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Iohannis respinge miniștrii propuși de Dăncilă și o trimite în Parlament pentru vot
Preşedintele Klaus Iohannis a 

anunţat joi că respinge remani-

erea cerută de premierul Viorica 

Dăncilă, spunând că o conside-

ră nepotrivită.

„Am primit o corespondenţă 

de la doamna prim-ministru. 

Doana prim-ministru îmi cere o 

remaniere guvernamentală , îmi 

solicită eliberarea din funcţie a 

unor miniştri interimari şi nu-

mirea a 6 miniştri. Această re-

maniere este una neavenită, ne-

potrivită şi o refuz clar”, a spus 

Klaus Iohannis.

Preşedintele cataloghează so-

licitarea şefului Executivului 

drept neconstituţională şi îi ce-

re premierului să meargă în Par-

lament pentru validare.

„Acum doamna prim-minis-

tru vine a treia oară cu o astfel 

de solicitare. Doamna prim-mi-

nistru vă spun acum direct şi pu-

blic: trebuie să vă prezentaţi în 

faţa Parlamentului României cu 

o solicitare de validare a Guver-

nului dumneavoastră, altfel lu-

crurile nu se pot rezolva. Aceas-

tă nouă solicitare pe care o re-

fuz vine cu o noutate. Este ne-

constituţională fi indcă între timp 

este foarte clar -anunţat şi pu-

blic şi în scris că ALDE a pără-

sit coaliţia de guvernare. Nu în-

cape nicio îndoială. Guvernul tre-

buie să meargă în faţa Parlamen-

tului. Se vede că doamna 

prim-minitru se teme”, a mai 

spus Iohannis.

Viorica Dăncilă a anunţat, 

miercuri, că va propune mem-

bri ALDE pentru portofoliile de 

miniştri vacante, respectiv Gra-

ţiela Gavrilescu la Ministerul 

Mediului, Ion Cupă la Ministe-

rul Energiei şi Ştefan-Alexandru 

Băişanu, ca ministru pentru Re-

laţia cu Parlamentul.

De asemenea, şeful Executi-

vului a declarat că trimite şi noi 

propuneri de miniştri pentru por-

tofoliul de la Ministerul Afaceri-

lor Interne, unde l-a nominalizat 

pe Dan Chirilă, la Educaţie, un-

de o propune Camelia Gavrilă şi 

pe Dan Matei ca vicepremier pe 

probleme economice.

Interimatul lui Mihai Fifor la 

MAI a expirat joi, 12 septembrie.

Ziua Muntelui la Mărişel
14 şi 15 septembrie 

comuna Mărişel
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Clujul are încă 20 de autobuze 
electrice. Pe unde vor circula

Amenzi pentru o protestatară. 
„Nu negociez drepturile noastre”

Elevii de 10 ai Clujului au fost 
premiați de Inspectoratul Școlar

CTP Cluj a pus, joi, în circulație 20 de noi autobuze 
electrice. La Cluj mai urmează să fie achiziționate 
50 de troleibuze și 24 de tramvaie.  Pagina 4

O protestatară din Cluj, Ligia Roxana Mahalean, a fost 
amendată de-a lungul timpului cu 9000 de lei 
pentru protestele pe care le-a organizat.  Pagina 5

ISJ Cluj i-a premiat, joi, cu câte 3.000 de lei, pe cei 
44 de elevi clujeni care au obţinut media 10 
la examenele de Bac şi Evaluare naţională.  Pagina 6
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www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

„Dă ceva înapoi din ceea ce primești”!

Ungureanu, apel disperat: „Fiecare leu înseamnă o viaţă”
Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, spune că Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca 
a cerut Ministerului Sănătății 8 milioane pentru transplanturi şi a primit 4,7 milioane. Pagina 3

În Cluj-Napoca se întâmplă ceva extraordinar. Este o poveste aparent simplă, dar plină de însemnătate. 
Este vorba de oameni bolnavi de cancer şi un băiat care le livrează pizza în fiecare joi. Pagina 7
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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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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

Telefoane utile

METEO

140/210C
Variabil

100/210C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

16°/22° Soare

14°/22° Variabil

12°/20° Variabil

14°/22° Înnorat

12°/23° Variabil

11°/22° Soare

  8°/21° Variabil

10°/22° Variabil
12°/19° Soare

  9°/15° Soare

11°/17° Soare

  9°/15° Soare

  8°/21° Soare

  5°/17° Soare

  7°/19° Soare

12°/18° Soare
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1848: Lupta din Dealul Spirii 
dintre pompierii conduși de 
locotenentul Pavel Zăgănescu 
și trupele otomane comanda-
te de Fuad Pașa. (13/25)

1872: A avut loc inaugurarea 
ofi cială a Gării de Nord din 
București (numită până în 
1888 Gara Târgoviștei), în 
același timp cu darea în ex-
ploatare a căii ferate Roman-
Galaţi-București-Pitești; lucră-
rile de construcţie începuseră 
în anul 1868. (13/25)

14 octombrie

1928: A fost inaugurată și sfi n-
ţită Crucea Eroilor de pe 
Caraiman, cu prilejul sărbătorii 

Înălţării Sfi ntei Cruci; lucrarea 
metalică monumentală a fost 
ridicată cu sprijinul Reginei 
Maria, între 1926-1928, în 
memoria eroilor căzuţi în tim-
pul Primului Război Mondial.

1993: A murit scriitorul Geo 
Bogza, membru titular (2 iul. 
1955) al Academiei Române. 

15 octombrie

1919: Prin decretul nr. 
4.090/12 septembrie 1919, 
semnat de regele Ferdinand I, 
s-a consfi nţit crearea ofi cială la 
Cluj, începând cu 1 octombrie 
1919, a Universităţii 
Românești. Noua instituţie aca-
demică avea în componenţă 
patru facultăţi: Drept, Medicină, 
Știinţe, Litere și Filozofi e.

140/240C
Soare
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TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

15°/25° Variabil

14°/25° Soare

12°/22° Soare

14°/24° Soare
14°/21° Variabil

12°/18° Variabil

12°/19° Variabil

12°/18° Soare
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Unde mergem în weekend?Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

ROSMERSHOLM
13-14 septembrie
19:30- Sla Mare Teatrul Maghiar 
de Stat Cluj Napoca
Nimeni nu se afl ă la adăpost de 
propriile vinovății. Ele stau piti-
te după uși, se ascund în 
cenușa din șemineu, se oglin-
desc în refl ecția chipului nostru 
în geam. Chiar și când vorbim, 
chiar și când tăcem, vina stă 
agățată de noi ca un palton ud 
de la ploaie. Și atunci cum pu-
tem să ne întâlnim cu celălalt 
fără mirosul ăsta perpetuu de 
mucegai? Încercăm să deschi-
dem ferestrele și să aerisim tot 
ce ne trage înapoi. Să spălăm 
podele, să ardem presentimen-
tele. Să strigăm și să speriem 
spiritele binevoitoare sau rău-
voitoare. Să alergăm până când 
rămânem fără sufl u și fără gân-
duri. Apoi să-l luăm în spinare, 
ca pe un sac, pe cel pe care îl 
iubim, să-l eliberăm și pe el.
Moarte tuturor lucrurilor care 
nu-i lasă pe cei doi iubiți să se 
întâlnească. Asta e Rebekka. La 
Rosmersholm, ea face ravagii. 
Pentru a se întâlni cu bărbatul 
pe care și l-a ales. Fără regre-
te... Însă nu există uitare, nici 
adăpost pentru cel hăituit de vi-
nă. În imensa casă a lui 
Dumnezeu, ce reprezintă dome-
niul Rosmersholm, ea și Rosmer 
sunt cuplul originar în vecii veci-
lor măcinați de pierderea 
inocenței. Cu iubire, însă fără 
credință, fără încredere, cei doi 
se zbat ca niște păsări care au 
văzut moartea. Mereu pe punc-
tul de a ceda. Păsări cu aripi 
rupte. Kroll este numai o joardă 
a lui Dumnezeu care încearcă să 
îi aducă înapoi, sub călcâiul pa-
tern, amintindu-le că vei putea 
mereu să fugi, dar niciodată să 
te ascunzi cu adevărat.

Expoziţia Lumea mea.
Elena Surdu Stănescu
Muzeul de Arta Cluj Napoca
Expoziţia va fi  deschisă în perioa-
da 4 – 22 septembrie 2019, de 
miercuri până duminică inclusiv, 
în intervalul orar 10:00 17:00.

Pictori contemporani
din Szentendre
16 august – 15 septembrie
Muzeul de Arta Cluj Napoca
Szentendre, oraşul pictorilor, 
este un spaţiu al creaţiei şi al 
culturii unic. Acest oraş idilic de 
pe Dunăre a reuşit să se ridice 
şi să devină un centru de crea-
ţie semnifi cativ. Acest lucru nu 
a fost un proces rapid, ci mai 
mult unul construit cu grijă pe 
parcursul mai multor decenii. 
Începuturile sale nu sunt poate 

atât de importante ca statutul 
lui contemporan, respectiv re-
cunoaşterea acestui statut pe 
scena artistică europeană. Sute 
de artişti au creat şi crează aici, 
trăiesc şi părăsesc această lu-
me, lăsând în urmă o moşteni-
re culturală care nu poate fi  ca-
talogată doar ca un succes in-
dividual, ci şi ca un succes al 
mentalului colectiv oferit de 
Szentendre.
Expoziţia de la Palatul Bánffy 
porneşte un proces al cărui scop 
se extinde de la prezentarea 
creaţiilor artistice, la ideea mo-
bilităţii artiştilor, respectiv la cu-
noaşterea spiritului oraşului în 
afara graniţelor sale.

VINERI

Movie Nights
În fi ecare vineri, de la ora 
21:30 vei râde la situaţiile co-
mice, vei empatiza cu poveştile 
dramatice şi vei trăi acţiunea fi l-
melor proiectate la „Movie 
Nights”. Poţi veni cu pernuţe şi 
pături confortabile de acasă, iar 
gustările vor fi  disponibile la 
standurile amenajate în parc, 
pentru a avea un picnic sub lu-
mina lunii şi a proiectoarelor.
Movie Nights este un eveni-
ment organizat de Iulius Mall 
Cluj, cu sprijinul Festivalului 
Internaţional de Film 
Transilvania.Participarea este 
gratuită. Programul poate su-

feri modifi cări în funcţie de con-
diţiile meteo, iar actualizările 
vor fi  comunicate pe pagina de 
Facebook Iulius Mall Cluj.

Noaptea Internaţională a 
Liliecilor, ed. 2019 Cluj-Napoca
Centrul de Cultură Urbană 
Cluj-Napoca
Timp: 16:00 – 22:00
Noaptea Liliecilor face parte 
dintr-o serie de evenimente or-
ganizate în zeci de ţări la nivel 
global, sub egida UNEP/
EUROBATS, pentru informarea 
şi sensibilizarea publicului vizavi 
de lilieci şi protecţia liliecilor.

SÂMBĂTĂ

Recital Nobuyuki Tsujii ♦ 
Festivalul Enescu la Cluj
Sâmbătă, 14 septembrie ora 
19:00 – 20:35
Auditorium Maximum
Nobuyuki Tsujii va susţine un 
recital extraordinar la Festivalul 
Enescu la Cluj-Napoca (31.08 – 
22.09.2019). Artistul este un 
tânăr pianist de origine japone-
ză, nevăzător din naştere, care 
impresionează cu fi ecare recital 
prin virtuozitatea şi sensibilita-
tea sa, ce l-au transformat 
într-un artist-reper în muzica 
clasică, la nivel mondial.
Descris de The Observer ca fi ind 
„defi niţia virtuozităţii“, pianistul 
japonez Nobuyuki Tsujii (Nobu), 
orb din naştere, a câştigat meda-

lia de aur la competiţia internaţi-
onală de pian Van Cliburn din 
2009 şi a continuat să îşi câştige 
reputaţia internaţională datorită 
pasiunii şi entuziasmului pe care 
le aducea prestaţiilor sale live. 
Nobu a apărut în concerte alături 
de orchestre din toată lumea, 
printre care Orchestra Mariinsky, 
Orchestra Philharmonia, 
Filarmonica BBC, Simfonia NHK, 
Simfonia Yomiuri Nippon, 
Simfonia Tokyo şi Filarmonica 
Japoniei, Orchestrele Simfonice 
Seattle şi Baltimore, Filarmonica 
din Munchen, Filarmonica della
Scala şi Orchestra Simfonica 
Basel sub bagheta dirijorilor 
Valery Gergiev, Vladimir 
Ashkenazy, Vladimir Spivakov, 
Juanjo Mena şi Vassily Petrenko.

DUMINICĂ

Just Push Play
Timp: 19:00 – 22:30
REACTOR de creaţie şi experiment
În 15 septembire vă așteptăm 
la o nouă întâlnire cu cei patru 
improvizatori de la Just Push 
Play! Puteţi alege ca de obicei 
între două showuri, unul de la 
19:00 și unul de la 21:00.
Totul se construieşte pe loc, fără 
regizor, fără scenariu. 
Telecomanda e în mâna publi-
cului. So… JUST PUSH PLAY! 
Improvizează :Dragoş Muscalu, 
Bogdan Bob Rădulescu, Matei 
Rotaru, Rob Pavicsits

Ziua Muntelui se va desfăşura între 14 şi 15 
septembrie la Mărişel. Evenimentul are rolul 
de a promova Munţii Apuseni, meşterii popu-
lari, cultura tradiţională, turismul, agricultura 
şi produsele culinare.
Printre organizatori se numără Consiliul 
Judeţean Cluj, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj, Primăria Mărișel, Societatea 
Cultural-Patriotică “Avram Iancu” din România 
sau Forumul Montan Cluj.
Ziua de 14 septembrie va debuta cu primirea 
invitaţilor, urmând ca de la ora 15.00 să aibă 
loc o dezbatere privind legislaţia muntelui, 
modalităţi de accesare a fondurilor, certifi care 
produse montane, defi nire punct gastronomic 
local și exemple de bune practice. Vor partici-
pa reprezentanţi din Ministerul Agriculturii, 
Direcţia Agricolă Cluj, DSVSA Cluj și fermieri.
Ziua de 15 septembrie este rezervată unei sluj-
be religioase, depuneri de coroane la monu-
mentul eroilor mărișeni și vizite la târguri și 
standuri. Între orele 14.30 și 20.00 vor avea 
loc spectacole folclorice unde vor participa, 
printre alţii, Taragotiștii din Mărișel, formaţia 
de dansuri Nepoţii Iancului, Mariana Morcan, 
Lucia Potra, Ana Maria Mariș, Andreea Mariș, 
Anicuţa Roșu, Ioana Marc, Ansamblul Folcloric 
Dor Transilvan, Fraţii Petreuș și Grupul Izvoare.

Se vor organiza puncte gastronomice (plăcinte 
pe plită cu brânză, unse cu smântână, gulaș 
din carne de porc și miel la ceaun), Târgul 
Meșterilor Populari, Târg de produse agroali-
mentare locale, punct cu oferte turistice din 
zonă și expoziţie de animale.
În timpul spectacolului folcloric se vor pre-
mia elevii din Mărișel cu rezultate foarte bu-
ne la învăţătură, cuplurile care au împlinit 
50 de ani de căsătorie și cele mai frumoase 
exemplare de animale.

Bunătăţi culinare şi voie bună în weekend. 
Clujenii sunt invitaţi la Ziua Muntelui la Mărişel

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII
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În ultima lună de vară din 

2019, preţurile solicitate 

pentru apartamentele (noi 

şi vechi) disponibile spre 

vânzare s-au majorat atât 

la nivel naţional, cât şi în 

toate centrele regionale.

Clujul, depăşit 
de Bucureşti şi Iaşi

Cu un avans general de 2,6% 

faţă de iulie, capitala se situea-

ză pe locul al doilea, după Iaşi, 

în clasamentul creşterilor de 

preţ, pretenţiile vânzătorilor bu-

cureşteni situându-se la o me-

die de 1.352 de euro pe metru 

pătrat util (în creştere de la 

1.318 euro pe metru pătrat), 

potrivit Imobiliare.ro.

Tot cu 2,6% s-au apreciat 

apartamentele din blocurile 

vechi, care pot fi  achiziţiona-

te acum cu 1.282 de euro pe 

metru pătrat, faţă de 1.250 de 

euro pe metru pătrat. Unităţi-

le locative nou-construite, în-

să, au consemnat o creştere 

de 2,3%, de la 1.375 la 1.406 

euro pe metru pătrat util.

În Iaşi a fost consemna-

tă cea mai mare creştere a 

preţului mediu solicitat pe 

metru pătrat de apartament: 

este vorba despre un avans 

de 3,6%, de la 1.037 la 1.074 

de euro pe metru pătrat util. 

Şi în acest caz, apartamen-

tele vechi s-au apreciat cel 

mai mai puţin, anume cu 

2%, de la 1.018 la 1.038 de 

euro pe metru pătrat. Lo-

cuinţele nou-construite, pe 

de altă parte, s-au scumpit 

cu 5% în ultima lună, ajun-

gând la o valoare medie de 

1.107 euro pe metru pătrat 

(faţă de 1.054 de euro pe 

metru pătrat).

Ce se întâmplă la Cluj

Apartamente le  s -au 

scumpit, per ansamblu, în 

Cluj, cu 1,6% în august 

comparativ cu luna prece-

dentă, ajungând la o va-

loare medie de listare de 

1.631 de euro pe metru pă-

trat util, de la 1.606 euro 

pe metru pătrat. Marja de 

creştere consemnată de lo-

cuinţele din blocurile vechi 

a fost, şi aici, mai redusă 

– este vorba despre un plus 

de 1,1%, de la 1.610 la 

1.627 de euro pe metru pă-

trat. În acelaşi interval, u-

nităţile locative nou-con-

struite s-au apreciat cu 

2,1%, de la 1.602 la 1.636 

de euro pe metru pătrat.

Proprietarii de apartamen-

te şi-au majorat pretenţiile 

cu 1,5% în luna august în 

Timişoara, de la 1.226 la 

1.244 de euro pe metru pă-

trat util. Locuinţele din blo-

curile vechi s-au apreciat cu 

1,2% în perioada analizată, 

de la 1.231 la 1.246 de eu-

ro pe metru pătrat util. Creş-

terea consemnată în cazul 

noilor ansambluri reziden-

ţiale s-a cifrat, însă, la 2%, 

unităţile locative din cadrul 

acestora ajungând la o va-

loare medie de 1.236 de eu-

ro pe metru pătrat (faţă de 

1.212 euro pe metru pătrat 

luna trecută).

Apartamentele în Cluj-Napoca s-au scumpit în luna august

Emanuel Ungureanu (foto)

a făcut un apel public 

către Sorina Pintea, 

Ministrul Sănătăţii, pentru 

ca Institutul Clinic de 

Urologie şi Transplant din 

Cluj-Napoca să primească 

fi nanţarea promisă

Deputatul a cerut public 

Ministrului Sănătăţii să aloce 

încă 3 milioane de lei pentru 

ca Institutul Clinic de Urolo-

gie şi Transplant din Cluj-Na-

poca să îşi poată continua ac-

tivitatea. Ungureanu a mărtu-

risit că deja mai mulţi paci-

enţi au fost amânaţi din cau-

za lipsei banilor din sistem.

„Apel public către Minis-

trul Sănătăţii, Sorina Pintea! 

Suplimentaţi bugetul progra-

mului de transplant de la In-

stitutul Clinic de Urologie şi 

Transplant Cluj-Napoca! Con-

ducerea acestei instituţii me-

dicale performează, Lucan a 

părăsit Institutul de Trans-

plant pe care l-a înglodat în 

datorii în anul 2018, jaful se 

ridica la cifre astronomice 

pentru un spital cu 75 de pa-

turi(16 pe secţia de trans-

plant). La 31 martie 2017 In-

stitutul avea după căpuşa 

Lucan datorii oficiale de 

peste 2 milioane de lei, con-

turi blocate, salarii neplă-

tite, penalităţi, amenzi de 

la ANAF. DIICOT nu a tri-

mis rechizitoriul în cazul 

Lucan către instanţă cu toa-

te că jaful a fost de milioa-

ne de euro! O ruşine naţi-

onală!”, spune Ungureanu.

Am fost la Institutul de 

Urologie şi Transplant Renal 

din Cluj-Napoca. M-aţi vă-

zut de foarte multe ori aici, 

am vorbit de jaful pe care 

l-a comis Lucan de-a lungul 

anilor, ştiţi foarte bine plân-

gerile mele la DIICOT, DNA 

cu privire la neregulile care 

au fost aici. 

Dosarele sunt în aştepta-

re, sunt în nelucrare, am re-

clamat şi acest lucru. Mă 

zbat pentru finanţare în ca-

litatea mea de deputat în 

spitale şi încerc să pun umă-

rul să se rezolve probleme-

le de finanţare. La Institu-

tul de Transplant am venit 

de atât de multe ori, a ve-

nit şi doamna ministru şi a 

început cu dreptul ceva in-

vestiţii aici. Din păcate, nu 

s-a dat niciun leu pentru bu-

getul de investiţii. 

Adică suma de aproape 

2 milioane de lei promisă 

nu a venit de la începutul 

anului de la Ministerul Să-

nătăţii, în schimb, vin adre-

se prin care Ministerul co-

munică că dacă sunt bani 

necheltuiţi ar trebui daţi î-

napoi să îi cheltuie alţii. 

Numai că Institutul de 

Transplant din Cluj şi-a fă-

cut treaba numai că nu vin 

banii de la Minister.

Ministerul Sănătăţii 
cere bani înapoi

Ungureanu susţine că In-

stitutul Clinic de Urologie şi 

Transplant din Cluj-Napoca 

primeşte adrese de la Minis-

terul Sănătăţii să returneze 

banii necheltuiţi.

„Nu mai sunt bani sufi ci-

enţi nici pentru activitatea 

de transplant. Oamenii chib-

zuiţi şi-au făcut un calcul. 

Au cerut 8 milioane de lei la 

începutul anului pentru a-

ceastă activitate şi au primit 

undeva la 4,7 milioane. Ac-

tivitatea de transplant este 

complexă. Se fac anumite 

analize, se consumă reactivi 

care sunt foarte scumpi, şi 

după evaluare sunt mai mul-

te etape care trebuie consu-

mate şi nu pot fi  parcurse 

dacă nu sunt bani. 

Apelul meu către Minis-

terul Sănătăţii este să supli-

menteze cu 3 milioane su-

ma alocată pentru Institutul 

de Transplant pe programul 

de transplant şi să aloce ce-

le 2 milioane promise pen-

tru investiţii, investiţie în a-

paratură şi echipamente nu 

s-a făcut aici la Cluj pentru 

că nu au venit banii, în 

schimb vin adrese peste adre-

să să se dea bani înapoi, când 

banii nici măcar nu au fost 

alocaţi”, mai spune deputa-

tul clujean.

„Fiecare leu 
înseamnă o viaţă”

„De ce fac acest apel pu-

blic? Am avut un dialog cu 

doamna ministru care nu m-a 

mulţumit. Este o doamnă aco-

lo la programe care o îmbro-

bodeşte pe doamna ministru 

şi care o minte spunând că 

Institutul de Transplant are 

sufi cienţi bani. Eu vă spun 

că mai are 177.000 de lei ca-

re de abia mai ajung pentru 

salarii şi pentru urgenţe. Fi-

ecare amânare poate fi  o ches-

tiune de viaţă şi de moarte. 

Mă bazez că solicitarea ofi -

cială pe care am făcut-o va 

avea sorţi de izbândă. Fieca-

re leu înseamnă o viaţă”, a 

mai spus Ungureanu.

Ungureanu, apel disperat la Ministerul Sănătăţii: 
„Fiecare leu înseamnă o viaţă”
Deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, spune că Institutul de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca 
a cerut Ministerului Sănătății 8 milioane pentru transplanturi şi a primit 4,7 milioane

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a cerut public Ministrului Sănătăţii să aloce încă 3 milioane de lei 
pentru ca Institutul Clinic de Urologie şi Transplant din Cluj-Napoca

Ungureanu nu a uitat nici de Consiliul Judeţean Cluj.

„La Institul de Transplant din Cluj datoriile sunt zero, mana-
gementul este mai performant, jaful a fost oprit, pacienţii 
sunt mulţumiţi, cu toate că condiţiile sunt încă insalubre, 
vorbim de un pod neautorizat unde se desfășoară activităţi 
medicale. Fac un apel public către Consiliul Judeţean Cluj să 
se ţină de cuvânt și să se mobilizeze pentru noul centru de 
transplant pe Victor Babeș. S-o lase mai moale cu proiectul 
de mutare pentru un nou sediu a Consiliului Judeţean și să 
se mobilizeze pentru Spitalul de Boli Psihice Borșa și pentru 
Institutul de Transplant”, a conchis deputatul.

O palmă și pentru Consiliul Județean

EMANUEL UNGUREANU | deputat clujean

„Nu există scuze pentru sincopele în buna 
funcționare a acestei activități, în mod succesiv, 
în 4 iulie, respectiv, 9 septembrie, conducerea 
Institutului a trimis solicitări exprese către 
Ministrul Sănătății pentru suplimentarea 
bugetului, fără niciun răspuns! Nu trebuie să mai 
moară cineva pentru că nu se asigură la timp 
și efi cient fi nanțarea sistemului sanitar!”.



4 administratie.monitorulcj.ro vineri – duminică, 13 – 15 septembrie 2019

PUBLICITATE

Compania germană 

Marquardt Sibiu a devenit 

în cei 13 ani de activitate 

la Sibiu unul din pilonii 

comunităţii de afaceri regi-

onale şi îşi afi rmă statutul 

de hub regional inovativ 

cu o dezvoltare accelerată, 

bazată pe investiţii de 

peste 180 milioane de euro.

Ultima mişcare pe piaţa in-

dustriilor inteligente este ex-

tinderea Centrului de Cerceta-

re şi Dezvoltare care funcţio-

nează din 2008 în cadrul com-

paniei. Centrul va angaja în 

2019 în jur de 100 software de-

veloperi; tot în jur de 100 se 

vor alătura companiei în 2020.

Odată cu această creştere, 

o parte din activităţile Cen-

trului R&D Marquardt se vor 

transfera într-o clădire de bi-

rouri afl ată în plin centrul Si-

biului. Compania Marquardt 

a căutat noi spaţii de birouri, 

care să ofere angajaţilor o at-

mosferă deosebită de lucru, 

într-o clădire care oferă o ve-

dere deosebită spre centrul is-

toric al oraşului şi o apropie-

re nemijlocită de toate atrac-

ţiile culturale şi de shopping 

ale oraşului.

Marquardt într-o privire

Cu cei 10.000 de angajaţi ca-

re lucrează în 19 locaţii, răs-

pândite în 13 ţări de pe 4 con-

tinente, Grupul Marquardt es-

te un leader global care produ-

ce soluţii de mecatronică ino-

vativă folosite în întreaga lume 

în domeniile comutatoarelor şi 

sistemelor de comutare electro-

nice şi electromecanice, nu nu-

mai pentru industria automo-

tive, dar şi pentru cea a maşi-

nilor electrice de mare putere, 

cea a aparaturii electro-casni-

ce şi, mai nou, pentru indus-

tria componentelor smart şi a 

acumulatorilor pentru bicicle-

tele electrice şi echipamente de 

e-mobilitate urbană.

Filiala de la Sibiu s-a des-

chis în anul 2006. Marquardt 

România îşi derulează activi-

tatea în 6 mari departamen-

te: Electronică, Microcomuta-

toare, Injecţie Mase Plastice, 

Vopsire & Laser, Asamblare şi 

un Centru de Cercetare & Dez-

voltare. Activitatea Marquardt 

Sibiu se bazează pe munca 

susţinută şi talentul a 2.800 

de angajaţi.

Pornită la drum cu 56 de 

angajaţi, Marquardt Sibiu a 

avut parte de un succes deo-

sebit: în anii 2010, 2011, 2012 

şi 2013 s-au consemnat extin-

deri succesive ale fabricii cu 

diverse secţii şi module, căro-

ra apoi li s-a adăugat o a do-

ua fabrică, devenită operaţi-

onală la fi nele anului 2015.

O etapă importantă în evo-

luţia Marquardt Sibiu a fost 

în ianuarie 2008, când s-a în-

fi inţat Centrul de Dezvoltare 

şi Cercetare. Acesta a impli-

cat Sibiul în activităţile de dez-

voltare şi proiectare a noilor 

tehnologii Marquardt. În pre-

zent, la Sibiu lucrează în jur 

de 220 de specialişti IT şi in-

gineri specializaţi în proiecta-

re şi dezvoltare în domeniile 

electronică, mecanică, hardwa-

re şi software.

„O iniţiativă care 
va accelera creşterea 
capacităţii noastre 
inovative”

Un studiu făcut de KPMG 

în 2018 a arătat că industria 

automotive este pilonul dez-

voltării europene şi un motor 

al inovaţiei şi dezvoltării. Con-

form studiului, primul loc în 

clasamentul european al in-

vestiţiilor în domeniul cerce-

tării şi dezvoltării este ocupat 

de industria automotive, cu 

mult înaintea industriilor far-

maceutice, biotehnologiei, avi-

aţiei şi apărării.

A devenit clar că industria 

automotive este un mediu de 

business tot mai competitiv 

şi mai dinamic, în care cerce-

tarea şi dezvoltarea sunt im-

plicate în susţinerea inovaţi-

ei şi în managementul unui 

portofoliu tot mai complex de 

produse. În acest context, com-

pania Marquardt a prevăzut 

o creştere a capacităţii Cen-

trului R&D de la Sibiu.

Dr. Harald Marquardt, CEO 

Marquardt Group, a anunţat 

în primul trimestru al acestui 

an Programul STEP (Sustai-

nable Transformation & Ex-

cellence Program), care va fi  

aplicat la nivelul tuturor ce-

lor 19 locaţii ale Marquardt 

Group. Programul STEP este 

motorul următorilor paşi în 

dezvoltarea companiei, aşa 

cum a detaliat Dr. Marquardt: 

„Planificăm să ne întărim în 

viitor pentru a ne atinge 

enormul potenţial ca experţi 

în mecatronică inovativă, 

gata să oferim soluţii holis-

tice clienţilor noştri. Vom 

continua să investim în ini-

ţiativele care vor accelera creş-

terea şi avansul capacităţilor 

noastre inovative”.

Prima etapă de extindere a 

Centrului R&D din cadrul 

Marquardt Sibiu are loc pe par-

cursul anului 2019, când vor 

fi  angajaţi în jur de 100 de in-

gineri şi informaticieni speci-

alizaţi în software develope-

ment. Creşterea va continua 

până la fi nalul anului 2022.

Birouri cu vedere 
spre Centrul Istoric

Odată cu această creştere, 

unele compartimente ale Cen-

trului R&D Marquardt îşi vor 

transfera activitatea în clădi-

re de birouri afl ată în plin cen-

trul Sibiului. Compania 

Marquardt a căutat noi spaţii 

de birouri, care să ofere an-

gajaţilor o atmosferă deosebi-

tă de lucru. Soluţia s-a dove-

dit a fi  Ramada Business Cen-

ter, o aripă a clădirii care ofe-

ră o vedere deosebită spre cen-

trul istoric al oraşului.

“Angajaţii care vor lucra aici 

vor avea parte de un mediu de 

lucru foarte plăcut şi stimula-

tiv, cu mobilier ergonomic ul-

tra-modern, cu o vedere de in-

vidiat către partea cea mai fru-

moasă a oraşului. Ei vor fi  în 

plin centrul oraşului, aproape 

de evenimentele atractive, de 

zona de cumpărături. Cam tot 

ce este interesant se afl ă în 

apropiere”, arată reprezentan-

ţii companiei.

Marquardt Sibiu va inau-

gura noile birouri din cen-

trul Sibiului în 26 septem-

brie, ocazie cu care se va 

prezenta publicului un De-

mo Car – Maşina Viitorului, 

echipată cu tehnologiile pro-

duse de Marquardt, care vor 

fi  regăsit în automobile în 

viitorul apropiat.

Centrul de Cercetare Marquardt – Hub Regional al Industriilor Inovative

Acestea sunt restul celor 

41 de autobuze electrice, 

pe care municipalitatea 

a anunţat că le va achiziţio-

na în acest an. Dintre aces-

tea, 11 au fost achiziţionate 

din fonduri elveţiene, iar 

restul de 30 au fost achiziţi-

onate prin fonduri UE.

Potrivit primarului Emil 

Boc, Clujul e în top 5 oraşe 

din Europa în ceea ce priveş-

te numărul de mijloace de tra-

sport în comun electrice pe 

cap de locuitor, alături de lo-

calităţi din Olanda, Danemar-

ca şi Germania.

De asemenea, edilul a pre-

cizat că mai urmează să fi e 

achiziţionate 50 de troleibu-

ze şi 24 de tramvaie.

„Există preocupare perman-

tă la Cluj din partea Primări-

ei şi a Companiei pentru a 

dezvolta un transport nepo-

luant. Acest transport nepo-

luant este transportul electric, 

fi e că ne referim la transpor-

tul cu tramvaiul, cu troleibu-

zul sau cu autobuzul electric. 

În acest context, în ultimii ani 

s-a pus un accent deosebit pe 

reducerea nivelului de polua-

re la nivel de operator de trans-

port, suntem cel mai mare 

operator de transport din zo-

na metropolitan. Şi în anii ur-

mători şi în perioada urmă-

toare se va continua această 

creştere a numărului de vehi-

cule cu poluare zero. În toam-

nă şi până în iarnă vor veni 

50 de troleibuze articulate noi, 

sunt în probe, în fabrică. De 

asemenea, există un contract 

cu Astra Vagoane Arad pen-

tru 24 de garniture de tram-

vaie nepoluante. Tot ce vom 

achiziţiona pe zona de auto-

buz pe motorină vor fi  achi-

ziţionate motoare cu grad re-

dus de poluare şi în general, 

aici, mă refer la Euro 6”, a de-

clarat Liviu Neag, directorul 

CTP Cluj-Napoca.

Potrivit acestuia, ţinta 

Companiei este să ajungă 

„aproape” de 100% trans-

port nepoluant.

„Din 410 mijloace de trans-

port pe care le avem la ora 

actuală în oraş, 250 sunt pe 

combustibil, iar 160 sunt to-

tal nepoluante. Procentul es-

te apropiat de 50% nepolu-

ant”, a mai adăugat Neag.

Preţul unui autobuz elec-

tric este de 600.000 de euro.

În prezent, Clujul benefi -

ciază de 11 staţii de încărca-

re lentă şi trei staţii de încăr-

care rapidă funcţionale.

Anul trecut, în luna mai, 

au sosit primele 11 autobuze 

electrice. Primăria din Cluj-Na-

poca a fost, astfel, prima din 

România care a achiziţionat 

şi a pus în circulaţie autobu-

ze electrice.

20 de noi autobuze electrice au fost 
aduse la Cluj şi au intrat în circulaţie
Compania de Transport Public Cluj-Napoca a pus în circulaţie 20 de noi autobuze electrice. 
Noile mijloace de transport în comun vor circula pe liniile 47, 44, 24, 33, 32 şi 30.

Potrivit lui Emil Boc, Clujul e în top 5 oraşe din Europa în ceea ce priveşte numărul de mijloace de trasport în comun

-capacitatea totală de transport este de 78 calatori din care: 27 
locuri pe scaune și 51 locuri în picioare
- lungimea autobuzului este de 12 m
- podea complet coborâta
- rampă pentru fotoliile rulante ale persoanelor cu dizabilităţi
- loc special amenajat în salon pentru fotoliile rulante și lando-
urile pentru copii
- înclinarea pe o parte a autobuzului în staţii
- 3 uși duble( cu câte 2 foi fi ecare), cu sistem antistrivire a călătorilor
- internet gratuit WI-FI pentru călători
- sistem de încălzire în sezonul rece
- sistem de aer condiţionat pentru sezonul cald
- sistem de iluminare interioară a salonului cu lămpi de tip LED
- afi șaje de traseu exterioare cu LED-uri
- indicator vizual interior de staţii cu LED-uri
- monitor tip LCD în interior
- anunţarea vocală a staţiilor în salon
- sistem de supraveghere video în interior și exterior
- sistem de numărare a călătorilor transportați

Caracteristicile tehnice 
ale noilor autobuze electrice:

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
 „La nivelul Uniunii Europene 400.000 de morţi anual 
dintr-o cauză conectată cu poluarea. Nu mai e o chestiune 
de moft. La Cluj am luat decizia ca pe transportul în 
comun să ducem totul pe nepoluant. Vom avea în 
continuare autobuze electrice, vom trece până în 2025 la 
transport public nepoluant. Încurajăm maşinile electrice, 
am creat staţii de încărcare, partea aceasta cu maşini cu 
hidrogen cu siguranţă va reprezenta dimensiunea 
viitorului. Noi ne-am înscris pe această linie de a 
achiziţiona printr-un program european autobuze 
electrice şi cu tehnologia cu hidrogen”. (iunie 2019)
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Mai mulţi studenţi şi anga-

jaţi ai Facultăţii de 

Medicină Veterinară din 

Cluj au fost trataţi la 

Spitalul de Boli Infecţioase 

după ce au fost diagnosti-

caţi cu febră Q, o boală care 

se ia de la animale şi nu se 

transmite de la om la om.

Deşi situaţia a fost sem-

nalată la începutul verii şi 

au fost prelevate probe în 

repetate rânduri din sălile 

facultăţii, DSP susţine că nu 

a fost identificată cauza aces-

tor cazuri.

Prima suspiciune de febră 

Q, susţine decanul facultăţii de 

Medicină Veterinară din cadrul 

USAMV Cluj, Nicodim Fiţ, a a-

părut pe 15 mai, la reprezen-

tantul studenţilor din anul VI.

Mai mult decât atât, 92 de 

angajaţi şi studenţi care au 

avut activitate în laboratare-

le facultăţii au fost testaţi. Cei 

care au avut o reacţie poziti-

vă la prezenţa anticorpilor de 

Coxiella burneti au fost tri-

mişi la un consult.

Din analizele celor de la DSP 

a rezultat faptul că probele pre-

levate de epideomiologi au fost 

pozitive, însă că ar proveni de 

la o bacterie moartă.

„În 22 iulie am fost infor-

maţi despre faptul că probele 

au fost pozitive, iar explicaţia 

DSP a fost că probele din încă-

peri prelucrate prin PCR au evi-

denţiat faptul că există ADN de 

Coxiella burnetii în ele, nu şi 

faptul că bacteria este vie, şi a-

vând în vedere că s-au făcut 

mai multe dezinfecţii exista o 

mare probabilitate ca ADN-ul 

să fi e de la bacterii moarte", se 

arată în comunicatul Facultăţii 

de Medicină Veterinară.

A trecut virusul?

În prezent, nu sunt per-

soane din Facultatea de Me-

dicină Veterinară care să 

fie bolnave.

„Pericolul apariţiei unui 

nou focar există permanent, 

mai ales la persoanele care 

lucrează cu animalele, pre-

cum există, de exemplu, şi pe-

ricolul îmbolnăvirii cu alte bo-

li mult mai grave, precum ra-

bia şi tuberculoza. Tot ca in-

formare pentru opinia publi-

că, trebuie spus că această 

boală nu se transmite direct 

de la om la om, iar noi am fă-

cut tot posibilul pentru a re-

stricţiona, chiar şi complet, 

accesul vizitatorilor în clinici, 

indiferent că aduceau anima-

le cu probleme de sănătate 

sau se afl au în grupuri de vi-

zită", a declarat Nicodim Fiţ.

13 studenţi şi cadre 
didactice internate

La Spitalul de Boli Infecţi-

oase din Cluj au fost trataţi 

13 studenţi şi angajaţi ai Uni-

versitatea de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară şi cu 

toţii au avut o evoluţie favo-

rabilă a bolii.

„Din mai până acum au 

fost 18 cazuri de febră Q ca-

re au fost înregistrate, confi r-

mate la noi, dintre care 13 au 

fost de la USAMV. (..) Boala 

se transmite de la animale la 

om, nu de la om la om. Se 

tratează cu un tratament spe-

cifi c antibiotic, pentru o anu-

mită perioadă de timp, cu eva-

luare în funcţie de patologia 

pacientului. Toate cazurile au 

fost cu evoluţie favorabilă, nu 

au fost pacienţi cu complica-

ţii sau care să dezvolte ulte-

rior ceva probleme", a decla-

rat Irina Filipescu, purtătorul 

de cuvânt al Spitalului de Bo-

li Infecţioase din Cluj.

Direcţia de Sănătate Publi-

că Cluj suştine că de la înce-

putul anului au fost 15 per-

soane la care s-a confi rmat di-

agnosticul cu febra Q.

Potrivit sursei citate, nu 

au apărut cazuri noi după 

data de 18 iunie, data la ca-

re s-a încheiat perioada ma-

ximă de incubaţie după mă-

surile luate.

Reprezentanţii DSP preci-

zează că din 2015 până în 

2019 nu au fost înregistrate 

cazuri de febră Q.

Argumentul DSP, care a ascuns focarul de tifos pulmonar 
de la USAMV Cluj: „Să nu panicăm populația”!
13 studenţi şi angajaţi ai USAMV diagnosticați cu febră QMihai Şora (foto), unul 

dintre cei mai importanţi 

fi losofi  români, a transmis 

un mesaj clar actualei 

clase politice prin inter-

mediul facebook

Mihai Şora a transmis un me-

saj dur actualei clase politice ca-

re acceptă să ia din buzunarul 

cetăţenilor pentru nevoile pro-

prii. Filosoful român l-a dat 

exemplu pe Generalul Charles 

de Gaulle, cel care în perioada 

în care s-a afl at la putere în Fran-

ţa şi-a plătit din bani proprii toa-

te facturile personale şi nu be-

nefi cia de vreun statul special.

„Bună dimineaţa, copii! Tra-

fi c de infl uenţă? Deturnare de 

fonduri? Tăinuirea bunurilor? Lu-

are de mită? Fals şi uz de fals? 

Foloase necuvenite? Pensii spe-

ciale? Există atâtea forme ale ne-

cinstei, atâtea variaţiuni ale co-

rupţiei în exercitarea funcţiei pu-

blice, încât ele par să-i fi e con-

stitutive, ca şi când ar face par-

te din chiar fi şa postului. Nimic 

mai descurajant decât o lume în 

care strâmbătatea devine normă, 

în care pandemia hoţiei dizolvă 

orice tentativă de îndreptare. Câ-

tă vreme a fost preşedinte, Ge-

neralul de Gaulle a ţinut să-şi 

plătească toate facturile perso-

nale de electricitate şi telefon, în 

micul apartament de serviciu din 

incinta palatului Élysée, unde lo-

cuia. Cei care erau invitaţi să-l 

viziteze în spaţiul privat – rude 

sau prieteni – nu erau niciodată 

serviţi cu bucate, vinuri ori alte 

delicatese din cămara şi crame-

le Instituţiei Prezidenţiale. Doam-

na Yvonne de Gaulle refuza, de 

altfel, să folosească vesela Insti-

tuţiei, pe care o considera… le-

gală doar pentru întâlnirile din 

agenda publică. În vacanţe sau 

la sfârşitul săptămânii, când se 

retrăgea în casa lui de la Colom-

bey-les-deux-Églises, Generalul 

de Gaulle îşi plătea întotdeauna 

benzina, socotind că este o că-

lătorie privată. Intervenţiile Ge-

neralului pentru ca nepoţii să nu 

benefi cieze cumva de vreun sta-

tut special în şcolile pe care le 

urmau, să nu fi e scutiţi de ser-

viciul militar ori ţinuţi pe vreun 

post căldicel, în cazul în care u-

nii funcţionari ar fi  avut aseme-

nea idei, deveniseră celebre. Pe 

propriul fi u, Philippe de Gaulle, 

comandant în regimentul de blin-

date al puşcaşilor marini şi erou 

al Eliberării în cel de-al doilea 

război mondial, Generalul a re-

fuzat să-l decoreze tocmai pen-

tru că era fi ul său. El însuşi a ră-

mas toată viaţa general de bri-

gadă, declinând cu încăpăţâna-

re orice propunere care l-ar fi  

condus spre titlul de mareşal”, 

a spus fi losoful.

Mihai Şora este de părere că 

„sunt români care visează la un 

Vlad Ţepeş”.

„În ce mă priveşte, mă gân-

desc adesea la Charles de Gaul-

le, omul acesta care – în 1940 – 

a fost condamnat la moarte de 

către marionetele unui guvern 

laş, incompetent şi criminal. P.S. 

Preşedinţi au tot fost şi vor mai 

fi , în Franţa sau la noi, din cinci 

în cinci ani. Niciunuia nu i se 

poate cere să fi e Charles de Gaul-

le: un om ca Charles de Gaulle 

se naşte o dată într-un secol. Dar 

tuturor aspiranţilor sau celor afl aţi 

deja în funcţie li se cere să fi e 

cinstiţi. Un bun început ar fi  să-şi 

plătească facturile private la elec-

tricitate şi la telefon", a scris Şo-

ra pe de Facebook.

Mihai Şora: „Sunt români 
care visează la un Vlad Ţepeş”

Organizatoare unui protest 

din 10 august de la Cluj 

a fost amendată cu 2.500 

de lei de către jandarmi, 

pentru că mitingul nu ar fi  

fost înregistrat şi a refuzat 

să plece. În total, femeia 

a luat până acum amenzi 

de 9.000 de lei.

Tânăra din Cluj a scris pe 

Facebook că a fost amendată, 

de jandarmi, cu 2.500 de lei.

„Tocmai am primit o nouă 

amendă de 2.500 de lei, pentru 

organizarea protestului şi mar-

şului din 10 august 2019 din 

Cluj. În total mi-au acordat 

amenzi în valoare de 9.000 lei”, 

a scris Ligia Roxana Mahalean.

Aceasta le-a transmis jan-

darmilor că nu îi va notifi ca 

niciodată şi nu le va cere ni-

ciodată permisiunea să ape-

re valorile şi principiile în 

care crede.

„Jandarmeria Cluj, Lă-

saţi-o baltă! Voi chiar nu vă 

învăţati minte? V-o scriu ne-

gru pe alb ca să vă intre bi-

ne în cap: Niciodată, dar ni-

ciodată, nu o să vă notifi c şi 

nu o să vă cer permisiunea 

ca să apăr valorile şi princi-

piile în care cred! Nicioda-

tă!! Indiferent câte amenzi 

îmi daţi! În calitate de clu-

jeancă şi cetăţean, eu nu am 

ce să negociez sau să discut 

cu voi drepturile noastre, pie-

ţele şi străzile mele când e 

vorba de adunări publice. Să 

fi ţi fericiţi dacă vă anunţ la 

fata locului că decid să o iau 

la stânga sau la dreapta în 

mars (şi asta din respect pen-

tru alţi participanţi la tra-

fi c)”, a scris tânăra.

Ligia Roxana Mahalean a 

transmis Jandermeriei Cluj că 

se va vedea cu jandarmii “ori 

de câte ori va fi  nevoie”.

„Nu v-am acordat până 

acum atenţie pentru că: 1. 

Nu o merităţi, 2. Mă aştep-

tăm la aşa ceva. Nu mă im-

presionaţi. Mi-am făcut teme-

le observând cum aţi tratat 

protestatarii de la Roşia Mon-

tană 3. Oricum ne luptăm în 

instanţa şi va pun acolo la 

locul vostru. Mă irită doar 

faptul că îmi ocupaţi timpul 

cu birocraţia voastră. Dar pen-

tru 10 August, merită să va 

spun că aţi devenit mai mici 

şi mai jalnici că niciodată! La 

un an de la atacarea unor ce-

tăţeni paşnici de către Jan-

darmeria Bucureşţi pentru că 

au ieşit să apere statul de 

Drept, aţi simţit nevoia să va 

solidarizati cu brutele voas-

tre de colegi şi să le legiti-

maţi acţiunile de atunci prin 

atitudinea voastră. Apropo, 

niciodată nu v-am văzut aşa 

agitaţi că la ultimul protest! 

Aţi pus ochii până şi pe co-

piii aia cu DEX-ul care stri-

gau «Jos analfabeţii!» Cică eu 

folosesc copiii în scopuri po-

litice doar pentru că le-am 

dat portavocea când au vrut 

să scandeze. De parcă eu i-am 

adus de acasă, nu au venit 

singuri pentru că au gândire 

critică şi spirit civic. Jandar-

meria Cluj, ne vedem de câ-

te ori va fi  nevoie! Deal wi-

th it!”, este mesajul tinerei.

Ligia Roxana Mahalean a 

adăugat că intenţionează că 

conteste amenda primită.

Măsurile de ordine pu-

blică la acel protest au fost 

asigurate de Gruparea Mo-

bilă de Jandarmi Cluj. Re-

prezentanţii Jandarmeriei 

Cluj au declarat că tânăra 

a fost sancţionată pentru 

„organizarea unui miting 

de protest nedeclarat şi ne-

înregistrat şi a refuzat să 

părăsească adunarea la so-

licitarea jandarmilor”.

AMENZI PE BANDĂ RULANTĂ PENTRU O PROTESTATARĂ DIN CLUJ

„Nu negociez drepturile noastre”
Ligia Roxana Mahalean a fost amendată cu 9.000 de lei pentru protestele pe care le-a organizat

Ligia Roxana Mahalean a primit până acum amenzi de 9.000 de lei

DSP a ascuns focarul de tifos pulmonar (Febra Q) de la 
USAMV pentru a nu panica populaţia, însă primii care s-au 
îmbolnăvit au fost studenţii.

Majoritatea cazurilor de febră Q s-au înregistrat la studenţi 
ai Facultăţii de Medicină Veterinară, dar și la angajaţi. 
Primul caz de febră Q a fost confi rmat la Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase din Cluj-Napoca în 14 mai, iar cel mai re-
cent în 20 august. În ciuda faptului că DSP spune că totul a 
fost sub control, primii care au contactat virusul fi ind chiar 
studenţii de la USAMV.

DSP a dat o explicaţie incredibilă când au apărut în presă 
informaţiile despre cazul de USAM: „Nu e boală periculoa-
să, dar (…) trebuie evitată și trebuie să luăm măsurile ca ea 
să nu se răspândească, dacă există un risc de diseminare”, 
a fost anunţul celor de la DSP.

Febra Q nu este nimic altceva decât un tifos pulmonar, ase-
mănător cu o gripă care se poate agrava în timp dacă nu 
este tratată corespunzător de specialist.

Explicații incredibile 
de tristă amintire comunistă



Fo
to

: 
A

le
xa

n
d

ra
 S

O
FR

O
N

I/
 M

o
n

it
o

ru
l

6 EDUCAȚIE monitorulcj.ro | vineri – duminică, 13 – 15 septembrie 2019

PUBLICITATE

www.salinaturda.eu
offi  ce@salinaturda.eu

PUBLICITATE

Universitatea Babeş-Bolyai, 

în colaborare 

cu Universitatea 

Politehnică din Bucureşti, 

organizează în perioada 

15-28 septembrie 2019, 

cea de-a 42-a ediţie 

a evenimentului „CERN 

School of Computing”.

Pe toată durata eveni-

mentului vor avea loc pes-

te 50 de ore de lectură şi 

pregătire, acestea acoperind 

teme precum: physics com-

puting, software enginee-

ring şi data technologies. 

Studenţii care vor trece exa-

menul final opţional vor 

primi o diplomă din partea 

CSC şi puncte ECTS din par-

tea Universi tăţ i i  Ba-

beş-Bolyai şi a Universită-

ţii Politehnica din Bucureşti.

„CERN School of Compu-

ting” promovează învăţarea 

avansată şi schimbul de cu-

noştinţe între tinerii oameni 

de ştiinţă şi ingineri impli-

caţi în fizica particulelor sau 

în domenii conexe.

Cea de-a 42-a ediție 
„CERN School of Computing”, la UBB

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) 

a fost inclusă în intervalul 

801-1000 la nivel mondial, 

fi ind prima dintre universi-

tăţile româneşti prezente 

în clasamentul Times 

Higher Education 2020 

(THE) al instituţiilor 

de învăţământ superior 

de la nivel mondial 

dat publicităţii în seara 

zilei de miercuri, 

11 septembrie 2019.

Doar 1.396 dintre cele apro-

ximativ 27.000-30.000 de uni-

versităţi ale lumii au fost inclu-

se în Times Higher Education 

2020/THE, unul dintre cele mai 

importante clasamente interna-

ţionale ale universităţilor.

„În ultimele trei clasamente 

THE (2018/2019/2020), UBB a 

crescut constant la cercetare (pu-

blicaţii/citări/internaţionaliza-

re) şi la relaţia cu societatea 

(transfer/venituri din industrie). 

Din păcate, am scăzut la com-

ponenta de teaching din cauza 

(1) subfi nanţării (care nu ne 

permite să avem un raport cât 

mai bun în aceste clasamente 

între numărul de profesori şi 

studenţi care doresc să studie-

ze la UBB şi un buget decent 

per personal academic pentru 

activităţi universitare), (2) a tă-

ierii locurilor la nivel de studii 

doctorale (care a vizat recent 

marile universităţi din centrele 

academice tradiţionale) şi (3) a 

politicilor publice naţionale de-

zastruoase (ex. interzicerea eva-

luatorilor externi; minimizarea 

bunelor practici internaţionale 

etc.) cu ecou internaţional, ca-

re s-au refl ectat apoi în evalua-

rea internaţională a reputaţiei 

universităţilor româneşti. Va tre-

bui să rezolvăm la nivel naţio-

nal acest dezavantaj competi-

tiv, cu miniştrii responsabili. De-

oarece componenta didactică 

este însă prima misiune a unei 

universităţi, noi am creat în pre-

mieră la UBB un Consiliu Di-

dactic, de la care aşteptăm pro-

puneri concrete cu ce am putea 

face mai mult prin forţe proprii 

(dacă şi unde se poate), în ciu-

da condiţiilor negative genera-

te prin practiciile naţionale men-

ţionate anterior”, declară pro-

rectorul UBB pentru cercetare, 

competitivitate-excelenţă şi pu-

blicaţii ştiinţifi ce, prof. univ. dr. 

Daniel David.

Clasamentul britanic Times 

Higher Education este unul din-

tre cele mai complexe şi presti-

gioase clasamente internaţio-

nale de clasifi care a universi-

tăţilor, bazându-se pe indica-

tori legaţi de actul didactic (re-

putaţie/raport nr. profesori vs. 

nr. studenţi/numărul de titluri 

de doctor raportat la alţi in-

dicatori), de cercetare (publi-

caţii/citări/internaţionaliza-

re) şi de relaţia cu societa-

tea (legătura cu economia-in-

dustria, prin transfer/veni-

turi din industrie).

UBB, din nou pe primul loc 
între universitățile românești

Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Copiii de 10 au avut şansa 

să fi e răsplătiţi 

pentru munca lor 

de către Inspectoratul 

Şcolar judeţean Cluj.

Astfel, în cursul zilei de 

joi, elevii care au obţinut 

media 10 la examenele na-

ţionale din anul şcolar 

2018-2019, atât la bacalau-

reat cât şi la evaluarea na-

ţională au fost premiaţi.

„Felicitări copiilor sau tine-

rilor, pentru că discutăm de ab-

solvenţi de clasa a VIII-a şi ab-

solvenţi de clasa a XII-a. Felici-

tări pentru rezultatele pe care 

le-au obţinut de-a lungul tim-

pului, fi indcă este evident că ei 

nu au obţinut rezultate doar la 

bac sau la evaluarea naţională. 

Ei au obţinut rezultate şi de-a 

lungul timpului, la gimnaziu 

sau la liceu. Mulţumiri profeso-

rilor care i-au pregătit, mulţu-

miri conducerilor de şcoli care 

s-au ocupat de organizarea pre-

gătirilor şi nu în ultimul rând 

mulţumiri părinţilor, fi indcă da-

că părinţii nu ar fi  fost aproape 

de copii, aproape de şcoală, nu 

ar fi  putut să ajungă la aceste 

rezultate”, a spus Valentin Cui-

bus, şeful ISJ Cluj.

34 de elevi din Cluj-Na-

poca au obţinut nota maxi-

mă în anul şcolar precedent 

la examenele fi  nale ale ci-

clului gimnazial şi liceal, 25 

elevi la Evaluarea Naţiona-

lă şi 9 elevi la Bacalaureat. 

Învăţăceii au fost premiaţi şi 

de către municipalitatea clu-

jeană în luna iulie. Pe raza 

întregului judeţ au fost 29 

de absolvenţi de clasa a VI-

II-a şi 15 absolvenţi de cla-

sa a XII-a care au promovat 

examenele cu media 10.

Clujul este pe primul loc 

în ţară în ceea ce priveşte ra-

ta de promovare la Examenul 

de Bacalaureat, cu 8 institu-

ţii de învăţământ ce au pro-

movabilitate de 100% în se-

siunea de vară din acest an.

„Mulţumiri în acelaşi timp 

deoarece Clujul este pe loc 

de frunte de 4-5 ani încoace 

de când la Bacalaureat sau 

la Evaluare este pe primul 

sau al doilea loc”, a spus in-

spectorul şef.

Absolvenţii vor fi  premiaţi 

şi săptămâna viitoare de că-

tre Consiliul Judeţean Cluj.

Elevii de 10 ai Clujului, 
premiați de ISJ
29 de absolvenți ai clasei a VIII-a și 15 absolvenți ai clasei a XII-a 
au fost răsplătiți de Inspectoratul Școlar

Valentin Cuibus a înmânat premiile elevilor de nota 10
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Un eveniment plin 

de emoţie a avut loc joi 

la Cluj-Napoca. Absolvenţii 

Facultăţii de Geografi e din 

anul 1969 s-au reunit pen-

tru întâlnirea de 50 de ani.

O sală în clădirea Facultă-

ţii de Geografi e din Cluj-Na-

poca a fost cea de-a doua ca-

să pentru 24 de sufl ete pasi-

onate de geografi e. Joi, o par-

te dintre ei s-au reîntâlnit în 

aceeaşi sală şi ascultau, atenţi, 

la fel cum o făceau în urmă 

cu mai bine de jumătate de 

veac, la o scurtă lecţie a pro-

fesorului Virgil Gârbacea. Îna-

inte de lecţie, însă, a făcut 

prezenţa. Cu tristeţe s-a ob-

servat că dintre cei 24 care au 

fost promoţia anului 1969, 

doar 12 erau prezenţi. Unii nu 

au ajuns la întâlnire fi indcă 

sunt bolnavi, alţii sunt în stră-

inătate, iar 5 dintre ei au ple-

cat. Nimeni nu spune „au mu-

rit” sau „au decedat”. Ei doar 

„au plecat”.

Amintiri care dăinuie 
peste decenii

Fiul unui reputat medic 

clujean, Virgil Gârbacea a 

urmat cursurile Liceului 

„C.D. Anghelescu”, după ab-

solvirea căruia a intrat la fa-

cultate în anul 1947, urmând 

la început concomitent cur-

surile facultăţilor de geogra-

fi e şi de chimie. În fi nal a 

optat pentru geografi e, la ab-

solvire fi ind reţinut la facul-

tate, unde a devenit în scurt 

timp conferenţiar (1954). As-

tăzi, la cei 89 de ani ai săi, 

Virgil Gârbacea este la fel de 

pedant şi elegant, cum era 

şi în tinereţe, după spusele 

foştilor săi studenţi. În ciu-

da vârstei înaintate, profeso-

rul îşi aminteşte cu drag de 

generaţia din 1969, deşi, au 

mai fost alte zeci de genera-

ţii, alte mii de studenţi. Le-a 

predat Geomorfologia şi con-

tinentul Africa.

„Mă bucur că v-am întâl-

nit, pentru că putem face un 

schimb de amintiri. Am foar-

te multe amintiri în legătu-

ră cu dumneavoastră, deşi 

am avut câteva mii de stu-

denţi. În primul rând mi-am 

amintit că Pătroc a fost ani-

versară nu de mult. Mi-am 

amintit de Soiu şi aş vrea să 

îl întreb dacă ştie să danse-

ze ca la Braga. Cu Dorina 

am studiat terasele Târnavei 

Mari şi cu foarte mulţi alţii 

am amintiri. Cu Stan am avut 

o legătură veche care a în-

ceput foarte bine şi s-a ter-

minat de asemenea foarte bi-

ne. Ana, felicitări pentru pre-

staţia de la Oradea, acolo un-

de am fost şi eu în comisie. 

De Pia aş vrea să spun că 

am avut cu ea o dezbatere 

foarte largă despre faptul că 

după amiază se scrie cu cra-

timă sau fără”, îşi aminteş-

te Virgil Gârbacea.

Din colegi, prieteni
Au fost 24 de studenţi, ca-

re au devenit între timp prie-

teni. I-a unit iubirea pentru 

geografi e şi cu toate că s-au 

răspândit în toate colţurile ţă-

rii, unii plecând chiar peste 

hotare, au reuşit să păstreze 

timp de 50 de ani acea prie-

tenie formată în studenţie, pe 

băncile Facultăţii de Geogra-

fi e. Se sună, se întâlnesc când 

şi când, pe unde mai au dru-

muri, iar respectul pentru pro-

fesorul care i-a învăţat despre 

Africa este una dintre princi-

palele legături. Unii dintre ei, 

vizibil emoţionaţi, au luat cu-

vântul, depănând amintiri.

„Eu sunt un produs al U-

niversităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj. Sunt mândră de acest 

lucru. Am rămas într-o insti-

tuţie de ştiinţă, cultură şi e-

ducaţie şi am dus mai depar-

te amprenta socio-profesiona-

lă şi umană a tuturor dască-

lilor de aici. Am fost tristă azi. 

M-am plimbat şi am cotrobă-

it, cum s-ar spune, printre 

amintirile celor cinci ani su-

perbi. Au fost anii noştri de 

aur!”, a spus Pia Pascu, una 

dintre absolvente.

Apoi, a vorbit cu tremur în 

glas Maria Patroc, care s-a că-

sătorit cu unul dintre colegii 

săi, fi ind descrişi ca fi ind „o 

pereche deosebită de absol-

venţi pe care i-a dat Clujul”, 

după cum i-a descris colegul 

lor, Mihai Soiu.

„După ce soţul meu a ple-

cat, ceea ce mi-am dorit cel 

mai mult a fost să trăiesc, să 

pot veni, să mă întâlnesc cu 

colegii mei şi în mod deose-

bit, dacă să am şansa să văd 

un dascăl la această vârstă”, 

a spus Maria.

Pentru ei, cei cinci ani de 

facultate nu au însemnat doar 

cursuri, ci o perioadă în care 

s-au format ca oameni.

„Cei 50 de ani s-au es-

tompat. Suntem iarăşi copi-

ii care au fost, alături de 

profesorul nostru şi ne gân-

dim cu atât de mult drag la 

dascălii noştri care ne-au 

fost modele să fim şi noi 

dascăli de excepţie, pentru 

că am lucrat şi la sat şi la 

oraş, unde am căutat să fie 

geografia obiectul preferat, 

unde i-am învăţat ceea ce 

ne-au învăţat profesorii noş-

tri. I-am învăţat să aibă în-

credere în noi, cum dască-

lii au avut la rândul lor în-

credere în noi”, a mărturi-

sit Silvia Căstăian.

Dintre cei 24 de absol-

venţi, toţi au ajuns să profe-

seze în domeniu. Unii au 

predat geografi a la clasele de 

generală sau de liceu, alţii 

la universitate. Unii au fost 

meteorologi, iar alţii hidro-

logi. Cert este că niciunul nu 

şi-a abandonat prima iubire, 

adică geografi a. Deşi pensi-

onari, joi au simţit că sunt 

iar nişte copii în băncile fa-

cultăţii, îndrăgostindu-se fă-

ră cale de scăpare de Cluj.

O jumătate de veac de prietenie
Generaţia care a absolvit în urmă cu 50 de ani Facultatea de Geografie din Cluj s-a reîntâlnit

O sală în clădirea Facultăţii de Geografi e din Cluj-Napoca a fost cea de-a doua casă pentru 24 de sufl ete pasionate de geografi e

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Un tânăr de doar 23 de 

ani din Cluj-Napoca duce 

pizza la Casa Filip, un loc 

de şedere pentru persoa-

nele cu cancer şi aparţi-

nătorii lor, care vin pen-

tru tratament în oraş.

Într-o lume care pare să 

funcţioneze pe repede îna-

inte, în care orgoliile par să 

fi e mai presus de orice şi 

prea puţini dintre cei care au 

noroc în viaţă privesc în jos 

spre cei cu mai puţine şan-

se, există câte un petic de 

lumină, de speranţă.

Casa Filip şi joia cu pizza

În Cluj-Napoca se întâm-

plă ceva extraordinar. Este o 

poveste aparent simplă, dar 

plină de însemnătate. Este vor-

ba de oameni bolnavi de can-

cer şi un băiat care le livrea-

ză pizza în fi ecare joi.

Timp de trei luni, Răzvan 

Paşca, ce are împreună cu ma-

ma sa o mică pizzerie, a li-

vrat pizza, în fi ecare joi, la o 

clădire afl ată la doar 500 de 

metri. Deveniseră clienţi fi -

deli, asta până într-o săptă-

mână, când, nu s-a mai făcut 

comanda.

Atunci, dorind să afl e ce 

s-a întâmplat cu clientul fi del, 

a căutat să vadă ce este Casa 

Filip, la care a livrat atâta timp 

pizza, dar despre care nu a 

ştiut exact ce e. Casa Filip ofe-

ră cazare pentru persoane ca-

re vin din alte localităţi la Cluj, 

pentru tratarea cancerului. Ca-

zarea costă 20 de lei se pot 

găzdui 12 persoane în 6 dor-

mitoare. De asemenea, Casa 

Filip are în administrare şi o 

garsonieră, la doar 2 km dis-

tanţă de Casă, unde pot fi  ca-

zate încă două persoane.

„Locuiesc la 500 de metri 

de Casa Filip şi am un mic 

spaţiu în care lucrez cu ma-

ma mea. Facem pizza şi li-

vrăm la domiciliu. Până într-o 

zi, pentru mine Casa Filip e-

ra doar o adresă de pe o stra-

dă din vecini. O comandă pe 

care o primeam în fi ecare joi. 

Nu ştiam cu ce se ocupă, erau 

nişte clienţi fi deli cu care mă 

vedeam o dată pe săptămâ-

nă. Bună ziua, bună ziua, 

v-am adus pizza, şi cam atât. 

După trei luni de comenzi săp-

tămânale n-am mai primit ni-

ciun semn. I-am sunat a do-

ua zi să văd ce s-a întâmplat. 

M-am interesat între timp ce 

e exact Casa Filip, am căutat 

pe internet. Ne-a emoţionat 

foarte tare povestea din spa-

tele proiectului. Mi-au spus 

atunci că au primit mâncare 

gătită şi din acest motiv n-au 

mai apelat la noi. De înţeles, 

la mine plăteau”, a spus 

Răzvan.

„Dă ceva înapoi 
din ceea ce priveşti”

Răzvan şi mama sa sunt 

oameni care se bucură de 

ceea ce le-a oferit viaţa şi 

au simţit nevoia să ofere ce-

va în schimb, să ajute. Fap-

tul că şi mama lui Răzvan 

are o boală care îi îngreu-

nează zilele a făcut ca totul 

să vină de la sine.

„Am discutat cu mama. 

Hai să încercăm să facem ce-

va pentru oamenii de acolo. 

Şi ea e bolnavă, nu de cancer, 

dar are o afecţiune cu care 

trebuie să trăiască toată via-

ţa şi să o ţină sub observaţie. 

Ea m-a crescut în spiritul ăs-

ta: dă ceva înapoi din ceea ce 

primeşti. Eu sunt favorizat fa-

ţă de alţii. Sunt sănătos, de 

multe ori am avut şi noroc în 

viaţă, hai să dau măcar o mi-

că parte din ceea ce primesc. 

Şi aşa ne-am hotărât ca sea-

ra de pizza să devină o tradi-

ţie la Casa Filip şi noi să fa-

cem cinste. E foarte important 

ca oamenii care vin să se tra-

teze la Cluj, de la sute de ki-

lometri de casele lor, să gă-

sească aici o comunitate, un 

sprijin. Îi ajută să rămână mo-

tivaţi şi să lupte împreună. 

Casa Filip le oferă un cămin, 

noi ne-am angajat la o mo-

destă contribuţie: cât timp o 

să fi m deschişi, o să le adu-

cem în fi ecare joi câte cutii de 

pizza au nevoie”, a mărturi-

sit tânărul.

Afacerea lor este una de 

familie, care, după spusele lui 

Răzvan, nu merge extraordi-

nar, însă se descurcă, reuşind 

să crească de la o lună la al-

ta. Tânărul a învăţat de mic 

ce înseamnă să munceşti, iar 

viaţa i-a oferit nenumărate 

şanse. Acum este rândul lui 

să facă bine.

„DĂ CEVA ÎNAPOI DIN CEEA CE PRIMEŞTI”

Răzvan Paşca, un tânăr clujean, ajută oamenii bolnavi de cancer

Răzvan Popa nu livrează doar pizza, ci si un petic de lumină și de speranță
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Luni, 9 septembrie, în prima 

zi a anului şcolar 2019-2020, 

începând cu ora 12:00, 

atât elevii de la Seminarul 

Teologic Ortodox, cât şi cei-

lalţi elevi ai şcolilor 

din Cluj-Napoca, alături 

de părinţi, reprezentanţi 

ai Inspectoratului Şcolar 

Judeţean şi profesori, 

au participat la slujba de 

Te Deum săvârşită, conform 

tradiţiei, la fi ecare început 

şi sfârşit de an şcolar, 

în Catedrala Mitropolitană 

din municipiu.

Slujba de Te Deum a fost ofi -

ciată de Înaltpreasfi nţitul Părin-

te Andrei, Arhiepiscopul şi Mi-

tropolitul Clujului, înconjurat 

de un sobor de preoţi şi diaconi. 

Răspunsurile la strană au fost 

date de Corul Seminarului Teo-

logic Ortodox, dirijat de preotul 

profesor Petru Stanciu.

După ce a rostit o rugăciu-

ne de binecuvântare pentru 

elevi şi profesori, Părintele Mi-

tropolit Andrei le-a dat celor 

prezenţi câteva îndemnuri şi 

le-a urat succes în noul an şco-

lar ce tocmai a început. Vor-

bind despre dascăli, Mitropo-

litul Andrei a amintit cuvinte-

le Sfântului Antonie cel Mare, 

care spunea: „Cel ce poate îm-

blânzi pe cei neînvăţaţi, ca să 

iubească învăţătura şi îndrep-

tarea, făcător de oameni tre-

buie să se numească”.

Apoi, adresându-se copiilor, 

Ierarhul a subliniat importan-

ţa învăţăturii şi i-a încurajat în 

a se desăvârşi, devenind pilde 

pentru ceilalţi, după îndemnul 

Sfântului Apostol Pavel din Epis-

tola întâia catre Timotei: „Ni-

meni să nu dispreţuiască tine-

reţile tale, ci fă-te pildă credin-

cioşilor cu cuvântul, cu purta-

rea, cu dragostea, cu duhul, cu 

credinţa, cu curăţia”.

La slujba de Te Deum a fost 

prezent şi prefectul judeţului Cluj, 

ing. Ioan Aurel Cherecheş, care 

şi-a manifestat bucuria începerii 

anului şcolar în biserică. „Mă 

bucur şă vin în Catedrală şi să 

văd atât de mulţi tineri, este o 

privelişte extraordinară. Mă bu-

cur să constat că şi în rândul ti-

neretului este atâta deschidere 

şi apreciere faţă de Biserica noas-

tră. Nu pot decât să fi u mândru 

de acest lucru, să vă încurajez 

să veniţi cât mai des, să fi ţi cât 

mai aproape de Dumnezeu, şi 

nu în ultimul rând, vă urez mult 

succes în noul an şcolar.”, a măr-

turisit prefectul.

De asemenea, inspectorul 

şcolar general adjunct al ISJ Cluj, 

prof. Mariana Pop, a vorbit des-

pre rolul şi importanţa Bisericii, 

a familiei şi a dascălilor în edu-

carea şi creşterea copiilor. „Prin 

botez am încredinţat fi ecare co-

pil Bisericii noastre. Primii ani 

ai educaţiei creştine aparţin fa-

miliei, unde rolul cel mai im-

portant îl au bunicii, părinţii şi 

în mod special – mama. Înce-

pând cu primii paşi făcuţi într-o 

unitate de învăţământ, copiii 

sunt daţi din nou spre pregăti-

re – cadrelor didactice -, pentru 

a le transmite cunoştinţe, pen-

tru a le dezvolta competenţe, 

iar spre pregătire în ale credin-

ţei – profesorilor de religie.”.

Slujba de Te Deum, ofi ci-

ată în Catedrala Mitropolita-

nă din Cluj-Napoca, a deve-

nit deja o tradiţie în Arhiepi-

scopia Clujului la fi ecare în-

ceput de an şcolar.

La Cluj-Napoca, noul an şcolar 2019-2020 a început în biserică. 
Elevii, părinţii si profesorii s-au rugat alături de Mitropolitul Andrei

Grigore Sâmboan

Au renunţat la un concediu 

relaxant şi au ales să mun-

cească la mănăstire. Două 

săptămâni au făcut mortar, 

au ridicat ziduri şi au pre-

gătit grinzi din fi er-beton. 

Şi toate acestea pentru a le 

crea condiţii excelente de 

trai şi de studiu unor copii 

şi tineri cu posibilităţi 

materiale reduse sau ai 

căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate.

Este povestea a 35 de volun-

tari români şi germani care, în 

perioada 19- 30 august 2019, au 

participat la o tabără de lucru, 

la Mănăstirea bistriţeană „Naş-

terea Maicii Domnului” de la 

Piatra Fântânele, din Pasul Ti-

huţa. Impresionaţi de gestul măi-

cuţelor, acela de a întreţine şi 

educa anual 30 de copii prove-

niţi din cătunele împrăştiate prin 

Munţii Bârgăului, membrii or-

ganizaţiilor de tineret din 

Württemberg, Germania, vin 

periodic într-o astfel de tabără, 

alături de tineri români, majo-

ritatea din Asociaţia Studenţilor 

Creştini Ortodocşi Români Cluj, 

iar rezultatul muncii lor se ve-

de de la o ediţie la alta.

Nu mi-aş putea închipui o 
mănăstire mai potrivită în 
care să muncim!

Pe şantier munca era pe sfâr-

şite, iar membrii echipei româ-

no-germane se pregăteau pen-

tru activităţile de seară, sociali-

zare, cântece la chitară şi discu-

ţii tematice. Majoritatea n-au cu-

nostinţe de zidărie sau n-au lu-

crat niciodată pe un şantier, ex-

plică Anina Pallmann, coordo-

natoarea grupului german, o tâ-

nără blondă şi zâmbitoare. „Eu 

am umplut cu beton golurile 

dintre cărămizi. Pentru că sunt 

şi liderul grupului, mereu sunt 

preocupată ca toţi se simtă bi-

ne şi dacă munca e potrivită 

pentru ei, pentru că majoritatea 

suntem începători, doar câţiva 

avem cunoştinţe tehnice în ce-

ea ce priveşte munca pe şanti-

er”. Supravegheaţi de muncitori, 

voluntarii au ridicat în această 

perioadă zidurile din interiorul 

casei unde vor dormi şi studia 

copiii afl aţi în grija mănăstirii. 

„La început nu era niciun zid şi 

nici cărămidă în interior. Am 

muncit foarte mult. Încă din pri-

ma zi am avut un sentiment de-

osebit, deoarece oamenii din 

grup s-au potrivit foarte bine 

unul cu altul, pasam cărămida 

din mână în mână şi e uimitor 

cum putem simţi că suntem fraţi 

şi surori, chiar şi fără să înţele-

gem uneori ce spunem”. Anina 

se afl ă în această tabără pentru 

a doua oară. A vizitat Mănăsti-

rea de la Piatra Fântânele în anul 

2014. A impresionat-o atmosfe-

ra de aici şi modul în care a in-

teracţionat cu măicuţele, aşa că 

a ales să revină. De altfel, în edi-

ţia din 2016 a taberei, aici, la 

Crucea din Pasul Tihuţa, s-a lo-

godit cu soţul ei. „Şi datorită 

faptului că aici ne-am unit des-

tinele, pentru mine şi pentru so-

ţul meu acest loc este unul cu 

totul special. Ne-am propus ca, 

în căsnicia noastră, să facem bi-

ne şi altora. Dacă logodna a avut 

loc aici, proiectul a devenit şi 

mai special, şi mai drag inimii 

noastre. Ne simţim foarte bine, 

iar maicile sunt foarte ospitali-

ere. Nici nu mi-aş putea închi-

pui o mănăstire mai potrivită în 

care să muncim!”.

30 de copii şi tineri, îngrijiţi 
de măicuţe

Mănăstirea de la Piatra Fân-

tânele a început în urmă cu 

vreo cincisprezece ani să aibă 

grijă de două fetiţe, a căror pă-

rinţi au plecat să muncească în 

străinătate. Ce le-a determinat 

să facă acest lucru? Cu siguran-

ţă dragostea faţă de oamenii 

din cătunele situate în jurul mă-

năstirii, care-şi duc traiul foar-

te greu, mai ales în lunile de 

iarnă. Apoi, greutatea cu care 

copii pot ajunge la şcoală, ne-

voiţi să parcurgă kilometri buni 

prin zăpadă şi ameninţaţi de 

animalele sălbatice. După ce 

au luat în grijă cele două feti-

ţe, solicitările au fost tot mai 

multe şi s-a ajuns ca, în pre-

zent, 30 de copii şi tineri să fi e 

îngrijiţi de măicuţe. „Unii au 

absolvit clasa a 8-a şi sunt, 

într-un fel, tot în grija mănăs-

tirii. Maicile nu doar îi îngri-

jesc; fac cu ei temele, lecţiile, 

îi pregătesc pentru şcoală. Sunt 

maici care le predau literatură, 

limba română, matematică, fi -

zică şi chimie. Deocamdată ei 

locuiesc în casa de jos, casa de 

lemn, care, mai ales iarna, es-

te foarte greu de încălzit. Aici, 

în sediul nou, condiţiile vor fi  

cu totul şi cu totul altele”, ex-

plică părintele profesor Ştefan 

Iloaie, unul dintre cei care a fa-

cilitat schimbul de experienţă 

între Biserica Evanghelică din 

Germania şi Arhiepiscopia Va-

dului, Feleacului şi Clujului. Un 

rezultat al acestui parteneriat 

este şi tabăra de voluntariat, 

lansată în anul 2003. Biserica 

Evanghelică din Württemberg, 

prin organizaţiile de tineret, or-

ganizează asemenea tabere mix-

te de lucru de aproximativ cinci-

zeci de ani; mai multe tabere 

pe an, în diferite zone, în afa-

ra Germaniei. Aici, la mănăs-

tire, este a patra ediţie.

Rugăciunea şi munca 
împreună, deschid sufl etul

Pe şantier, toate uneltele şi 

echipamentele de lucru sunt per-

fect ordonate. De altfel, toată ta-

băra se desfăşoară după un pro-

gram strict. „La ora opt, rugăciu-

nea timp de 15 minute, apoi mi-

cul dejun. La ora 9:00 începe 

munca pe şantier, cu o scurtă 

pauză de cafea. Apoi prânzul, 

iar de la ora 14:00 din nou pe 

şantier, până la ora 17:00. În fi -

ecare seară, voluntarii au parti-

cipat la diferite activităţi sau dis-

cuţii”, afl u de la părintele Iloaie, 

cel care i-a însoţit în toate aces-

te zile. „Ajungi să discuţi despre 

aspecte extrem de diverse, de la 

dimensiunea liturgică a Bisericii 

Ortodoxe, până la specifi cul ac-

tivităţilor lor sociale, care ne-au 

lipsit nouă în perioada comunis-

tă şi pe care, instituţionalizat, ei 

le au de 150 de ani. Mulţi dintre 

ei, după ce au înţeles câteva as-

pecte din Liturghie, au zis «noi 

suntem foarte săraci din punct 

de vedere liturgic». Important es-

te că atât ei cât şi ai noştri sunt 

foarte deschişi!”.

Marea reuşită a acestei tabe-

re, pe lângă ridicarea zidurilor, 

spune părintele Iloaie, este co-

muniunea care se realizează în-

tre participanţi, persoane de et-

nii, confesiuni, tradiţii şi culturi 

diferite. „Una este să cunoşti re-

alitatea celuilalt din carte şi al-

ta este să o cunoşti la faţa locu-

lui, rugându-te împreună, mun-

cind, plângând poate, şi schim-

bând impresii. Stând destul de 

mult timp unii cu ceilalţi, sufl e-

tul se deschide şi asta face ca 

această comuniune să sporeas-

că, să fi e una autentică” . Şi Ale-

xandra, coordonatoarea echipei 

de români, consideră utilă şi in-

teresantă această tabără. „Avem 

multe de învăţat de la ei din 

punctul de vedere al modului 

de lucru şi sunt convinsă că a-

ceastă colaborare ne aduce be-

nefi cii ambelor părţi. Cred că ar 

trebui să învăţăm să nu mai fi m 

egoişti, să-i ajutăm şi pe ceilalţi, 

cu puţinul pe care îl avem”.

Când îi vezi zâmbind, ştii 
de ce aşezi aceste cărămizi

Clădirea în care vor fi  adăpos-

tiţi copiii se preconizează a fi  ri-

dicată până anul viitor. „Ceea ce 

ei au zidit în 2016, practic etajul 

întâi al clădirii, este deja funcţio-

nal, nu la capacitate maximă şi 

nu toate încăperile, dar e deja 

funcţional. Întrucât mănăstirea ri-

dică şi biserica nouă de zid, cel 

mai probabil abia la anul clădi-

rea va fi  aşezată sub acoperiş, ur-

mând ca după aceea lucrările să 

continue şi să se dezvolte”, spu-

ne părintele Iloaie. Oricum, ma-

joritatea voluntarilor sunt decişi 

să vină în tabăra de lucru de la 

Piatra Fântânele până la fi nali-

zarea tuturor lucrărilor. „Îmi do-

resc să-mi petrec mult timp din 

concediu aici”, spune zâmbind 

Anina, „pentru că ştiu cât e de 

greu pentru aceşti copii să par-

curgă drumul lung spre şcoală. 

Ei au o şansă extraordinară de 

a locui aici, la mănăstire, în tim-

pul săptămânii şi nu numai. 

Cred că aceasta este motivaţia 

cea mai mare de a munci în ta-

bără, atât pentru mine, cât şi 

pentru mulţi dintre ceilalţi. I-am 

întâlnit pe unii dintre copii şi 

atunci când îi vezi zâmbind, ştii 

de ce aşezi aceste cărămizi. Une-

ori e greu să mergi mai departe, 

dar gândindu-te la viitorul lor, ştii 

de ce faci acest lucru”.

Să vă dea Dumnezeu 
sănătate, să vedeţi 
roadele muncii voastre

În timpul taberei, volunta-

rii au fost vizitaţi şi de Mitro-

politul Andrei, care i-a felicitat 

pentru ceea ce fac şi şi-a expri-

mat dorinţa ca şi alţi tineri să 

se implice în astfel de proiec-

te. „Cred că aceasta şi-ar dori 

Domnul Hristos, să fi ţi misio-

nari cu viaţă sfântă şi să ne pu-

teţi infl uenţa şi pe noi, cei mai 

vârstnici. Mă bucur că ne-am 

întâlnit în acest loc frumos, 

ocrotit de Maica Domnului. 

Pentru munca pe care o faceţi 

aici, la mănăstire, vă mulţu-

mim şi vă felicităm! Să vă dea 

Dumnezeu sănătate, ca să ve-

deţi efectiv roadele muncii voas-

tre şi aici, şi-n Germania şi pes-

te tot!”, le-a transmis Părinte-

le Mitropolit. Pe maica stareţă 

Pamfi lia Solcan am întâlnit-o 

abia la plecare. A fost toată zi-

ua la Bistriţa cu o parte dintre 

copii, pentru a le cumpăra ha-

ine şi toate cele necesare şco-

lii. Profi tăm de ploaia de vară 

care s-a abătut peste mănăsti-

re şi vorbim despre copiii găz-

duiţi aici. Nu a spus nici o da-

tă că ar fi  greu să îngrijeşti de 

30 de sufl ete, să le oferi adă-

post, hrană şi, mai mult, să le 

ţii locul părinţilor. „Sunt ascul-

tători şi învaţă unii de la alţii 

cum să se comporte şi să-şi or-

doneze lucrurile”, spune mai-

ca stareţă.

Pentru voluntarii români şi 

germani, cele două săptămâni 

au trecut mult prea repede. Era 

o situaţie, spune părintele Iloa-

ie, în care şi germanii şi româ-

nii ziceau „începem să numă-

răm zilele în care mai suntem 

împreună. Este incredibil cât de 

repede trece timpul! Am vrea 

să nu se mai oprească. Aceasta 

spune mult despre ceea ce se 

întâmplă aici, în tabără, care te 

transpune într-o altă realitate”.

Mănăstirea cu „Hramul Naş-

terea Maicii Domnului” de la 

Piatra Fântânele a fost constru-

ită, în mare parte, de cele 24 de 

măicuţe, împreună cu duhovni-

cul Gavriil Horţ. Au împletit fi e-

rul-beton cot la cot cu munci-

torii. Au făcut beton, au tras la 

lopată şi au pus cărămidă pes-

te cărămidă. Tot aşa pun cără-

midă peste cărămidă şi pentru 

viitorul celor 30 de copii de ca-

re au grijă.

În concediu pe şantierul mănăstirii
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA VICTORIA

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

La Gomera 
În urmă cu câţiva ani am urmărit 
un documentar despre „El Silbo". 
Acest limbaj fascinant, afl at pe ca-
le de dispariţie, redescoperit și fo-
losit din nou pe insula La 
Gomera, m-a inspirat și motivat 
să scriu această poveste", declară 
regizorul.
Filmul a intrat în cursa pentru no-
minalizare la Premiile Academiei 
Europene de Film („Oscarurile 
Europene") și s-a bucurat de cro-
nici favorabile, fi ind caracterizat 
drept un un fi lm noir cu accente 
comice și minunate răsturnări de 
situaţie.IndieWire numește fi lmul 
La Gomera, o variantă româneas-
că plină de culoare pentru 
Ocean's Eleven.

Program: vineri 20:00/ sâmbătă 
22:00/ duminică 20:00/ luni 
15:00 / marţi19:30 / miercuri 
22:30 

The Goldfinch: Iluzia 
Libertății
Theo Decker (Ansel Elgort), un 
adolescent de treisprezece ani din 
New York, supraviețuiește ca prin 
minune unei explozii care îi 
omoară mama într-un muzeu de 
arta și intră fără voia lui în pose-
sia unui mic tablou fascinant, pre-
feratul mamei sale...
O poveste plină de suspans, 

meșteșugită meticulos, aseme-
nea unui tablou fl amand, despre 
iubire și artă, despre pierdere și 
obsesie, despre supraviețuire și 
modelarea propriului destin, toa-
te supuse întorsăturilor imprevizi-
bile și nemiloase ale sorții.

Program: vineri 22:00 /sâmbătă 
19:30 /duminică 17:15 / luni 
21:30 / marţi 15:00 /miercuri 
17:30 

Downton Abbey
Downton Abbey este un fi lm de 
dramă britanic, scris de Julian 
Fellowes și regizat de Michael 
Engler. Este o continuare a seriei 
de televiziune cu același nume,o 
cronică a familiei aristocratice bri-
tanice Crawley și a servitorilor 
acestora la începutul secolului XX.
Din distribuţia stelară condusă de 
fenomenala Maggie Smith nu vor 
lipsi Hugh Bonneville, Jim Carter, 
Michelle Dockery, Elizabeth 
McGovern și Penelope Wilton.

Program: vineri 17:30 /sâmbătă 
17:00 /duminică 15:00 / luni 
19:00 / miercuri 15:00 / joi 
17:30

Sper să mori data 
viitoare :)
Se poate întâmpla oricui, în orice 
moment...
O dramă cu adolescenţi, cyberbul-

lying, sexting, manipulare, abuz, 
ecartul dintre realitate și online.
Eszter, o adolescentă de 16 ani, 
este îndrăgostită în secret de pro-
fesorul ei de engleză. Peter, un 
adolescent de 16 ani, este îndră-
gostit iremediabil de Eszter. Într-o 
zi profesorul anunţă că va trebui 
să plece din ţară pentru a preda 
la Londra...
Povestea tensionată a unei iubiri 
care se transformă în hărţuire on-
line, o abordare îndrăzneaţă și 
foarte actuală despre paradoxul 
comunicarii moderne, un fi lm 
greu,sincer foarte credibil, un fi lm 
fascinant dedicat atât adolescenţi-
lor, cât și părinţilor și profesorilor.

Program: vineri 15:00 / luni 
17:00 / miercuri 20:30 

Apollo 11
Realizat dintr-o "comoară" re-
cent descoperită cu fi lmări pe 
peliculă de 70 mm și peste 
11.000 de ore de înregistrări 
audio necatalogate, Apollo 11 
ne duce direct în inima celei 
mai sărbătorite misiuni a NASA 
– cea care a pus oamenii pe lu-
nă și i-a transformat pentru tot-
deauna pe Neil Armstrong și 
Buzz Aldrin în nume celebre.
Cufundaţi în perspectivele as-
tronauţilor, ale echipei din 
punctul de control al misiunii și 
al milioanelor de spectatori de 
la faţa locului, experimentăm 

intens aceste zile și ore impor-
tante din 1969, când omenirea 
a făcut un salt gigantic în viitor.
Chiar simţi că ai fost acolo! 
Uimitor!

Program: sâmbătă 15:00/ 
marţi 17:45 / joi 15:15
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APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, în 
Florești, str. Stejarului, decomandat, 
parter înalt, balcon, fi nisat, mobilat, 
parcare, zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! Infor-
maţii la tel. 0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 ca-
mere pe Calea Turzii, 79 mp 
utili, decomandat, mobilat, 
utilat, ideal pentru locuinţă în-
chiriere, investiţie. Apartamen-
tul este compus din 2 camere, 
1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 2 
balcoane, 2 spaţii de depozita-
re, loc de parcare cu CF. Pret 
119.900 Euro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informașii 
sunași la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă formată din 2 a-
partamente, o garsoniera, in-
trări separate, curte 400 mp, 
garaj, vedere la munte, în ora-
șul; Câmpeni, jud Alba. Pret 
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren Mărișel 12200 
mp.intravilan,zona de case. 
Carte funciară,curent 
electric,apa.front 90 m la dru-
mul principal. Pret 4 euro 
mp.Telefon:0752371454

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, confort, mobilat, apa-
ratură electrocasnică, C.T., bloc 

izolat termic, cart. Grigorescu, 
str. Donath nr. 18, preţ 330 eu-
ro. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0753-057929 sau 
0749-041067. (5.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, cart. Mănăștur, zona 
Piaţa Flora, decomandat, conto-
rizat, mobilat, cu C.T., foarte 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24, 24B, 
52, disponibil din 01.09.2019, 
preţul pieţei + garanţie. Rog 
oferte serioase. Informaţii la tel. 
0741-028813. (5.14)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 400 euro. Petnru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
tehnoredactării. Aștept telefoane 
la nr. 0743-492064. (1.7)

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

Angajăm

INGINER 
ELECTROMECANIC 
SAU TEHNICIAN.

Asteptăm C.V. la micro@

microcomputer.ro.

Detalii la: 0726-392686. 

(3.14)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ MONTEZ, REPAR, MODIFIC, RE-
GLEZ ORICE TERMOPAN și PLASE. 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.
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str. Republicii nr. 109, Et. 1
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GRA-

TUIT

Informaţii suplimentare la tel. 
0722-801595. (8.30)

¤ Clujean serios caut de lucru cu zi-
ua, sau execut zugrăveli în lavabil, 
plachez în polistiren, repar șpaleţi, 
vopsesc în ulei pe lemn, fi er, trag 
glet. Ofer calitate, seriozitate maxi-
mă. Cei interesaţi mă pot contacta 
la 0749-974302. (1.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (1.7)

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (1.7)

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (1.7)

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxida-
bil, pentru baie, capacitate de 
100 l, făcut la comandă. Preţuri 
foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (5.11)

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 
0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz în stare foarte bu-
nă, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (1.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă albă, cu baterie, 60 x 50 
cm, WC cu rezervor și capac, calo-
rifer 95 x 60 cm și candelabru cu 
3 braţe cu abajure sticlă opaca. 
Informaţii la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(1.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0735-176040. (1.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, am-
breaj original. Informaţii la tele-
fon 0264-437710. (1.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan RE-
HAU, cu folie pe ele, înălţime 188 
cm, lăţime 120 cm, ideal pentru 
închis balcoane, pentru ferestre, 
deshidere stânga, oscilobatant, 
preţ 600 RON. Tel. 0748-220979. 
(1.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, puţin folosite. Preţ accesibil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (3.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând seturi de oale din inox 
cu fund gros și cu termostat pe 
capac, compus din 16 piese, 
nou, preţ 700 RON și set de cu-
ţite ceramice la preţul de 150 
RON. Informaţii la tel. 
0744-479172. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând ușă metalică de la o tera-
să închisă, geamuri din lemn și 
din sticlă pe cornier. Informaţii 
suplimentare la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând uși interioare din lemn cu 
geam din sticlă. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând geamuri, uși din lemn (re-
zultate din demolări). Informaţii su-
plimentare la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (3.14)

¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie și 2 fotolii, 
abele în stare foarte bună, preţ 
negociabil. Relaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând fotoliu de o persoană, 
în stare bun, preţ negociabil. In-
formaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 
copil. Informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând canapea, pat simplu, 
dublu, dulapuri, mese, toaletă 
cu oglindă, mobilă de bucătă-
rie, birou, bibliotecă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (5.7)

¤ Vând dulap cu două uși, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând pătuţ pentru copil, din 
lemn, cu 2 sertare. Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând două birouri pentru 
calculator , dim. 70 x 130 x 86 
cm, culoare combinaţie wenge 
și stejar auriu, stare perfectă, 
preţ 250 RON/buc., și raft de 
bibliotecă cu dulap pentru acte, 
cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 uși 
în partea de jos (cu etajere in-
terioare), cu chei, dim. H â 205 
cm, L â 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 
350 RON. Cele 3 piese de mo-
bilier sunt ideale pentru agenţii 
de turism, agenţie imobiliară 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741-278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

CĂRŢI

¤ Vând cărţi. Pentru informaţii și 
detalii sunaţi la 0745-782061.

MEDITAŢII

¤ Meditaţii la matematică clase-
le VII-XI-XII, testare computeri-
zată, metoda psichopedagocică 
tehnică MNEMO, individual sau 
în grup. Contact pe adresa 
profesore.y@yahoo.com. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând scaun masaj, nou, por-
tabil. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0745-782061. (5.14)

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine, miere și polen. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0722-515094. (5.14)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

¤ Vând cizme militare cu ca-
râmb înalt din box (piele), ne-
gre, nr. 42, cu șanuri. Informa-
ţii la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând presă de struguri.Informaţii 
la telefon 0752 296 902 (10.10)

¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând ţigle la preţul de 50 bani/
buc. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (4.7)

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0735-176040.

¤ Vând cuverturi ţesute din lână, 
preţ 100 RON/buc. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
vinde la a treia licitaţie publică, în 
data de 27.09.2019, ora 11.00, bu-
nurile mobile constând din: Bandă 
W1 SXAP 5 mm, 10 bucăţi la preţul 
de 10 lei, Semeringuri Sig Col W1 
SMOT 9 mm, 200 bucăţi la preţul 
de 16 lei, Semeringuri O-rig 70 SH 
diferite dimensiuni 29253 bucăţi la 
preţul de 2430 lei, Semeringuri Si-
lenbloc – S diferite dimensiuni, 83 
bucăţi la preţul de 292 lei și Seme-
ringuri Saimerinf diferite dimensi-
uni, 8305 bucăţi la preţul de 2373 
lei, la aceste preţuri se adaugă TVA. 
Informaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 11A, 
telefon 0264.591670, interior 603 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
vinde la a doua licitaţie publică, în 
data de 26.09.2019, ora 1200, bu-
nurile mobile constând din: 1. Fe-
răstrău de format, marca Magic, la 
preţ de 16650 lei; 2. Ferăstrău de 
retezat transversal, la preţ de 9000 
lei; 3. Ferăstrău radial Omega, mo-
del PFA22N, la preţ de 24000 lei; 
4. Mașină de certat, marca AJMT, 
model DM15, la preţ de 11100 lei; 
5. Mașină de frezat marca Magic, 
model MT 6, la preţ de 11475 lei; 
6. Mașină de prelucrat 4 feţe, mar-
ca Magic, la preţ de 24000 lei; 7. 
Uscător, marca HB Group, la preţ 
de 74400 lei; 8. Circular multilamă, 
marca Lignuma, la preţ de 27825 
lei; 9. Compresor trifazic, marca 
Abac, model HP4, la preţ de 2775 
lei; 10. Container, marca Mobil, la 
preţ de 6225 lei; 11. Fierăstrău 
panglică, marca Lurem, model SAR 
400, la preţ de 7275 lei; 12. Insta-
laţie exhaustare aspirare, la preţ de 
8700 lei; 13. Mașină tâmplărie, 
marca Lurem, model C310E, la preţ 
de 17400 lei; 14. Mașină de frezat 
cu lanţ, marca Mesa, model GT 
600, la preţ de 9750 lei; 15. Mo-
tostivuitor, marca Yale, model Die-
sel, la preţ de 45150 lei; 16. Post 
trafo aerian, la preţ de 23700 lei; 
17. Tubulatură de exhaustare, la 
preţ de 8025 lei; 18. Unitate de as-
pirare 4 saci, marca Coral, la preţ 
de 6225 lei; 19. Cazan vitoplex, 
marca Viessmann, model Vitoplex, 
la preţ de 12525 lei; 20. Compre-
sor cu șurub, marca Sirio, model 
11-10-500 ES, la preţ de 11850 lei. 
La aceste preţuri se adaugă TVA. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţinu-
te la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 7, te-
lefon 0264.700574 sau accesând 
pagina de internet a ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri vânzarea prin li-
citaţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Societatea Comercială AMBIENT 
S.A., cu sediul în Sibiu str. Turda, nr. 
15, judeţul Sibiu aduce la cunoștin-
ţă pierderea certifi catului de înre-
gistrare fi scală seria A nr. 530287 
eliberat la data de 04.02.2008 de 
Direcţia Generală a Finanţelor Pu-
blice a Judeţului Cluj, pentru Socie-
tatea Ambient SA punct de lucru 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia 
nr.140. Îl declarăm nul.

¤ Pierdut Certifi catul Constatator 
al fi rmei SC Marison Fan SRL, str 
Lucernei nr 4, Cluj Napoca. Îl de-
clarăm nul.

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

Șuteu Călin-Ciprian și Denisa-Florina inițiază Pla-
nul Urbanistic de Detaliu, PUD pentru Extindere locuinţă 
modifi cări interioare şi exterioare cu amplasamentul în 
Cluj-Napoca, strada Câmpului nr. 145.

Consultarea se poate face la Primăria Cluj-Napoca, Com-
partimentul Strategii Urbane, cam 63. - Sala Mică.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro
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ANUNȚ PUBLIC

S.C. Termofi care Napoca S.A. începe pregătirile pentru 
sezonul rece 2019-2020. În acest sens, în perioada 17 
septembrie – 27 septembrie 2019 sunt programate probele 
tehnologice premergătoare furnizării agentului termic 
(umplerea instalatiilor).

Pentru realizarea acestor lucrări în condiţii de siguranţă, 
asociaţiile de proprietari și persoanele fi zice sunt rugate să 
fi nalizeze toate lucrările afl ate în derulare pe instalaţiile 
interioare și să se asigure de corecta funcţionare a acestora.

Vă stăm la dispoziţie pentru orice informaţii sau nelămuriri 
la Dispecerat 0264 503 709, program non-stop.

Vă mulţumim pentru înţelegere

S.C. Termofi care Napoca S.A.

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

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

1. localitatea Poieni, baza sportivă Poieni, comuna Poieni, 
judeţul Cluj, în suprafaţă de 57 mp, cu destinaţia ”spaţiu 
de locuit”,

1. localitatea Poieni, Complex Poieni, comuna Poieni, 
judeţul Cluj, în suprafaţă de 83 mp, cu destinaţia ”spaţiu 
comercializare”

2. localitatea Poieni, Complex Poieni, comuna Poieni, 
judeţul Cluj, în suprafaţă de 211 mp, cu destinaţia ”spaţiu 
comercializare”

Licitaţia publică va avea loc la sediul Primăriei Poieni, 
localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, judeţul Cluj, 
marţi – 1 octombrie 2019, ora 12.00.

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

Data limită de depunere a documentelor este 1 octombrie 
2019, ora 10.00

Persoană de contact: Tîrle Natalia: 0744633888.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu Ordinul MS nr. 869/2015 cu modifi cările 
și completările ulterioare

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA
scoate la concurs,

pe perioada determinată de 1 an:
-un post de medic specialist cardiologie in cadrul 

Cabinetului de Cardiologie al Ambulatoriului Integrat

Înscrierea la examen/concurs pentru postul publicat se 
face la sediul Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca, str.
Tabacarilor nr.11 Serviciul RUNOS, in termen de 10 zile 
calendaristice de la data publicarii prezentului anunt, iar 
examenul/concursul se organizează în maximum 30 de 

zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai 
devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde 
urmatoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care 
dorește să concureze;

b) copia de pe diploma de medic/biolog, și certifi cat de 
confi rmare în gradul profesional;

c) copie a certifi catului de membru al organizaţiei 
profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost 
aplicată una dintre sancţiunile prevăzute 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 sănătăţii, republicată, cu 
modifi cările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 
alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, 
înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Ordinului 
Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar 
din România;

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

f) cazierul judiciar/ declaratie pe proprie raspundere;
g) 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;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs- 150 lei.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea stabilita pentru examenul 
de medic specialist.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al ADI CARN SRL (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite) cu sediul în Alba Iulia, Str. Livezii, Nr. 37 Birou 4, 
Judeţ Alba, înregistrată la ONRC sub nr. : J1/560/2006 și 
având CUI 18726210, organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri aparţinând Adi Carn SRL:

Imobile:
Teren si fundatii constructii situate in loc Calnic, nr. FN., 

jud. Alba, constând : în teren în suprafaţă de 26372 mp şi 
construcţie nefi nalizată în suprafaţă de 3000 mp compusă 
din beton/BCA si cladire nefi nalizată constând în funaţie 
continuă din beton cu stâlpi de susţinere de beton armat în 
suprafaţă de 250 mp, CF 70099/Calnic Top.70099, CF 70395/
Calnic top Top.70395 şi CF 70171/Calnic top Top.70171

-PREŢ 508.720 lei + TVA

Licitaţia va avea loc în data de 18.09.2019, ora 11.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în următoarele date 02.10.2019 ora 
11.00, 16.10.2019 ora 11.00, 30.10.2019 ora 11.00, 
respectiv în data de 13.11.2019 ora 11.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183
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Simona Halep se va 
reuni cu Darren Cahill 
de la startul lui 2020

Simona Halep și Darren 
Cahill vor face din nou echipă 
începând cu startul noului se-
zon în tenis.
Simona Halep a anunţat prin 
intermediul reţelelor de soci-
alizare că începând cu 2020, 
australianul Darren Cahill va 
face parte din nou din echipa 
ei după un an de pauză.
„Salutare, am vești interesan-
te pentru voi. După un an de 
zile fără el în echipa mea, 
sunt fericită să anunţ că 
Darren va fi din nou alături 
de mine sezonul viitor”, a 
transmis Simona Halep.
Românca a anunţat pe nouă 
noiembrie, 2018, că nu va 
mai colabora cu Darren 
Cahill, motivul principal fiind 
anumite probleme în familie 
pe care le-a avut antrenorul 
din Australia.
Cahill a fost antrenorul ală-
turi de care Simona Halep a 
reușit să câștige titlul de 
Grand Slam de la Roland 
Garros și omul alături de care 
a ajuns pe primul loc în lu-
me. Darren a fost prezent în 
această vară alături de Halep 
la Cluj-Napoca la un turneu 
de tenis amical.

Voleibalistele 
participă la un 
turneu de pregătire 
în Ungaria

Echipa de volei feminin ”U” 
NTT DATA Cluj va participa în 
perioada 13-15 septembrie la 
un puternic turneu internaţio-
nal de pregătire în Ungaria. 
Acesta este primul turneu de 
pregătire de la reluarea an-
trenamentelor pentru ediţia 
2019-2020 a Diviziei A1. 
Turneul este organizat de că-
tre echipa Jászberény VT și 
vor participa, pe langă gazde 
și Universitatea Cluj, încă do-
uă echipe din Ungaria (MTK 
Budapest și Ujpest TE) și 
Slavia Bratislava din Slovacia.
„După o lună de pregătire fi-
zică și tehnico-tactică urmea-
ză și primul turneu de pregă-
tire. Ne propunem ca la acest 
turneu să ne omogenizăm și 
să găsim o formulă de bază 
pentru campionat, mai ales 
că avem și jucătoare noi în 
echipă. Cu siguranţă acest 
turneu va fi foarte propice 
pentru noi și ne dorim să ju-
căm bine!”, a spus antrenoa-
rea „studentelor” universita-
re, Luminiţa Trombiţaș.
Meciurile din cadrul competi-
ţiei amicale se vor desfășura 
în două săli: 
Nagyboldogasszony iskola și 
Bercsényi úti Sportcsarnok.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Universitatea Cluj a pier-

dut pe terenul celor 

de la AHCM Slobozia 

în etapa a 3-a din Liga 

Florilor, 21-18, la fi nalul 

unui nou joc dezamăgitor.

Handbalistele pregătite 

de Alin Bondar au început 

bine meciul şi conduceau 

cu 5-3 după primele 10 mi-

nute de joc. Clujencele nu 

au reuşit să păstreze un ritm 

de joc ridicat, iar până în 

minutul 21 scorul a devenit 

8-5 pentru Slobozia, în timp 

ce la pauză s-a intrat cu un 

11-8 care nu era imposibil 

de remontat pentru handba-

listele universitare.

Universitatea Cluj a în-

ceput excelent şi repriza se-

cundă, iar în minutul 41 a 

reuşit să egaleze situaţia pe 

tabela de marcaj, 13-13, da-

torită mai multor acţiuni 

excelente venite din partea 

Macarenei Gandulfo şi Flo-

rina Chintoan.

Ardelence au avut însă o 

nouă cădere, iar între minu-

tele 45 şi 55 nu au reuşit să 

marcheze niciun gol, în timp 

ce Slobozia a punctat de şa-

se ori. Gazdele conduceau cu 

20-14 cu cinci minute înainte 

de fi nal, iar soarta jocului a 

fost scrisă, deşi Universitatea 

a marcat de trei ori consecu-

tiv în ultimele minute.

Pentru Universitatea Cluj 

au marcat: Gandulfo 6 goluri, 

Ani-Senocico 4, Lazar-Puiu 

3,Cristina Boian 3, Chintoan 2

Trupa clujeană ocupă în 

acest moment penultimul 

loc în clasamentul Ligii Flo-

rilor şi este alături de Rapid 

singura echipă fără puncte 

obţinute în această stagiu-

ne. CSM Corona Braşov ră-

mâne pe primul loc în cla-

sament cu 9 puncte, fiind 

urmată de SCM Râmnicu 

Vâlcea şi CSM Bucureşti.

Handbalistele de la Universitatea Cluj 
au pierdut şi la Slobozia

Cele trei reprezentante ale 

judeţului Cluj şi-au afl at 

adversarele în 16-imile 

Cupei României după tra-

gerea la sorţi care a avut 

loc joi la Casa Fotbalului.

CFR Cluj şi Universitatea 

Cluj au avut statul de cap de 

serie la tragerea la sorţi, în 

timp ce Sănătatea Cluj a fost 

considerată în grupa outside-

rilor, alături echipe importan-

te precum Rapid, Petrolul Plo-

ieşti sau FC Botoşani.

Universitatea Cluj va avea 

parte de un meci tare în 16-imi-

le Cupei României şi se va de-

plasa la Turnu Severin pentru 

meciul cu Universitatea Cra-

iova 1948, formaţia din Liga 

a 3-a patronată de Adrian Mi-

titelu. Oltenii sunt pe primul 

loc în Seria 4 din Liga a 3-a 

şi au maximum de puncte du-

pă primele trei etape.

Formaţia antrenată de Eu-

gen Trică a trecut în turul pre-

cedent de Vediţa Coloneşti cu 

2-1 la fi nalul unui meci care a 

avut nevoie de prelungiri. Clu-

jenii vor avea de efectuat o de-

plasare de 370 de kilometri pâ-

nă la Drobeta Turnu Severin, 

acolo unde echipa olteană şi-a 

disputat meciurile de pe teren 

propriu în acest sezon.

Dan Petrescu a avut 
din nou ghinion

La fel ca şi la tragerea la 

sorţi pentru grupele Europa 

League, CFR Cluj a avut ma-

re ghinion şi în Cupa Româ-

niei. Campioana României va 

juca în 16-imile de fi nală ale 

Cupei împotriva celor de la 

FC Botoşani, cea mai tare ad-

versară din urna echipelor ca-

re nu erau capi de serie. FC 

Botoşani a început tare sezo-

nul din Liga 1 şi are 11 punc-

te după opt etape disputate.

Cele două echipe s-au în-

tâlnit în etapa a 7-a din Li-

ga 1, într-o partidă câştiga-

tă de formaţia clujeană cu 

4-1 pe stadionul din Gruia. 

Meciul dintre cele două 

echipe se va disputa de a-

ceastă dată la Botoşani, 

acolo unde trupa clujeană 

a avut probleme de-a lun-

gul anilor.

Sănătatea Cluj 
va juca împotriva 
celor de la Viitorul

Sănătatea Cluj a avut şi 

ea ghinion la tragerea la sorţi 

şi va da peste FC Viitorul, 

una dintre cele mai puterni-

ce echipe din Liga 1. „Viru-

şii” au făcut spectacol în du-

elul cu Recea din turul pre-

cedent şi s-au impus cu 3-1, 

dar cu toate astea misiunea 

va fi  una extrem de difi cilă 

în faţa celor de la Viitorul.

Jocurile din cadrul şaispre-

zecimilor Cupei României, 

ediţia 2019/2020, vor avea 

loc în perioada 24-26 septem-

brie cu începere de la ora 

16:30, cu excepţia jocurilor 

televizate, programul acesto-

ra urmând a fi  stabilit.

CFR, „U” şi Sănătatea şi-au aflat 
adversarele în Cupa României

Cupa României a sezonului 2019-2020

Rapid – Poli Iași

Concordia Chiajna – FC 
Voluntari

Turris Turnu Măgurele – 
Academica Clinceni

Flacăra Horezu – Astra

Ripensia Timișoara – Sepsi 
Sf. Gheorghe

FC Botoșani – CFR Cluj

Foresta Suceava – Gaz 
Metan Mediaș

UTA Arad – Dinamo

CS Făurei – CS Mioveni

Sănătatea Cluj – FC 
Viitorul

U Craiova 1948 – ”U” Cluj

Metalul Buzău – 
Csikszereda

CSM Reșiţa – Universitatea 
Craiova

Metaloglobus – FCSB

Chindia – Hermannstadt

Industria Galda – Petrolul

Programul complet 
al 16-imilor Cupei 
României
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