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Spitalul Medicover Cluj își deschide
porțile cu unul dintre cele mai moderne
blocuri operatorii
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Președinta Ungariei în România: de la
alergare în Parcul Central din ClujNapoca până la urcare pe un vârf de
peste 1000 de metri din județul Alba
May 21, 2022, 11:05

Nicolae Ciucă a testat conceptul
autoturismului electric realizat de un
grup de oameni de afaceri români
May 20, 2022, 03:05

Președintele Ungariei vizitează România
la doar câteva zile de la învestire
May 19, 2022, 11:05

Premierul Nicolae Ciucă, în vizită la ClujNapoca
May 19, 2022, 11:05

Hub educațional pentru copiii ucraineni
aflați la Cluj-Napoca

HC Zalău la a treia victorie consecutivă în Liga Naţională.Foto/Sportulsălăjean.ro

May 19, 2022, 04:05

Formaţia pregătită de Gheorghe Tadici a dispus sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 36 –

Un nou sezon expozițional și un concert
surpriză marchează 5 ani de Centrul de
Interes

28 de CSM Ploieşti, după ce la pauză tabela arăta 18 – 12.
Deşi a avut câteva indisponibilităţi importante în echipă formaţia zălăuană a practicat un joc
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destul de bun pe faza de atac, însă, pe faza de apărare a lăasat de dorit.
O peliculă despre drepturile femeilor
deschide TIFF 2022. Ce alte premiere mai
poți vedea la festival?

CSM Ploiești a fost pradă ușoară pentru gazde, având în vedere că și de data asta Roman și
Anghelina au fost principalele realizatoare. Zalăul, deși a ratat mult, n-a avut emoții și a trecut
în cont al patrulea succes din acest sezon.
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Conferențiar Dr. Horațiu Rotar: Mi-am
dorit întotdeauna să contribui la
progresul țării mele și să „aduc
străinătatea” la mine acasă

În Liga Naţională de handbal feminin va urma o pauză de trei săptămâni, având în vedere
acţiunea echipei naţionale, iar în etapa a VII-a, HC Zalău va întâlni, în deplasare, liderul HCM
Baia Mare.

May 18, 2022, 03:05

HC Zalău: Mihaela Mureşan, Ana-Maria Inculeţ, Adina Mureşan – Loredana Pera (2),

Care sunt filmele selectate pentru
Competiția Oficială TIFF 2022

Carmina Bădiţă (4), Florina Ciobanu (1), Andrada Pop (5), Florina Ţurcaş (1), Andrada Trif
(3), Valentina Bardac (6), Crina Pintea (2), Maria Cicic (2), Georgiana Ciuciulete (8), Bianca

May 17, 2022, 01:05

Buruian, Valeria Beşe (2) şi Ana Maria Şomoi. Manager: Gheorghe Tadici
CSM Ploieşti: Alina Ifrim, Alina Vişan – Elena Garacel, Oana Bidaşcu (2), Ionela Dinu (4),
Cătălina Preda (1), Andreea Dincu (2), Andreea Chiricuţa, Ramona Ştefan (1), Adriana
Vasilescu (1), Maria Zamfirescu (1), Mădălina Porfineanu, Raluca Anghelina (5) şi Mirela
Roman (11). Antrenor: Mircea Anton
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