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SPORT

Cum era atmosfera 
la meciurile lui „U” 
în anii ’80?
Fostele glorii ale „U” Cluj au vorbit în ex-
clusivitate despre atmosfera acelor tim-
puri, când „nu aveai unde să arunci un 
băţ de chibrit în tribună, atâţia spectatori 
erau”.  Paginile 10 – 11

TIMP LIBER

Sophia Loren la Cluj,
un vis devenit realitate
Mihai Chirilov, directorul artistic TIFF a 
subliniat că aducerea Sophiei Loren este 
visul lui Tudor Giurgiu.  Pagina 6

ADMINISTRAŢIE

Boc le-a prelungit 
agonia locuitorilor 
de pe strada Aiudului
Pe strada Aiudului nr. 20, într-o zonă ex-
clusiv cu case, vor fi  construite trei blo-
curi cu trei etaje, deşi regimul zonei este 
P+2.  Pagina 5

ACTUALITATE

Restricţii de circulaţie, cu ocazia TIFF 2016

Primăria Cluj-Napoca anunţă 
noi restricţii de circulaţie, cu oca-
zia desfăşurării Festivalului de 
Film Transilvania „TIFF 2016”. 
Astfel, în perioada 30 mai -4 iu-

nie 2016, între orele 22.00 -23.30 
se va restricţiona circulaţia rutie-
ră pe strada Napoca, str. Univer-
sităţii, Piaţa Unirii, latura de sud 
şi Bd. Eroilor.
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PUBLICITATE ELECTORALĂ

Cum putea fi evitat accidentul de la ştrandul din Geoagiu?
Fetiţa care a decedat în urmă cu câteva zile la un ştrand din Geoagiu putea să supravieţuiască dacă…
Foarte mulţi „dacă” într-un film tragic în care doi părinţi îşi vor conduce copilul pe ultimul drum.  Pagina 3

Sanda Oltean,
CONDAMNATĂ
pentru corupţie !pentru corupţie !

Fosta arhitectă şefă a judeţ ului a fost găsită vinovată de abuz 
în serviciu contra intereselor persoanelor şi abuz în serviciu contra 
intereselor publice. Judecătorii au condamnat-o la 1 an şi 6 luni 
de închisoare şi au suspendat executarea pedepsei.  Pagina 5

Fosta arhitectă a județului 
a „intervenit” în favoarea 
unei prietene pe lângă 
șefii Consiliului Județean

CONDAMNARE

1 an și 6 luni
de închisoare cu suspendare 
a primit Sanda Oltean
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Modifi carea legii ar urma 

să se facă luna viitoare. 

Potrivit ministrului de 

fi nanţe, Anca Dragu, ar 

putea fi  scutiţi de plata 

impozitului cei care ape-

lează la această lege şi 

care reprezintă cazuri 

sociale, potrivit B1TV.

“Considerăm eliminarea ace-

lor tranzacţii care au un scop 

social protejarea persoanelor şi 

a tranzacţiilor pe un fond soci-

al. Să sprijinim persoanele ca-

re într-adevăr au o singură ca-

să”, a spus Anca Dragu.

O modifi care ce nu este de-

loc primit bine de cei care 

sunt potenţiali benefi ciari ai 

legii dării în plată. Asociaţia 

Utilizatorilor Români de Ser-

vicii Financiare cere scutirea 

de impozit pentru toţi clien-

ţii, scutire care de altfel să gă-

seşte în textul legii.

“Este surprinzătoare decla-

raţia doamnei ministru Dragu 

care menţionează că reprezen-

tanţii Ministerului Finanţelor 

s-ar fi  întrebat surprinşi de ce 

a vrut legiuitorul ca benefi ci-

arii legii să plăteasca impozi-

tul pe tranzacţii. Nu ne-am 

imaginat niciun moment ca 

multiplele modifi cări ale Co-

dului Fiscal ar putea fi  inter-

pretate de reprezentanţii Mi-

nisterului Finantelor Publice 

în aşa fel încât să îi oblige pe 

benefi ciarii legii la plata unor 

impozite aberante, care să îi 

împiedice pe mulţi să benefi -

cieze de prevederile legii”, ara-

tă Asociaţia Utilizatorilor Ro-

mâni de Servicii Financiare 

într-un comunicat de presă.

Şi iniţiatorul legii Dării în 

Plată, Daniel Zamfi r a reacţi-

onat şi spune că daca legea va 

fi  modifi cată aşa cum doreşte 

ministrul fi nanţelor, vor avea 

de câştigat doar băncile.

„Ce vrea să facă doamna 

Dragu nu e altceva decât o 

încercare de torpilare a legii 

pentru că ea deschide posi-

bilitatea modifi cării legii în 

punctele esenţiale. Doamna 

Dragu face jocul băncilor stră-

ine împotriva românilor. Cei 

care fac darea în plată nu tre-

buie să plătească impozit! Mi 

se pare nepermis că doamna 

Dragu minte că a discutat cu 

Asociaţia Utilizatorilor de ser-

vicii fi nanciare. Şi ei au dez-

minţit asta”, a declarat Dani-

el Zamfi r, iniţiatorul Legii dă-

rii în plată, pentru B1 TV.

Legea dării în plată va fi modificată 
prin ordonanţă de urgenţă

Peste 150 avocaţi, îmbră-

caţi în robe, au participat 

luni la un marş al tăcerii 

în faţa Palatului de 

Justiţie din Cluj-Napoca, 

protestând faţă de decla-

raţiile ministrului 

Justiţiei, Raluca Prună, 

care afi rma că prin modi-

fi carea legii de exercitare 

a profesiei avocaţii ar 

dobândi „imunitate abso-

lută".

Participanţii la protest s-au 

adunat, luni, în jurul 12:00, în 

faţa Palatului de Justiţie din 

Cluj-Napoca, la intrarea în Cur-

tea de Apel, îmbrăcaţi în ro-

be, după care au pornit în marş 

pe trotuar până la intrarea de 

la Tribunal, şi retur. Ei au avut 

asupra lor afi şe cu mesaje pre-

cum „Secretul profesional = 

garanţia apărării”, „Suntem în 

stradă pentru respectarea drep-

tului la apărare”, „Suntem a-

părători, nu turnători”, „Avo-

catul apără, nu trădează”, „Res-

pectarea dreptului clientului 

la confi denţialitate”.

Drepturile cetăţeanului, 
pe cale să fi e încălcate?

Decanul Baroului Cluj, Mir-

cea Pop, a declarat că marşul 

tăcerii are şi scopul de a sen-

sibiliza societatea civilă pen-

tru ceea ce se poate întâmpla 

în condiţiile în care drepturi-

le cetăţeanului sunt pe cale a 

fi  încălcate prin încălcarea se-

cretului profesional dintre cli-

ent şi avocat.

„Legea nr. 51/ 1995 privind 

profesia de avocat este în Par-

lament pentru modifi care şi, 

datorită poziţiei publice a mi-

nistrului Justiţiei care afi rma 

că prin această modifi care avo-

caţii ar dobândi «imunitate 

absolută», credem că, în acel 

moment, Camera Deputaţilor 

a trimis legea înapoi la comi-

sie pentru a modifi ca anumi-

te articole. Nu e vorba de imu-

nitatea absolută a avocatului, 

este vorba de secretul profe-

sional pe care avocatul trebu-

ie să îl păstreze în relaţia cu 

clientul. Protestăm faţă de afi r-

maţiile eronate şi denigratoa-

re făcute la adresa profesiei 

de avocat şi atragem atenţia 

asupra faptului că drepturile 

cetăţeanului pe cale să fi e în-

călcate. Dacă această garan-

ţie a secretului profesional nu 

ar mai exista, niciun client nu 

şi-ar mai putea formula o a-

părare”, a spus Pop.

Aşteaptă scuze publice

Potrivit acestuia, declaraţia 

ministrului Raluca Prună es-

te „o exprimare nefericită şi 

nedorită” pentru care avoca-

ţii clujeni aşteaptă „scuze pu-

blice” din partea acesteia.

„Vrem ca forma iniţială a 

proiectului de lege, aşa cum a 

fost retrimis la comisie, să revi-

nă din comisie în forma iniţia-

lă, adică aceste garanţii profesi-

onale să fi e consolidate şi ga-

rantate. Atragem atenţia că o 

persoană, chiar şi un ministru, 

trebuie să aibă responsabilita-

tea când face afi rmaţii publice 

care au condus la distorsiuni în 

procesul de legiferare”, a mai 

spus decanul Baroului Cluj.

Avocaţii clujeni i-au trans-

mis şi o scrisoare deschisă mi-

nistrului Justiţiei, Raluca Pru-

nă, Guvernului României şi 

Camerei Deputaţilor în care 

au explicat că proiectul de mo-

difi care a Legii nr. 51/ 1995 

nu conţine nicio modifi care 

care să legitimeze afi rmaţiile 

ministrului Justiţiei.

„Dacă este suprimată con-

fi denţialitatea comunicării din-

tre avocat şi client, dreptul la 

un proces echitabil devine ilu-

zoriu”, se arată în scrisoare.

Avocaţii au ieşit în stradă
Participanţii la protest s-au întâlnit la intrarea în Curtea de Apel, 
după care au pornit în marş pe trotuar până la intrarea de la Tribunal, şi retur.

DANIEL ZAMFIR | 
inițiatorul legii 

 „Ce vrea să facă 
doamna Dragu nu e 
altceva decât o 
încercare de torpilare 
a legii pentru că ea 
deschide 
posibilitatea 
modifi cării legii în 
punctele esenţiale. 
Doamna Dragu face 
jocul băncilor străine 
împotriva românilor. 
Cei care fac darea în 
plată nu trebuie să 
plătească impozit!“

Avocaţii au avut asupra lor afi şe cu mesaje precum „Secretul profesional = garanţia apărării”, 
„Suntem în stradă pentru respectarea dreptului la apărare” sau „Suntem apărători, nu turnători”

MIRCEA POP | decanul Baroului Cluj

 „ Protestăm faţă de afi rmaţiile eronate şi 
denigratoare făcute la adresa profesiei de avocat 
şi atragem atenţia asupra faptului că drepturile 
cetăţeanului pe cale să fi e încălcate. Dacă 
această garanţie a secretului profesional nu ar 
mai exista, niciun client nu şi-ar mai putea 
formula o apărare“
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ARS OPINIÆ

Cine câștigă alegerile

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Dacă sintagma din titlu o pu-
nem sub formă interogativă, 
pare a avea un răspuns sigur: 
alegerile sunt câștigate de 
candidați, de partide, de cei 
afl ați în funcție, de grupurile de 
infl uență și interese etc. Dar să 
știți că deloc nu-i așa: alegerile 
le câștigă întotdeauna 
cetățenii care participă la vot. 
Bunăoară, alegerile pentru o 
primărie nu sunt fi nala Ligii 
Campionilor, în care joacă două echipe, în fața unui public, și 
câștigă una dintre ele (îndeobște, Real Madrid, în anul în care 
FC Barcelona are ghinion). La fotbal, publicul e spectator, nu 
intră în teren și nu decide rezultatul în mod direct, pe când în 
alegeri, cetățenii sunt în arenă, se implică în joc și decid 
câștigătorul. În democrație, cetățenii își investesc semenii să-i 
reprezintă și le tranferă responsabilitatea faptelor și deciziilor. 
Nu e că dacă îmi place meciul mă uit, dacă nu, „schimb”, dacă 
nu agreez echipele, nu mă mai uit. În România, îndeosebi, e o 
foarte mare confuzie cu privire la procesul electoral, privit ca 
un spectacol „de formă”, o „mascaradă” sau o „corvoadă” nu 
se știe a cui: a candidaților (că trebuie s-o facă) sau a oameni-
lor (că trebuie s-o suporte).
De fapt, ca simplu cetățean al unui oraș mare al țării (cum este 
Clujul), am făcut un bilanț de felul următor: dacă n-aș fi  scris 
pentru ziar (trebuind să mă informez), dacă n-aș fi  fost invitat la 
niște emisiuni TV (trebuind să mă documentez), dacă n-aș avea 
niște deprinderi jurnalistice formate, cred că n-aș  ști nimic sau 
mai nimic despre campania electorală din Cluj-Napoca, despre 
candidați, despre programele lor și despre evenimente de cam-
panie. Ceea ce nu e doar nefi resc, ci de-a dreptul aberant.
Așadar, am afl at singur cine sunt candidații pentru că am cău-
tat (nu pentru că aș fi  afl at oricum), m-am interesat eu ce vor 
să facă (nu pentru că au ținut ei neapărat să-mi spună), mi-am 
format de unul singur o idee de vot (nu pentru că vreunul ar fi  
ținut morțiș să mă convingă).
Cel puțin așa am avut eu senzația și îmi permit, în calitate de 
simplu cetățean, să fi u critic cu politicienii pe care îi aleg și îi 
voi alege, deoarece, am spus-o și o repet, eu voi merge de fi e-
care dată să votez, cât „va ține picior” de democrație.
Dar la fel de sigur spun că dacă cetățenii nu sunt informați, nu 
sunt ei de vină.
Dacă oamenii nu se duc la vot, nu sunt ei vinovați.
Dacă publicul nu este interesat de candidați, nu el este de vină.
Dacă alegătorii nu votează pe cine trebuie, nu e vina lor.
Cred că acestea sunt cele mai dure lecții de politică, pe care nu 
le suportă nimeni și pentru care unii trebuie să renunțe la a-
ceastă „meserie”. Se pot invoca un milion de motive, toate 
obiective și justifi cate, politice sau fi nanciare, agenda deturna-
tă, interese obcure etc., pentru care nu avem campanii electo-
rale serioase, de ce nu avem prezență substanțială la vot, de 
ce aleșii nu sunt reprezentativi sau corespunzători, dar nu se 
poate transfera responsabilitatea asupra bietului cetățean. El 
poate fi  acuzat de lipsă de educație (politică, democratică 
etc.), de lipsă de încredere, de indiferență, de experiențe 
nereușite, dar niciuna nu i se datorează, toate țin de un sistem 
politic defect, ce cultivă interese personale, nu comune.
Mai sunt câteva zile de campanie electorală și unii nu știu cu ci-
ne vor vota, iar alții (mult mai numeroși) nu se vor duce la vot. 
Știm asta, nu mai repetăm motivele. În Anglia, au fost alegeri 
locale recente, iar prezența la urne a fost de peste 70%, în 
Germania la fel, în Franța, trece întotdeauna de 60%. Nici pe 
acolo lucrurile nu merg perfect, dar se poate face o legătură 
clară intre nivelul de trai și cel al implicării cetățenești și al 
prezenței la vot.
La Cluj, se spune (și gândește) că n-are rost să ne ducem la 
vot, fi indcă știm cine câștigă.  O spun încă o dată: nu 
candidații fac alegerile, ci cetățenii, nu ei aleg cine să conducă, 
ci publicul decide. Probabil, presa sau cei interesați vor face o 
analiză a campaniei fi ecărui candidat pentru funcția de primar 
al celui mai important oraș de provincie din România. Ar meri-
ta asta, pentru a învăța din greșeli. Eu nu spun cine va câștiga, 
ci încerc să spun ce ar fi  putut câștiga fi ecare dintre candidații 
prezenți printr-o altfel de campanie.
Emil Boc, principal favorit, n-avea atât nevoie de majoritate 
(căci o deține), cât de prezență bună la vot și legitimitate, nu 
atât de obiective punctuale, cât de o viziune articulată a dez-
voltării orașului, demnă de un primar cu trei mandate.
Octavian Buzoianu trebuia și cred că a câștigat experiență poli-
tică (pentru că nu o avea), în primul rând, și capacitate de co-
municare și empatizare cu publicul. El a vrut (și trebuia) să 
pornească ca independent și să fi e apoi susținut de partide 
(PSD, ALDE, PNȚCD, UNPR), dar, din stângăcie și nepricepere, a 
ieșit invers:  toți au ghicit că e omul disimulat al PSD, iar în fi -
nal (odată cu estimarea șanselor) a rămas „independent”.
Candidații cu șansa a treia (ce ar merita mai multă atenție) 
aveau de câștigat experiență, notorietate, pregnanță, învin-
gerea stării de aparentă inerție. Ei ar trebui să fi e viitorii 
candidați în alegerile viitoare și câștigătorii latenți de acum. 
Campania electorală este cel mai bun laborator politic din câte 
există, dar mă tem că de mulți dintre candidați nu vom mai 
auzi niciodată în acest context. O șansă ratată.
Nu meriți să câștigi dacă n-ai învățat să pierzi. Și fă-o să te 
țină minte lumea!

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.

Gabriela DRAGOTĂ
Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Fetiţa putea să supravie-

ţuiască dacă era suprave-

gheată de părinţi, de un 

salvamar sau de adminis-

tratorul ştrandului. 

Foarte mulţi „dacă” 

într-un fi lm tragic în care 

doi părinţi îşi vor condu-

ce copilul pe ultimul 

drum.

Medicii clujeni explică ce 

se întâmplă în organism când 

este lezată coloana vertebra-

lă astfel încât se ajunge la de-

ces. Avocaţii spun că în ca-

zul unui accident precum cel 

din Geoagiu Băi este vorba 

despre ucidere din culpă, iar 

responsabilitate este a părin-

ţilor.

O fetiţă de 7 ani din Tur-

da murit în urma unui acci-

dent petrecut în bazinul pen-

tru copii din ştrandul din 

Geoagiu Băi. Un băiat a să-

rit în apă peste ea, gest care 

i-a fost fatal fetei. Martorii 

povestesc că fata a ieşit din 

apă pe propriile picioare, a 

acuzat dureri de cap şi de 

gât, apoi a început să vomi-

te şi a intrat în stare de in-

conştienţă, la scurt timp. Fe-

tiţa nu a mai putut fi  salva-

tă, deşi medicii de pe ambu-

lanţă au ajuns cu ea la UPU.

Medicii clujeni explică ce 

se întâmplă în organism şi 

cum se poate ajunge la de-

ces când este afectată coloa-

na vertebrală. „Depinde la 

ce nivel este afectată coloa-

na vertebrală. Dacă sunt le-

ziuni la nivelul inferior atunci 

sunt afectaţi anumiţi recep-

tori şi survine paralizia, da-

că în schimb sunt leziuni la 

nivelul superior atunci apar 

leziuni neurologice, survine 

şi stopul cardio-respirator”, 

a declarat Sanda Patrichi, ne-

urolog şi manager al Spita-

lului Clinic de Recuperare 

Cluj.

Copilul care a sărit 
în bazin trebuia 
supravegheat

Avocaţii spun că în ast-

fel de situaţii răspunderea 

este a părinţilor, iar în ca-

zul fetiţei decedate este vor-

ba despre ucidere din cul-

pă, faptă pentru care părin-

ţii răspund. „Este cu sigu-

ranţă în primul rând o răs-

pundere a părinţilor, care 

aveau obligaţia de suprave-

ghere permanentă a copilu-

lui, tocmai pentru a preîn-

tâmpina astfel de situaţii. În 

primul rând pentru siguran-

ţa minorului şi în al doilea 

rând pentru siguranţa celor-

lalţi. Aceasta este o speţă 

mai atipică. Aici avem răs-

punderea părinţilor pentru 

faptele copiilor pe care-i au 

în îngrijire”, a declarat avo-

cata Laura Margareta Baciu 

din Baroul Cluj.

Administratorul unui 
ştrand trebuie să 
impună reguli

Vorbind la modul general, 

avocata Laura Margareta Ba-

ciu a mai spus că în cazul 

unui ştrand sunt impuse niş-

te reguli care trebuie respec-

tate.

„Din ce cunosc eu, la mo-

dul general, obligaţia admi-

nistratorului este să impună 

nişte reguli şi să avertizeze 

şi să supravegheze respecta-

rea lor. Din moment ce era o 

trambulină mă gândesc că să-

ritul era permis. Probabil că 

ar fi  trebuit să fi e şi un sal-

vamar sau o persoană care 

să supravegheze modul în ca-

re se sare, tocmai ca să nu se 

genereze astfel de situaţii, 

dar poate fi  angrenată o răs-

pundere”, a afi rmat avocata.

Rezultatele autopsiei

Legiştii hunedoreni au fi -

nalizat autopsia în cazul fe-

tiţei, concluzia acestora fi ind 

că minora şi-a fracturat co-

loana cervicală în momentul 

în care a sărit de pe trambu-

lină în apă. Dan Marculescu, 

şeful Serviciului Judeţean de 

Medicină Legală Hunedoara, 

susţine că moartea copilei a 

fost accidentală.

„Autopsia a arătat o frac-

tură de coloană cervicală pro-

babil produsă la momentul 

impactului cu apa, prin sări-

tură de la înălţime. În mo-

mentul impactului capului cu 

apa se produce o fl exare in-

versă, dorso-fl exie a coloanei 

cervicale, când poate să ce-

deze vertebra. Acest lucru es-

te susţinut şi prin faptul că 

prezintă şi un hematom sub-

dural în curs de constituire, 

care este exclusiv de decele-

rare – capul loveşte un plan 

fi x, apa fi ind în acest caz pla-

nul fi x unde a avut loc im-

pactul”, a declarat, Dan Măr-

culescu, şeful Serviciului Ju-

deţean de Medicină Legală 

Hunedoara.

Dosar penal pentru 
ucidere din culpă

Poliţiştii hunedoreni spun 

că au deschis un dosar penal 

de ucidere din culpă, cerce-

tările fi ind in rem.Totodată, 

în cursul dimineţii de luni, 

familia băieţelului care se pre-

supunea că ar fi  sărit peste 

fată în bazin a sunat la Poli-

ţie. „Poliţia Geoagiu a fost 

contactată prin reprezentant 

legal de familia unui minor 

în vârstă de 7 ani, din jude-

ţul Hunedoara, care şi-a ară-

tat disponibilitatea de a spr-

jini ancheta penală cu privi-

re la decesul minorei în vâr-

stă de 7 ani, din judeţul Cluj, 

care a suferit un nefericit ac-

cident în statiunea Geoagiu 

Băi”, a declarat Bogdan Ni-

ţu, purtătorul de cuvânt al 

Inspectoratului Judeţean de 

Poliţie Hunedoara.

Cum putea fi evitat 
accidentul de la ştrandul 
din Geoagiu Băi?
Un accident stupid, petrecut duminică după masă, în bazinul pentru copii 
din ştrandul Geoagiu Băi, a curmat viaţa unei fetiţe de 7 ani din Turda, 
după ce un băiat, tot de 7 ani, a sărit peste ea în apă.
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Proiectul Familii de sufl et este fi nanțat în Apelul COERENT din cadrul Programului RO10-CORAI, fi nanţat de Granturile 

SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială; Valoarea fi nanţării proiectului:  804.569,40 lei

Data comunicatului: 31 mai 2016 Familii 
de sufletCOMUNICAT DE PRESĂ

“Familii de sufl et” este un proiect al Asociației Alfa Grup, lansat în vara anului trecut şi derulat în 
parteneriat cu DGASPC Cluj și cu Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România.

Benefi ciari ai proiectului sunt 60 de copii institutionalizați din județul Cluj și 40 de copii de etnie 
romă din comuna Dragu, județul Sălaj, pentru care asociaţia caută „părinţi de sufl et”,  care să sprijine şi 
să îndrume paşii acestora pentru o perioadă de timp. Voluntarii  înscrişi în program benefi ciază de cursuri 
gratuite de parenting, care îi pregătesc pentru relaţionarea cu copiii.

Proiectul se adresează şi specialiştilor din domeniul asistenţei sociale, care au putut participa la 
training-uri, rezultatul fi ind 50 de persoane mult mai pregătite să interacţioneze cu copiii.

Campania de informare şi conştientizare va continua,  în următoarea perioadă, în instituţii, companii 
private, biserici, pentru a sensibiliza cât mai mulţi oameni să se alature proiectului. Astfel, cursurile de 
formare pentru «părinţii de sufl et» vor continua până în luna august, în cadrul cărora vor fi  organizate 
întâlniri suport şi seminarii.

Finalul proiectului va fi  marcat de elaborarea unui plan de intervenţie, din care vor face parte 
«Manualul Familiei de sufl et», «Ghidul de bune practici» şi «Metodologia Familiei de sufl et», care va fi  
predat autorităţilor competente, pentru implementare în folosul altor copii defavorizaţi, la nivel naţional. 
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Asociaţia Alfa Grup pe e-mail: offi ce@alfa-grup.com, la tel. 0729027725.

www.familiidesufl et.ro; www.atelieruldefaptebune.ro

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Câţiva dintre actualii con-

silieri clujeni vor pleca 

din forul local, odată cu 

alegerile din 5 iunie, însă 

majoritatea sunt intere-

saţi de încă un mandat.

Principalele partide politice 

PSD şi PNL au reuşit să “sca-

pe” de unii dintre reprezentan-

ţii incomozi, lăsând loc astfel 

şi altor membri de partid.

Au intrat cu stânga, au 
ieşit alături de dreapta

La ultimele alegeri locale, 

liberalii au intrat în adminis-

traţia locală alături de PSD, 

sub sigla USL, însă îşi vor în-

cheia mandatele în noul ma-

re PNL, alături de foştii PDL-işti 

pe care i-au criticat doi ani de 

zile. Acum cu toţii îl susţin pe 

Emil Boc pentru încă un man-

dat la Primăria Cluj-Napoca. 

Alţii au intrat în Consiliul Lo-

cal sub sigla Partidului Con-

servator şi au ieşit sub sigla 

ALDE, pentru ca acum să sus-

ţină la Primărie un indepen-

dent, alături de PNŢ-CD şi PSD. 

Majoritatea acestora, care aşa 

cum a arătat şi Monitorul de 

Cluj în serialul realizat recent 

Consilierii necunoscuţi ai Clu-

jului nu s-au înghesuit prea 

mult să reprezinte interesele 

clujenilor în forul local, iar lu-

mea nici măcar nu îi recunoaş-

te pe stradă.

Plăcuţele de la intrarea 
în oraş, durerea UDMR

După patru ani de muncă 

împreună, UDMR-iştii rămân 

cu două mari dureri. Clădirea 

pentru Filarmănică şi plăcu-

ţele bilingve de la intrarea în 

oraş.

„Nu am reuşit să ajungem 

la un consesns politic, mă re-

fer aici la toate partidele po-

litice din Cluj în ce priveşte 

aplicarea multilingvismului, 

mă refer la plăcuţele de la in-

trarea în oraş. Cred că este hi-

lar ca într-un oraş cum este 

Clujul să existe asemenea pro-

bleme, nu înţeleg de ce de-

ranjează limba maghiară, de-

numirea de Koloszvar există 

de foarte mult timp. Au fost 

şi proiecte care au trecut, de 

exemplu am reuşit să avem 

creşe în limba maghiară, o 

şcoală profesională în limba 

maghiară. Am reuşit să avem 

pe monumente plăcuţe în 5 

limbi”, a spus consilierul 

UDMR Csoma Botond.

Claudia Anastase 
deschide lista la CJ

Fosta social democrată Cla-

udia Anastase îşi doreşte să 

revină în administraţia locală, 

din partea unui alt partid în-

să. De altfel, ea deschide lista 

la Consiliul Judeţean şi face 

parte şi din lista pentru Con-

siliul Local, din partea Parti-

dului Mişcarea Liberală repre-

zentat la Cluj de Liviu Alexa. 

Claudia Anastase a plecat din 

Consiliul Local după ce a de-

misionat din PSD. Colegii i-ar 

fi  reproşat acesteia că nu ar fi  

făcut sufi cient opoziţie în CL.

“Îmi pare rău că am lipsit 

de la 3 şedinţe, pentru că am 

plecat din partid şi am plecat 

şi din Consiliul Local. Cred că 

m-am califi cat onest, într-o zo-

nă de podium în ce priveşte 

activitatea mea şi sper şi îmi 

doresc să revin. Îmi doresc să 

construiesc în continuare şi să 

fi u utilă, să construiesc pe ce-

ea ce am consolidat”, a spus 

Claudia Anastase.

Bîldea, hotărât să nu 
facă un pas în spate

Consilierul PNL Ioan Bîl-

dea, unul dintre cei mai acivi 

consilieri locali este hotărât să 

nu se retragă din administra-

ţie, chiar dacă partidul l-a dis-

ciplinat, lăsându-l pe dinafara 

listei pentru Consiliul Local, 

pentru că nu lucra în echipă.

„A fost o onoare să fac par-

te din Consiliul Local al mu-

nicipiului Cluj-Napoca şi voi 

face tot ce voi putea în admi-

nistraţia locală din postura de 

simplu clujean şi de membru 

de partid. Cât am fost în opo-

ziţie tot ce era proces admi-

nistrativ era îngreunat, în sen-

sul că din 10 iniţiative de exem-

plu, treceau 3 sau 4. Ulterior, 

când s-a realizat noul PNL si-

gur că lucrurile au fost mai 

simple. Au rămas nerealizate 

proiecte precum modifi carea 

stemei, încă nu avem treceri 

de pietoni luminate”, a decla-

rat Ioan Bîldea.

Indolenţa consilierilor 
locali continuă

În urmă cu aproximativ do-

uă luni, Monitorul de Cluj a 

scris despre indiferenţa con-

silierilor locali în ceea ce pri-

veşte rapoartele de activitate. 

La acea dată, niciun consili-

er local nu publicase pe si-

te-ul Primăriei Cluj-Napoca 

raportul de activitate pe anul 

2015, în timp ce majoritatea 

colegilor de la Consiliul Jude-

ţean îşi făcuseră publice ra-

poartele. În acest moment doar 

şapte consilieri din 27 au un 

raport publicat pe site-ul Pri-

măriei. Este vorba despre Ioan 

Bildea, Loredana Pop, Clau-

dia Anastase, Iuliu Mirel Ţâgo-

rean, Flavius Milăşan, Marcu 

Valtăr, Ligia Bocșe. 

Ultima întrunire a consilierilor 
locali clujeni, în actualul mandat
Astăzi este ultima şedinţă de Consiliu Local din acest mandat.

Dintre cei care au publicat un raport de activitate pe site-ul 
Primăriei Cluj-Napoca, Ioan Bîldea (PNL) este cel mai mu-
nuţios, raportul său pe anul trecut având nici mai mult nici 
mai puţin de 11 pagini. De exemplu, în ultima lună a anu-
lui trecut, Bîldea a propus înfi inţarea unei parcări sub podul 
din cartierul Mărăști, a avut mai multe propuneri pentru 
decongestionarea sensului giratoriu din Mărăști, o propu-
nere privind construirea unui trotuar lipsă de pe strada 
Năsăud sau înlăturarea gheretelor abandonate de pe do-
meniul public.

Loredana Pop (PNL) a iniţiat 15 proiecte împreună cu pri-
marul și cu consilierii locali și a avut 5 intervenţii. De ase-
menea, a participat la sedinţe de consiliu local și ale consili-
ilor de administraţie ale școlilor și grădiniţelor.

Claudia Anastase (PSD) a avut 457 intervenţii și a iniţiat 
29 de proiecte, dintre care 20 cu primarul și consilierii lo-
cali una cu primarul și membrii Comisiei Tehnice pentru 
evaluarea locuinţelor din fond locativ de stat, șase cu pri-
marul și membrii Comisiei pentru spaţii cu altă destinaţie 
și două cu membrii Comsiei mixte pentru spaţii cu altă 
destinaţie.

Radu Ţâgorean (UNPR) precizează în raportul său de activi-
tate că a avut mai multe intervenţii, luări de cuvânt alături 
de ceilalţi consilieri locali. Flavius Milășan (PSD) a participat 
la iniţierea a 28 de proiecte – 25 cu primarul și consilierii, 
unul cu primarul și cu membrii Comisiei Tehnice mixte pen-
tru evaluarea locuinţelor din fondul locativ de stat și două 
cu primarul și membrii Comisiei pentru sănătate și a avut 
10 intervenţii.

Marcu Valtăr (PNL) a avut 7 intervenţii și a aprobat împreu-
nă cu primarul și forul local peste 400 de proiecte, dintre 
care 4 au fost iniţiate de el. Proiectele sale au vizat domeni-
ile educaţie și sport.

Ligia Bocșe (PNL) a avut 18 intervenţii și a contribuit la 34 
de proiecte- 29 cu primarul și consilierii și cinci cu consilierii.

Ce au muncit anul trecut consilierii locali

Csoma Botond Claudia Anastase
Ioan Bîldea

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Considerată de unii speci-

alişti cea mai anostă şi 

„leşinată” campanie 

post-decembristă, campa-

nia electorală pentru ale-

gerile locale se încheie 

peste doar câteva zile.

 Noua lege electorală şi le-

gea privind fi nanţarea partide-

lor a permis foarte puţine în ce 

priveşte publicitatea electora-

lă. Dacă în alţi ani, campania 

era mai vie, acum lucrurile s-au 

schimbat, mai exact nu ne-am 

împiedicat de afi şe şi bennere 

ale candidaţilor, la tot pasul.

Nu au lipsit în schimb, acu-

zaţiile de campanie murdară 

dintre competitorii electorali: 

săptămâna trecută liberalii i-au 

acuzat pe social democraţi că 

fac o campanie murdară, iar 

social democraţii i-au acuzat 

pe liberali că folosesc asistaţii 

social în această perioadă.

De asemenea, nu este ex-

clus ca în următoarele zile să 

se încingă spiritele, aşa cum 

prefi gurau recent şi politolo-

gii clujeni, pentru că- spuneau 

aceştia- de obicei, pe ultima 

sută de metri apare spectaco-

lul şi sondajele de opinie.

Astfel, clujenii sunt aştep-

taţi în 5 iunie să îşi aleagă re-

prezentanţii pentru încă pa-

tru ani de acum încolo.

Vă reamintim cei zece can-

didaţi pentru Primăria Cluj-Na-

poca: Emil Boc, Liviu Alexa, 

Octavian Buzoianu, Bruno 

Roschnafschy, Anna Horvath, 

Mircia Giurgiu, Adrian Gur-

zău, Erno Fancsali, Irina Pop 

și David Ille.

A început numnărătoarea inversă
Am intrat în ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile locale.
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Numărul autorizaţiilor de 

construire eliberate în 

regiunile de dezvoltare din 

nordul ţării a înregistrat o 

creştere importantă în pri-

mele luni ale anului.

Numărul autorizaţiilor de 

construire eliberate pentru 

clădirile rezidenţiale a cres-

cut cu 11,5% în luna aprilie 

a acestui an, comparativ cu 

2015.

Potrivit INS, distribuţia în 

profi l regional evidenţiază o 

creştere a numărului de au-

torizaţii de construire elibe-

rate pentru clădiri rezidenţi-

ale în aproape toate regiuni-

le de dezvoltare. Cele mai im-

portante creşteri (aprilie 2016 

faţă de martie 2016) s-au în-

registrat în următoarele regi-

uni de dezvoltare: Nord–Est 

(+114 autorizaţii), Vest 

(+90), Nord–Vest (+87), 

Sud–Est (+56) şi Centru 

(+50). Scădere s-a înregis-

trat în regiunea de dezvolta-

re Bucureşti–Ilfov (+28 au-

torizaţii).

Boom imobiliar în zona de nord a ţării

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Un proiect controversat, 

privind construirea a trei 

blocuri pe strada Aiudului 

din Someşeni, într-o zonă 

cu case, se afl ă pe ordinea 

de zi a şedinţei extraordi-

nare de Consiliu Local de 

marţi, după ce la şedinţa 

anterioară, din 17 mai, a 

fost amânat, cu promisiu-

nea că primarul şi consili-

erii vor merge la faţa 

locului. Cine şi câţi consi-

lieri au fost la întâlnirea 

cu cetăţenii?

Proiectul a fost reprogra-

mat la sugestia primarului 

Emil Boc, care le-a promis lo-

cuitorilor că se va deplasa la 

faţa locului pentru a vedea 

concret care sunt nemulţumi-

rile cetăţenilor.

Potrivit juristului care îi 

reprezintă pe locuitorii de pe 

Aiudului, primarul nu a fost 

pe strada Aiudului, iar din-

tre consilieri, doar doi au 

mers să se întâlnească cu ce-

tăţenii şi cu benefi ciarii pro-

iectului. „Din ce ştim noi, pri-

marul nu a fost. Au fost în 

schimb consilierii locali Ra-

du Raţiu şi Irimie Popa, săp-

tămâna trecută, luni. Noi nu 

am fost anunţaţi să partici-

păm, am afl at întâmplător şi 

am mers acolo, unde cei doi 

erau împreună cu benefi cia-

rii proiectului”, a declarat 

Elek Levente, preşedintele 

Asociaţiei pentru Protecţia 

Urbanistică a Clujului.

Ce modifi cări au propus 
cetăţenii

Proiectul privind aproba-

rea PUD-ului pentru constru-

irea de către SC Domus Ur-

ban Construct SRL a trei blo-

curi cu trei etaje şi 84 de a-

partamente nu a suferit mo-

difi cări. “Nu cred că a suferit 

modifi cări. Noi am venit cu 

câteva propuneri, însă arhi-

tectul a spus că este exclus să 

mai facă modifi cări. Am ce-

rut studiu de oportunitate, stu-

diu de trafi c, reducerea regi-

mului de înălţime la maxim 

P+2 şi reducerea numărului 

de apartamente pentru a se 

evita supraaglomerarea zo-

nei”, a adăugat Elek Levente.

82 de persoane sunt 
împotriva blocului

Deşi clujenii care locuiesc pe 

strada Aiudului s-au opus con-

struirii blocurilor şi au înaintat 

adrese către Primărie, 82 de per-

soane semnând că nu sunt de 

acord cu ridicarea blocurilor, 

Comisia Tehnică de Amenajare 

a Teritoriului şi Urbanism a avi-

zat proiectul de construire a blo-

cului cu trei etaje.

În adresele înaintate către 

Primărie au subliniat faptul 

că zona se va aglomera foar-

te mult după construirea blo-

cului. Mai mult, au arătat fap-

tul că zona este exclusiv una 

cu case, cu regim de înălţime 

P+2, iar ridicarea unor blo-

curi cu trei etaje ar duce la 

un dezechilibru atât din punct 

de vedere estetic cât şi func-

ţional.

Ce le-a spus Boc 
oamenilor prezenţi la 
şedinţa anterioară

Câţiva locuitori de pe stra-

da Aiudului şi reprezentantul 

Asociaţiei pentru Protecţia Ur-

banistică a Clujului au fost pre-

zenţi la şedinţa din 17 mai şi 

şi-au prezentat punctul de ve-

dere. Atât primarul cât şi o par-

te din consilieri i-au susţinut 

pe locuitori, dar cu toate aces-

tea, după câte se pare, proiec-

tul a intrat pe ordinea de zi fă-

ră modifi cări. “Iau foarte în se-

rios problema. Toţi consilierii 

locali sunt invitaţi să meargă 

pe teren să vadă cum este aco-

lo. Am mai avut situaţii asemă-

nătoare şi ne-am prezentat la 

faţa locului. Vă propun, dacă 

acceptaţi să amânăm punctul 

până la şedinţa de data viitoa-

re şi să mergem la faţa locului, 

să vedem situaţia şi abia apoi 

să luăm o decizie”, a declarat 

Boc la şedinţa din 17 mai.

Cum le-a prelungit Boc agonia 
locuitorilor de pe strada Aiudului
Pe str. Aiudului nr. 20, într-o zonă exclusiv cu case, vor fi construite trei blocuri cu trei etaje, deşi regimul zonei este P+2.

Deși pe strada Aiudului regimul construcțiilor este P+2, Primăria vrea să aprobe ridicarea a trei blocuri cu regim S+P+3

Magistraţii Judecătoriei 

Cluj au decis luni schim-

barea încadrării juridice 

în dosarul în care Sanda 

Oltean, fost arhitect şef a 

judeţului, a fost trimisă în 

judecată pentru fapte de 

corupţie şi condamnarea 

acesteia la pedeapsă de 1 

an şi 6 luni închisoare, cu 

suspendare.

Potrivit bzc.ro, instanţă clu-

jeană a schimbat încadrarea 

juridică a acesteia, din infrac-

ţiunea de abuz în serviciu în 

formă continuată în infracţi-

unile de abuz în serviciu con-

tra intereselor persoanelor şi 

abuz în serviciu contra inte-

reselor publice.

Sanda Oltean, fosta arhi-

tect şef al judeţului Cluj, a 

fost trimisă în judecată pen-

tru abuz în serviciu de către 

procurorii Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Cluj-Napo-

ca. În dosar apare chiar şi e-

xercitarea de infl uenţă asu-

pra fostului preşedinte al CJ 

Cluj, Horea Uioreanu, dar şi 

a unuia dintre vicepreşedinţi, 

însă aceştia nu apar în dosar. 

Sanda Oltean şi-a recu-

noscut fapta şi a recunoscut, 

într-o declaraţie acordată 

unui săptămânal local, fap-

tul că a vorbit cu preşedin-

tele şi vicepreşedintele Con-

siliului Județean Cluj pentru 

a stabili înainte de afl area 

rezultatului cine este câşti-

gătorul concursului de şef 

serviciu urbanism.

Sanda Oltean a fost acuzată 

de procurori că ar fi  încercat să 

îşi angajeze o prietenă, pe Lu-

cia Domsa, drept şef al serviciu-

lui urbanism prin intermediul 

unor relaţii pe care acesta le 

avea la conducerea instituţiei.

Fostul architect şef al judeţului, 
condamnată pentru abuz în serviciu



Fo
to

: 
S

a
u

l P
O

P
 /

 M
o

n
it

o
ru

l

6 timp-liber.monitorulcj.ro marți, 31 mai 2016

PUBLICITATE

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Mihai Chirilov, directorul 

artistic al Festivalului 

Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF) a 

povestit, ieri, cum aducerea 

Sophiei Loren la Cluj este 

un vis devenit realitate.

Sophia Loren, cea mai ce-

lebră actriţă italiană, un sex 

simbol al anilor ’50 – ’70, vi-

ne la Cluj, ca invitat special al 

TIFF. În 4 iunie, la gala de în-

chidere, i se va acorda Premiul 

pentru întreaga carieră, iar cu 

o zi înainte, de la ora 18.30, 

actriţa va participa, la Casa de 

Cultură a Studenţilor, la o pro-

iecţie specială în numele ei, 

fi lmul de sufl et al actriţei, “Că-

sătorie în stil italian”.

Visul lui Tudor Giurgiu 
încă de la prima ediţie

Ieri, Mihai Chirilov a sub-

liniat că aducerea Sophiei Lo-

ren este visul lui Tudor Giur-

giu, directorul TIFF. „El şi-a 

dorit lucrul acesta încă de la 

prima ediţie. Când îţi pui ide-

aluri din astea intangibile, ce-

va te motivează să mergi mai 

departe. Probabil că acum, la 

ediţie aniversară, s-au aliniat 

foarte bine astrele, Sophia Lo-

ren a fost disponibilă şi a ac-

ceptat să vină la Cluj”, a spus 

Chirilov.

Păstrează legătura 
permanent cu vedetele

În fi ecare an, staff-ul TIFF 

trimite invitaţii către vedete, 

iar la ediţia aniversară TIFF 

15 ani, le-a surâs norocul în 

cazul celebrei actriţe italiene. 

„Scrisoarea a fost trimisă acum 

câteva luni, am primit un răs-

puns uşor evaziv, cu îndem-

nul de a mai reveni şi cu pu-

ţin timp îaninte de conferin-

ţa de presă de la Cluj am avut 

un răspuns aproape 95% da, 

dar am zis să anunţăm ulte-

rior când suntem 100% con-

vinşi”, a afi rmat Chirilov.

Proiecţia specială, fi lmul 
de sufl et al Sophiei Loren

Filmul „Căsătorie în stil ita-

lian” a fost ales de echipa 

TIFF. „Ne-a dat de înţeles care 

este fi lmul ei de sufl et şi toată 

lumea ştie de fapt care este 

acesta. Efortul nostru iniţial a 

fost să aducem acest fi lm chit 

că el a fost văzut şi revăzut de 

«n» ori. Am început să «săpăm» 

în arhivele din lume, am afl at 

că este un fi lm care nu a fost 

restaurat digital. Tehnicolor, 

parteneri ai noştri, a restaurat 

acum doi ani «Căsătorie în stil 

italian», în anul în care Sophia 

Loren a fost la Cannes. Am re-

uşit să obţinem exact această 

copie restaurată pe care Loren 

a arătat-o în turneul aniversar 

de 80 de ani în America”, a po-

vestit directorul artistic TIFF.

„Fiţele” de anul trecut 
ale Nastassjei Kinski

La ediţia TIFF din 2015, ac-

triţa Nastassja Kinski a fost 

invitatul special TIFF. Cu si-

guranţă, actriţa va rămâne în 

memoria tuturor prin reacţii-

le stranii pe care le-a avut. În 

timpul conferinţei de presă 

s-a ridicat brusc şi a plecat, 

motivând că trebuie să se plim-

be. A cerut să nu fi e fi lmată 

sau fotografi ată. La fi nalul 

proiecţiei speciale în cinstea 

ei nu s-a prezentat la întâlni-

rea cu fanii care o aşteptau.

Mihai Chirilov îşi aminteş-

te prin ce suplicii au trecut anul 

trecut din cauza comportamen-

tului divei. „O divă e o divă, a-

re capricii, are dreptul de a fi  

o divă, cu orice risc, pe nervii 

mei, pe nervii tăi. A fost şi co-

mic. Ca să vină la TIFF a pier-

dut vreo cinci avioane, ca să 

plece de la TIFF a pierdut vreo 

trei. Nici nu ştii cât e pe bune, 

cât e aiureală şi cât e calcul. 

Dar nici nu contează, faptele 

rămân. Eu m-am supărat foar-

te tare şi i-am şi spus că a fost 

cel mai neprofesionist invitat 

pe care l-am avut de 15 ani. Mi 

s-a părut neelegant să nu vii la 

întâlnirea cu publicul, iar ea a 

venit spunând doar mulţumesc 

că aţi venit şi a plecat”, a afi r-

mat Chirilov. 

15 ANI DE ÎNCERCĂRI

Cum a convins-o echipa TIFF 
pe Sophia Loren să vină la Cluj
Celebra actriţă italiană, Sophia Loren, vine pentru prima dată în România, pe 4 iunie, la gala de închidere 
TIFF 2016, prilej cu care i se va acorda Premiul pentru întreaga carieră.

Mihai Chirilov, directorul artistic TIFF, ieri, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliştii
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Clujenii sunt aşteptaţi 

vineri de la ora 19, la un 

program cu muzică de 

fi lm, în interpretarea 

Orchestrei Filarmonicii de 

Stat „Transilvania”, dirija-

tă de maestrul Adrian 

Petrescu.

Melomanii clujeni se vor 

putea bucura de o seară mu-

zicală cu lucrări din fi lme con-

sacrate la nivel internaţional 

precum Indiana Jones, La Stra-

da, Piraţii din Caraibe, Star 

Wars, Robin Hood, Jurassic 

Park şi altele.

Cei mici nu sunt uitaţi

Totodată, în aşteptarea con-

certului cu muzică de fi lm, Fi-

larmonica de Stat „Transilva-

nia” are plăcerea să-i invite pe 

cei mici şi pe cei mari, la ulti-

mul Concert Educativ din a-

ceastă stagiune. Orchestra Fi-

larmonicii va interpreta, sub 

bagheta dirijorului Adrian Pe-

trescu, muzică de fi lm. Con-

certul va avea loc miercuri, 1 

iunie, de Ziua Internaţională 

a Copiilor, începând cu ora 17, 

la Colegiul Academic.

Concertele educative fac 

parte din obiectivele Filarmo-

nicii încă de la înfi inţarea in-

stituţiei. Ele au luat forme di-

ferite, de la un directorat la 

altul, scopul lor însă a fost 

mereu acelaşi: de a ne “creş-

te” şi de a ne forma publicul 

de mâine, de a ne asigura că 

vom avea săli pline la concer-

te şi pe viitor.

Muzician cu o impresio-

nantă carieră artistică naţio-

nală şi internaţională, Adrian 

Petrescu este prim oboist al 

Filarmonicii „George Enescu” 

din Bucureşti, dirijor invitat 

în stagiunile orchestrelor sim-

fonice din ţară şi dirijorul per-

manent al formaţiei camera-

le de sufl ători de alamă „Ro-

manian Brass Ensemble“. În-

cepând cu stagiunea 2013-2014 

este dirijor invitat permanent 

al Filarmonicii de Stat „Mol-

dova“ din Iaşi.

Cine este Adrian Petrescu

Adrian Petrescu s-a năs-

cut la Braşov, iar talentul lui 

pentru muzică a fost desco-

perit de la o vârstă foarte fra-

gedă, fi ind susţinut şi încu-

rajat de către familia sa. A 

început studiul pianului la 

şase ani, iar la zece ani stu-

diul oboiului. După scurt 

timp, a fost admis la Liceul 

de Muzică din oraşul natal, 

la clasa de oboi a prof. An-

selm Honigberger.

Adrian Petrescu a absolvit 

Academia de Muzică „George 

Enescu” din Iaşi, secţia oboi. 

În timpul studentiei a partici-

pat la numeroase cursuri de 

măestrie cu profesori renumiţi, 

precum Radu Chişu şi Mauri-

ce Bourgue la Conservatorul 

Superior de Muzică din Paris.

A fost laureat al unor con-

cursuri de mare prestigiu, pre-

cum Concursul Internaţional 

de la Praga (1981) şi Concur-

sul Internaţional de la 

Markneukirchen (1982). Din 

anul 1983 este prim oboist al 

Filarmonicii „George Enescu“.

A concertat în ţară şi peste 

hotare alături de mari dirijori 

şi solişti (Seiji Ozawa, Genna-

di Rozhdestvensky, Sir Nevil-

le Marriner, Yuri Simonov, Pla-

cido Domingo, José Carreras, 

Angela Gheorghiu, Maxim Ven-

gerov, Vadim Repin) şi a fost 

invitat ca solist la numeroase 

festivaluri naţionale şi inter-

naţionale, ca Festivalul „Geor-

ge Enescu”, Festivalul din 

Schwerin şi Hannover Expo/

Germania, „Cimarosa“ di Fer-

mo, Las Palmas/Spania, Dra-

nouter/Belgia.

În dorinţa de a aborda ar-

ta muzicii dincolo de preocu-

pările de instrumentist de eli-

tă, Adrian Petrescu a păşit pe 

podiumul dirijoral valorifi cân-

du-şi, astfel, îndelungata ex-

perienţă de oboist şi virtuoz 

al instrumentelor de sufl at. În 

anul 2005, Adrian Petrescu a 

fondat formaţia camerală de 

„Romanian Brass“, iar în anul 

2008 a debutat în calitate de 

dirijor alături de Filarmonica 

de Stat din Botoşani.

În ţară, dirijorul Adrian Pe-

trescu a mai condus Orches-

tra Simfonică a Filarmonicii 

„George Enescu“, Filarmoni-

ca „Moldova“ 

din Iaşi, Filar-

monica „Bana-

tul“ din Ti-

mişoara, 

Filarmo-

nica de 

Stat din Târgu 

Mureş, Filarmonica 

din Satu Mare, Filar-

monica din Sibiu, Fi-

larmonica „Mihail Jo-

ra“ din Bacău, Filar-

monica „Oltenia“ din 

Craiova, Filarmonica 

„Marea Neagră“ din 

Constanţa, iar în Europa a di-

rijat în Festivalul „Tamisei“ la 

Londra si la Expoziţia Mon-

dială de la Zaragoza.

Adrian Petrescu este dis-

tins cu Ordinul Meritul 

Cultural decernat de 

Preşedinţia Româ-

niei.

Muzică de film pentru toate vârstele, 
la Filarmonica de Stat „Transilvania”
Melomanii clujeni se vor putea bucura de o seară muzicală cu lucrări din filme consacrate la nivel internaţional.

STUDIU

6 ani
avea Adrian Petrescu 
când a început studiul 
pianului, iar la

10 ani
a început să studieze 
oboiul

Până în prezent s-a strâns 

suma de 138.188 de euro 

prin subscripţia publică 

pentru opera lui 

Constantin Brâncuşi 

"Cuminţenia pământului", 

total din care 50% au fost 

strânşi după lansarea cam-

paniei naţionale de susţi-

nere, a anunţat Guvernul 

României, luni, printr-un 

comunicat de presă.

Guvernul afi rmă că se an-

gajează, în semn de respect 

şi în virtutea transparenţei to-

tale, să anunţe periodic, pe 1 

şi 15 ale fi ecărei luni, până pe 

30 septembrie, sumele strân-

se în cadrul subscripţiei pu-

blice pentru opera lui Con-

stantin Brâncuşi "Cuminţenia 

pământului".

Subscripţia publică a reuşit 

să adune, până la ora actuală, 

138.188 de euro, prin interme-

diul tuturor canalelor puse 

acum la dispoziţie, din care 

49.606 euro pe site-ul campa-

niei www.brancusiealmeu.ro, 

8.875 de euro prin intermediul 

eMag.ro şi 79.707 euro prin 

transfer bancar în conturile Mi-

nisterului Culturii.

Achiziţia operei se poate 

face printr-un efort conjugat 

al statului român şi al cetăţe-

nilor: suma de cinci milioane 

de euro a fost alocată deja de 

Guvern şi e nevoie ca şase mi-

lioane de euro să fi e colecta-

te prin intermediul contribu-

ţiilor voluntare ale persoane-

lor private şi cele juridice, pâ-

nă, cel târziu, pe 30 septem-

brie 2016.

După ce mai multe opere 

ale lui Brâncuşi s-au vândut, 

în ultimii ani, către proprie-

tari privaţi sau colecţii parti-

culare, această sculptură, re-

prezentativă pentru întreaga 

sa operă, este ultima pe ca-

re statul român o mai poate 

recupera, în prezent, pentru 

a o putea face accesibilă pu-

blicului larg şi iubitorilor de 

artă.

Puţini bani pentru „Cuminţenia Pământului”
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, supr. 60 mp, 
decomandat,et. 4, fi nisat clasic, 
termopane, centrală termică, 
bloc reabilitat, zona Liceul O. 
Ghibu, cart. Grigorescu, preţ 
68.000 euro. Inf. la tel. 
0744-653027 (5.7)

P.F. vând apartament 2 
camere, construcţie 2008, în 
Baciu, str. Jupiter, suprf. 55 
mp, balcon 7 mp închis cu 
termopan, terasă 35 mp, 
complet mobilat şi utilat 

(cuptor, plită, frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, mobilat, 
utilat, decomandat, et. 1 
sau 2, de preferat cart. 

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în comuna Cuzdioa-
ra, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0788-343631 sau 
0264-593488. (7.7)

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

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în Bor-
hanci, str. Remenyik Sandor, teren 
livadă, utilităţi, apă, curent, front 
30 m. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-485224. 
(6.7)

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

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

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

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.

SCHIMBURI

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

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

¤ 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.

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

¤ 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

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la firme mi-
ci, mari și persoane fizice. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-501252. (1.7)

¤ Maistru electrician autorizat, 
repar, întreţin, modific instalaţii 
electrice, schimb tablou de si-
guranţă vechi, candelabre, 
lămpi, prize, întrerupătoare, 
elimin defectele, deranjamen-
tele apărute în instalaţiile elec-
trice de uz casnic. Sunaţi la tel. 
0742-803536. (7.7)

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

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

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

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

¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-

tare la tel. 0264-542151. (1.7)

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (5.7)

¤ Vând Dacia 1300 pentru un ti-
chet RABLA, unei persoane inte-
resate de cumpărarea unui auto-
turism nou, preţ 1000 RON. Su-
naţi la tel. 0758-311020 sau 
0264-432680. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 110 RON. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-542151. 
(1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă din fontă. Inf. 
suplimentare la 0264-424005 
sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (6.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lem-
ne, cu pânză nouă de rezervă de 
Ø 375 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (6.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088.

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi tenice auto: ARO, 
Dacia, Oltcit, Trabant și camioane 
românești. Aștept telefoane la 
0749-174082. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie 
vechi (dulap + vitrină), cu reca-
mier, oglindă, canapea, la preţul 
de 150 RON, negociabil. Sunaţi 
vă rog la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase sau 
cabane. Inf. la tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ Vând cărucior bebeluşi şi că-
rucior sport . Inf. suplimentare 
la tel. 0745-659792.

DIVERSE

¤ P.F. vând costume de haine 
din camgan, culoare kaki, că-
măși de culoare kaki, noi, ciz-
me din piele, o pereche nouă și 
una folosită, militare, centură 
cu diagonală din piele, la preţ 
mic. Inf. la tel. 0731-235149. 
(4.7)

¤ Vând centrifugă manuală de 
stors miere, din tablă, cu trei ra-
me, preţ 700 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0761-191384. (4.7)

¤ Vând raniţă nouă cu anexe și 
curele groase pentru vânători sau 
pescari, preţ 100 RON, și chitară 
de Reghin la preţul de 80 RON. 
Sunaţi la tel. 0751-264383 sau 
0264-443484. (4.7)

¤ Vând haine de copil între 0-18 
luni. Inf. suplimentare la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(4.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc din 
două bucăţi, înâlţime 192 cm, lă-
ţime 196 cm. Inf. suplimentare la 
0746-297102. (4.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tăvi, pahare, 
candele, serviciu de ţuică, cafea, 
scrumieră, carafă, etc., preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (8.9)

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la 
tel. 0741-547.721 sau 
0758-356.073.

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
indiferent de calitate. Ofer preţ 
bun. Aștept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne comu-
niste, fanioane, fotbaliști, medalii, 
decoraţii, fotografi i, cer și ofer seri-
ozitate. Aștept oferte serioase. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (5.7)

DONAŢII

¤ Donez spătar din fi er forjat. Inf. 
la tel. 0745-569336. (7.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înmatricu-
lare al S.C. XEOSOFTWARE S.R.L., 
J12/2815/23.08.2006, C.U.I. 

18958996. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut Certifi cat Constatator 
ABSTRACT DESIGN S.R.L., C.U.I.: 
RO 13730368, J12/320/2001 cu 
privire la activităţile CAEN desfă-
șurate la sediul societăţii. Se de-
clară nul. (1.1)

¤ Pierdut carnet, legitimaţie stu-
dent, emise de Universitatea Ba-
beș-Bolyai, pe numele BOTEANU 
ANA-TEODORA. Le declar nule. 
(1.1)

¤ Pierdut carnet, legitimaţie, card 
de student, permis bibliotecă, 
studentă la Facultatea de Fizică, 
pe numele BRUMĂ ALINA. Le de-
clar nule. (1.1)

¤ Sadina Comert SRL, identifi cată 
prin CUI 5646380 și 
J12/1308/1994, declar pierdută 
Autorizaţia de Transport nr. 2083 
emisă de Municipiul Cluj-Napoca. 
O declar nulă. (1.1)

MATRIMONIALE

Bărbat 40 de ani, 
necăsătorit, cu domiciliul 
în străinătate, doresc să 
fac cunoştinţă cu femei 
între 32 şi 42 de ani, 

pentru o relaţie serioasă.

Rog seriozitate.

Aştept telefoane la 
0723-513219. (4.7)
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping
12:30 Alegeri locale 2016
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu (live)
16:55 Vorbește corect!
17:00 Nocturne (reluare)
18:00 Europa mea (live)
19:00 Ochiul magic
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Alegeri locale 2016 (live)
22:00 Alegeri locale 2016
23:00 Starea zilei
23:05 Starea naţiei (sat.)

ANTENA 1

13:00 Observator (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)
16:00 Observator (live)
17:00 Acces direct (live)
19:00 Observator (live)
20:00 Observator special (live)
20:30 Sărutul dulce al răzbunării
23:00 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vorbește lumea
15:00 Lecţii de viaţă (ser.)
16:00 Ce spun românii
17:00 Știrile Pro TV
18:00 La Măruţă
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma vedetelor (2016, 
reality show, episodul 37)
21:30 Hitman: Rău necesar
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort 
(sezonul 6, episodul 8)

13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
16:00 Mondenii
16:30 Focus
17:00 Trăsniţii (reluare)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Atentat la libertate
22:30 Trăsniţii
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin (live)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Furtună pe Bosfor
23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:30 Celebrity (reluare)
13:30 Casa Poporului (reluare)
15:00 Poveștile României 
(reluare)
16:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange Play-Out: Concordia 
Chiajna - Voluntari/Craiova - 
Petrolul Ploiești (reluare)
16:01 Meci Fotbal Liga I 
Orange Play-Out: Concordia 
Chiajna - Voluntari/Craiova - 
Petrolul Ploiești (reluare)
18:00 Business Expres
18:30 Știri Look TV (live)
19:30 Pure Outdoor (reluare)
20:00 Big Boletus
21:00 Look de campion
22:00 Liga Magazin
23:00 Business Expres (reluare)
23:30 Știri Look TV (reluare)

www.batrom.ro

Avem nevoie de o echipă super! 

Alătură-te și TU! 

Aplică la unul dintre posturile: 

• GESTIONAR(Ă)

• VÂNZĂTOR/VÂNZĂTOARE

• MĂCELAR. 
Pregătește-te pentru că la noi: zâmbești, 

timpul zboară, poți să îți construiești o carieră.

 Nu cerem experiență în comerț! 

Trimite CV cu poză la adresa hr@petry.ro. 

Informații la 0733 775 882.

ANUNT

Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca organizează concurs la sediul USAMV Cluj-Napoca 
din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj în data de 06.07.2016 ora 
10,00 pentru ocuparea unui post vacant de:

• Director Staţiune de Cercetare Horticolă în cadrul 
Staţiunii de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca str.Horticultorilor 
nr.5, jud.Cluj.

Condiţii de participare:
-  Deţinerea califi cării de inginer horticol sau ingine 

agronom, doctorat în horticultură
-  Cetăţenie română și domiciliul în România
-  Să deţină titlul de profesor universitar sau conferenţiar 

universitar sau gradul știinţifi c de CS I sau CS II, în 
conformitate cu art.285 al.3 din Legea 1/2011 cu 
modifi cări și completări

-  Să fi e apt din punct de vedere medical, dovada făcându-se 
prin adeverinţă medicală

-  Să aibă experienţă managerială de minim 3 ani în 
domeniul de activitate al Staţiunii

-  Să nu aibă antecedente penale, dovada făcându-se pe 
baza certifi catului de cazier judiciar

Data limită de depunere a dosarelor este 30.06.2016 
ora 12,00. Dosarele se depun la Biroul Personal camera 

24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA

DIN CLUJ-NAPOCA
-5,  Cluj-Napoca, România

tel.+ 40-0264-596.384; fax + 40-0264-593.792

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L FILIALA MARAMUREŞ, 
în calitate de administrator judiciar provizoriu al societăţii 
TRA PRO MEC S.R.L. (în insolvenţă, in insolvency, en 
procedure collective), conform încheierii pronunţată în 
ședinţa Camerei de consiliu din data de 18.05.2016, în 
dosarul nr. 427/1285/2016 afl at pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii TRA PRO MEC S.R.L. (Cluj-Napoca, 
str. Horea, nr. 8, ap. 7, judeţ Cluj, J12/1195/2006, C.U.I. 
18551894) că faţă de aceasta a fost deschisă procedura 
insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei este 01.07.2016;

2. Termenul limită pentru verifi carea cererilor de admitere 
a creanţelor, întocmirea, comunicarea și publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar 
al creanţelor este 22.07.2016;

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de 
tabelul de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile trecute 
de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe 
este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de 
creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

4. Termenul pentru depunerea opoziţiilor creditorilor la 
hotărârea de deschidere a procedurii este de maxim 10 
zile de la primirea notifi cării;

5. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 28.09.2016.

Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data 
de 28.07.2016, ora 14.00 la următoarea adresă – 
Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.
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Zeci de mii de oameni 

mergeau la meciurile lui 

„U” în anii ’80, întreţi-

nând o atmosferă incendi-

ară, unii dintre ei coco-

ţându-se în plopii de pe 

lângă stadion să vadă par-

tidele. Fostele glorii ale 

Universităţii Cluj au vor-

bit în exclusivitate pentru 

Monitorul de Cluj despre 

atmosfera acelor timpuri, 

când „nu aveai unde să 

arunci un băţ de chibrit 

în tribună, atâţia specta-

tori erau”.

Te trecea un fi or când ie-

şeai la încălzire şi vedeai atâ-

ţia spectatori, asta au spus la 

unison foştii fotbalişti ai Uni-

versităţii Cluj. Sorin Bagiu, 

Marcel Lăzăreanu şi Vasile Vi-

dican au povestit pentru 

Monitorul de Cluj momentele 

extraordinarea pe care le-a tră-

it generaţia lor.

Momente cheie

„Erau două momente care 

practic se resimt şi acum la 

jucători. Momentul dinaintea 

partidei când mergeai. Stadi-

onul era plin de dimineaţă. 

Oamenii veneau cu table, cărţi, 

jucau şeptică. Ţin minte un 

meci cu Bistriţa aici când eram 

în divizia B şi meciul începea 

la 11:00. La 09:00 când am 

venit la stadion nu mai era 

niciun loc. Lumea stătea şi a-

fară pe garduri, pe bloc, prin 

plop. Şi era doar ora 09:00. 

Atunci au fost 40.000 de spec-

tatori spun organizatorii. Era 

prin 1978 sau 1979. A fost un 

meci grozav. Acesta era mo-

mentul în care luai contact cu 

freamătul, când ieşeai să vezi 

terenul. Lumea deja era în pi-

cioare. Îţi dădea un fi or. Ne 

întorceam în vestiar şi vor-

beam între noi: «măi fraţilor, 

nu-i joacă, pentru că uite ce-i 

aici. E nenorocire». Apoi ie-

şeai la încălzire în aclamaţii 

şi începeau să strige «haide 

U, haide U». Când începea jo-

cul uitai şi nu mai simţi, dar 

îi auzi tot timpul”, a declarat 

Sorin Bagiu.

„În primele 10 minute 
nu ne reveneam”

„Nu ştiu dacă vă pot descrie 

sentimentul pe care-l aveam 

când intram pe teren şi tribune-

le erau pline, dar vă pot spune 

că mai merg acum la meciuri 

de fotbal şi atmosfera este de-

zolantă faţă de ce era atunci. În 

primele 10 minute din încălzi-

re cred că nu ne reveneam. Tri-

bunele erau arhipline. Vă daţi 

seama că intram pe teren şi eram 

într-o atmosferă...ne trebuia e-

fectiv un timp de revenire. At-

mosfera era extraordinară. Au 

fost situaţii când oamenii se ur-

cau în copaci să ne vadă me-

ciurile”, a rememorat Vidican.

Fanii au vrut să intre 
pe treren. De bucurie

„Ţin minte în ’77 era o echi-

pă tânără şi am jucat cu un sta-

dion arhiplin cu Baia Mare, ca-

re avea şi ea jucători foarte buni 

– Condruc spre exemplu, şi am 

câştigat. Lumea la fi nal îşi do-

rea să intre pe teren să ne du-

că pe braţe. Noroc că n-a fost 

o problemă deosebită”, a pre-

cizat Sorin Bagiu.

Te aşteptau afară

„Suporterii te aşteptau du-

pă meci afară, te aclamau, du-

pă care ei se îndreptau spre 

cele două locuri: Chios unde 

toată lumea era la bere şi la 

Casino. Suporterii aveau un 

ritual al lor, unde discutau 

meciul şi-l tăiau în 1001 de 

bucăţi”, a spus Sorin Bagiu.

Amintiri urâte

„Îmi mai aduc aminte de 

un meci, însă nu la categoria 

amintirilor plăcute, cu echipa 

Sportul Studenţesc, în anul 

1979, când a ieşit război civil 

pe bază de arbitraj. Ne-au 

anulat un gol valabil. Oame-

nii fi ind revoltaţi au început 

războiul împotriva Miliţiei. 

Ne-a fost frică puţin nouă ju-

cătorilor. Atunci galeriile ad-

verse se respectau între ele şi 

nu erau bătăi. Veneau supor-

teri cu soţia, cu copilul. Acum 

nu ştiu câţi îşi mai duc copi-

lul la meci. Asta spue tot”, a 

povestit Sorin Bagiu.

Treziţi de suporteri

„Ne trezeam la hotel când 

jucam în deplasare că ne cân-

tă imnul lui U la ora 06:00. Aşa 

ne trezeau fanii. Sau mergeam 

cu autobuzul şi de multe ori îi 

luam pe autobuz cu noi şi îm-

părţeam sandviciurile sau apa 

minerală cu ei. Sau eventual 

câte o bere, dacă lucrurile mer-

geau bine. Împărţeam cu ei şi 

era foarte frumos”, a spus Mar-

cel Lăzăreanu.

Fani şi la Bucureşti

„Bucureştenii aduceau sol-

daţi cu forţa pe stadion să um-

ple stadionul Steaua şi ieşeau 

prost pentru că soldaţii scan-

dau numele Universităţii. Erau 

nişte paradoxuri de acest fel, 

Cum era atmosfera 
Universității Cluj în 
Fostele glorii ale Universităţii Cluj au dezvăluit bucuria pe care o aveau 

Înainte de meciul Gaz Metan Mediaş – U Cluj, 0-8. De la dreapta la stânga, rândul de sus: antrenorul Peniţă 
Moldoveanu, portarul Marcel Lăzăreanu, Câmpeanu II, Uţu Moldovan, Florin Pop, Constantin Răduţă, Berindei, 
Mureşan Iosif. De la dreapta la stânga, rândul de jos: Aurel Moş, Dobrotă Ioan, Vasile Vidican, Aurel Mureşan
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ARTICOL DE PRESĂ 
PROIECT FAMILII DE SUFLET

Asociaţia Alfa Grup în parteneriat cu Consiliul Judeţean Cluj — Direcţia Generala de 
Asistenţa Sociala și Protecţia Copilului și Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România 
deruleaza în perioada iulie 2015 – aprilie 2016 proiectul Familii de Sufl et, cod PEH 086.

Proiectul îsi propune să dezvolte o reţea prin care să îmbunataţească măsurile de 
combatere a discriminării grupurilor de copii vulnerabili la excluziune sociala și economică 
(benefi ciari sunt o sută de copii instituţionalizaţi din judeţul Cluj și copii de etnie roma din 
Comuna Dragu, judeţul Salaj).Reţeaua mediază parteneriate între autorităţi locale și 
regionale cu actori din mediul privat și societatea civilă cu scopul de a găsi și forma specialiști 
care să faciliteze accesul familiilor de sufl et la benefi ciari (copiii defavorizaţi). În acest sens 
viitoarelor familii de sufl et li se ofera instruire, fi nanţata de asemenea prin proiect, care 
să îi pregatească pentru rolul special pe care sunt hotarâţi să și-l asume.

Pentru a întelege mai bine acest proiect și ce implicaţii presupune din partea noastră a 
tuturor, vă oferim pe scurt ce înseamnă să fi i părinte de sufl et și cine sunt acești copii care 
au nevoie de implicarea noastră:

Ce însemnă să fi i un părinte de sufl et?

A.  Să fi i adult, indiferent dacă ești căsătorit sau nu, și să te implici pe termen lung în 
viaţa unui copil abandonat, fără părinţi sau cu parinţi decăzuţi din drepturi.

CUM?

-  Fiindu-i mereu aproape sub o formă sau alta: petrecând timp cu el, întâlnindu-te în 
mod constant în oraă sau primindu-l în familia ta pentru o ora sau o zi, povestind cu 
el, motivându-l ăi sprijinindu-l în ceea ce face, sustinând fi nanciar o activitate în care 
să fi e implicat (canto, pian, chitară, sport, meditaţii etc) sau răspunzând altor nevoi 
ale sale care se pot revela pe parcurs

-  Să te implici în activităti de grup (constant și pe termen lung): fotbal, hand-made, 
pictură, teatru etc.

B.  Să fi i adult, indiferent dacă ești căsătorit sau nu, și să te implici pe termen lung în 
viaţa unui copil de etnie romă dintr-o comunitate săracă (comuna Dragu, jud Sălaj)

CUM?

- Sprijinindu-l material cu mâncare, haine, jucării, încălţăminte sau servicii medicale etc.
-  Participând la activităţi de grup, încurajându-I, învăţându-l să deprindă abilităţi necesare 

unei dezvoltări normale în orice domeniu util vieţii: educaţie, sănătate, conduită, 
cultură, morală, învăţarea unei meserii etc.

Cine sunt copiii care au nevoie de un părinte de sufl et?

Fiecare copil este unic și are propriile lui reacţii la interacţiunea cu viaţa: gânduri, emoţii, 
speranţe, dorinţe, așteptări… Într-o interacţiune sănătoasă cu adulţul, copilul este ajutat 
să își descopere propriile resurse pe care să le valorifi ce pentru a crește armonios și a se 
implini ca OM.

Copiii care ne-au inspirat și cărora li se adresează (în această etapă) proiectul „Familii 
de sufl et“ sunt pe de o parte copiii institutionalizaţi de pe raza judeţului Cluj și pe de altă 
parte copiii de etnie romă din comuna Dragu, judeţul Sălaj. Fiecare copil are un reprezentant 
legal indiferent de situaţia în care se afl ă, iar acesta răspunde de siguranţa copilului.

A. Copiii institutionalizaţi (din centrele de plasament şi/sau casele de tip familial):

Sunt fete și baieti cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, , care au ajuns în instituţiile de 
ocrotire ale statului fi e pentru că părinţii lor sunt decedaţi, fi e pentru că au fost abandonaţi 
de către părinţi, ori au fost separaţi de aceștia datorită neglijenţei și/sau abuzurilor.

B.  Copiii care aparţin unei comunităţi foarte sărace de romi din comuna Dragu, judeţul 
Sălaj:

Sunt fete și băieţi cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, care locuiesc împreună cu familia, 
dar ale căror nevoi materiale atât de necesare unei dezvoltări armonioase, nu pot fi  acoperite 
de către părinţi.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Asociaţia Alfa Grup la e-mail: offi ce@
alfa-grup.com, tel: 0752934658, 0729027725, pe www.familiidesufl et.ro sau pe pagina 
de faceboook „Familii de sufl et”.

Proiect fi nanţat cu sprijinul fi nanciar al Programului RO10 — CORAI, program fi nanţat 
de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Valoarea fi nanţarii proiectului: 804.569,40 lei

la meciurile 
anii ’80?

când aveau meciuri şi cum îi tratau fanii şepcilor roşii.

dar frumoase”, şi-a adus amin-

te Lăzăreanu.

Oamenii îi salutau 
pe stradă

„În momentul în care intrai 

pe teren şi acum mă trec fi o-

rii...era extraordinar. Era o emo-

ţie copleşitoare. Nu se poate 

compara cu nimica. Te înari-

pau. Erai responsabil şi te pre-

găteai cât mai bine tocmai ca 

pe aceşti oameni să îi mulţu-

meşti şi să plece bucuroşi de 

la meci. Şi ştiu că plecau feri-

ciţi de la stadion chiar dacă 

pierdeam noi uneori. Se înghe-

suiau şi nu era o problemă. De 

multe ori nu încăpeau toţi ca-

re ar fi  vrut să intre sau se ur-

cau în plopii aceia, din care 

mai şi picau, din păcate. Tu ca 

jucător luptai şi-ţi dădeai inte-

resul, aveai ambiţie şi îţi ară-

tai ataşamentul pe care-l aveai 

faţă de culorile echipei. Îţi e-

ra jenă uneori să mergi pe stra-

dă când ştiai că se adună lu-

mea după tine. De fapt, ce re-

prezinţi? De ce eşti aşa de im-

portant să vină zeci de oameni 

după tine pe stradă? Cei pu-

ţini care mai erau pe stradă şi 

nu ştiau ce se întâmplă se ui-

tau miraţi. Era jenant puţin”, 

a precizat Marcel Lăzăreanu.

„Mergeai în oraş şi te sa-

lutai permanent cu câte cine-

va. Trebuia să ai grijă cum te 

îmbraci şi cum te comporţi 

pentru că lumea era pretenţi-

oasă vizavi de jucători. Acum 

nu ştiu dacă te întâlneşti cu 

un jucător şi-l cunoaşte cine-

va”, a completat Sorin Bagiu.

Încurajaţi şi dacă pierdeau

„Vedeai o mulţime care aş-

tepta să te vadă, să-i spui un 

cuvânt, să-i arunci o privire. 

Fanii ne încurajau când pier-

deam: «Nu-i nimic băieţi, poa-

te data viitoare!» Eu n-am au-

zit să ne înjure cineva sau să 

fi m huiduiţi. Mi-aţi zis să vă 

spun o întâmplare frumoasă 

de la U Cluj. Păi mai frumos 

de aşa şi când ai pierdut spec-

tatorul te-a respectat şi nu 

te-a huidit, ci te-a încurajat…

ce să mai vrei?”, a spus Vi-

dican.

Nu aveai loc să arunci 
un băţ

„Le arăt pozele nepoţilor 

şi îi întreb: «Ce vedeţi voi aici?» 

«Te vedem pe tine». Nu aşa, 

uitaţi-vă câţi spectatori sunt 

în tribună. Dacă nu aveai un-

de să arunci un băţ de chibrit 

în tribună atâţia spectatori 

erau. Cum să nu te simţi gro-

zav la Universitatea Cluj când 

meci de meci potcoava aia rar 

când era goală. În rest era ar-

hiplin”, a menţionat Vidican.

Apreciat de fani, 
chiar dacă a jucat la CFR

„Indiferent că m-am întors 

în Cluj fi ind la alte echipe, 

am avut şi o perioadă în ca-

re am jucat şi la CFR, supor-

terii nu m-au huiduit, blamat 

sau apostrofat”, a rememo-

rat Vidican.

Ce cântau fanii?

„De exemplu eram într-o 

perioadă când trăgeam la pro-

movare în luptă cu Baia Ma-

re şi au inventat un cântec 

frumos: «Cât e Maramureşu, 

nu-i echipă ca şi U». Era un 

repertoriu variat. Totul era 

foarte bine pus la punct”, a 

spus Sorin Bagiu.

„Au mers 2-300 de fani în 

complexul universitar studen-

ţesc în Timişoara şi au scan-

dat: «Un salut din Napoca, 

pentru Politehnica». Şi se în-

cingeau nişte discuţii şi nişte 

distracţii extraordinare. Vă pot 

spune că n-am fost lipsiţi de 

galerie. Am jucat în divizia B 

la Moldova Nouă şi şi acolo 

am avut suporteri”, a spus Vi-

dican.

Prieteni cu jucătorii 
CFR-ului

„Stăteam la aceeaşi masă 

la restaurante, eram prieteni 

cu toţii. Exista în perioada re-

spectivă şi acest schimb de 

jucători, ceea ce acum dacă 

spui cuiva i se pare de neîn-

chipuit. În relaţiile dintre ju-

cători au rămas şi acum şi 

suntem prieteni şi cu foşti ju-

cători de la CFR”, a spus So-

rin Bagiu.

Marcel Lăzăreanu este 

avocat de 37 de ani, Sorin 

Bagiu este consilier la o fi r-

mă privată iar Vasile Vidi-

can are un atelier de con-

strucţii metalice şi o reţea de 

magazine de materiale de 

construcţii şi instalaţii ter-

mice şi sanitare.

SORIN BAGIU | fost jucător „U” Cluj

 „Acesta era momentul în care luai contact cu 
freamătul, când ieșeai să vezi terenul. Lumea deja 
era în picioare. Îți dădea un fi or. Ne întorceam în 
vestiar și vorbeam între noi: «măi fraților, nu-i 
joacă, pentru că uite ce-i aici. E nenorocire». Apoi 
ieșeai la încălzire în aclamații și începeau să strige 
«haide U, haide U». Când începea jocul uitai și nu 
mai simți, dar îi auzi tot timpul“

Daniel Natea (foto), spor-

tiv al categoriei +100 kg 

a reuşit o evoluţie perfec-

tă pe tatami-ul mexican şi 

a câştigat medalia de aur 

după ce a reuşit să câştige 

toate cele 4 meciuri la 

Ippon(10 puncte).

În primul meci acesta l-a 

învins pe Jose Cuevas, din 

Mexic, pentru ca mai apoi să 

dispună de un sportiv japo-

nez, neînvins în ultimii 2 ani, 

Harasawa Hisayoshi. În semi-

fi nală Daniel Natea a câştigat 

în fata uzbecului Kokauri 

Ushangi pentru ca, în fi nală 

să se impună în faţa lui Sas-

son Or din Israel.

La competiţia Master, ulti-

ma pentru sportivul nostru 

înainte de Jocurile Olimpice, 

au fost prezenţi primii 10 spor-

tivi din lume iar victoria de 

astăzi îi asigură lui Natea pre-

zenţa în primii 8 judoka în 

clasamentul mondial de la ca-

tegoria +100 kg şi astfel o 

şansă în plus la o medalie 

olimpică.

Medalie de aur la judo

Fanii germani au reacţio-

nat pozitiv în cazul unor 

declaraţii rasiste făcute de 

un politician din partidul 

Alternativa pentru 

Germania (extremă dreap-

ta) la adresa fundaşului 

german Jerome Boateng. 

Alexander Gauland a 

declarat că „oamenii nu îl 

vor ca vecin pe Boateng”.

„Te rugăm, fi i vecinul nos-

tru!” – este mesajul scris de 

suporterii germani afi şat în 

timpul amicalului cu Slova-

cia, pierdut de nemţi cu 3-1, 

relatează digi24.ro.

Într-o discuţie cu jurnaliş-

tii de la Frankfurter Allgemei-

ne Sontagszeitung, Alexander 

Gauland a spus că „oamenii 

îl consideră un fotbalist bun, 

dar nu îl vor ca vecin pe Boa-

teng”. Politicianul a revenit ul-

terior şi a precizat că vorbea 

ipotetic despre părerile altor 

oameni, adăugând că nu a fă-

cut nicio referire la fundaşul 

german. Jurnaliştii au arătat 

însă că discuţia a fost înregis-

trată.

Asta nu i-a oprit pe supor-

terii germani să arate mesaje 

de susţinere pentru jucătorul 

care evoluează la Bayern Mun-

chen. În amicalul contra Slo-

vaciei au arătat că l-ar prefe-

ra ca vecin pe jucătorul cu ta-

tă ganez decât pe avocatul de 

75 de ani.

„Mai degrabă aş avea un 

vecin apărător central, decât 

o extremă dreapta”, a scris un 

suporter pe Twitter, mesaj ca-

re a fost preluat şi de alţi uti-

lizatori.

Oliver Bierhoff, directorul 

tehnic al naţionalei germane, 

a comentat că oamenii care 

fac asemenea declaraţii se dis-

creditează singuri.

O reacţie a venit şi de la 

UEFA. Contul de Twitter în 

limba germană a postat o fo-

tografi e cu doi copii şi mesa-

jul „Vecini la Germania-Slo-

vacia”.

Scandal rasist în Germania
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Suspendări drastice 
în urma incidentelor
Incidentele de sâmbătă, de la 
fi nalul meciului „U” Cluj- 
Olimpia Satu Mare, când 
aproape 100 de suporteri au 
pătruns pe teren pentru a cere 
socoteală jucătorilor, s-a lăsat 
cu suspendări drastice. Astfel, 
organizatorului meciului, socie-
tatea Cluj Arena, i s-a interzis 
dreptul de a mai găzdui vreun 
eveniment în următoarele șase 
luni, informează numaiu.ro.
Cel mai afectat de interdicţia 
dictată în această dimineaţă es-
te festivalul Untold, care urma 
să se desfășoare pe Cluj Arena 
în perioada 4-7 august 2016. 
Lovitura primită de festival este 
cu atât mai grea cu cât 
Federaţia Română de Fotbal 
pregătise deja gazonul pentru 
Untold încă de acum două luni, 
de la meciul România- Spania.
Câștigător al Best Major Festival 
anul trecut, când Primăria Cluj- 
Napoca a participat doar cu zece 
la sută din buget, Festivalul 
Untold s-ar putea muta în apro-
pierea Clujului, în Gruia, mai 
ales că acolo există deja un sis-
tem performant de sonorizare, 
conectat la public.

Patru români vor 
travesa Atlanticul,
Patru români vor traversa 
Atlanticul, în cea mai dură cursă 
de canotaj din lume „Talisker 
Whisky Atlantic Challenge”, pro-
gramată pentru decembrie 2017.
În barcă vor urca Andrei Roșu, 
sportiv de anduranţă, doctorul 
Vasile Oșean, fostul canotor 
Emil Curteanu, al patrulea ur-
mând să fi e selecţionat în ca-
drul unui concurs naţional.
„Este o cursă de aproximativ 
5.200 km, care va debuta la 12 
decembrie 2017. Drumul nostru 
va urma traseul La Gomera 
(Insulele Canare) până la 
Antigua (Insulele Caraibe). În a-
ceastă cursă vor pleca 30 de 
echipaje din întreaga lume”, a 
declarat Andrei Roșu.
În continuare, el a spus: „Avem 
un scop umanitar pentru expe-
diţia noastră, să strângem bani 
pentru Hospice Casa Speranţei, 
în vederea ridicării la Copăceni 
a unui centru socio-medical 
destinat copiilor”.

Ronaldo, pentru al 
patrulea an la rând 
golgheter în UCL
Cristiano Ronaldo a câștigat 
sâmbătă a treia Ligă a 
Campionilor din carieră (una cu 
Manchester United și două cu 
Real Madrid), după ce ”galacticii” 
au trecut de rivala de la Atletico 
Madrid cu 5-3, după 1-1 în tim-
pul regulamentar, pe San Siro.
Ronaldo nu a reușit să înscrie în 
fi nală, dar a transformat lovitura 
de departajare decisivă, care a 
adus titlul echipei de pe Santiago 
Bernabeu. Lusitanul a rămas cu 
16 goluri marcate în actualul se-
zon al UCL, neizbutind să își do-
boare recordul stabilit acum do-
uă sezoane, de 17 goluri într-o 
ediţie de Liga Campionilor.
De altfel, portughezul este gol-
gheterul competiţiei pentru al 
patrulea an la rând și pentru a 
cincea oară în istoria competiţi-
ei. Cristiano Ronaldo împarte 
acest titlu cu rivalul său Lionel 
Messi, amândoi fi ind golghe-
teri în câte cinci ediţii.

Pe scurt

Fostele glorii ale Universităţii Cluj au vorbit în exclusivitate pentru Monitorul de Cluj 
despre atmosfera acelor timpuri, când „nu aveai unde să arunci un băț de chibrit în tri-
bună, atâția spectatori erau”. Paginile 10– 11

Ploaia le-a dat mari bătăi 

de cap organizatorilor de 

la Roland Garros, în acest 

an. Mai multe partide au 

fost reprogramate, din 

cauza condiţiilor meteo 

nefavorabile, printre care 

şi cea între Simona Halep 

şi Samantha Stosur.

„Nu ne-ar strica un acope-

riş”, a declarat ironic, săptă-

mâna trecută, Guy Forget, di-

rectorul turneului de tenis de 

la Roland Garros, în timp ce 

meciurile continuau să fi e per-

turbate din cauza ploii.

Noul şef al Internaţionale-

lor de tenis ale Franţei, a sub-

liniat necesitatea ducerii la bun 

sfârşit a lucrărilor de extindere 

a arenei de la Roland Garros, 

pentru a se echipa arena cen-

trală cu un acoperiş şi a se „des-

congestiona” aleile în cazul in-

temperiilor, scrie digisport.ro.

Ieri, organizatorii au făcut 

haz de necaz şi au postat, pe 

contul ofi cial de Twitter al Ro-

land Garros, o „ofertă de mun-

că” pentru acoperişul de la 

Wimbledon (Wimbledon Roof, 

care, la rândul său, are cont 

ofi cial de Twitter).

„Ofertă de muncă – Roland 

Garros. 30 mai 2016 Dragă aco-

periş de la Wimbledon, ploaia 

ne-a stricat petrecerea aproape 

o săptămână, aici, la Ro-

land-Garros. Ni s-a mai întâm-

plat şi înainte, dar ploile au fost 

destul de dese în acest an. În 

consecinţă, am dori să-ţi oferim 

un contract pe o săptămână, 

pentru a te pregăti de Wimble-

don. Programul va fi  de la 12AM 

la 10PM, până duminică. De a-

semenea, mesele sunt incluse, 

şi când spunem mese ne refe-

rim la căpşuni cu frişcă în fi e-

care zi. Dacă vrei să accepţi ofer-

ta noastră, al tău Andy Murray 

te va întâmpina personal mâi-

ne, înaintea meciului din sfer-

turile de fi nală contra jucătoru-

lui nostru Richard Gasquet. Te 

rugăm să ne informezi dacă ai 

întrebări sau nelămuriri. Cu sin-

ceritate, Ploiosul şi umedul Ro-

land-Garros”, se arată în mesa-

jul postat pe contul de Twitter 

al Roland Garros. Ulterior, fran-

cezii au şters postarea.

Haz de necaz 
la Roland Garros

Organizatorii turneului de 

Mare Şlem de la Roland 

Garros au anunţat că 

toate meciurile programa-

te pentru ieri la Paris au 

fost anulate, din cauza 

ploii. Meciul Simonei 

Halep este programat să 

înceapă astăzi, la ora 

12.00.

10 meciuri din optimile de 

fi nală ale întrecerilor de sim-

plu masculin şi feminin au 

mai rămas de disputat, în con-

diţiile în care într-o zi de luni 

se puteau juca meciuri în sfer-

turile de fi nală.

Meciul începe de la 5-3 
pentru Halep

Simona Halep, favorita cu 

numărul 6 la câştigarea tur-

neului de la Roland Garros, 

va juca marţi, de la ora 12.00 

(ora României), pe terenul 1, 

al treilea ca mărime după Phi-

lippe-Chatrier şi Suzanne-Len-

glen. Românca va continua 

meciul cu australianca Sa-

mantha Stosur (locul 24 în 

clasamentul mondial), de la 

scorul de 5-3 pentru reprezen-

tanta noastră.

Pe terenurile principale de 

la Paris vor evolua astăzi prin-

cipalii favoriţi la masculin, 

Novak Djokovic şi Andy Mur-

ray, precum şi poziţiile 1 şi 

2 mondial în ierarhia femini-

nă, Serena Wiliiams. Djoko-

vic va juca împotriva spani-

olului Roberto Bautista Agut 

(cap de serie numărul 14), 

pe arena Philippe-Chatrier, 

de la ora 12.00. Murray îl va 

întâlni pe francezul Richard 

Gasquet (favorit 9), pe arena 

Philippe-Chatrier, nu mai de-

vreme de ora 15.00 (ora Ro-

mâniei).

Prognoză meteo sumbră

BBC notează că prognoza 

meteo nu este optimistă nici 

pentru astăzi la Paris, cu re-

prize dese de ploaie.

La serviciu se va afl a aus-

tralianca. Luni scorul a decurs 

astfel: Halep – Stosur 5-3. Ha-

lep – Stosur 4-3 – Simona fa-

ce break-ul. Halep – Stosur 

3-3. Halep – Stosur 2-3. Halep 

– Stosur 2-2. Halep – Stosur 

1-2, game la zero pierdut de 

Halep Halep – Stosur 1-1 Ha-

lep – Stosur 0-1. Scorul întâl-

nirilor directe dintre Halep şi 

Stosur este 4-3 pentru jucătoa-

rea noastră. Simona este ulti-

ma noastră reprezentantă pe 

tabloul feminin, după ce Irina 

Begu a fost învinsă surprinză-

tor de americanca Shelby Ro-

gers, locul 108 mondial.

Meciul Simonei Halep, amânat
Este pentru prima dată din anul 2000 când nu se va disputa nicio partidă pe arenele 
pariziene din cauza condiţiilor meteo.

Irina Begu, numărul 25 
WTA, a fost învinsă, scor 
3-6, 4-6, în optimile de fi -
nală de la Roland Garros, 
de sportiva americană 
Shelby Rogers, 23 ani și 
locul 108 WTA, care se 
afl ă la cea mai bună per-
formanţă a carierei într-un 
turneu de Mare Șlem.
Irina Begu a resimţit obo-
seala din partida cu 
Annika Beck și s-a văzut 
condusă cu 3-1 în debutul 
meciului cu Shelby Rogers, 
din optimile de fi nală de 
la Roland Garros. Sportiva 
din Statele Unite, afl ată în 
premieră în această fază a 
competiţiei într-un turneu 
de Mare Șlem, și-a păstrat 
avantajul până în fi nalul 
setului, câștigat cu 6-3.
Irina Begu a fost mai agre-
sivă în debutul manșei se-
cunde și s-a desprins la 2-0, 
însă Rogers a revenit și a 
luat patru game-uri conse-
cutive. În fi nalul actului al 
doilea, Begu a egalat la 4, 
însă și-a cedat serviciul în 
game-ul 10, iar Rogers a 
înschis meciul în favoarea 
sa, scor 6-3, 6-4, după o 
oră și 21 de minute de joc.
Pentru că a ajuns până în 
optimile de fi nală, Irina 
Begu va încasa 173.000 de 
euro și 240 de puncte WTA.

Begu e out

Meciul Simonei Halep de ieri a fost amânat pentru astăzi din cauza condiţiilor meteo

Cum era atmosfera la meciurile 
Universității Cluj în anii ’80?
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