ospătar 
cu program full time 

în restaurant cu specifi c italian. 

Sună-ne la 0742439184 

sau trimite-ne un mail cu cv-ul tău pe 

adresa trattoriafi orentinacj@gmail.com.

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

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

REGINA MARIA
angajează

MENAJERE
pentru policlinicile din Cluj-Napoca.

Contact: 0733-083490; jobs@reginamaria.ro.
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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.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

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

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

Lichidatorul judiciar al S.C. Oşanu Prestări Servicii S.R.L. 
vinde la licitaţie publică: Presă pavale la preţul de 135 lei, 
Autoutilitară Iveco Dailly nr. CJ-21-LOH – defectă la 2.900 lei, 
Remorcă Brenderup 18 nr. CJ-25-LOH la 2.385 lei, DVD auto 
Scodal Sony la 20 lei, Mobilier (etajeră, birou calculator, birou 
vitrină) – stare bună la 400 lei, Mobilier (etajeră, birou 
calculator) – deteriorate la 90 lei, Strung lemn (2 bucăţi) – 
deşeuri feroase la 45 lei.

Licitaţiile se vor ţine săptămânal în fi ecare zi de vineri orele 
14:00 începând cu data de 09.06.2017 și continuând cu 
16.06.2017, 23.06.2017 şi 30.06.2017 la sediul lichidatorului 
judiciar din Cluj Napoca, str. Ploiești, nr. 18, ap. 4, jud. Cluj. 
Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care la tel. 
0729-006396, e-mail: redresare@yahoo.com sau la sediul 
lichidatorului judiciar.

S.C. Persefona 2001 S.R.L. vinde prin licitaţie publică: 
Maşină tăiat Dinctur la preţul de 900 lei, Element amestec 
Alfa marca Helantec la 7.250 lei, Maşină frezat 2 Dinctur 
1,2 kw la preţul de 1.600 lei, Maşină debitat Femi tip 756 
N la 900 lei, Pachet 1 maşină BMB marca Ryobi tip WS 
6613 la preţul de 100 lei, Maşină etalonare pt dedurizare 
apă marca Structural Hoh 40 la 3.500 lei, Linie compusă 
din masă tăiat geam 4620LFB şi maşină uzată de debitat 
sticlă CNC NC-3 marca Pankoke la preţul de 35.000 lei, 
Maşină uzată de debitat sticlă – rame uzate marca Peter 
Lisec la 45.000 lei, Maşină pt prelucrare sticlă tăiat baghet 
marca Kaltenbach tip TL 250S la 2.600 lei, Maşină de frezat 
marca Ciman tip TK 630 la 1.600 lei, Panou radiant ceramic 
tip 1200W marca Smart la 200 lei, Pompă submersibilă 
cu tocător marca Tallas tip W220 la 50 lei, Maşină şlefuit 
sticlă marca IMSA tip LOV 1000ESI la 33.000 lei, Aparat 
sudură Mastro marca Einhell tip Euromaster 150 EG 220V 
la 50 lei, Echipament de îmbinat Dinctur pentru sudare 
profi le pvc la 45° 380V la 5.500 lei, Transportator basculant 
cap 1mc la 3.000 lei, Pompă component – sistem sigiliare 
geamuri termopan tip butil extruder la 2.200 lei, Pompă 
dozare Tefl on marca Reinhardt tip 284 la 1.550 lei, Laptop 
Toshiba Satellite AŞ 100-200 la 150 lei, Laptop HP 104 la 
100 lei, xerox – copiator HP M1132 la 100 lei, Golf VLC 
WG CJ-02-LRD an 2006 la 8.200 lei, Dacia LSDAB CJ-15-LRD 
an 2002 defectă la 350 lei, Dacia Break CJ-16-LRD 2003 
defectă la 250 lei, Moped defect la 100 lei, Autoutilitară 
Ford CJ-20-LRD an 2000 la 10.000 lei, Autoutilitară Ford 
CJ-22-LRD an 2000 la 10.000 lei şi Dacia Logan CJ-12-SRL 
an 2005 la preţul de 4.000 lei. Preţurile nu includ TVA.

Licitaţiile se vor desfășura în fi ecare zi de marţi, ora 13:00, 
începând cu data de 06.06.2017 la sediul societăţii din Turda, 
str. Săndulești FN, jud. Cluj. În cazul în care nu se reușește 
adjudecarea la această dată, se vor organiza alte ședinţe în 
aceleași condiţii de pret în zilele de 13.06.2017, 20.06.2017 
și 27.06.2017. Informaţii detaliate la tel. 0729-006.396 și 
0745.472.923, e-mail: redresare@yahoo.com. Bunurile pot 
fi  vizionate la sediul societăţii din Turda, str. Săndulești FN 
cu planifi care telefonică prealabilă.

Lichidatorul judiciar al S.C. SEVATEL CUB INVEST S.R.L. 
vinde la licitaţie publică: ciocan demolator Makita M 1304 
la preţul de 900 lei, rotopercutor Hilti TE 706AVR la preţul 
de 90 lei, picamer Hilti TE 805 la preţul de 650 lei, excavator 
Kobelco la preţul de 34.500 lei, nivela laser Spectra Precision 
HV 201 la preţul de 650 lei. Preţurile sunt exclusiv TVA.

Licitaţiile se vor ţine săptămânal în fi ecare zi de miercuri 
începând cu data de 07.06.2017, orele 14:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Cluj Napoca, str. Ploiești, nr. 18, ap. 
4, jud. Cluj. Precum și în zilele de 14.06.2017, 21.06.2017 și 
28.06.2017. Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care 
la tel. 0729-006396, e-mail: redresare@yahoo.com sau la 
sediul lichidatorului judiciar.

Lichidatorul judiciar al S.C. Tehno Alpin S.R.L. vinde prin 
negociere direct la cel mai mare preţ oferit convertizator wolla, 
aparat sudura, demolator electric, trifor, schela metalică, 
betoniera, ciocan pneumatic, maşina găurit cu percuţie, nivela 
laser, calculator, laptop, telefon mobil, corpuri mobilier birou.

Ofertele se pot depune la sediul lichidatorului judiciar din 
Cluj Napoca, str. Ploiești, nr. 18, ap. 4, jud. Cluj în perioada 
30.05.2017 – 16.06.2017, perioada pentru supraofertare 
19.06.2017 – 29.06.2017, negociere cu oferta cea mai mare: 
30.06.2017. Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care 
la tel. 0729.006.396 sau la sediul lichidatorului judiciar.

Lichidatorul judiciar al S.C. TENSOR PLAST S.R.L. vinde 
prin negociere directă la cel mai mare preţ oferit o maşină 
de sudat profi le pvc Urban AKS 3900.

Ofertele se pot depune la sediul lichidatorului judiciar 
din Cluj Napoca, str. Ploiești, nr. 18, ap. 4, jud. Cluj în 
perioada 30.05.2017 – 16.06.2017, perioada pentru 
supraofertare 19.06.2017 – 29.06.2017, negociere cu 
oferta cea mai mare: 30.06.2017. Informaţii detaliate și 
regulamentul de valorifi care la Tel. 0729.006.396 sau la 
sediul lichidatorului judiciar.

ANUNT

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs 
conform Ordinului M.S. nr. 869 / 2015, privind organizarea 
și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de 
medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist 
din unităţile sanitare publice, precum și a funcţiilor de șef 
secţie, șef de laborator și șef de compartiment din unităţile 
sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-șef în 
unităţile sanitare publice cu paturi cu modifi carile si 
completarile ulterioare urmatoarele posturi vacante:

Denumirea postului
–  0,5 post – de medic specialist – specialitatea Radiologie-

Imagistică Medicală cu studii superioare – post 
vacant pe perioada determinată

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
-  cererea în care se menţionează postul pentru care 

dorește să concurze;
-  copia de pe diploma de medic și adeverinţă/ certifi cat 

de confi rmare în gradul profesional;
-  atestat de studii complementare in Tomografie 

Computerizată
-  atestat de studii complementare in Imagistică Prin 

Rezonanţă Magnetică
-  copie a certficatului de membru al organizaţiei 

profesionale cu viza pe anul în curs;
-  dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost 

aplicată una dintre sancţiunile prevazute la art.455 alin 
(1) lit e)sau f),la art. 541 alin (1) lit. d) sau e), respectiv 
la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănataţii,republicată, cu 
modifi cările și completările ulterioare;

-  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut 
în anexa nr.3 la ordin;

- cazierul judiciar;
-  certifi cat medical din care să rezulte că este apt din 

punct de vedere fi zic și neuropsihic pentru exercitarea 
activităţii pentru postul pentru care candidează

- chitanţa de platăa taxei de concurs
- copia actului de indentitate în termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 ron și se va achita la sediul unităţii

Înscrierile la concurs se fac la Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase Cluj-Napoca , str. Iuliu Moldovan nr. 23 – Serviciul 
Resurse Umane , în termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea prezentului anunţ , iar concursul se organizează 
în maximum 30 zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.

Bibliografi a și tematica pentru concurs pot fi  consultate 
pe site-ul Spitalului Clinic de

Boli Infecţioase Cluj www.infectioasecluj.ro, la Serviciul 
R.U.N.O.S. și la avizierul unităţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0364 – 130175.

Menţionam că ne încadram în cheltuielile de personal 
aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli fi nanţate prin 
fondul unic de asigurări sociale de sănătate și că posturile 
solicitate se încadrează în normativele de personal.

                                   

                                   
Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105 
E-mail: infectioasecj@yahoo.com                                 C                                                        
400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23 
NR. 7451   DIN  17.05.2017      

TOP DRINKS

IMPORTATOR AUTORIZAT 
DE BĂUTURI ALCOOLICE

PREŢURI MICI PENTRU EVENIMENTE MARI!

OFERTE SPECIALE ÎN FIECARE ZI!

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

www.topdrinks.ro

te certifi catele constatatoare emi-
se de Registrul Comerţului Cluj. Le 
declarăm nule.
¤ Pierdut certifi cat constatator de 
autorizare pentru R&R HERMETI-
CUM S.R.L., J12/2214/2011, C.U.I. 
29045663, Cluj-Napoca, Aleea Ne-
goiu Bl. 10 C, ap. 17. Declar nul.
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Angela Merkel, cancelarul 

Germaniei, a afi rmat 

duminică, pe fondul disen-

siunilor cu Administraţia 

Donald Trump constatate 

la recentele reuniuni 

NATO şi G7, că Uniunea 

Europeană nu se mai 

poate baza pe Statele 

Unite, astfel că trebuie să 

îşi construiască propriul 

viitor, potrivit site-ului 

publicaţiei Süddeutsche 

Zeitung.

Statele Uniunii Europene 

trebuie să lupte mai mult 

decât până acum pentru vi-

itorul comun, a explicat An-

gela Merkel, care s-a aflat 

duminică după-amiază în 

oraşul german München.

„Noi, europenii, trebuie să 

ne luăm într-adevăr destinul 

în propriile mâini”, a subli-

niat cancelarul Germaniei.

Angela Merkel, preşedin-

tele formaţiunii Uniunea 

Creştin-Democrată (CDU, 

centru-dreapta), s-a întâlnit 

în München cu premierul 

landului Bavaria, Horst See-

hofer, liderul Uniunii Creş-

tin-Sociale (CSU), filiala ba-

vareză a CDU.

Au reiterat 
„angajamentul puternic”

Angela Merkel a făcut a-

ceste declaraţii după înche-

ierea reuniunilor liderilor 

NATO şi Grupului ţărilor pu-

ternic industralizate (G7).

La summitul G7, Germa-

nia, Franţa, Italia, Marea 

Britanie, Japonia şi Canada 

au reiterat „angajamentul 

puternic” în sensul aplică-

rii rapide a măsurilor pen-

tru combaterea încălzirii cli-

matice stabilite prin Acor-

dul de la Paris. Însă preşe-

dintele SUA, Donald Trump, 

a refuzat să asume această 

responsabilitate.

Disensiuni cu Germania

Anterior, la summitul NA-

TO, Statele Unite au avut di-

sensiuni cu Germania pe te-

ma cuantumului bugetelor 

militare şi referitor la parti-

ciparea efectivă a Alianţei 

Nord-Atlantice la coaliţia 

antiteroristă.

În declaraţiile făcute la 

summitul de la Bruxelles, 

Donald Trump a reluat ide-

ea aducerii bugetelor mili-

tare la nivelul de 2% din 

PIB, preşedintele american 

afirmând că „23 dintre cele 

28 de state membre NATO 

încă nu plătesc cât ar trebui 

pentru apărare”.

Surse diplomatice de la 

Berlin au transmis că Ger-

mania va suplimenta buge-

tul pentru apărare, dar nu 

pe termen scurt, iar minis-

trul german de Externe, Sig-

mar Gabriel, a catalogat, 

într-un interviu acordat 

DPA, drept „absurd” obiec-

tivul stabilit de Donald 

Trump. Cu ocazia summi-

tului de la Bruxelles, Alian-

ţa Nord-Atlantică a adoptat 

un plan de acţiune pentru 

intensificarea acţiunilor de 

combatere a terorismului, 

însă Franţa şi Germania au 

semnalat că este vorba de 

un gest pur simbolic.

„UE nu se mai poate 
baza pe Statele Unite”
„Vremurile în care ne puteam baza în totalitate unii 
pe ceilalţi au cam trecut”, a spus Angela Merkel. 

Negocierile pe tema Brexit 

vor începe în 19 iunie, la 

11 zile după scrutinul par-

lamentar din Marea 

Britanie, a anunţat luni 

premierul Theresa May, 

aceasta fi ind şi data pro-

pusă de Uniunea 

Europeană pentru iniţie-

rea discuţiilor.

Marea Britanie va organi-

za alegeri parlamentare anti-

cipate pe 8 iunie.

„Negocierile (pe tema 

Brexit -n.red.) vor începe la 

11 zile după alegeri, nu va 

exista nicio amânare. Nu va 

fi  posibil să fi e oprite. Euro-

penii sunt pregătiţi. Acesta es-

te calendarul stabilit”, a de-

clarat luni Theresa May, po-

trivit agenţiei Reuters, cu oca-

zia unui eveniment desfăşu-

rat la Londra.

Recent, ofi cialii Uniunii Eu-

ropene au propus începerea 

negocierilor cu Marea Brita-

nie pe tema Brexit pe 19 iu-

nie, dar au aşteptat confi rma-

rea de către Guvernul de la 

Londra.

Comisia Europeană va co-

ordona negocierile cu Londra 

în numele guvernelor celor 27 

de state membre UE.

Premierul Marii Britanii, 

Theresa May, a declanşat pro-

cedura de ieşire din UE pe 19 

martie 2017, iar negocierile cu 

Bruxellesul vor dura cel mult 

doi ani.

Theresa May a semnat 

atunci scrisoarea ofi cială pen-

tru activarea Articolului 50 al 

Tratatului de la Lisabona, de-

clanşând astfel procedura for-

mală de separare a Marii Bri-

tanii de Uniunea Europeană.

Articolul 50 al Tratatului 

Uniunii Europene are urmă-

torul conţinut: „Orice stat 

membru poate decide retra-

gerea din Uniune în confor-

mitate cu propriile necesităţi 

constituţionale”.

Practic, activarea clauzei 

din Articolul 50 reprezintă în-

ceperea procedurii formale 

prin care Marea Britanie poa-

te părăsi Uniunea Europea-

nă. Londra şi Bruxellesul vor 

avea la dispoziţie doi ani pen-

tru stabilirea viitoarelor rela-

ţii formale. Negocierile pot fi  

extinse cu acordul Consiliu-

lui European.

Marea Britanie şi UE încep negocierile 
pe tema Brexit în 19 iunie
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Moruţan rămâne 
la Botoşani
Olimpiu Moruţan, fotbalist crescut 
de Universitate Cluj, este în vizorul 
multor echipe din Liga I. Becali și-a 
manifestat interesul pentru tânărul 
jucător, și a fost gata să ofere su-
ma de 500.00 de euro. Steaua nu 
a fost singura echipă care l-a ”cur-
tat” pe Moruţan, CFR-ul. 
Președintele echipei FC Botoșani, 
Cornel Șfaiter a declarat pentru 
Digisport: „Momentan am refuzat 
oferta. Eu cred mult în jucătorul as-
ta. Am vorbit cu copilul, e capacitat 
și își dorește foarte mult să joace și 
să rămână la Botoșani. Trebuie să 
avem grijă cum îl îndrumăm, e un 
copil în acest moment. Vom purta 
discuţii despre transferul lui din iar-
nă încolo.” Moruţan a evoluat în 
17 partide la FC Botoșani.

CFR Cluj mai 
are o şansă!
Judecătorul a amânat pronunţarea 
sentinţei de azi, până pe marţi, 30 
mai, la ora 11:00. CFR-iști sunt ne-
răbdători să afl e decizia tribunalu-
lui. Conform regulamentului arde-
lenii trebuie să iasă obligatoriu din 
insolvenţă pentru a putea participa 
în cupele europene, din 2018- 
2019. Din cauza anumitor sume 
neachitate, echipa antrenată de 
Vasile Miriuţă nu a ieșit, încă, din 
insolvenţă. În martie, noul acţionar 
al clubului, Marian Băgăcean a vi-
rat în conturile clubului, aproxima-
tiv 5 milioane de euro. Săptămâna 
trecută, CFR Cluj a primit licenţa 
pentru următorul campionat.

Căpitanul echipei 
U-BT se retrage!
Căpitanul echipei de baschet mas-
culin U-BT, Tudor Jucan, se retra-
ge din cariera de jucător. Jucan, 
într-un interviu publicat pe site-ul 
ofi cial U-BT, a declarat: „Pentru 
mine a fost un sezon foarte greu. 
Fizic am început să simt acești 14 
ani de carieră. A început să mă 
doară tot corpul. După cantona-
mentul de la Mediaș, am decis să 
pun capăt carierei. Acum vreau să 
mă liniștesc puţin, să petrec timp 
cu familia mea, să stau cu fetiţa, 
dar oricum nu cred că voi deveni 
antrenor. Legat de cariera mea nu 
am nici un regret, dacă ar fi  să o 
iau de la capăt aș face exact ace-
lași lucru. Eu sper doar ca supor-
teri să fi e în continuare alături de 
baschet, pentru că este un sport 
foarte spectaculos.”

Pe scurt

PUBLICITATE

Francesco Totti, o legendă 

în Italia, a jucat ieri ultimul 

meci din cariera sa după 

784 de meciuri jucate la 

singura echipă la care a 

evoluat, AS Roma.

Totti, în vârstă de 40 de ani, 

şi-a dedicat întreaga viaţă echi-

pei Roma. „Il capitano” a mar-

cat 307 goluri pentru Roma, pri-

mul pe 4 Septembrie 1994, pe 

Olimpico.

Francesco Totti a citit, pe ga-

zon, un discurs: „A venit mo-

mentul. Sperăm să nu mai vi-

nă. În aceste zile am citit mul-

te lucruri despre mine. Frumoa-

se, foarte frumoase. Am plâns 

de fi ecare dată. Singur, ca un 

nebun. Pentru că 25 de ani nu 

se pot uita aşa uşor. Mi-aţi fost 

alături la bine şi la rău. Vreau 

să vă mulţumesc tuturor. Mul-

ţumesc Roma! E imposibil să 

povesteşti atâţia ani în puţin fra-

ze. Am încercat să mă exprim 

cu ajutorul picioarelor în toţi 

aceşti ani. Ştiţi care era jucăria 

mea preferată? Mingea. Încă e. 

Dar, la un moment dat, devii 

mare. Aşa mi-au spus. Bleste-

matul de timp!”

Marele fotbalist Francesco Totti 
a pus ghetele în cui

Raluca SAS
sport@moitorulcj.ro

Se pare că partida amica-

lă dintre România-Chile 

ar avea prioritate în faţa 

Universităţii pe Cluj 

Arena. Naţionala 

României, antrenată de 

tehnicianul Christoph 

Daum, o va întâlni pe 

echipa Chile patru zile 

mai târziu. Chile nu va fi  

un adversar uşor pentru 

România, reprezentativa a 

câştigat ultimele două 

ediţii de Copa America în 

anul 2015 şi 2016. Nu este 

singura performanţă, 

echipa s-a oprit în optimi 

la Mondialul din 2014. 

Lotul sud-americanilor, an-

trenaţi de selecţionerul Juan 

Antonio Pizzi, este compus 

din jucători cunoscuţi precum 

Claudio Bravo (Manchester 

City), Arturo Vidal (Bayern 

Munchen) sau Alexis Sanchez 

(Arsenal). Chile va disputa trei 

partide de pregătire, cu Burki-

na Faso, pe 2 iunie şi cu Ru-

sia, pe 9 iunie. Amicalul din 

România, va fi  pentru forma-

ţie ultimul test înainte de Cu-

pa Confederaţiilor din Rusia.

Meciul cu Chile, este la trei 

zile distanţă după ce Româ-

nia o va întâlni pe Polonia, la 

Varşovia, în preliminările Cam-

pionatului Mondial din 2018.

Meci de gală 
pe Cluj Arena

Cluj Arena este, la momen-

tul actual, al doilea cel mai 

mare stadion al țării.

Întrebat dacă îl deranjează 

faptul că meciul din fi nala Cu-

pei României se va disputa la 

baza sportivă „Dan Anca”, 

tehnicianul Universităţii a de-

clarat pentru Monitorul de Cluj: 

„Clar că pentru a ne exprima 

în funcţie de ce ne propunem 

şi de ce îmi propun eu în pri-

ma persoană, pentru că şi eu 

muncesc cu ei, este clar că te 

interesează suprafaţa pe care 

joci. Acum, ceilalţi factori ca-

re au dus la organizarea me-

ciului pe Dan Anca sunt cu 

totul alţi. Obligaţia noastră es-

te să jucăm, să ne facem trea-

ba. Eu cu jucători prefer să 

nu dezvolt asemenea subiect, 

pentru că toată lumea joacă 

pe acelaşi teren. Acum că 

ne-am dus la Gherla şi am fă-

cut al doilea experiment de 

miercuri, asta e. Victoria şter-

ge rănile şi oferă perspective 

pozitive. Victoria ne intere-

sează. Vine acum această fi -

nală cu Gloria Cătina pe ”Dan 

Anca” şi pe urmă intrăm în 

linie dreaptă pentru baraj ca-

re de fapt este elementul im-

portant, determinant din acest 

sezon. U Cluj are o istorie zbu-

ciumată şi frumoasă în ace-

laşi timp.”

Gloria Cătina a uimit în 
semifi nale Cupei României

Adversarul Universităţii, 

Gloria Cătina este liderul din 

Liga V-a, zona Mociu. Forma-

ţia s-a califi cat în fi nală după 

ce a spulberat-o Olimpia Gher-

la, scor fi nal 3-2. Iar ”alb-ne-

grii” au ajuns în fi nală după 

ce au învins-o pe Armenopo-

lis Gherla cu 2-0 prin goluri-

le lui Dorin Goga şi Adrian 

Pintea.

Anul trecut Cupa Români-

ei a fost câştigată de formaţia 

Industria Sârmei Câmpia Tur-

zii, după ce a învins-o în fi -

nală cu 1-0 pe echipa Potai-

ssa Turda.

Universitatea însă a avut 

un sezon de vis, a învins tot 

ce i-a stat în cale şi a mar-

cat peste 160 de goluri. În-

trebat de lot, tehnicianul a 

răspuns: „Pe Tavi l-am me-

najat, pentru că a fost bol-

nav. Hatiegan e în recupera-

re. Gabi Giurgiu, cu el nu 

riscăm nimic, a simţit o con-

tractură pe gambă, pe picio-

rul drept. Şi am decis să nu 

îl bag, ca să nu riscăm ni-

mic. Aşa măcar îi mai vedem 

şi pe ăştia mai mici, ce se 

întâmplă, dacă ne putem ba-

za pe ei, ce perspective au. 

La Alex situaţia este mai gra-

vă, are nevoie de operaţie, 

are ligament colateral intern 

rupt.. Fabulos, ce ghinion la 

sfârşit de an.”

Înainte de fi nala programa-

tă la ora 17:00, AJF Cluj va 

premia echipele campioane 

din acest sezon la nivel de ju-

niori şi seniori. Universitatea 

Cluj va primi trofeul de câş-

tigătoarea Ligii a IV-a.

U Cluj se dă la o parte, 
vine România pe Cluj Arena
Meciul dintre U Cluj şi Gloria Cătina din finala Cupei României, faza judeţeană, a fost programat 
iniţial să se dispute pe Cluj Arena în data de 9 iunie, însă lucrurile au luat o adevărată întorsătură.

Naţionala României, antrenată de tehnicianul Christoph Daum, o va întâlni pe echipa Chile în data de 9 iunie

12 dintre jucători convocaţi de selecţionerul 
României, Christoph Daum, au început să se 
antreneze la Mogoșoaia pentru a fi  într-o for-
mă excelentă pentru următoarele două parti-
de cu Polonia și Chile. Primi 12 jucători sosiţi 
sunt: Florin Niţă, Bogdan Ţîru, Cristi Ganea, 
Alin Toșca, Dragoș Grigore, Romario Benzar, 
Sergiu Hanca, Alexandru Băluţă, Răzvan 
Marin, Gicu Grozav, Denis Alibec și Andrei 
Ivan. Iar pe urmă au ajuns și Florin Gardoș și 
Eric Bicfalvi.Reprezentativa României se reu-

nește ofi cial, în formulă completă, pe 3 iu-
nie, la Centrul Naţional de Fotbal 
Mogoșoaia.

România are o singură victorie în cele cinci me-
ciuri disputate în preliminariile Cupei Mondiale 
din 2018, tocmai din acest motiv șansele trico-
lorilor să se califi ce la turneul fi nal din Rusia 
sunt extrem de mici. Echipa naţională ocupă, 
la momentul actual, locul 4 cu doar 6 puncte. 
Prima poziţie este ocupată de viitoarea adver-
sară a României, Polonia (13 puncte).

La Mogoșoaia au început antrenamentele 
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