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Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din acest an
Guvernul a aprobat joi prima 
rectifi care bugetară din acest 
an, a anunţat premierul Vic-
tor Ponta. Iniţial, rectifi carea 
bugetară era programată să 
fi e aprobată vineri.

Conform proiectului de recti-
fi care prezentat de Ministerul Fi-
nanţelor, Ministerele Sănătăţii, 
Apărării, Economiei, Educaţiei, 
Transporturilor, Muncii, Culturii 
şi Afacerilor Interne, inclusiv 
pentru Autoritatea Electorală Per-
manentă, vor primi bani în plus 
la rectifi carea bugetară, iar fon-
duri vor fi  tăiate printre altele de 

la Ministerul Finanţelor şi cel al 
Mediului.

Astfel, Sănătatea va primi 500 
milioane lei pentru cheltuielile afe-
rente programelor naţionale şi sis-
temului de intervenţii de urgenţă, 
Casa Naţională a Asigurărilor de 
Sănătate - 165 milioane lei, Apăra-
rea - 400 milioane lei, Economia - 
300 milioane lei din care 100 mili-
oane lei pentru schema de ajutor 
de minimis pentru întreprinderi mi-
ci şi mijlocii şi 200 milioane lei pen-
tru investiţii de retehnologizare, 
Educaţia - 150 milioane lei pentru 
plata drepturilor salariale câştigate 

prin hotărâri judecătoreşti, Trans-
porturile - 350 milioane lei în spe-
cial pentru restanţele şi subvenţii-
le CFR, Afacerile Interne şi Autori-
tatea Electorală Permanentă - 200 
milioane lei, Munca - 42 milioane 
lei, Cultura - 10 milioane lei.

Şi Ministerul Justiţiei va primi 
43 milioane pentru cheltuieli de 
personal şi fi nalizarea lucrărilor la 
unele sedii de instanţe şi parchete.

Alte 600 milioane lei vor fi  alo-
cate pentru plata arieratelor au-
torităţilor locale către furnizori, 
care la rândul lor au datorii că-
tre bugetul de stat, în cadrul unei 

operaţiuni de compensare. De la 
Ministerul Finanţelor vor fi  tăia-
te 750 milioane lei de la capito-
lul privind acţiuni generale, iar 
de la Ministerul Mediului vor fi  
tăiate 25 milioane lei.

Premierul Victor Ponta a pre-
cizat însă, joi, că Ministerul Me-
diului va primi în acelaşi timp 50 
milioane lei sub formă de credi-
te de angajament.

Veniturile estimate la bugetul 
general consolidat vor creşte cu 
1,07 miliarde lei, iar cheltuielile 
vor fi  revizuite în creştere cu 1,34 
miliarde lei.

FISC Summer Edition
Duminică, 3 august

La Palat

Instalaţia artistică – 
Călătoria Fantastică

Perioada: 25 iulie – 15 august
Aeroportul Internațional „Avram Iancu“

monitorul weekendde

Declarația săptămânii

„Încep să cred că falimentarea 
Aeroportului Internaţional Cluj 
este făcută deliberat cu scopul 

ca acesta să fie scos din 
patrimoniul Consiliului 

Judeţean”

MIHAI SEPLECAN | vicepreședinte 
al Consiliului Județean Cluj

5 mistere nerezolvateNegocieri secrete 
pe axa Berlin-Moscova De la efectul placebo la motivele 

pentru care căscăm, unele fenomene 
nu au încă o explicaţie acceptată de 
toți cercetătorii. Pagina 13

Germania pare decisă să „cedeze” 
Crimeea în schimbul gazelor rusești!  
 Pagina 8

INTERVIU Monitorul de Cluj

Desirée Halaseh: „Sunt suma drumurilor mele”
India, Africa... Pentru mulți sunt puncte foarte îndepărtate. Pentru ea, ele înseamnă „acasă”. Pagina 9

Ziua de joi va rămâne 
una de pomină pentru 

administrația 
județeană. Consilierul 
Mihai Seplecan a fost 

impus pentru a doua oară 
ca interimar în fruntea 

județului, forțând mâna 
prefectului, care, după prima tentativă, îl 

suspendase pe cale administrativă. 
Singura realizare constructivă a zilei a 

fost faptul că s-a votat, în sfârșit, 
garantarea unui credit pentru Aeroport, 

din care ar urma să fi e achitate lucrările 
de construcției a noii piste de aterizare.

Citiți mai multe în pagina 3.

Circ la Consiliul Județean
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Seri de vară clujene, 
ediţia a IV-a
Perioada: 1 – 30 august
Cluj-Napoca – ora 20:00
„Seri de Vară Clujene“ aduce şi 
anul acesta seri de jazz, blues, 
folk, pop, operă şi operetă, ofe-
rite de artişti clujeni. Noutatea 
din acest an constă în două lo-
caţii noi de spectacol.

Expoziţia „Natură Statică“
Perioada: 24 iulie – 7 septem-
brie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Lucrări din patrimoniul 
Muzeului de Artă Cluj-Napoca.

Festivalul Drumeţii Montane 
2014
Perioada: 1 – 3 august
Complexul Turistic Cheile Buţii

Back to the Wild, ediţia a II-a
Perioada: 01 – 3 august
Cheile Turzii
În acest weekend are loc la 
Cheile Turzii cea de-a doua edi-
ţie a festivalului „Back To The 
Wild“, un maraton în care DJ-ii 
vor încinge atmosfera până di-
mineaţa. Amatorii de senzaţii 
tari vor putea zbura cu para-
panta în tandem, având la dis-
poziţia şi via-ferrata, paintball şi 
airsoft, volei şi watter-war.

Tabără Internatională de 
Contact Improvisation
Perioada: 29 iulie – 03 august
Comuna Măguri-Răcătău, 
judeţul Cluj

Expoziţie „Rememorând 
Marele Război 1914 – 2014“
Perioada: 27 iunie – 30 sep-
tembrie
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei

Tabără etnografi că 
de vară 2014
Perioada: 1 iulie – 29 august
Parcul Etnografi c Naţional 
Romulus Vuia
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei organizează a 
14-a ediţie a Taberei 
Etnografi ce de Vară, destinată 
copiilor cu vârsta între 6 – 16 
ani. În Secţia în aer liber a 
Muzeului, în spaţii special ame-
najate, se vor desfăşura atelie-
rele pentru copii: pictură de 
icoane pe sticlă, modelaj în lut, 
confecţionare de accesorii din 
mărgele. Activităţile au loc zil-
nic, de la ora 10 la ora 14, prin 
rotaţie (câte o activitate pe zi).

Expoziţie Radu Maier. 
Retrospectivă
Perioada: 4 iulie – 3 august
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Vernisaj Art Bending
 – The coming
Perioada: 24 iulie – 07 august
Diverta Hubertus – Cluj

Preselecţia Artiştilor Ascunşi
Perioada: 28 iulie – 28 august
Compania de teatru, acrobaţie 
şi jonglerie „Famous“ din Cluj 
Napoca organizează preselcţie 
pentru noi membri.

Instalaţia artistică – Călătoria 
Fantastică
Perioada: 25 iulie – 15 august
Aeroportul Internaţional 
„Avram Iancu” Cluj-Napoca
Institutul Francez Cluj-Napoca, 
Aeroportul Internaţional Avram 
Iancu Cluj, Clubul francofon de 
afaceri din Cluj şi Wizz Air s-au 
asociat pentru a prezenta insta-
laţia artistică a Axeniei Roşca, 
tânără artistă a Universităţii de 
Artă şi Design. „Călătoria 

Fantastică“ este o instalaţie sce-
nografi că surprinzătoare care 
combină elemente textile şi ele-
mente metalice cu lumini şi su-
net, creând o poartă spre o lu-
me în care plecările şi sosirile se 
confundă. Călătorii parcurg 
acest labirint inspirat de forme-
le macro şi microscopice ale cor-
pului uman care îi transpune în-
tr-un univers oniric.

Cluj Guided Tours – tururi 
ghidate în Cluj-Napoca
Perioada: 1 mai – 
31 octombrie
Piaţa Unirii Cluj
„Cluj Guided Tours“ este format 
dintr-un grup de ghizi voluntari 
care le oferă clujenilor şansa de 
a cunoaşte mai îndeaproape 
„Oraşul Comoară“ al 
Transilvaniei. Pentru tururi în 
limba engleză au loc întâlniri în 

fi -

ecare zi în Piaţa Unirii, de la ora 
11:00 şi de la ora 18:00. Pentru 
ghidaje în limba română prin 
oras, punctul de plecare este tot 
Piaţa Unirii, în fi ecare sâmbătă 
de la ora 18:00 şi în fi ecare du-
minică de la ora 11:00.

DUMINICĂ

Revând Market
Expo Transilvania – ora 8:00

Ziua Porţilor Deschise la 
Sarmizegetusa romană
Cetatea Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa – ora 10:00

FISC Summer Edition
La Palat – ora 19:00
Festivalul International de 
Stand up Comedy îi va aduce 
pe scenă pe Tibi Neuronu şi 
Cristi Priza, dar şi pe Radu 
Pietreanu de la Vacanţa Mare.

DUMINICĂ

Ziua Porţilor Deschise la Sarmizegetusa romană
Cetatea Ulpia Traiana Sarmizegetusa – ora 10:00
Duminică, 3 august, între orele 10.00-16.00, are loc Ziua Porţilor Deschise în Colonia Dacica 
Sarmizegetusa (Sarmizegetusa romană). Evenimentul se doreşte o reeditare a succesului de anul 
trecut când au participat peste 5.000 de vizitatori ai obiectivelor arheologice cuprinse în perime-
trul fostei capitale a Daciei romane, acţiunea dovedindu-se un adevărat succes.
Scopul principal al acestei acţiuni rămâne promovarea în rândul turiştilor şi nu numai, a monu-
mentelor antice afl ate în zonă precum şi a activităţilor de cercetare arheologică desfăşurate în 
acest sit istoric. Manifestarea va cuprinde o serie de activităţi specifi ce în care vor fi  implicaţi mem-
brii colectivului ştiinţifi c al şantierului arheologic şi Asociaţia Terra Dacica Aeterna. Printre activităţi-
le programate se numără şi reconstituirea unei lupte între daci şi romani în amfi teatrul roman, 
prezentare de artilerie antică, precum şi o serie de ateliere: ţesut, olărie, prelucrarea lemnului, 
pielărie, metaloplastie, gastronomie antică.
Evenimentul este realizat în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

1 august

1498: Cristofor Columb devi-
ne primul european care vizi-
tează Venezuela.

1714: Dimitrie Cantemir (fo-
to) a devenit primul român, 
membru al unui înalt for ști-
inţifi c internaţional 
(Academia din Berlin).

1834: A intrat în vigoare 
Legea de Abolire a Sclaviei 
din 1833, prin care se abolea 
sclavia în întregul Imperiul 
Britanic.

1977: Greva generală a mi-
nerilor din Valea Jiului. 
30.000 de mineri au blocat 
exploatările și au cerut să dis-
cute numai cu Nicolae 
Ceaușescu (1 – 3 august).

2 august

1776: Se semnează 
Declaraţia de independenţă a 
Statelor Unite ale Americii.

1934: Președintele Germaniei 
Paul von Hindenburg moare 
la Neudeck, Adolf Hitler își 
asumă titlul de Führer și 
Cancelar al Germaniei.

1940: Stalin semnează un 
decret abuziv (fără niciun fel 
de consultare a locuitorilor 
regiunii) de crearea a 
Republicii Sovietice Socialiste 
Moldovenească pe o parte 
din pământul românesc ocu-
pat cu forţa de Armata Roșie.

3 august

1601: Trupele lui Mihai 
Viteazul și cele ale lui 
Gheorghe Basta obţin în bă-
tălia de la Guruslău victoria 
împotriva celor transilvănene 
conduse de Sigismund 
Báthory.

1914: România: Consiliul de 
Coroană din 3 august (stil 
nou) desfășurat la Castelul 
Peleș, la iniţiativa regelui 
Carol I, dezbate problema in-
trării României în Primul 
Război Mondial. S-a votat cu 
o majoritate zdrobitoare în 
favoarea neutralităţii.
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Liberalul Mihai Seplecan 

i-a acuzat joi, înaintea 

şedinţei de Consiliu 

Judeţean, pe foştii parte-

neri de guvernare că vor 

să privatizeze Aeroportul 

Internaţional Cluj, mai 

exact „să-l fure“.

„Care ar fi  miza pentru ca-

re îşi permit să-i sfi deze pe 

cei un milion de pasageri ca-

re, anual, păşesc pe această 

poartă a judeţului, pentru ce 

s-ar lepăda cu atâta uşurinţă 

de anii de investiţii făcute din 

banii contribuabilului clu-

jean?", s-a întrebat Seplecan. 

Tot el a venit şi cu răspunsul: 

„Nu există decât un răspuns: 

interesul, altul decât cel al clu-

jenilor. Încep să cred că fali-

mentarea Aeroportului Inter-

naţional Cluj este făcută de-

liberat cu scopul ca acesta să 

fi e scos din patrimoniul Con-

siliului Judeţean Cluj şi dat 

pe trei lulele, trei surcele, vreu-

nui om de afaceri apropiat de 

interesele fi nanciare ale PSD", 

a precizat Seplecan.

După acuzele liberalului, a 

venit şi reacţia social demo-

craţilor, care l-au atacat dur pe 

acesta. Astfel, consilierii PSD 

i-au transmis lui Seplecan să 

se uite mai întâi în propria 

„ogradă“: „înainte de a se eri-

ja într-un lup moralist, dornic 

de afi rmare şi emiţător de mo-

ralitate, Seplecan ar trebui să-şi 

rezolve propriile găuri gri, atât 

din perspectiva profesională 

cât şi educaţională“.

Aceştia au constatat toto-

dată cu interes că „lupul mo-

ralist“, Mihai Seplecan admi-

te realitatea, recunoscând su-

portul PSD şi al actualului Exe-

cutiv pentru infrastructura din 

Transilvania, implicit Aeropor-

tul Internaţional „Avram Ian-

cu” Cluj. PSD local susţine că 

„activitatea domnului Seple-

can la (...) Hidroserv Cluj, în 

calitate de director de dezvol-

tare din iulie 2013 până la 1 

februarie 2014 a fost presăra-

tă de abateri disciplinare. Da-

torită absenţelor şi neimplică-

rii în activitatea societăţii a fost 

cercetat de către comisia de 

cercetare disciplinară, aceasta 

constatând în cazul domnului 

Seplecan mai multe abateri 

disciplinare, „nerespectarea în 

mod repetat şi fără aprobare a 

programului de lucru” şi „ pă-

răsirea unităţii în timpul ore-

lor de program fără ordin de 

serviciu, aprobarea şefului ie-

rarhic sau sarcini de muncă 

precise”.

Cum se spurcă 
politicienii ?

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

La fel ca şi luna trecută, 

Ioan Oleleu, vicepreşedin-

tele Consiliului Judeţean a 

fost revocat din funcţie, 

iar Mihai Seplecan a fost 

numit preşedinte interi-

mar. După aproximativ 

două ore de discuţii şi 

sesiuni de votare, în 

cadrul şedinţei de Consiliu 

Judeţean de joi, a avut loc 

schimbarea conducerii 

forului judeţean.

Scenariul de luna trecută 

când Ioan Oleleu, vicepreşe-

dintele Consiliului Judeţean 

a fost revocat din funcţie, iar 

Mihai Seplecan a fost numit 

preşedinte interimar al foru-

lui judeţean s-a repetat în şe-

dinţa de ieri. Pentru a doua 

oară în ultima lună, vicepre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Ioan Oleleu a fost revo-

cat din funcţie.

După ce luna trecută, Ioan 

Oleleu a fost revocat din func-

ţia de vicepreşedinte al Consi-

liului Judeţean Cluj, decizia fi -

ind atacată în contencios ad-

ministrativ, în şedinţa de joi, 

31 iulie, a fost votată, pentru 

a doua oară, revocarea din 

funcţie a lui Oleleu. Astfel, din 

31 de consilieri prezenţi, au 

participat doar 21 la vot. Con-

silierii PSD şi UDMR au ieşit 

din sala de şedinţe şi nu au 

dorit să îşi exprime votul. “Noi, 

cei de la PSD nu participăm la 

vot pentru că proiectul a fost 

deja votat o dată. Ca să nu fi e 

discuţii legate de abuz în ser-

viciu şi alte probleme legale, 

nu vom participa la vot şi ne 

vom retrage din sală”, a decla-

rat Remus Lăpuşan, consilier 

judeţean PSD.

Din 21 de voturi exprima-

te, au fost valabile 20 şi unul 

a fost nul. Din totalul de 20 

de voturi valabile, 19 au fost 

pentru revocarea din funcţie 

a lui Ioan Oleleu şi unul a fost 

împotriva revocării.

După revocarea lui Ioan 

Oleleu, a fost propus în func-

ţia de vicepreşedinte, PNL-is-

tul Mihai Seplecan.

În urma voturilor exprima-

te, Mihai Seplecan a fost ales 

noul vicepreşedinte al Consi-

liului Judeţean Cluj cu 19 vo-

turi pentru, unul împotrivă şi 

o observaţie, cu un total de 

21 de voturi. După desemna-

rea acestuia ca vicepreşedin-

te a urmat propunerea pentru 

preşedinte interimar de Con-

siliu Judeţean, funcţie deţinu-

tă până acum de Vakar Istvan, 

după ce Horea Uioreanu a fost 

arestat.

Mihai Seplecan şi-a văzut 

astfel visul îndeplinit, acela 

de a ajunge şef al Consiliului 

Judeţean. În ultima perioadă, 

consilierul PNL s-a implicat 

în problemele administrative 

ale judeţului, exprimându-şi 

dorinţa să facă curăţenie în 

forul judeţean şi regiile sub-

ordonate.

Este a doua oară când Se-

plecan ajunge preşedinte de 

Consiliu Judeţean. Luna tre-

cută a fost ales pe acelaşi 

model ca şi ieri, dar a pier-

dut funcţia după ce prefec-

tul judeţului Cluj, Gheorghe 

Vuşcan a atacat decizia. Exis-

tă riscul ca scenariul de lu-

na trecută să se repete şi de 

data aceasta. Consilierii PSD 

sunt convinşi că prefectul 

va ataca şi de data aceasta 

decizia.

Circ la Consiliul Județean. 
Seplecan și-a îndeplinit visul

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Conducerea Consiliului 

Judeţean a aprobat garan-

tarea unui credit de 50 

milioane lei pentru achi-

tarea lucrărilor la noua 

pistă, aceasta fi ind condi-

ţia care justifi că auditul 

care va fi  realizat de 

comisia de specialitate.

Proiectul de hotărâre pri-

vind realizarea unei expertize 

contabile audit cu privire la 

obiectivul de investiţii ,,Pistă 

3.500 m etapa I şi suprafeţe de 

mişcare aferente” au stârnit 

discuţii îndelungate în rândul 

consilierilor judeţeni. Auditul 

a fost solicitat pentru susţine-

rea unui credit de 50 milioane 

lei pentru achitarea lucrărilor 

la pista Aeroportului.

În cadrul discuţiilor care au 

durat mai bine de o oră şi ju-

mătate a fost propus un amen-

dament referitor la înfi inţarea 

unei comisii de specialitate din 

cadrul Consiliului Judeţean şi 

Aeroportului care să realizeze 

expertiza contabilă de audit şi 

nu angajarea unei fi rme de 

specialitate aşa cum era pre-

văzut în proiectul de hotărâ-

re. Amendamentul a fost pro-

pus de consilierul PDL, Stelu-

ţa Racolţa. „Vreau să propun 

ca în loc să dăm banii pe ex-

pertize să constituim o comi-

sie formată din experţi de la 

Consiliul Judeţean şi de la Ae-

roport, care au asistat anii tre-

cuţi la toate validările de plăţi. 

Alţi experţi s-ar putea nici să 

nu vină”, a precizat Racolţa.

Consilierul PDL a propus 

ca din comisie să facă parte 

patru persoane din Consiliul 

Judeţean şi trei de la Aero-

port. Formarea unei comisii 

de specialitate a fost votată 

cu 21 de voturi pentru.

De acord cu expertiza, 
dar să nu se blocheze 
Aeroportul

Conducerea Aeroportului 

Internaţional Avram Iancu 

Cluj-Napoca s-a arătat de acord 

cu înfi inţarea unei comisii ca-

re să cerceteze situaţia de la 

pista Aeroportului, dar cu con-

diţia ca activitatea instituţiei 

să nu fi e blocată de băncile şi 

creditorii Aeroportului. „Do-

rim în totalitate afl area adevă-

rului. Această pistă a fost ex-

pertizată de o fi rmă de speci-

alitate care a constatat că toa-

te lucrările s-au executat, am 

avut un control al Curţii de 

Conturi care au constatat le-

galitatea acestei investiţii, mi-

cile probeme s-au rezolvat. Cei 

50 milioane lei vor fi  plătiţi în 

următorii 20 de ani, integral, 

din veniturile proprii ale Ae-

roportului. Rugămintea este 

să ne sprijiniţi astfel încât să 

nu fi m în situaţia ca băncile 

sau alţi creditori să nu bloche-

ze această investiţie care ne-ar 

aduce mari prejudicii”, a de-

clarat David Ciceo, directorul 

Aeroportului Internaţional 

Avram Iancu Cluj-Napoca.

Potrivit şefului Aeroportu-

lui, o deblocare prin accesa-

rea respectivului credit per-

mite funcţionarea normală a 

Aeroportului şi nu ar crea 

probleme deloc la Consiliul 

Judeţean.

Auditul susţine 
garantarea creditului

Tot în şedinţa de Consiliu 

Judeţean de joi a fost aprobat 

şi proiectul de hotărâre privind 

garantarea de către forul jude-

ţean a creditului de 50 milioa-

ne lei de la CEC Bank, bani 

care vor fi  folosiţi pentru achi-

tarea lucrărilor care au fost 

efectuate deja la pistă. Astfel, 

odată cu aprobarea garantării 

creditului, se justifi că şi acti-

vitatea comisiei de specialita-

te care să verifi ce toată activi-

tatea legată de derularea lu-

crărilor la pista Aeroportului.

Garanție bancară contra audit 
intern la aeroportul clujean

Directorul Aeroportului, David Ciceo, a reușit să-i convingă pe consilieri să garanteze un împrumut bancar

Consiliul Județean a decis că garantează un credit bancar în schimbul unei expertize contabile de audit 
în cazul pistei Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca.

CREDIT

50
 de milioane de lei 
este suma garantată 
de Consiliul Județean 
pentru contractarea 
unui credit bancar
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Consiliul Judeţean Cluj 

premiază elevii care au 

absolvit cu 10 primele opt 

clase şi au promovat cu 

brio bacalaureatul.

Membrii Consiliului Jude-

ţean au aprobat premierea cu 

câte 2.000 de lei a absolven-

ţilor claselor a VIII-a şi a XII-a 

cu nota 10. Potrivit proiectu-

lui de hotărâre, 10 elevi vor 

primi suma respectivă pentru 

că au promovat cu nota 10 

examenul de bacalaureat. In-

stituţia va premia şi cinci elevi 

care au absolvit cu nota 10 

primele opt clase şi au fost 

admişi în clasa a IX-a. „Cos-

turile aferente premierii vor fi  

acoperite din bugetul general 

propriu al judeţului Cluj pe 

anul 2014”, precizează ofi ci-

alii clujeni în proiectul de ho-

tărâre.

Actul legislativ precizează 

că cei cinci elevi absolvenţi ai 

primelor opt clase au fost aleşi 

în funcţie de media aritmeti-

că între nota pe cei patru ani 

de studii şi nota primită pe 

testările naţionale. Toţi cei 

cinci absolvenţi premianţi au 

fost admişi în clasa a IX-a cu 

nota 10. În privinţa absolven-

ţilor clasei a XII-a, aceştia vor 

fi  premiaţi cu câte 2.000 de 

lei pentru că au promovat exa-

menul de bacalaureat cu 10, 

în sesiunea din iunie.

Proiectul de hotărâre a 

fost aprobat în şedinţa de joi 

a Consiliului Judeţean. Con-

silierii au propus ca şi cei 

şapte profesori care au pro-

movat cu nota 10 examenul 

de defi nitivat. Amendamen-

tul nu a fost aprobat. În fi -

nal, hotărârea în formatul 

iniţial a rămas şi a fost apro-

bată cu 26 de voturi pentru 

şi numai un vot împotrivă. 

„Vă rog să fi m iniţiatorii pro-

movării elevilor cu rezulta-

te excepţionale. Ei sunt prin-

tre cei care aduc o imagine 

bună judeţului nostru”, a de-

clarat Vákár István, fostul 

preşedinte interimar al Con-

siliului Judeţean.  (Cristina 
UNGUREAN, studentă la 
Jurnalism, FSPAC – UBB, 
master anul I)

Premii pentru 15 
elevi clujeni

Un bărbat suspectat de 

complicitate la evaziune 

fi scală şi spălare de bani 

a fost reţinut, joi, în 

urma percheziţiilor făcu-

te la patru adrese din 

municipiul Câmpia Turzii 

şi comuna Viişoara, jude-

ţul Cluj, prejudiciul în 

acest caz depăşind trei 

milioane de lei.

Potrivit unui comunicat 

transmis, joi, de Poliţia Jude-

ţeană Cluj, un bărbat de 32 de 

ani, din comuna Viişoara, a 

fost reţinut pentru 24 de ore, 

fi ind cercetat pentru complici-

tate la evaziune fi scală şi spă-

lare de bani. El urmează să fi e 

prezentat Parchetului Curţii de 

Apel Cluj, pentru audieri.

”Pentru documentarea ac-

tivităţii infracţionale, în aceas-

tă dimineaţă, (joi – n.r.) poli-

ţiştii de la Inspectoratul Jude-

ţean de Poliţie Cluj au făcut 

patru percheziţii la două do-

micilii şi la două sedii sociale 

situate în municipiul Câmpia 

Turzii şi a localităţii Viişoara. 

Activităţile au vizat o persoa-

nă fi zică şi două persoane ju-

ridice, bănuite de evaziune fi s-

cală şi spălare de bani. S-au 

avut în vedere circuite fi ctive 

create în perioada 2011- 2014, 

în scopul efectuării unor tran-

zacţii nereale cu utilaje agri-

cole”, se arată în comunicat.

Persoanele implicate în 

această cauză ar fi  furnizat 

facturi fi scale fi ctive pentru 

a fi  înregistrate în contabili-

tatea mai multor societăţii 

comerciale, pentru a se sus-

trage de la plata obligaţiilor 

fi scale, iar operaţiunile erau 

achitate cu bani datoraţi bu-

getului.

Oamenii legii susţin că per-

soanele suspectate în această 

cauză obţineau sumele de bani 

tranzacţionate din evaziune 

fi scală şi spălare de bani, apoi 

reintroduceau sumele respec-

tive în circuitul civil.

“Prejudiciul cauzat buge-

tului consolidat al statului, 

prin neplata impozitului pe 

profi t şi a TVA-ului, este de 

peste 3.000.000 de lei. În ur-

ma percheziţiilor, poliţiştii au 

ridicat, în vederea continuă-

rii cercetărilor, documente 

contabile, carduri bancare, 

ştampile şi tehnică de calcul”, 

arată sursa citată.

La începutul lunii februa-

rie, în aceeaşi cauză, un băr-

bat de 33 de ani, din munici-

piul Câmpia Turzii, a fost re-

ţinut pentru evaziune fi scală 

şi spălare de bani, fi ind viza-

te tranzacţii fi ctive efectuate 

prin intermediul a peste 50 de 

societăţi comerciale. Faţă de 

acesta, instanţa a luat măsu-

ra controlului judiciar.

Joi dimineaţă, poliţiştii clu-

jeni au făcut patru perchezi-

ţii domiciliare în municipiul 

Câmpia Turzii şi în comuna 

Viişoara, din judeţul Cluj, la 

persoane suspectate de eva-

ziune fi scală şi spălare de bani.

În cadrul acţiunilor erau 

vizate mai multe persoane fi -

zice şi juridice, suspectate că 

au săvârşit infracţiuni de spă-

lare de bani şi evaziune fi s-

cală, prin tranzacţii comerci-

ale cu utilaje agricole.

Bărbat reținut sub acuzația 
de spălare de bani

Academia de Muzică 

„Gheorghe Dima” din 

Cluj-Napoca va fi  dotat cu 

primul fortepiano din 

România, ca urmare a 

participării ca partener în 

proiectul „Academia 

Muzicală Sighişoara”, 

fi nanţat prin Programul 

de Cooperare 

Elveţiano-Român, Fondul 

Tematic pentru 

Parteneriate şi Experţi, 

alături de Asociaţia 

Cultura Viva Sighişoara 

(Elveţia).

Din suma de 250.000 franci 

elveţieni, prin care va fi  fi -

nanţată organizarea Acade-

miei Sighişoara pentru ediţi-

ile din 2014, 2015 şi 2016, 

Academia de Muzică din 

Cluj-Napoca „Gheorghe ” va 

benefi cia de achiziţionarea 

unor instrumente muzicale, 

printre care şi primul forte-

piano din România.

Iniţiatorul Academiei Sighi-

şoara, violonistul elveţian de 

origine română Alexandru Ga-

vrilovici a declarat joi, la Târ-

gu Mureş, că acest pian este 

indispensabil pentru a cânta 

un repertoriu clasic, precum 

Schubert, Mozart sau Beetho-

ven, în sonoritatea şi în cli-

matul epocii

Compozitorul Adrian Pop, 

profesor al Academiei „Ghe-

orghe Dima” din Cluj-Napo-

ca, a arătat că fortepiano es-

te prima formă a pianului ac-

tual, apărut în secolul XVIII, 

după clavecin şi că doar prin 

acest pian pot fi  redate com-

poziţiile lui Mozart sau Bee-

thoven, aşa cum le-au gândit 

aceştia.

„Fortepiano este prima for-

mă a pianului care şi-a luat 

numele tocmai de la această 

abilitate pe care compozito-

rii au îndrăgit-o fantastic, de 

lovire a corzilor, nu de ciu-

pire, cum este clavecinul. Da-

că vă uitaţi în partiturile com-

pozitorilor din baroc nu prea 

scrie forte şi piano. Când 

ajungem la clasici, scrie cres-

cendo, din ce în ce mai tare, 

din ce în ce mai încet, ca 

aceste lucruri să devină ma-

teria principală a creaţiei şi 

a emoţiei muzicale. Este un 

moment istoric în dezvolta-

rea pianului memorabil, fan-

tastic. Un italian pe nume 

Cristofori a făcut nişte inova-

ţii încât aceste corzi de la cla-

vecin nu mai sunt ciupite, ci 

acea coardă să fi e lovită. 

Atunci e cu totul alt sunet. 

Asta a fost dezvoltat şi după 

clavecin şi diversele tipuri de 

clavecin a apărut acest forte-

piano. De acolo s-a dezvol-

tat pianul cu sistem vienez, 

cu sistem englezesc, pianul 

contemporan şi aşa mai de-

parte. Aşa au gândit tonul 

Mozart şi Beethoven tânăr, 

de exemplu”, a arătat Adri-

an Pop.

Compozitorul a spus că, în 

momentul în care se cântă pe 

aceste instrumente, cum este 

fortepiano, se atinge autenti-

citatea interpretării istorice şi 

că acest fapt va fi  demonstrat 

pe viu în ediţia din 2015 a 

Academiei Sighişoara, când 

va fi  susţinut primul concert 

cu acest tip de pian.

Acest fortepiano va fi  al 

doilea pian adus în România 

de organizatorii Academiei Si-

ghişoara, primul ajungând în 

sala barocă a Primăriei Sighi-

şoara, locul în care au loc con-

certele academiei.

Pentru următorii trei ani, 

Academia Sighişoara va fi  

co-fi nanţată, print-un grant 

elveţian în valoare de 250.000 

franci elveţieni, în baza unui 

proiect depus de Asociaţia 

Cultura Viva Sighişoara din 

Berna şi de Academia de Mu-

zică „Gheorghe Dima” din 

Cluj-Napoca.

Academia Sighişoara a fost 

iniţiată în 1993 de Alexandru 

Gavrilovici şi Heidi Inder-

mühle, iar anul acesta, cea 

de-a XXI-a ediţie se va desfă-

şura în intervalul 1-14 august.

Un fortepiano pentru Cluj
Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca va avea 
în curând primul fortepiano din România.
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Unităţile sanitare din Cluj 

vor primi, din bugetul 

judeţului, suma de 6,6 

milioane lei pentru repa-

raţiile necesare. Alocarea 

sumele necesare pentru 

aceste lucrări au fost vota-

te în şedinţa de Consiliu 

Judeţean Cluj de joi.

Proiectul de redistribuire a 

fondurilor a fost adoptat cu 

25 de voturi pentru şi 6 abţi-

neri. Spitalul Clinic de Recu-

perare, precum şi Institutul 

Oncologic „Prof. Dr. Ioan Chi-

ricuţă” au cerut redistribuirea 

între lucrări a sumelor de bani 

aprobate. Spitalul Clinic de 

Recuperare va efectua lucrări 

de reparaţie şi modernizare, 

printre care: reparaţia insta-

laţiilor termice, punerea de ta-

blouri electrice de distribuţie, 

reabilitarea canalizărilor, rea-

bilitarea holurilor, coridoare-

lor şi a scărilor, reabilitarea 

conductelor termice.

Institutul Oncologic „Prof. 

Dr. Ioan Chiricuţă” solicită re-

distribuirea sumei de 45.000 

lei din suma de 150.000 lei 

atribuită instituţiei pentru lu-

crările de reparaţie. Suma a 

fost aprobată pentru lucrările 

de „Extindere sistem semna-

lizare incendiu” şi pentru con-

strucţia unui “Sistem de ape-

lare asistente”.  (Roxana 
MIRON, student FSPAC, Jur-
nalism)

Spitalele primesc bani pentru 
reparații de la Consiliul Județean

Se poate să fi  trecut pe 

lângă ea de multe ori fără 

să fi  realizat acest lucru.

De doi ani de zile, Monica 

Pintea vinde aproape zilnic 

trăistuţe realizate manual din 

spatele unui stand, oferindu-le 

clienţilor ei nu doar nişte cre-

aţii de modă care îmbină in-

genios tradiţionalul cu moder-

nul, ci şi, inevitabil, vorbe cal-

de şi poveşti fascinante. În 

spatele imaginii de meşteşu-

gar amabil, însă, se ascunde 

o poveste de viaţă bogată şi 

incredibilă, a unui artist ino-

vator a cărui traiectorie a fost 

curmată pe nedrept cu mult 

inainte de timpul său.

O copilărie 
extraordinară

Monica Pintea s-a născut 

în aprilie 1947, „încă pe vre-

mea monarhiei”, după cum 

spune ea, la Sighişoara, într-o 

familie de intelectuali cu ră-

dăcini aromâne. În ciuda gre-

utăţilor vremii, caracterizate 

de lipsurile materiale şi de 

ameninţarea ruşilor, ea susţi-

ne că a avut o copilărie extra-

ordinară.

„La noi în familie s-a vor-

bit limba română, germană şi 

uneori şi maghiara, dar ca noi 

copiii să nu înţelegem ce vor-

beau adulţii, se vorbea într-o 

altă limbă. Am întrebat-o pe 

mama după ani şi ani în ce 

limbă vorbeau ei de fapt, şi 

mi-a spus că era limba alba-

neză”, povesteşte ea. Împre-

ună cu sora ei, a crescut la 

casa bunicilor, înconjurată de 

natură. „Copilăria mea, de 

fapt, a fost un echilibru între 

liberatea extraordinară pe ca-

re mi-o dădea alergatul, căţă-

ratul în copaci şi traiul alături 

de animale şi... muncă. A fost 

un prim registru de educaţie 

extraordinar: anume respon-

sabilitate, plăcerea de a mun-

ci şi de a sta în aer curat”, 

spune Monica Pintea. Serile 

în casa bunicilor erau dedica-

te lecturii şi ascultatul radio-

ului, care la vremea respecti-

vă era „o poartă imensă spre 

civilizaţie şi cultură”.

Portrete robot

La liceu, a venit la Cluj, 

unde a studiat în paralel la Li-

ceul de Arte Plastice şi la cel 

de Muzică, studiind apoi Gra-

fi ca la Bucureşti. În Capitală, 

timp de un an şi jumătate, a 

lucrat ca şi primul grafi cian 

criminalist din România, în-

tr-o perioadă în care realiza-

rea portretelor robot începea 

să fi e tratată pe baze ştiinţifi -

ce, nu doar artistice. A avut 

parte de colegi extraordinari, 

susţine ea, şeful ei fi ind Du-

mitru Ceacanica, cel mai re-

numit criminalist român. 

„Atunci am învăţat să delimi-

tez spiritul boem de corecti-

tudinea în baza legii, să zic”, 

îşi aduce ea aminte. De ase-

menea, aceea a fost perioada 

în care a învăţat Codurile Pe-

nale şi de Procedură.

4 brevete de invenţie
în domeniul ceramicii

După experienţa din Bu-

cureşti, Monica Pintea s-a 

întors în 1973 la Cluj, unde 

a început o carieră lungă şi 

de succes în domeniul cera-

micii, lucrând ca şi creator 

pentru decorurile de serie. 

Acolo, susţine ea, dragostea 

ei pentru ştiinţele exacte, in-

sufl ată de către tatăl ei, pro-

fesor de matematică, i-a ofe-

rit un ajutor enorm. „În ori-

ce domeniu, matematica îşi 

are rostul ei,” îi spunea aces-

ta. În 1975, a înaintat prima 

propunere de brevet în do-

meniul tehnicii de decorare 

a ceramicii, care a fost in-

clus în ramura de fi zică. A 

continuat să lucreze la bre-

vete de invenţie, mutându-se 

înapoi la Bucureşti în anul 

1977 unde a înaintat un bre-

vet în domeniul chimiei cu 

prioritate internaţională, re-

cunoscut în Spania, Grecia, 

Italia şi Franţa. „Pornind de 

la decor, cu ajutorul tehno-

logiei, am brevetat şi origi-

nalul, procedeul tehnologic, 

linia de lucru cât şi produ-

sul,” îşi aminteşte ea. Au ur-

mat alte două brevete, unul 

în 1987 pentru decorarea ma-

selor plastice, şi unul în 1996, 

pentru tehnica de decorare 

în serie a porţelanului.

În anul 1999, cariera Mo-

nicăi Pintea, dar şi a multor 

colegi de breaslă, a fost cur-

mată brusc de o lege care i-a 

scos forţat la pensie. „Unii pur 

şi simplu au fost umiliţi. Un 

artist la 52 de ani este în pli-

nă maturitate şi încă este ca-

pabil să dea foarte mult”, sus-

ţine Monica Pintea. Sora ei, 

de asemenea un artist extra-

ordinar în domeniul picturii 

pe porţelan, n-a rezistat şocu-

lui, ea nemaiputând să se atin-

gă de pensulă şi de creion. „O 

fi re, într-adevăr, de artist, de 

o sensibilitate şi de o cultură 

extraordinară. A fost o trage-

die”, povesteşte trist femeia.

Un nou început

Deşi mulţi din jurul ei au 

abandonat lucrul, Monica Pin-

tea nu s-a lăsat doborâtă. Şi-a 

creat o fi rmă pe persoană fi -

zică, pe latura artistică, de 

cercetare şi de realizare de târ-

guri şi expoziţii atât naţiona-

le, cât şi internaţionale. Ea 

crede că originea ei aromână 

şi-a spus cuvântul în acel mo-

ment, cât şi promisiunea fă-

cută faţă de tatăl ei, de a nu 

îl dezamăgi vreodată şi de a-i 

duce numele mai departe, fi -

ind un om foarte tare. A co-

laborat cu Institutul de Cer-

cetare şi a lucrat în proiecta-

re, amenajări interioare, ajun-

gând în fi nal să confecţione-

ze trăistuţele pentru care es-

te cunoscută în ziua de azi, 

folosindu-se de ceea ce a în-

văţat în copilărie: „Fetiţă fi -

ind, la 5-6 ani, pur şi simplu 

mi-a pus mama andrelele, cro-

şeta şi acul în mână, şi am 

cusut. Încă mai păstrez pri-

mul meu lucru de mână”. Nu 

considerş că aceasta îndelet-

nicire era una de gospodină 

– era un lucru perfect normal, 

familia educând-o să-şi odih-

nească mintea şi picioarele, 

în timp ce mâinile continuau 

să meargă. A experimentat cu 

mai multe tehnici de ţesut în 

tinereţe – ţesând la ramă pe 

verticală, a deprins tehnici ca-

re caracterizau modul de lu-

cru din Oltenia, Moldova şi 

Transilvania. Nu a uitat nici-

odată aceste lucruri: „Nimic 

nu este pierdut. În momentul 

în care acumulezi nişte date, 

poţi la un moment dat să le 

scoţi la suprafaţă”.

Ideea de a face o afacere 

din trăistuţe i-a venit în 1999, 

după ce a mers la Festivalul 

Medieval de la Sighişoara cu 

una din creaţiile ei, atrăgând 

privirea şi atenţia celor de aco-

lo. Din 2000 s-a întors în ora-

şul ei natal, unde, timp de 12 

ani, a avut un stand în apro-

pierea turnului cu ceas din ce-

tate. Ea povesteşte de ce pre-

feră să-şi numească creaţiile 

trăistuţe: „Intră în tradiţie. Es-

te un capitol de sine stătător, 

adiacent portului popular”.

În urmă cu doi ani s-a în-

tors din nou la Cluj-Napoca, 

unde s-a înscris în Asociaţia 

Meşteşugarilor şi a continuat 

să lucreze la trăistuţe. „Aici es-

te chestiunea. Ce face un cre-

ator de profesie? Gândeşte. Lu-

crurile trebuie să se lege, aşa 

e normal în viaţă,” conchide 

ea. „Suportul meu este mun-

ca aceasta, care îmi oferă să-

nătate morală. Ştii cum se spu-

ne la frumos în limba albane-

ză? Bucura. Şi, de fapt, asta 

este: ceva frumos te bucură, 

îţi bucură sufl etul.” (Flavia 
DIMA, student Jurnalism, FS-
PAC – UBB, anul II)

De la portrete robot la trăistuțe ca la bunica

De doi ani de zile, Monica Pintea vinde aproape zilnic trăistuţe realizate manual din spatele unui stand

A fost primul grafician criminalist din ţară. A înaintat patru brevete de invenție în domeniul ceramicii. 
Acum vinde trăistuţe lucrate manual.

MONICA PINTEA | artist tradițional

„Copilăria mea, de fapt, a fost un echilibru între 
liberatea extraordinară pe care mi-o dădea 
alergatul, căţăratul în copaci şi traiul alături de 
animale şi... muncă“
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Menţinerea la cote ridi-

cate a aversiunii faţă de 

risc a produs ieri depre-

cierea tuturor monede-

lor din regiune.

Cursul euro a crescut de 

la 4,4025 la 4,4138 lei, mai 

sus cu 3,18 bani faţă de fi -

nele lunii iunie. Piaţa s-a des-

chis pe creştere, la 4,4040 

lei, presiunea pe cumpărare 

de valută, cu volume de 

transfer mari, împingând eu-

ro spre 4,42 lei. Evoluţia 

apreciativă a euro a conti-

nuat şi după anunţarea me-

diei de către BNR, astfel că 

la ora 14:00 cotaţiile au cres-

cut la 4,4250 – 4,4280 lei.

Cursul dolarului american 

a urcat de la 3,2850 la 3,3016 

lei, cel mai ridicat nivel în-

cepând cu sfârşitul lunii fe-

bruarie, urmare a întăririi 

monedei americane faţă de 

cea europeană. Comparatic 

cu sfârşitul lui iunie apreci-

erea este de aproape 3,2%.

Media francului elveţian 

s-a apreciat de la 3,6197 la 

3,6313 lei, mai sus cu circa 

0,6% faţă de fi nalul lui iunie.

Din punct de vedere isto-

ric, august este o lună de 

apreciere pentru leu. Este de 

aşteptat ca euro să se menţi-

nă în culoarul 4,30 – 4,45 lei.

Monedele din regiune se 

depreciau, la rândul lor, fa-

ţă de euro. Cea poloneză co-

bora la 4,158 – 4,174 zloţi 

iar cea maghiară la 311,4 – 

413,2 forinţi.

Perechea euro/dolar, ca-

re s-a depreciat miercuri pâ-

nă la 1,3367 dolari, cea mai 

scăzută cotaţie începând cu 

12 noiembrie 2013, se tran-

zacţiona ieri între 1,3372 şi 

1,34 dolari.

Aprecierea dolarului tre-

buie pusă pe seama faptului 

că PIB-ul SUA a crescut în 

al doilea trimestru, cu 4%, 

recuperând astfel scăderea 

cu 2,1% din primele trei luni 

ale acestui an.

În piaţa la termen de la 

Sibiu, euro se tranzacţio-

na pe septembrie la 1,3379 

– 1,3395 dolari, iar uncia 

de aur pentru scadenţa din 

27 august la 1.287 – 1.297 

dolari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date 

şi informaţii disponibile pâ-

nă joi la oră 14. R.G.

Euro urcă spre 4,43 lei
PIAŢA VALUTARĂ

În judeţul Cluj erau acti-

ve în luna iunie aproape 

40.000 de firme, în timp 

ce numărul acţionarilor 

şi al asociaţilor din 

aceste firme ajungea la 

circa 57.700, potrivit 

statisticilor Oficiului 

Naţional al Registrului 

Comerţului (ONRC). 

Dintre cei circa 57.700 

de afacerişti clujeni, 

doar o treime sunt femei, 

potrivit statisticilor.

Mai exact, 20.500, repre-

zentând 35% din numărul to-

tal de asociaţi persoane fi zi-

ce. Trendul este aproape iden-

tic cu cel la nivel naţional, fe-

meile reprezentând 36% din 

mediul de business din ţară. 

Ponderi ceva mai mari sunt 

întâlnite în judeţe precum Al-

ba, Argeş, Bacău, Constanţa, 

Galaţi, Gorj sau Tulcea, însă 

numărul femeilor de afaceri 

în aceste judeţe este mult mai 

mic decât în Cluj – de exem-

plu, în Tulcea sunt doar 4.000 

de femei acţionar, reprezen-

tând 40% din numărul total 

de acţionari sau asociaţi.

De altfel, luând în calcul 

efectiv doar numărul feme-

ilor antreprenor, Clujul se 

clasează pe locul al doilea 

după Bucureşti în acest top.

Un alt lucru interesant ca-

re reiese din datele ONRC es-

te vârsta oamenilor de afa-

ceri din Cluj. Statisticile ara-

tă că majoritatea afacerişti-

lor din judeţ au între 30 şi 

39 de ani – cca 31%, în timp 

ce alţi 27% au între 40 şi 49 

de ani. Tinerii sub 29 de ani 

reprezintă doar circa 13% 

din mediul de business clu-

jean, însă cu toate acestea 

numărul lor plasează Clujul 

din nou pe locul doi într-un 

top naţional al afacerilor con-

duse de persoane tinere.

În primele şase luni ale 

acestui an, în Cluj au fost 

înmatriculate 2.000 de soci-

etăţi cu răspundere limitată, 

dar şi 1.000 de PFA, potrivit 

datelor ONRC. Aceleaşi sta-

tistici arată că, la sfârşitul 

lunii iulie, în judeţ erau ac-

tive puţin peste 1.900 de 

SRL-D (Societatea cu Răs-

pundere Limitată – Debu-

tant), mai multe chiar şi de-

cât în Bucureşti. Vă reamin-

tim că, până în luna iulie a 

acestui an, una dintre con-

diţiile pentru a înfi inţa un 

SRL-D era ca persoana în ca-

uză să aibă sub 35 de ani. 

Criteriul a fost însă eliminat 

la jumătatea lunii trecute iar 

acum oricine, indiferent de 

vârstă, poate să-şi înfi inţeze 

un SRL-D, astfel că este de 

aşteptat ca numărul acesto-

ra să crească în următoarea 

perioadă.

Afaceri pe tocuri. 
Câte femei sunt în 
businessul clujean ?
Circa o treime dintre acţionarii sau asociaţii persoanelor juridice
din judeţul Cluj sunt femei.
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Mulţumim asistentelor Alina Pop și Cristina Gălăţean. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate  și o viaţă plină de bucurii!

31 Mai

Clinica Ginecologie 1
5.15 Goga Elena Dumitra
7.45 Drînda Luca Dan
12.35 Bocaș Sofi a Maria
16.35 Ogrean Alma
23.10 Istrate Luca
Bebeluşul vedetă a fost Istrate 
Luca (3,5 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
0.20 Bucur Tudor Matei
23.00 Budai Cristina Alexandra
Bebeluşul vedetă a fost Bucur 
Tudor Matei (3,700 kg, 53 cm)

Clinica Gynia
18.45 Goron Mark Dominic

01 iunie

Clinica Ginecologie 1
3.36 Pintea Norbert Adrian
9.25 Toabere Ioan
12.10 Nemeș Iustin Marian
18.47 Sandu Teodora
19.20 Sitinic Andreea Agneta
Bebeluşul vedetă a fost Nemeş 
Iustin Marian (3,400 kg, 54 cm)

Clinica Dominic Stanca
3.30 Cîmpean Darius Andrei
12.35 Dako Attila Lucas
14.55 Daniel David
22.50 Gherman Elias Răzvan
Bebeluşul vedetă a fost 
Gherman Elias Răzvan (3,700 
kg, 34 cm)

Clinica Ginya
05.50 Dolha Elisa Ioana

02 iunie

Clinica Ginecologie 1
3.26 Sprîngean Andrei
7.30 Lupșe Nicholas Matteo
8.44 Kontral Botond
9.20 Tîtî Cezar Andrei
9.26 Rusu Ana-Maria
15.35 Popescu Ionuţ Matei
15.36 Popescu Luca Paul
20.17 Ilea Filip Petru
Bebeluşul vedetă a fost Ilea 
Filip Petru (3,700 kg, 54 cm)

Clinica Dominic Stanca
1.15 Călușer Sophia Elena
3.05 Portik Petra

5.15 Coloji Emanuela
6.10 Cotoș Ismail
9.48 Radu Daria
9.48 Radu Adriana
11.25 Pipaș Elena Cosmina
11.55 Câmpan Alexia Iasmina
14.30 Szabados Rita
14.50 Niţa Sorina Cornelia
15.20 Ardelean Maria
15.50 Lingurar Andrei
16.35 Trâncă Tania Alexandra
18.15 Sabău Victor Cătălin
21.00 Iure Sofi a Cristina
23.00 Vădan Jessica Noelia
Bebeluşul vedetă a fost Cotoş 
Ismail (4,600 kg, 58 cm)

Clinica Ginya
13.15 Horvath Tudor Iustin
15.20  Buzdugan Izabela 

Brândușa

03 iunie

Clinica Ginecologie 1
1.27 Roba Adrian Cristina
4.07 Pop – Antal Daniela
4.45 Cengheri Constantin 
Iacob Daniel
7.35 Crăciun Carla
9.15  Talpos – Crăciun Raluca 

Maria
10.30 Grad Ana Maria
11.40 Tonea Eric Valentin
13.15 Mocan Alina Damaris
15.00 Marc Maria
Bebeluşul vedetă a fost Pop – 
Antal Daniela (3,700 kg, 54 
cm)

Clinica Dominic Stanca
0.30 Baciu Tania
10.40 Ahmed Fatima
11.10 Gabor Ștefan
11.45 Pop Traian George
12.30 Drăgan Patrik
13.45 Mocian Elvira Anora
14.45 Bercui Patricia Mariana
18.35 Varga Eduard Alexandru
19.50 Hodiș Luca Gabriel
Bebeluşul vedetă a fost Ahmed 
Fatima (3,600 kg, 55 cm)

Clinica Ginya

04 iunie

Clinica Ginecologie 1
Herciu Andra Nicole
5.46 Vajas Lehel Dominik

9.57 Dorocz Nora
11.28 Trîică Antonia Ioana
12.20 Macaveiu Ambra
13.25 Creţa Vlad
13.40 Boidoș Andrei Marian
17.32 Hărăguș Andrei Marian
19.35  Turbuţan Matias 

Emanuel
Bebeluşul vedetă a fost Trîică 
Antonia Ioana (3,800 kg, 53 cm)

Clinica Dominic Stanca
0.00 Lăpuște Andrei
1.13 Marcu Emanuela Larisa
2.50 Lup Adelina Cosmina
3.30 Nemeș David
4.10 Andrei Ionuţ
5.45 Czegemye Tudor
9.00 Raţ Maria
13.15 Moldovan Karina
18.40 Crișan Ana Sofi a
19.50 Bege EszterEmma
20.10 Horga Florin Pucu
23.25 Câmpeanu Nora Larisa
Bebeluşul vedetă a fost 
Câmpeanu Nora Larisa 
(4 kg, 47 cm)

Clinica Ginya
17.10 Oaie Giulia Elena

05 iunie

Clinica Ginecologie 1
2.35 Manciu Ania Rebeca
8.50 Toderic Mihai
11.03 Bencze Elod
14.42 Morea Mirela
15.04 Pop Maia Edina
16.34 Pura Vlad
19.05 Ilea Andrei
23.25 Șerban Sara
23.26 Șerban Miriam
Bebeluşul vedetă a fost Toderic 
Mihai (4,5 kg, 55 cm)

Clinica Dominic Stanca
3.00 Tanca Marian Sebastian
3.45 Rad Mara Ioana
10.10 Sou David Mihai
12.10 Costișor Mark
13.32 Bochidan Iustin
14.50 Miclea Luca
17.50 Bătrăcian Ianis
19.20 Tamaș Sofi a Irina
19.40 Stoica Andrei
23.20 Gavrilă Alexandra
23.55 Muntean Maria Ioana
Bebeluşul vedetă a fost Costişor 
Mark (3,400 kg, 54 cm)

Clinica Ginya

06 iunie

Clinica Ginecologie 1
8.55 Trif Luca Gabriel
10.10 Haba George Mihai
13.05 Molocea Eduard
Bebeluşul vedetă a fost Trif 
Luca Gabriel (3,400 kg, 55 cm)

Clinica Dominic Stanca
1.47 Egyed David
6.40 Filip Iustinian Emanuel
9.15 Endei Carolina
10.15 Petrof Natalia Adoriana
11.20 Roșca Sofi a Elise
13.40 Marcu Nicolas
13.42 Marcu Veronica
17.10 Scridon Maria Alexandra
Bebeluşul vedetă a fost Roşca 
Sofi a Elise (3,600 kg, 56 cm)

Clinica Ginya
12.08 Oaida Irina Maria
13.38 Tite Ilinca
16.20 Adiaconitei Horea
20.10 Bicazan Bogdan Anton

07 iunie

Clinica Ginecologie 1
7.03 Danciu-Pop Raul Cristian
7.56 Rebrean Eduard
22.15 Cozea Nadia Emilia
23.25 Nathazi Adam Krisztian
Bebeluşul vedetă a fost 
Nathazi Adam Krisztian (4 kg, 
59 cm)

Clinica Dominic Stanca
5.15 Suciu Bogdan Adrian
13.20 Pușcă Alexandru Raul
21.05 Bughiu Patric
Bebeluşul vedetă a fost Bughiu 
Patric (4,300 kg, 59 cm)

Clinica Ginya
6.20 Moga Rogoz Marc Adrian
8.53 Ene Maria
9.00 Matei Teodora Maria

08 iunie

Clinica Ginecologie 1
5.45 Bojan David Andrei
13.33 Tanţa David Cristian
21.33 Marian Adrian
Bebeluşul vedetă a fost Tanţa 
David Cristian (3,5 kg, 55 cm)

Clinica Dominic Stanca
7.25 Sopan Alexandru

16.30 Antonesi Luca
23.05 Bob Larisa
23.50  Mărginean 

Andrei-Cristian
Bebeluşul vedetă a fost Sopan 
Alexandru (3,800 kg, 57 cm)

Clinica Ginya
11.20 Husar – Grindean Carina

09 iunie

Clinica Ginecologie 1
14.28 Tarţa Sophia
18.20 Dan Lucas
23.42 Chișe David
23.43 Chișe Mihnea
23.45 Chișe Rareș
Bebeluşul vedetă a fost Tarţa 
Sophia

Clinica Dominic Stanca
2.10 Rad Ana Mateea
5.10 Hiristea Matei Mihail
13.50 Alexandra Maria
15.55 Ciungradi Lucas Răzvan
18.25 Chirișan Fabian
20.20 Lișcan Simina Elisa
21.20 Minca Eduard Mihai
Bebeluşul vedetă a fost Rad 
Ana Mateea (3,800 kg, 51 cm)

Clinica Ginya
20.30 Gaiu Mark

10 iunie

Clinica Ginecologie 1
9.20 Ilea Tudor
11.15 Boroș Ianis Ștefan
12.15 Creţu Bogdan Ștefan
19.15 Lăcătuș Amos Serafi m
21.30  Cuzdriorean Antonia 

Diana
21.35 Nembert Arthur
Bebeluşul vedetă a fost Creţu 
Bogdan Ştefan (4,5 kg, 58 cm)

Clinica Dominic Stanca
3.10 Halmagy Maya
4.25 Feșnic Alexia Mantserrat
6.00 Hanţig Ianis
8.50 Crăciun Cezar Cristian
9.35 Vigh-Varga Aron
10.45 Kaiszer Ilina Andreea
11.00 Muerie Denisa Paulina
13.00  Solomon Csongor 

Daniel
17.50 Pup Elena Andreea
18.10 Tămaș Robert Mihai
19.00 Pop Maya Antonia
19.05 Albertfi  Miriam Nicoleta
20.10 Bebsi Ilinca Maria

Bebeluşul vedetă a fost Hanţig 
Ianis (3,800 kg, 56 cm)

Clinica Ginya
7.23  Muntean Victor 

Maximilian
9.00 Huja Andrei

11 iunie

Clinica Ginecologie 1
6.14 Florea Eric
8.55 Bron Mircea Teodor
13.02 Raţiu Alexandra
18.32 Dejan Daria
Bebeluşul vedetă a fost Florea 
Eric (3,900 kg, 58 cm)

Clinica Dominic Stanca
1.10 Hencz Alex Cristian
5.00 Tecar Simina Maria
9.25 Moldovan Sara Nicol
10.45 Dan Eduard Andrei
13.10 Demeter Liviuţa
15.10 Moldovan Dragoș
17.50 Ghilișan Cătălin
20.30 Dodan Maya Sophia
20.35 Dodan Lara Caroline
Bebeluşul vedetă a fost 
Moldovan Dragoş (3,600 kg, 
56 cm)

12 iunie

Clinica Ginecologie 1
3.55 Bitinaș Petru Ioan
8.23 Chebelu Maria Carla
5.53 Cobe Tudor
9.21 Georgescu Carla Antonia
9.44 Dodea Cristiana Elena
13.07 Pop sophia Antonia
18.10 Han Maya
Bebeluşul vedetă a fost Bitinaş 
Petru Ioan (3,800 kg, 56 cm)

Clinica Dominic Stanca
0.20 Bulea Emma
1.40 Krisan Iulia Alexandra
10.00 Miclea Luca
7.30 Costea Tudor
8.35 Tegleș Sara Larisa
9.05 Dobocan Alexandru
10.35 Barbir Sara Maria
14.10 Cozac Bogdan Andrei
15.20 Rus Yasmin Maria
19.10 Petric Leon
19.35 Zirbo Andrei
20.30 Pap Barbara Szidonia
Bebeluşul vedetă a fost Pap 
Barbara Szidonia (4 kg, 54 cm)

Clinica Ginya
15.45 Jensen David-Luca

bun venit pe lume !

Potrivit HG 726/2007, 

companiile care anga-

jează elevi şi/sau stu-

denţi pot beneficia din 

partea Statului de un 

stimulent financiar, în 

condiţiile de mai jos:

1.  Să angajeze cu CIM (nor-

mă întreagă sau parţială) 

elevi şi/sau studenţi, şi

2.  Angajarea trebuie să fi epe 

perioadă determinată, şi 

anume pe perioada vacan-

ţelor şcolare;

Stimulentul fi nanciar repre-

zintă o sumă egal ă cu 50% din 

salariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată stabilit 

prin hotărâre a Guvernului, în 

vigoare în luna pentru care se 

acordă acest stimulent fi nanci-

ar. În prezent, valoarea salariu-

lui minim brut este de 900 lei, 

deci valoarea stimulentului ar 

fi  de 450 lei pentru fi ecare elev 

sau student angajat.

Diferenţa dintre valoarea sti-

mulentului şi valoarea salariu-

lui plătit elevilor/studenţilor va 

fi  suportată de către angajator.

Stimulentul fi nanciar lunar 

se acordă angajatorilor de la 

data încadrarii în munca a ele-

vilor/studenţilor şi pâna la da-

ta ultimei zile, inclusiv, dar 

nu pentru mai mult de 60 de 

zile lucratoare în anul calen-

daristic respectiv.

În vederea acordarii stimu-

lentului fi nanciar lunar, anga-

jatorii încheie cu AJOFM în 

termen de 30 de zile de la da-

ta angajării elevilor şi studen-

ţilor afl aţi în perioada vacan-

ţelor, o convenţie (model tip).

În vederea încheierii con-

venţiei, angajatorii depun la 

AJOFM o cerere însoţită de 

următoarele documente:

a)  tabel nominal cuprinzând 

elevii şi studenţii încadraţi 

în muncă pe perioada va-

canţelor (model tip);

b)  adeverinţă eliberată de in-

stituţia de învăţământ prin 

care se atestă că persoana 

are statut de elev sau, du-

pă caz, de student şi ur-

mează cursurile într-o in-

stituţie de învăţământ de 

stat sau particular, înfi in-

ţată potrivit legii, cuprin-

zând şi precizarea expresă 

a perioadei de vacanţă;

c)  actul de identitate al elevu-

lui sau studentului, în copie;

d) copia contractului de muncă;

e)  declaraţie pe propria ras-

pundere a angajatorului, 

din care să rezulte ca nu a 

benefi ciat, pentru elevii şi 

studenţii respectivi, de sti-

mulentul fi nanciar pentru 

o perioadă de 60 de zile lu-

cratoare în cursul anului 

calendaristic respectiv;

Stimulentul se acordă an-

gajatorilor, lunar, proporţional 

cu timpul efectiv lucrat de că-

tre elevii şi studenţii în cauza 

pe perioada de vacanţă din lu-

na respectivă, fără a depăşi 

numărul de ore corespunză-

toare programului normal de 

lucru. Stimulentul lunar nu se 

acordă pentru perioada con-

cediului de odihnă cuvenit.

Angajatorii au obligaţia de 

a depune lunar la AJOFM, pâ-

nă la expirarea termenului pre-

văzut de lege pentru depune-

rea declaraţiei lunare privind 

evidenţa nominală a asigura-

ţilor şi a obligaţiilor de plată 

la bugetul asigurărilor pentru 

şomaj aferente lunii respecti-

ve, următoarele documente:

a)  declaraţia lunară privind 

evidenţa nominală a asigu-

raţilor şi a obligaţiilor de 

plată la bugetul asigurari-

lor pentru şomaj aferenta 

lunii respective, în original 

şi în copie;

b)  tabel nominal cu elevii/stu-

denţii angajaţi (model tip);

c)  pontaj şi statul de plată, în 

copie.

Suma reprezentând stimu-

lentul se deduce de către an-

gajator din contribuţia de asi-

gurări pentru şomaj datorată 

de angajator, pe care acesta o 

datorează lunar. În cazul în 

care suma cuvenită reprezen-

tând stimulentul fi nanciar es-

te mai mare, diferenţa se plă-

teşte prin intermediul AJO-

FM, în termen de 5 zile lucră-

toare de la expirarea terme-

nului prevăzut de lege pentru 

depunerea declaraţiei lunare 

privind evidenţa nominală a 

asiguraţilor şi a obligaţiilor de 

plată la bugetul asigurărilor 

pentru şomaj aferente lunii 

respective.

Pentru mai multe detalii, 

vă rugăm să ne contactaţi.

Stimulent angajare elevi şi/sau studenţi

SC K&D SRL Biroul de contabilitate
Str. Dacia nr. 3, et. 2, ap.16, Cluj-Napoca

Tel/Fax: 0264-406528, offi ce@kdconta.ro

www.kdconta.ro

Aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la legislaţia 
fiscală? Ne puteţi scrie pe redactia@monitorulcj.ro și 
colaboratorii noștri de la SC K&D SRL Biroul de Contabilitate 
(www.kdconta.ro) vă vor răspunde în Monitorul de Cluj și 
pe www.monitorulcj.ro.

Rubrică oferită în colaborare cu

COLȚUL EXPERTULUI
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Alianţa Nord-Atlantică nu 

este pregătită să facă faţă 

unui atac al Rusiei asupra 

unuia dintre statele mem-

bre NATO, a apreciat joi o 

comisie parlamentară bri-

tanică însărcinată cu pro-

bleme de Apărare.

„Riscul unui atac al Rusi-

ei asupra unui stat membru 

NATO, în pofi da faptului că 

rămâne slab, este real. Nu 

suntem convinşi că NATO ar 

fi  pregătit să facă faţă acestei 

ameninţări”, a declarat Rory 

Stewart, preşedintele Comisi-

ei parlamentare multipartite 

însărcinate cu probleme de 

Apărare.

Un raport întocmit de că-

tre această Comisie îndeam-

nă Alianţa Nord-Atlantică, din 

care fac parte 28 de state, să 

staţioneze în mod permanent 

trupe şi material militar în Es-

tonia şi Lituania. De aseme-

nea, Comisia recomandă înfi -

inţarrea unui sediul NATO în 

statele baltice.

Acest îndemn intervine în 

contextul în care Statele Uni-

te şi Uniunea Europeană (UE) 

tocmai au impus Rusiei noi 

sancţiuni, cele mai dure de la 

Războiul Rece încoace, din ca-

uza implicării Moscovei în cri-

za din Ucraina.

Statele membre ale Gru-

pului Celor Şapte (G7) au 

condamnat, de asemenea, ro-

lul destabilizator al Rusiei şi 

au ameninţat cu noi sancţi-

uni în cazul în care Mosco-

va nu optează pentru „calea 

dezescaladării”.

„Lacune alarmante în 
situaţia pregătirii NATO”

Raportul Comisiei parla-

mentare britanice consideră si-

tuaţia din Ucraina o „trezire” 

care relevă „lacune alarmante 

în situaţia pregătirii NATO”

„Un atac rusesc neconven-

ţional, utilizând tactici asime-

trice – ultima expresie folosi-

tă pentru acest concept este 

«război ambiguu» – (...) va fi  

deosebit de difi cil de contrat”, 

subliniază Comisia.

Ea cere ca tactici precum 

o recurgere la atacuri ciber-

netice sau la miliţii să fi e in-

cluse în Articolul 5 al Trata-

tului NATO, potrivit căruia 

toate statele membre au obli-

gaţia să ajute orice alt stat 

membru atacat.

„Alianţa Nord-Atlantică nu 

a considerat Rusia un adversar 

sau o ameninţarre teritorială 

potenţială faţă de vreunu din-

tre membrii săi în ultimii 20 de 

ani”, se subliniază în raport.

„Ea este obligată de-acum să 

facă acest lucru, din cauza ac-

ţiunilor recente ale Rusiei”, în-

deamnă parlamentarii britanici.

O purtătoare de cuvânt NA-

TO a anunţat că acest raport 

va fi  studiat cu atenţie şi că 

un „plan de acţiune” va fi  dis-

cutat la viitorul summit NA-

TO, în septembrie.

„NATO a adoptat deja mă-

suri de consolidare a apărării 

sale comune, în special pen-

tru aliaţii noştri din (Europa 

de) Est, suplimentând numă-

rul avioanelor în spaţiul aeri-

an, al navelor pe mare şi al 

exerciţiilor terestre”, a preci-

zat purtătoarea de cuvânt.

Este NATO pregătită să facă faţă Rusiei?

Cancelarul german 

Angela Merkel şi preşe-

dintele rus Vladimir Putin 

negociază în secret un 

plan privind soluţionarea 

paşnică a crizei din 

Ucraina, prin care, în 

schimbul suveranităţiii 

Crimeei, să fi e acordate 

garanţii în domeniul secu-

rităţii energetice şi comer-

ţului, dezvăluie The 

Independent online.

Potrivit publicaţiei britani-

ce, planul de pace la care lu-

crează Merkel şi Putin se ar-

ticulează în jurul a două am-

biţii principale, şi anume sta-

bilizarea frontierelor Ucrainei 

şi furnizarea ţării – afl ate în 

difi cultate fi nanciară – a unui 

ajutor economic consistent 

printr-un nou acord în dome-

niul energiei care să asigure 

securitatea livrărilor de gaze.

Cel mai controversat lucru 

constă în faptul că, în cazul 

în care planul lui Merkel va 

fi  acceptat de către ruşi, co-

munitatea internaţională va fi  

nevoită să recunoască inde-

pendenţa Crimeei şi anexarea 

ei de către Rusia, un lucru pe 

care anumiţi membri ONU l-ar 

putea considera greu de ac-

ceptat.

Negocieri 
peste capul Ucrainei

Potrivit ziarului, surse apro-

piate acestor negocieri secre-

te afi rmă că prima parte a pla-

nului, cu privire la stabiliza-

re, cere Rusiei să-şi retragă 

sprijinul fi nanciar şi militar 

acordat diverselor grupări se-

paratiste care operează în es-

tul Ucrainei. În cadrul unui 

eventual acord, această regi-

une ar urma să primească anu-

mite puteri descentralizate.

Concomitent, continuă The 

Independent, preşedintele 

ucrainean Petro Poroşenko ar 

accepta că nu ceară aderarea 

la NATO. În schimb, Putin va 

căuta să nu blocheze sau să 

se amestece în noile relaţii co-

merciale ale Ucrainei cu Uni-

unea Europeană (UE), potri-

vit unui pact semnat în urmă 

cu câteva săptămâni.

În al doilea rând, potrivit 

publicaţiei britanice, Ucrainei 

i se va oferi un nou acord pe 

termen lung cu gigantul ru-

sesc Gazprom, cu privire la 

livrări de gaze naturale şi pre-

ţul acestora. În prezent nu 

există niciun acord, rezerve-

le de gaze naturale ale Ucrai-

nei scad şi ar urma să fi e epu-

izate înainte de venirea iernii, 

ţara riscând o ruină economi-

că şi socială.

De asemenea, potrivit acor-

dului, Rusia ar urma să despă-

gubească Ucraina printr-un pa-

chet fi nanciar în valoare de un 

miliard de dolari pentru pier-

derile la încasarea chiriei în 

schimbul staţionării Flotei ru-

se în Crimeea şi portul Sevasto-

pol de la Marea Neagră până 

la proclamarea independenţei 

în martie, mai scrie ziarul.

Însă aceste încercări ale lui 

Merkel de intermediere între 

Putin şi Poroşenko au fost 

afectate de doborârea în estul 

ţării a avionului malaysian ca-

re efectua zborul MH17.

Se aşteaptă 
deblocarea negocierilor

Cu toate acestea, surse ca-

re au luat parte la negocieri 

au declarat miercuri pentru 

The Independent că „planul 

german de pace se afl ă în con-

tinuare pe masă şi este singu-

rul. Negocierile se afl ă într-un 

punct mort din cauza dezas-

trului MH17, dar se aşteaptă 

să fi e reluate imediat ce are 

loc investigaţia”.

„Este în interesul tuturor 

să se ajungă la un acord. Să 

sperăm că negocierile vor fi  

reluate, dacă se va ajunge la 

un rezultat satisfăcător în an-

chetele care se desfăşoară în 

prezent asupra cauzelor ca-

tastrofei MH17”, a adăugat 

sursa citată.

Un purtător de cuvânt al 

Ministerului german de Exter-

ne a declarat pentru The In-

dependent că nu ştie nimic 

despre existenţa unor aseme-

nea negocieri. El a adăugat că 

este foarte probabil ca fi e Sta-

tele Unite, fi e Marea Britanie 

să nu fi e de acord cu recu-

noaşterea controlului Rusiei 

asupra Crimeei. La serviciul 

de presă al Ambasadei Ger-

maniei, nu era nimeni dispo-

nibil miercuri, adaugă ziarul.

Relaţii preferenţiale

O soluţionare a crizei ac-

tuale este convenabilă pentru 

germani, Rusia fi ind singurul 

lor partener comercial impor-

tant. Merkel a consolidat sem-

nifi cativ axa ruso-germană în 

mandatele sale, iar până la 

prăbuşirea MH17 Guvernul 

german s-a opus cu fermita-

te impunerii unor sancţiuni 

comerciale, dar şi din motive 

diploamtice, comentează The 

Independent.

Unele dintre cele mai mari 

companii germane efectuea-

ză operaţiuni în Rusia, în pre-

zent una dintre cele mai mari 

pieţe pentru maşini, iar nu-

meroase IMM-uri germane îşi 

extind activităţile în această 

ţară. Deşi Rusia asigură apro-

ximativ o treime din necesa-

rul de gaze în UE prin con-

ducte care traversează Ucrai-

na, Germania are propriile 

conducte care asigură legătu-

ra, separat, cu Rusia, fi ind mai 

puţin vulnerabilă la acest ca-

pitol ca alte state europene.

Un rol central în orice acord 

în domeniul gazelor naturale 

cu Gazprom l-ar juca unul 

dintre cei mai bogaţi oameni 

de afaceri ucraineni, Dmitro 

Firtaş. El a negociat primul 

mare acord în domeniu între 

Ucraina şi Rusia pentru peri-

oada 2006-2009. În prezent, 

acesta se afl ă la Viena, de un-

de luptă împotriva unei cereri 

de extrădare din partea State-

lor Unite. Însă Firtaş are rela-

ţii apropiate cu lideri ruşi şi 

ucraineni – l-a susţinut pe Po-

roşenko – şi a acţionat ca om 

de legătură, din umbră, la toa-

te nivelurile.

Germania dă Crimeea
pe gazele ruseşti
Angela Merkel şi Putin negociază în secret un plan de pace în Ucraina: Crimeea în schimbul gazelor.
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A plecat, nu o dată, fără să 

ştie ce o aştepta... însă a 

reuşit să facă faţă provocări-

lor şi s-a întors mai puterni-

că, mai dornică de un nou 

drum... De peste tot a venit 

cu poveşti care mai de care. 

Câteva ni le spune şi nouă...

„Am rămas cu o fi xaţie: 
să plec, să încerc, să văd, 
să simt”

Mihaela Gligor: Cine este De-
sirée Halaseh şi cum a înce-
put aventura asta minunată?

Desirée Halaseh: Astăzi sunt 

suma drumurilor mele şi praful 

din urma lor. Mai dăunăzi eram 

un călător ostenit în căutarea 

plajei celei mai plajă de pe o in-

sulă misterioasă a Timorului de 

Vest. Încă doi paşi în spate şi 

azi nu mai contează. Despre 

mâine nu pot şti cu siguranţă.

Mi-am petrecut vara anului 

1996 cu burta la soarele roman 

ce părpălea uşor o mână de ca-

se de pe un deal din afara Ro-

mei. Vacanze romane, Tirenia-

na, primul melc la cină şi uite 

aşa am rămas cu o fi xaţie: să 

plec, să încerc, să văd, să simt.

M.G.: Când pleci spre o lo-
caţie necunoscută, îţi faci 
un itinerariu sau te laşi, 
pur şi simplu, în voia sorţii 
şi încerci să guşti momen-
tul, locul, atmosfera?

D.H.: Plecările mele sunt 

mai mereu spontane, uneori in-

fl uenţate de un rând pe care îl 

citesc într-o carte, uneori de 

vreme, uneori de un proiect, 

alteori de promoţia sezonieră 

unei cutare companii aeriene 

iar alte ori pur şi simplu pen-

tru că nu pot funcţiona altfel. 

Iar principala condiţie pe care 

următoarea destinaţie trebuie 

s-o îndeplinească este în pri-

mul rând defi nită de necunos-

cut. Cu cât ştiu mai puţine cu 

atât abia aştept să mă las cu-

prinsă de mrejele ei. De tot re-

stul are grijă sfântul drum, că-

lătorii şi locuitorii lui şi poate 

cu voia lui, bunul Dumnezeu.

”Mă afl u într-o 
călătorie continuă”

M.G.: Cu ce vii din aceste 
călătorii? Ce aduci cu tine 
de acolo, din lume?

D.H.: Am crescut într-un sis-

tem educaţional mecanizat. Ele-

vul îmbracă uniforma apretată, 

e identifi cat printr-un număr ma-

tricol, memorează informaţii de 

masă în masă, tace în timpul 

orelor, nu aleargă în timpul pa-

uzelor, nu, nu, nu, nu are voie 

să pună întrebări pertinente şi 

dacă o face nu i se răspunde sau 

e redus la tăcere. Ani sedimen-

tari, ani dintr-o buclă temporală 

care domesticesc, ucid individu-

alitatea din faşă, formează roboţi 

programaţi să nu iasă din tipar, 

să trăiască după un tipar.

Călătoria e pentru mine ceea 

ce şcoala nu a fost niciodată: un 

loc în care am voie să greşesc, 

unde valoarea abilităţilor dobân-

dite nu se măsoară printr-un sis-

tem de notare ci mai degrabă 

prin calitatea vieţii pe care o duc 

şi impactul pe care îl am asupra 

celor de lângă mine, un loc în 

care aleg ce mi se potriveşte şi 

las în urmă cele mai puţin com-

patibile spiritului meu, un loc în 

care asimilez realitatea aşa cum 

mi se prezintă în faţa ochilor, un 

loc în care experimentarea e ma-

ma învăţăturii şi singura moda-

litate de a creşte.

Eu nu mă întorc din călăto-

rii. Mă afl u într-o călătorie con-

tinuuă. Ofer fi ecărui loc în ca-

re trăiesc benefi ciul îndoielii, 

mă feresc de capacana judecă-

ţilor de valoare şi a unghiurilor 

fi x(ist)e. Am afl at că mai im-

portant nu e ceea ce fac ci mai 

curând cum fac ceea ce fac.

M.G.: Ai fost şi în zone mă-
cinate de confl icte. Ţi-a fost 
vreodată teamă?

D.H.: Frica este până la ur-

mă manifestarea clară a instinc-

tului de supravieţuire. Însă la 

mine se manifestă fi x invers: 

mi-e mai teamă de plafonare şi 

stagnare decât de nesiguranţa 

zilei de mâine. Până la urmă de 

asta călătoresc, să mă confrunt 

cu ce îmi e mai străin, mai de 

neînţeles pentru ca mai apoi să 

depăşesc blocaje pe care le cre-

deam defi nitive. Am curaj să în-

cerc. Să experimentez „cum ar 

fi  dacă”. Cred că cel mai de preţ 

dar pe care mi l-am facut până 

acum este faptul că nu regret 

nimic din ceea ce mi-a venit în 

cale şi am avut ocazia să tră-

iesc. Am acceptat cu inima des-

chisă provocările iar rezultatele 

au fost mereu pe măsură: să în-

ţeleg cine sunt cu adevarat în 

momente cheie, când am totul 

sau nimic de pierdut, să îmi cu-

nosc limitele şi să încerc mereu 

să mai fac un pas înainte.

M.G.: Povesteşte-ne puţin des-
pre experienţa ta în Africa.

D.H.: După mai bine de un 

an de du-te-vino prin India, ba 

cu un job, ba cu vreo incursiu-

ne inopinată prin dealurile de 

ceai ale Darjeelingului sau sate 

rajpute ce trăiesc după anticul 

calendar hindus şi voinţa sute-

lor de zeităţi fantastice – am ple-

cat spre Africa de Vest, mai exact 

în Togo, care fi e vorba între noi, 

cu cele 5 milioane de sufl ete, 

face cât o mahala de la perife-

ria Mumbaiului.

Am aterizat pe aeroportul 

Gnassingbé-Eyadema din Lome 

cu aroganţa călătorului care le 

ştie pe toate şi după mai bine 

de o saptămână, mama Africa 

mi-a făcut de urgenţă un duş 

rece de luare aminte: în savană 

nu pleci fără un ghid local cu 

tine, indiferent de câte emisiuni 

cu Bear Grylls ai văzut cumin-

te pe fotoliul din sufragerie, în 

procentul ăla minim de conta-

minare cu malaria în pofi da pro-

fi laxiei corecte – te poţi situa 

chiar tu, colegi din acelaşi pro-

iect pot muri într-o după-amia-

ză când tu te plângi de lipsa 

apei din duş, ş.a.m.d.

Astfel m-am vindecat forţat 

de „ştiu eu mai bine” şi „mie 

nu mi se poate întâmpla” şi 

m-am lăsat purtată de vânturi-

le şi obişnuinţele tribului ewe 

şi bine am făcut. La fel cum fi -

ecare sfânt are un trecut şi fi e-

care păcătos are un viitor, am 

încercat să-mi spăl greşelile prin 

răbdare şi toleranţă.

Am învăţat o mână de elevi 

ce înseamnă lucrul în echipă şi 

care e rostul jocului în învăţarea 

unei limbi străine iar în schimb 

am fost recompensată cu strigă-

te de bucurie la începerea orelor 

şi boabe de lacrimi la încheierea 

activităţii noastre de la Ecole La 

Voie no.4 din Lome.

În paralel cu orele de preda-

re din Lome am desfăşurat şi o 

serie de sesiuni de informare asu-

pra problemelor de sănătate şi 

igienă în rândul unor comuni-

tăţi rurale, unde prezenţa apei 

potabile, a energiei electrice sau 

a serviciilor medicale sunt con-

cepte pe atât de îndepărtate pe 

cât ne-ar fi  nouă lipsa lor.

”Absolut toate locurile 
în care am călătorit 
m-au marcat într-un 
mod iremediabil”

M.G.: Ai o ţară preferată? 
Una care te-a impresionat 
atât de mult încât te-ar ten-
ta să te muţi acolo?

D.H.: Toate, dar absolut toa-

te locurile în care am călătorit 

m-au marcat într-un mod ire-

mediabil, m-au îmbogăţit şi 

m-au scuturat de ceea ce era 

în plus. De la templele buddhis-

te din Bengalul de Vest, la pie-

ţele de fructe din Lome, la pla-

jele din Timor, grădinile sub-

acvatice din Sumatra şi până 

la camerele mici şi intoxicate 

de santal ale Jaipurului, toate 

au un loc special în memoria 

mea afectivă. Eu sunt mereu 

în mişcare. Mă amuz teribil 

când prima întrebare cu care 

mă mai abordează vreun amic 

cu care nu am vorbit de vreo 

lună – este invariabil „acum pe 

unde mai eşti?” Drept urmare 

sunt mereu pe drum şi nu am 

de gând să mă opresc prea cu-

rând. Da, îmi mai trag sufl etul 

pe vreo insulă câteva luni, pe 

vreun munte alte săptămâni, 

dar de rămas nu pot rămane 

niciunde. Mă cheamă drumul!

M.G.: Dintre toate bucătă-
riile pe care le-ai încercat, 
care anume te-a încântat 
cel mai mult?

D.H.: Fără doar şi poate una 

din care nu lipseşte elementul 

picant. Unde altundeva decât 

în ţara în care condimentele 

au plecat şi au venit pe vase 

portugheze, arabe sau britani-

ce iar mai apoi au fuzionat cu 

bucătaria chineză, malazesia-

nă sau singaporeză. În India, 

evident!

Cel mai bine se mănâncă la 

dughenile din colţ de stradă. 

Mâncarea e proaspătă, se ser-

veşte repede şi încă o porţie e 

pe vine. Masala e un mix de 

cinci condimente printre care 

chilly, cuişoare şi cardamon. 

Ei, ia mixul ăsta şi pune-l în 

orice: ceai, omlete, linte, orez 

sau pui – şi uite tocmai ai avut 

primul crash-course despre bu-

cătăria indiană.

„Copiii m-au învăţat să 
privesc lumea cu inocenţă”

M.G.: În călătoriile tale ai 
întâlnit o mulţime de oa-
meni. E cineva care ţi-a ră-
mas în minte? Cineva de la 
care ai învăţat ceva cu ade-
vărat deosebit?

D.H.: Îmi aduc aminte de o 

după-amiază în care după câte-

va ore de urcat şi coborât dea-

lurile de ceai verde al Darjeelin-

gului am ajuns la un centru de 

refugiaţi tibetani, unde se fac 

produse de artizanat şi unde 

există o şcoală primară pentru 

copiii tibetani ce trăiesc fi e la 

centru fi e prin împrejurimi.

M-am aşezat într-un colţ să 

urmăresc jocul copiilor şi în 

scurt timp m-au acaparat de-a 

binelea: am împărţit un pachet 

de biscuiţi în patru oameni şi 

doi câini, am bătut mingea şi 

toba, ne-am facut poze şi am 

pozat, am râs fi ecare în limba 

lui şi am tăcut fi ecare în sufl e-

tul lui. Le dăruisem o mică tam-

burină, după care am plecat să 

ma plimb prin Centru. La ple-

care, de nicăieri apare o haima-

na mică cu pantalonii rupţi şi 

fară un dinte – cu tamburina în 

braţe. Vroia să mi-o înapoieze.

Orinde am ajuns copii m-au 

învăţat să privesc lumea cu 

inocenţă, să dau şi să primesc, 

să mă bucur şi să-i bucur pe 

alţii în aceeaşi măsură.

M.G.: Dintre toate locurile, 
monumentele pe care le-ai 
văzut în călătoriile tale, ca-
re-ţi este cel mai drag?

D.H.: Monumentele sunt lip-

site de viaţă. Uitate de timp şi 

readuse în memoria colectivă 

prin broşuri lucioase. Evit atrac-

ţiile principale ale unui loc pen-

tru că mă obosesc şi nu-mi spun 

nimic nou. Bineînţeles a fost o 

vreme când (...) dar am des-

chis bine ochii iar astăzi mă in-

teresează spiritul unui loc, ce 

îl animă, cum se trezeşte, cum 

respiră şi cum adoarme.Un loc 

drag mie e mai degrabă un or-

ganism viu, un oraş întreg – 

Jaipur cel roz, unde am ateri-

zat pentru prima dată pe sub-

continent şi la care revin ca la 

casa din copilărie de fi ecare da-

tă când mă întorc în India.

M.G.: Ştiu că scrii pentru 
National Geographic Trave-
ler. E una din revistele mele 
preferate. Cum e să ştii că te 
citesc atât de mulţi oameni?

D.H.: Minunat! Cum să fi e? 

Mă gândeam într-o zi la mo-

mentele când revin acasă şi în-

trebările pe care le primesc de 

fi ecare dată. Văzând că se în-

groaşă gluma şi cu plecările (ul-

tima data m-am decis spontan 

să plec în vacanţa de Paşte şi 

am rămas pentru două luni în 

Indonesia) dar şi cu întrebări-

le, am considerat de cuviinţă 

să le adun alături de însemnă-

rile de călătorie şi să le arunc 

în lume. Şi uite aşa, povestea 

despre „Viaţa într-o valiză” va 

vedea lumina tiparului la sfâr-

şitul verii, în numărul de toam-

nă a ediţiei româneşti National 

Georgraphic Traveler.

”Pentru mine există 
doar aici şi acum”

M.G.: Cum reuşeşti să le faci 
pe toate? Şi să scrii şi să răs-
punzi solicitărilor şi să călă-
toreşti? Îţi ajunge timpul?

D.H.: Viaţa mea e compusă 

doar din ceea ce îmi doresc să 

fac cu adevărat. Mi-am propus 

să nu fac parte din tagma celor 

care aşteaptă pensionarea, o mă-

rire, un concediu prelungit sau 

mai rău – un eveniment tulbu-

rător (boală, divorţ, concedie-

re) – pentru a-şi schimba mo-

dul în care abordeză existenţa. 

Pentru mine există doar aici şi 

acum, doar decizia de a trăi du-

pă propriile reguli. Şi ceea ce e 

mai fantastic e că nu există o 

reţetă de succes: uneori îţi iese 

pasienţa, alte ori nu. Am primit 

refuzuri, m-am confruntat cu 

neîncrederea celor din jur dar 

am mers mai departe. Un refuz 

a însemnat mereu o reorgani-

zare, un dram de creativitate în 

plus. Au fost paşi mici care ul-

terior s-au transformat în salturi 

uriaşe. Am încredere că tot ce-

ea ce fac pozitiv pentru mine şi 

lumea din jur mă va duce către 

ceea ce-mi doresc. Rezonanţa 

lucrează mereu.

M.G.: Care sunt cele trei 
lucruri de care nu te des-
parţi niciodată în timpul 
călătoriilor tale?

D.H.: Mă despart de orice 

cu uşurinţă, mai ales din ca-

uza faptului că prefer să că-

lătoresc din ce în ce mai li-

ght. Însă Nikonul, converşii 

şi un carnet de notiţe nu mă 

părăsesc niciodată.

M.G.: Te-ai gândit vreodată 
să îţi aduni cele mai fru-
moase amintiri într-un vo-
lum? Sunt sigură că va 
avea mare succes.

D.H.: De la vorba pân’ la fap-

tă e cale lungă! O dată şi o da-

tă probabil că mă voi izola iar 

pe o insulă sau mai bine într-un 

sat din plămânul Africii şi am 

să scriu ce oi vedea cu ochii.

M.G.: Crezi că lumea se 
poate reduce la o trăire? 
Care ar fi  aceea?

D.H.: Trăieşte. Cu tot ceea 

ce implică asta.

M.G.: Ai un cuvânt al tău, 
unul care să te defi nească 
în raport cu experienţa 
acumulată?

D.H.: Încearcă.

M.G.: Unde te vezi peste 10 
ani? Unde ai vrea să ajungi 
şi nu ai reuşit încă?

D.H.: Oriunde mă va duce 

drumul. Oriunde am să simt 

o chemare. De obicei e foar-

te departe şi pentru mult timp.

M.G.: Mulţumesc.
D.H.: Dhanyawad!

„Sunt suma drumurilor mele”
India, Africa... Pentru mulţi sunt puncte foarte îndepărtate... Pentru Desirée Halaseh, ele sunt „acasă”.
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Care sunt recomandările 

pentru zilele acestea la 

cinematografele din 

Cluj-Napoca?

Fanii fi lmelor de acţiune, 

science-fi ction şi imagini tri-

dimensionale se pot bucura 

în următoarele zile de conti-

nuările fi lmelor „Transfor-

mers”, „X-Men”, „Cum să îţi 

dresezi dragonul”, „Rio” şi 

„Planeta maimuţelor”, la ci-

nematografele din mall-uri.

Tot din zona SF, vor fi  ecra-

nizate fi lmele „Lucy”, în avan-

premieră, cu Morgan Freeman 

şi Scarlet Johansson şi „Edge 

of Tomorrow: Prizonier în 

timp”, care numără deja do-

uă nominalizări la premiile 

Golden Trailer şi care îl are pe 

Tom Cruise ca actor principal.

Filme europene sau 
pelicule din anii trecuţi

Cinema Victoria ne-a obiş-

nuit deja cu abordarea diferi-

tă: fi lme europene, promova-

rea celor româneşti şi ecrani-

zarea fi lmelor din anii trecuţi, 

nu neapărat block-bustere. 

Pentru cei care n-au apucat 

să vadă fi lmul controversat al 

lui Lars von Trier, „Nimfoma-

na”, în cele două volume, 

acesta mai rulează la Cinema 

Victoria, weekendul acesta.

Tot la Cinema Victoria vor 

fi  ecranizate fi lme europene: 

„Mea Culpa”, „Canibal” – o co-

producţie româno-spaniolă şi 

fi lmul românesc „O poveste de 

dragoste, Lindenfeld”. Vor rula 

şi fi lme din 2013: „New York 

Melody”, „Phil Spector” – o bi-

ografi e care numără 27 de no-

minalizări şi o altă biografi e de 

acum doi ani, „Hitchcock”, des-

pre viaţa amoroasă a celebru-

lui Alfred Hitchcock.

Comedii şi fi lme 
pentru cei mici

Animaţiile din oferta cine-

matografelor clujene includ 

partea a doua a fi lmului „Rio”, 

precum şi „Cum să îţi dresezi 

dragonul 2”, iar de la creato-

rii „Epoca de gheaţă”, anima-

ţia din 2013, vine fi lmul „Epic”. 

Tot din ramura comediilor, dar 

pentru cei mari, va rula la ci-

nema fi lmul „O altă adresă de 

pomină” („22 Jump Street”), 

continuare a fi lmului laureat 

cu şase premii şi multiple no-

minalizări anul trecut. Alte 

comedii sunt „Sex Tape” şi 

„Din greşeală împreună”.

Ce preferă clujenii?

Perioada verii este una 

mai săracă pentru cinemato-

grafele clujene, după cum 

explică administratorul Ci-

nematografului Florin Pier-

sic, Oniţa Silaghi.

„Se simte plecarea studen-

ţilor. La noi e cam pauză, de 

aceea am şi reluat nişte fi lme 

care au avut o mai mare au-

dienţă, difuzăm mai multe fi l-

me de copii şi facem în peri-

oada aceasta reduceri, deoa-

rece lumea nu prea vine vara 

la fi lm”, explică Oniţa Silaghi.

Referitor la preferinţele clu-

jenilor, Oniţa Silaghi spune că 

fi lmele din box offi ce sunt ale-

gerea celor mai mulţi clujeni. 

„În general, fi lmele care sunt 

în box offi ce au mai mult suc-

ces în rândul clujenilor. Cât 

despre fi lmele 3D, în ultima 

vreme sunt tot mai popula-

re”, a precizat administrato-

rul cinematografului Florin 

Piersic, Oniţa Silaghi.

Chiar dacă în perioada 

aceasta nu sunt mulţi cei ca-

re merg la cinematograf, clu-

jenii sunt altfel mari consu-

matori de fi lm. Anul trecut, 

Cinematograful Florin Pier-

sic a ocupat locul 1 în ţară 

între cinematografele publi-

ce ca număr de spectatori. 

Astfel, în 2013, Cinema Flo-

rin Piersic a atras peste 95.000 

de spectatori, potrivit decla-

raţiilor făcute de directorul 

Festivalului Internaţional de 

Film Transilvania (TIFF), Tu-

dor Giurgiu.

Pe de altă parte, există sta-

tistici care arată că, la nivel 

naţional, numărul spectatori-

lor din sălile de cinema a scă-

zut dramatic în ultimii 25 de 

ani. Astfel, dacă în 1989 în 

România se vindeau circa 156 

de milioane de bilete, în 2013 

numărul acestora a fost de 

numai 9 milioane de bilete 

vândute. (Iulia VLAD, stu-
dentă Jurnalism, FSPAC – 
UBB, anul I)

Ghid de cinema: la ce film mergem ?
Săptămâna aceasta, cinematografele din Cluj-Napoca au un program variat: filme SF, thrillere, comedii, animații 3D şi acțiune.

Anul trecut, Cinematograful Florin Piersic a ocupat locul 1 în ţară între cinematografele publice ca număr de spectatori 

Filmele 3D: Știați că... ?
Ştiaţi, de exemplu, că cei mai 
recenţi ochelari 3D nu mai 
folosesc principiul polarizării, 
ci blochează vederea fi ecărui 
ochi alternativ?

Iată unele dintre cele mai 
interesante informaţii 
despre fi lmele 3D.

 •  Începutul 3D a venit 
odată cu stereoscopul, 
un dispozitiv ce permitea 
ochiului uman să 
suprapună imagini 
statice bidimensionale.

 •  La începutul anilor ’90, 
Georges Méliès a 
descoperit din greșeală o 
tehnică folosită în fi lmele 
3D – a utilizat camera 
dublă, pentru a crea câte 
două negative ale 
peliculelor în același 
timp. Astăzi, prin 
suprapunerea celor două 
imagini și folosirea 
ochelarilor speciali, 
fi lmele sale pot fi  
vizionate tridimensional.

 • Tot la începutul secolului 
20, în anii „febrei 3D”, 
tehnica fi lmării 
tri-dimensionale era 
folosită la jocurile 
olimpice, pentru a 
determina cu acurateţe 
câștigătorii la linia de 
sosire. De asemenea, 
fi lmele 3D erau folosite 
în scop militar pentru a 
crea imagini în spaţiu 
despre geometria 
unghiurilor în momentul 
bombardării 
aeronavelor.

 • În thrillerul lui Alfred 
Hitchcock, „Dial M for 
Murder” care a fost 
fi lmat cu o cameră 3D, 
regizorul a fost nevoit să 
se adapteze 
dispozitivului care nu 
putea fi lma de aproape 
– a folosit un telefon 
imens și un deget 
artifi cial și a făcut o 
gaură în platou pentru a 
putea opera camera de 
dimensiuni mari.

 • Cei mai recenţi ochelari 
3D nu mai folosesc 
principiul polarizării – 
lentile roși și albastre – ci 
blochează vederea 
fi ecărui ochi alternativ, 
atât de repede încât 
procesul nu este 
observabil de către 
spectator.

 • Coreeni au extins 
principiul fi lmelor 3D, 
introducând 4DX-ul – o 
experienţă 
cinematografi că 
extravagantă, care 
apelează la toate 
simţurile cognitive. 
Cinematografele 4DX 
cuprind echipament 
special – scaune 
mișcătoare, vânt, ploaie, 
gâdilatul picioarelor, 
ceaţă, 1000 de mirosuri, 
baloane de săpun, 
fulgere artifi ciale.

 (Iulia VLAD, studentă 
Jurnalism, FSPAC 

– UBB, anul I)

„Dial M for Murder”, regia Alfred Hitchcock, 1954
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Zeci de studenţi medici-

nişti din întreaga ţară vor 

avea ocazia să pună în 

practică ce au învăţat de-a 

lungul anului la facultate 

şi să aplice „în teren” 

medicina de urgenţă şi 

medicina de catastrofă.

„Accident cu victime mul-

tiple. Intervine un echipaj 

SMURD şi un echipaj de des-

carcerare. Victime cu trauma-

tisme multiple”, aşa va suna 

apelul de urgenţă la 112 la ca-

re studenţii de la medicină vor 

interveni pentru a acorda pri-

mul ajutor în cadrul Emergen-

cy Medicine Summer School 

(EMSS) care se va desfăşura 

în perioada 24 – 31 august la 

Arieşeni. Şcoala de vară se 

afl ă la cea de-a doua ediţie.

Recuzită adevărată

Potrivit organizatorilor, sco-

pul acestei şcoli de vară este 

de a oferi studenţilor la medi-

cină, din anii 1-6 de studiu, po-

sibilitatea de a-şi îmbogăţi atât 

cunoştinţele teoretice, cât mai 

ales pe cele practice în mana-

gementul unui pacient politrau-

matizat. Tematica din acest an 

este axată pe tratamentul me-

dical şi chirurgical de urgenţă.

„În 30 august va avea loc 

o simulare cu victime multi-

ple la care va participa un 

echipaj SMURD şi un echipaj 

de descarcerare. Victimele vor 

fi  machiate profesionist, cu 

machiaje folosite de soldaţi în 

antrenamente şi simulări. Exer-

ciţiile de descarcerare vor fi  

executate pe maşini reale. În 

cadrul şcolii de vară sunt dis-

cutate noţiuni pe care este im-

perios necesar să le cunoas-

că orice viitor medic, indife-

rent de specializare”, declară 

Alina Budacan, preşedintele 

Societăţii Studenţeşti de Chi-

rurgie din România (SSCR), 

fi liala Cluj.

„În urma acestei experien-

ţe, orice participant ar trebui 

să cunoască ce trebuie şi mai 

ales ce nu trebuie să facă în-

tr-o situaţie de urgenţă, să fa-

că evaluarea primară şi secun-

dară a pacientului politrau-

matizat, să aplice corect mă-

surile de basic şi advanced li-

fe support, şi mai ales să în-

veţe să lucreze în echipă. Me-

dicina de urgenţă este «un 

sport în echipă», nu poţi face 

foarte multe de unul singur”, 

a mai precizat Budacan.

Participarea la şcoala de 

vară din acest an costă 650 

lei şi aici se pot înscrie stu-

denţii la medicină din toată 

ţara, însă numărul de locuri 

este limitat.

,,La EMSS se pot înscrie 

studenţii de la medicină, de 

la orice secţie şi toţi cei dori-

tori, dar vor fi  selectaţi doar 

32”, a explicat Robert Szabo, 

coordonator EMSS.

Studenţii au instruit 
militarii români

Anul trecut, EMSS a înce-

put o colaborare cu Ministe-

rul Apărării Naţionale, unde 

militarii au fost instruiţi pen-

tru a face faţă necesităţilor 

teatrelor de operaţii şi unor 

evenimente din timpul pregă-

tirilor acţiunilor de luptă, co-

laborare iniţiată de locotenen-

tul Aron Daniel.

„Noi, la Centrul de Instrui-

re pentru Luptă al Forţelor Te-

restre de la Cincu aveam un 

proiect de instruire pentru per-

sonalul medical militar, iar eu 

fi ind în Cluj, înscriindu-mi fi i-

ca anul trecut la Facultatea de 

Medicină, am văzut un afi ş al 

şcolii de vară EMSS şi am vă-

zut ce tematică abordează în 

tabără. Era foarte asemănătoa-

re cu tematica pe care o abor-

dăm noi aici la instruire, un pic 

într-un alt fel. Atunci am sunat 

persoana de contact de pe afi ş 

şi de-acolo s-a născut colabo-

rarea”, spune Aron Daniel.

Organizatorii mai spun că 

ideea unei şcoli de vară de-

dicată în întregime medici-

nei de urgenţă a fost foarte 

bine primită de studenţii me-

dicinişti din toată ţara. La 

ediţia din acest an de la Ari-

eşeni vor participa ca invi-

taţi speciali secretarul de stat 

Raed Arafat, Adela Golea (Şef 

UPU-SMURD Cluj), Aron Da-

niel, Vasile Şomlea (fost şef 

al ISU Cluj) şi Ioan Dorel Tu-

lai (comandant al Detaşa-

mentului de Pompieri Cluj-Na-

poca).  (Mădălina NICA, 
studentă la Jurnalism, FSPAC 
-UBB, anul II)

De pe băncile facultăţii direct 
pe teren, la o catastrofă
La Arieşeni, într-un decor de spital în mijlocul naturii, studenţii medicinişti vor putea experimenta cum se 
„simte” o situaţie de urgenţă la faţa locului.

ales pe cele practice în mana- perios necesar să le cunoas- v

g ţ ţ

Studenţii au instruit
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Muzeul Etnografic al Tran-

silvaniei, în parteneriat cu 

Mitropolia Clujului, Mara-

mureşului şi Sălajului şi în 

colaborare cu Institutul de 

Arheologie şi Istoria Artei 

din Cluj-Napoca, cu Muze-

ul Naţional al Unirii din Al-

ba Iulia, Muzeul „Astra” din 

Sibiu şi Biblioteca Judeţea-

nă Mureş din Târgu-Mureş, 

propune publicului, în pe-

rioada 7-31 august 2014, ex-

poziţia Ars incognita. Fasci-

nanta lume a unui iconar 

din secolul XVIII.

Curajoasă abordare a pic-

turii bisericilor româneşti, 

datorată în mare parte unor 

artişti anonimi, această ex-

poziţie se anunţă a fi şi o 

aventură în universul spi-

ritual al credincioşilor, prin 

prezenţa, la vernisajul ca-

re va avea loc în 7 august, 

la ora 17, a icoanei făcătoa-

re de minuni a Maicii Dom-

nului de la Mănăstirea Dra-

gomireşti din Maramureş.

Maestrul a cărui creaţie 

va putea fi admirată, fiind 

expuse circa 30 din lucră-

rile sale, a activat cu deo-

sebire în localităţile din ju-

rul Clujului şi în Sălaj, cea 

mai timpurie atestare fiind 

din 1748, iar cea mai târ-

zie din 1779. Deoarece nu 

a fost identificată nicio lu-

crare semnată, arta sa nu a 

putut constitui subiectul 

unor lucrări ştiinţifice, ră-

mânând astfel necunoscu-

tă. Ea este restituită acum 

pentru prima dată, sub sem-

nul tainei care, în arta bi-

zantină, a îmbinat meşte-

şugul artiştilor cu revelaţia 

divină, Însuşi Dumnezeu 

descoperindu-se oamenilor 

prin icoanele pictate cu ev-

lavie şi credinţă.

Talentat şi evlavios în 

acelaşi timp, maestrul ano-

nim prezentat acum se nu-

mără printre cei care s-au 

învrednicit să fie autorii 

unor icoane făcătoare de 

minuni, una din creaţiile 

sale dovedindu-se incom-

bustibilă, fiind singura su-

pravieţuitoare a incendiu-

lui care a mistuit, în 1949, 

mănăstirea de la Dragomi-

reşti. Această icoană făcă-

toare de minuni se adaugă 

expoziţiei pe de o parte din 

raţiuni ştiinţifice, în efortul 

de a-l cunoaşte mai bine pe 

pictor, dar mai ales ca ex-

perienţă a trăirii personale 

a credinţei – pentru parti-

cipanţii la vernisajul expo-

ziţiei –, una din componen-

tele esenţiale ale raţiunii de 

a fi a icoanei bizantine, pe 

parcursul istoriei sale, fiind 

tocmai calitatea sa de a mij-

loci prezenţa reală a divi-

nităţii. Expoziţia îşi propu-

ne astfel curajosul ţel de a 

îmbina latura estetică, ar-

tistică a icoanei cu cea spi-

rituală, taumaturgică şi 

transcendentală, propunând 

o cunoaştere deopotrivă din 

exterior şi interior a unui 

obiect aproape nelipsit din 

universul nostru cotidian, 

dar căruia în ultimul timp, 

datorită educaţiei seculari-

zate şi prea numeroaselor 

griji existenţiale, i-a fost ui-

tată adevărata semnificaţie.

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

Se împlinesc 20 de ani de 

când, între Arhiepiscopia Or-

todoxă Română a Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi Bi-

serica Evanghelică Luterană 

din Wuerttenberg, s-a reali-

zat un parteneriat de ecume-

nism practic.

Ne bucurăm că, la acest 

popas aniversar, Excelenţa 

Sa, Episcopul Dr.h.c. Frank 

Otfried July a organizat 

această întâlnire duhovni-

cească ce se desfăşoară la 

Stuttgart, între 29-31 iulie 

2014, dându-ne posibilita-

tea să-I dăm slavă lui Dum-

nezeu pentru tot ce s-a re-

alizat.

Cred că mai întâi este po-

trivit să ne aducem aminte 

că, pe plan mai larg, între 

Biserica Ortodoxă Română 

şi Biserica Evanghelică Lu-

terană din Germania (EKD) 

s-a statornicit un dialog în-

că din 1979. Că la întâlniri-

le bilaterale ce au avut loc, 

atât în Germania, cât şi în 

România, peste 12 la număr, 

au participat prelaţi impor-

tanţi şi distinşi profesori de 

Teologie. Dintre episcopii 

români participanţi îi amin-

tim pe PS Vasile Coman al 

Oradiei, pe IPS Nicolae al 

Timişoarei, pe IPS Serafim 

al Germaniei şi alţii. Iar din-

tre profesori îi amintim pe 

PC Prof. Dr. Ioan Ică, PC 

Prof. Dr. Dumitru Popescu, 

PC Prof. Dr. Ilie Moldovan, 

PC Prof. Dr. Viorel Ioniţă, 

PC Prof. Dr. Stelian Tofană, 

PC Prof. Dr. Daniel Benga, 

PC Prof. Dr. Ioan Tulcan, PC 

Prof. Dr. Constantin Pătu-

leanu şi alţii.

Întâlnirile au avut ca ur-

mare schimbul de burse, de 

cadre didactice, promovarea 

unor relaţii de parteneriat în-

tre comunităţi din Germania 

şi România, cooperarea so-

cial-pastorală şi diferite alte 

schimburi, precum şi întâl-

niri spirituale comune şi de 

rugăciune.

În primăvara acestui an, 

la Patriarhia Română, a avut 

loc întrunirea Comisiei de 
evaluare a Dialogului teo-
logic dintre Biserica Orto-
doxă Română şi Biserica 
Evanghelică din Germania 
(29 aprilie-2 mai). Comisia 

s-a întâlnit tocmai pentru a 

da urmare unei dorinţe ex-

primate la ultima întrunire 

de dialog de la Drübeck, din 

anul 2013, aceea de a se fa-

ce cunoscut conducerii ce-

lor două Biserici bilanţul în-

trunirilor şi stadiul actual al 

dialogului teologic. Din par-

tea Bisericii Evanghelice din 

Germania au participat Dr. 

Martin Illert, Consilier bise-

ricesc superior, Dekanin Bir-

git Schlegel, Prof. Dr. Rein-

hard Thöle, Pastorul Johan-

nes Toaspern. Din partea Bi-

sericii Ortodoxe Române au 

participat Pr. Prof. Dr. Vio-

rel Ioniţă, Consilier patriar-

hal, Pr. Prof. Dr. Daniel Ben-

ga, Pr. Prof. Dr. Constantin 

Pătuleanu şi Pr. Prof. Dr. Ioan 

Tulcan. La audienţa din 30 

aprilie 2014, Preafericitul Pă-

rinte Patriarh Daniel a mul-

ţumit Bisericii Evanghelice 

din Germania pentru dialo-

gul dintre cele două Biserici, 

pentru sprijinirea bursierilor 

români şi pentru cooperarea 

pe plan diaconic-caritativ.

Dacă acest lucru s-a pe-

trecut la nivelul cel mai în-

alt, şi noi astăzi mulţumim 

la nivelul nostru pentru re-

zultatele parteneriatului din-

tre Biserica Evanghelică Lu-

terană din Wuerttenberg şi 

Arhiepiscopia Ortodoxă a Va-

dului, Feleacului şi Clujului. 

Rezultatele au fost mult mai 

importante pe tărâmul ecu-

menismului practic şi mai 

puţin pe plan teologic.

Comunitatea din Wuert-

tenberg, cum bine se ştie, 

ne-a ajutat să deschidem pos-

tul de Radio Renaşterea, a 

sprijinit activităţile organi-

zaţiilor de tineret, Centrul 

de Îngrijiri Paliative „Sfân-

tul Nectarie”, lucrările edi-

litare de la Mănăstirea Pia-

tra Fântânele, Organizaţia Fe-

meilor Ortodoxe din Cluj-Na-

poca şi alte proiecte fi lantro-

pice susţinute de asociaţiile 

„Christiana” şi „Filantropia 

Ortodoxă”.

Credem că, la rândul nos-

tru, le-am oferit fraţilor ger-

mani posibilitatea de a lua 

act de spiritualitatea orto-

doxă, de a participa la via-

ţa noastră liturgică şi du-

hovnicească, de a realiza că 

pe primul plan „este Împă-

răţia lui Dumnezeu şi că toa-

te celelalte se vor adăuga 

nouă”. Este foarte importan-

tă implicarea socială, dar 

primează viaţa spirituală, 

care dă consistenţă slujirii 

caritative.

Spuneam că parteneriatul 

nostru s-a axat mai mult pe 

ecumenismul practic, dar nu 

putem uita, totuşi, dorinţa 

Mântuitorului din Rugăciunea 

Arhierească: „ca toţi să fi e 

una, după cum Tu, Părinte, 

întru Mine şi Eu întru Tine, 

aşa şi aceştia în Noi să fi e una, 

ca lumea să creadă că Tu M-ai 

trimis” (Ioan 17,21).

Noi, cei antrenaţi în acest 

parteneriat, suntem convinşi 

că Mântuitorul doreşte uni-

tatea. De aceea, vă voi rela-

ta o povestire care ilustrea-

ză acest lucru. Fericitul Ie-

ronim a fondat în veacul al 

IV-lea o mănăstire la Betle-

em. Acolo era preocupat de 

traducerea Sfi ntei Scripturi 

şi de rugăciune. La un mo-

ment dat are o viziune. Ve-

de ieslea din Betleem cu 

Pruncul Mântuitor în ea. Îi 

vede pe păstori cum vin în 

peştera din Betleem cu da-

rurile lor şi se închină Nou-

lui-născut, îi vede pe cei trei 

magi purtând cu ei aur, smir-

nă şi tămâie Pruncului Iisus, 

îi vede pe îngeri cântând imn 

de slavă. Toţi erau cuprinşi 

de bucurie şi într-o unitate 

deplină, iar Pruncul Sfânt îi 

privea cu multă dragoste şi 

duioşie. De ce? Pentru că 

erau una în credinţă. Au tre-

cut 2000 de ani. În veacul 

XX nu mai încap toţi cei ce 

cred în Hristos în peştera din 

Betleem. De aceea îşi trimit 

reprezentanţii: unul pentru 

catolici, un altul pentru or-

todocşi şi un al treilea pen-

tru protestanţi. Toţi vin cu 

daruri şi se închină Pruncu-

lui Mântuitor. De data aceas-

ta, Pruncul Sfânt nu îi mai 

priveşte cu bucurie, faţa Lui 

este tristă. Ei rămân contra-

riaţi şi Acesta le spune: „Nu 
vă mai pot privi cu bucurie 
pentru că nu mai sunteţi 
una. Când iarăşi veţi fi  una, 
vă voi privi din nou cu drag”.

Aceasta este povestirea, 

iar noi încercăm să facem 

câte ceva pentru a netezi ca-

lea înspre unitatea tuturor. 

Aşa se face că suntem aici 

şi dorim ca Domnul să ne 

privească cu drag. Suntem 

într-o comunitate creştină 

care-şi pune problema cre-

dinţei lucrătoare prin iubire, 

ştiind bine afi rmaţia: „Ce fo-

los, fraţii mei, dacă zice ci-

neva că are credinţă, iar fap-

te nu are? Oare credinţa poa-

te să-l mântuiască? Dacă un 

frate sau o soră sunt goi şi 

lipsiţi de hrana cea de toate 

zilele şi cineva dintre voi 

le-ar zice: mergeţi în pace. 

Încălziţi-vă şi vă săturaţi, dar 

nu le daţi cele trebuincioa-

se trupului, care ar fi  folo-

sul? Aşa şi credinţa: dacă nu 

are fapte e moartă în ea în-

săşi” (Iacov 2, 14-17).

Şi noi am mai adăuga un 

text patristic: „Întrebat-a fra-

tele: ce este credinţa? Zis-a 

bătrânul: credinţa este a pe-

trece cu smerită cugetare şi 

a face milostenie”. Într-o lu-

me în care cei bine situaţi 

material sunt plini de mân-

drie şi-i desconsideră pe cei 

nevoiaşi, iată că sunt şi oa-

meni care ştiu să se smereas-

că şi să facă fi lantropie.

Noi le mulţumim parte-

nerilor noştri şi-L rugăm pe 

Dumnezeu să le dea sănăta-

te, iar acest parteneriat să 

dureze înspre folosul amân-

durora părţilor.

Fascinanta lume a 
unui iconar din sec. 
XVIII, într-o expoziţie 
la Cluj-Napoca

Ecumenism practic

În perioada 15 – 30 iulie 

2014, se desfăşoară a XVI-a 

ediţie a Zilelor Culturale „N. 

Steinhardt (Monahul Nico-

lae Delarohia)”, după urmă-

torul program:

În perioada 15 – 29 iulie 

la Mănăstirile Rohia şi Rohi-

ţa are loc Tabăra de pictură 

„Monahul Nicolae Delaro-

hia”, la care participă pic-

tori din toată Transilvania .

Marţi, 29 iulie, de la ora 

14: 00, se va întruni Colec-

tivul redacţional al Integra-

lei „N. Steinhardt” cu direc-

torul editorial al Editurii Po-

lirom, pentru a lucra la vo-

lumele care vor apărea de 

acum înainte în cadrul Inte-

gralei „N. Steinhardt”, la Edi-

tura Polirom, în coeditare cu 

Editura Mănăstirii Rohia. De 

la ora 17: 00 se va săvârşi 

Parastasul de pomenire pen-

tru Părintele Nicolae, în ci-

mitirul Mănăstirii Rohia. În 

aceeaşi zi, de la ora 19: 00, 

la Mănăstirea Rohiţa va avea 

loc Masa rotundă cu tema: 

„N. Steinhardt – între ispita 

lecturii şi ispita confesiunii”.

Miercuri, 30 iulie, de la 

ora 11: 00, la Catedrala Epi-

scopală „Sfânta Treime” din 

Baia Mare, va avea loc ver-

nisajul expoziţiei de icoa-

ne şi cruci realizate în ca-

drul Taberei de pictură, pre-

cum şi o expoziţie de artă 

fotografică, cu tema „Sfân-

ta Cruce”. De la 11: 30 va 

avea loc lansarea cărţii 

„Drumul către Isihie. Ispi-

ta lecturii”, ultimul volum 

apărut în cadrul Operei „N. 

Steinhardt”, volum îngrijit 

de Irina Ciubotaru şi cu un 

studiu introductiv al Doam-

nei Tania Radu.

A XVI-a ediţie a Zilelor 
Culturale „N. Steinhardt”, 
la Mănăstirea Rohia
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Concerte
în Piaţa Muzeului
În acest sfârșit de săptămână, în 
Piaţa Muzeului vor avea loc mai 
multe concrete organizate în cadrul 
„Serilor de vară clujene”. Vineri, în-
cepând de la ora 20, în Piaţa 
Muzeului vor cânta 3 O’Clock, Bigg 
Dimm A’Band și Jazzybirds. 
Sâmbătă, de la aceeași oră, clujenii 
îi vor putea asculta pe The Beat, 
Jump, Academic Jazz Band și Hot 
Club de Cluj. Pentru ce-a de-a patra 
ediţie a “Serilor de vară clujene”, 
Primăria Cluj a pregătit cinci spaţii 
de desfășurare a evenimentelor, 
două dintre locaţii găzduind pentru 
prima dată acest eveniment. Astfel, 
Casinoul și Parcul Iulius vor găzdui 
și ele în acest an spectacole. 
Evenimentele se vor desfășura în 
acest an în perioada 1 august – 30 
august. Spectacolele vor cuprinde 
seri de jazz, blues, folk, operă, ope-
retă oferite de artiștii clujeni. De 
exemplu, în următorul weekend, 
(vineri și sâmbătă – 8-9 august), 
clujenii vor putea asculta un recital 
de harpă susţinut de Emma Raţiu 
în Parcul Iulius, un recital de pian și 
operă susţinut de Olga Bordaș și 
soliștii Alexandra Hordoan, Eva 
Iordan, Petre Burcă și Alin Dan 
Rusu sau vor putea urmări un spec-
tacol de dans sportiv.

Concurs pentru 
familiile „plimbăreţe”
Asociaţia „Mânuţe pricepute” orga-
nizează până pe 30 august concur-
sul „Descoperă România în fami-
lie”, având ca premiu un weekend 
pentru întreaga familie la un resort 
de pe malul lacului Colibiţa, din 
Bistriţa Năsăud. Potrivit organizato-
rilor, concursul se adresează familii-
lor care vor să gaseasca și să împăr-
tășească locuri noi și frumoase de 
vizitat împreună cu copiii în 
România, indiferent că e vorba de 
zone geografi ce, de un vârf de 
munte, un parc sau un muzeu. 
“Uneori suntem într-o anumită zo-
nă sau oras și am vrea să vedem 
ceva frumos, dar nu știm ce sau un-
de. Cred că toată lumea a fost cel 
puţin o dată în această situaţie, asa 
că am zis hai să le punem pe toate 
într-un loc și să ne bucurăm cu toţii 
de ele. Sper ca acest concurs să ne 
ajute să atragem împreună locurile 
frumoase din toată ţara, urmând 
ca acestea să fi e apoi sursă de in-
spiraţie pentru toată lumea”, ex-
plică reprezentanţii asociaţiei. Cei 
care doresc să participle la con-
curs trebuie să redacteze un arti-
col cu subiectul “Locuri minunate 
din România” pe care să-l trimită 
asociaţiei sau să-l posteze pe ma-
nutepricepute.ro. Va fi  desemnat 
câștigător articolul care va aduna 
cele mai multe like-uri.

Au început 
înscrierile pentru 
competiţiile TiMAF
Festivalul Internaţional de Muzică 
și Artă Transilvania – TiMAF 2014 
a anunţat săptămâna aceasta 
deschiderea celor două competiţii 
importante ale festivalului: 
“TiMAF Battle of the Bands” și 
“TiMAF Dance Competition”. 
Acesta din urmă va cuprinde ge-
nuri de dans precum salsa, dans 
contemporan, street dance și 
show dance și sunt invitaţi să se 
înscrie trupe de dansatori din ţară 
și din străinătate, cu vârsta cu-
prinsă între 12 și 35 de ani, prin 
completarea formularului de în-
scriere existent pe site-ul TiMAF. 
Perioada de înscriere se încheie 
în data de 10 octombrie 2014. 
Premiul cel mare al concursului 
“TiMAF Dance Competition” este 
în valoare de 1.000 de dolari și 
se va atribui celui mai spectacu-
los moment desemnat de juriu. 
Cea de a doua competiţie impor-
tantă a festivalului este “TiMAF 
Battle of the Bands” ce își propu-
ne să aducă pe aceeași scenă cei 
mai buni soliști, trupe, DJ și pro-
ducători din ţară și din străinăta-
te. Înscrierile se fac până în data 
de 25 septembrie 2014. 
Participanţii selectaţi de către ju-
riu vor intra în cursa pentru ma-
rele premiu al festivalului, în va-
loare de 3.000 de dolari.

Pe scurt

De ce este căscatul conta-

gios sau care sunt teoriile 

prin care cercetătorii 

încearcă să explice apari-

ţia fantomelor?

Iată care sunt misterele pe 

care oamenii de ştiinţă nu le 

pot încă rezolva.

De ce căscăm?

Căscatul este un act refl ex 

motor involuntar, întâlnit atât 

la oameni, cât şi la unele ani-

male. Cercetările arată că refl e-

xul este „contagios”, conform 

testelor, probabilitatea ca o per-

soană să caşte creşte nu numai 

atunci când observă alţi oameni, 

sau chiar animale, făcând ace-

laşi lucru, dar şi dacă citeşte sau 

se gândeşte la această acţiune, 

relatează Business Insider.

Deşi oamenii de ştiinţă au 

propus numeroase teorii pen-

tru a explica motivele pentru 

care căscăm şi de ce acest re-

fl ex pare să fi e „contagios”, 

niciuna dintre ele nu este una-

nim acceptată.

Primele studii indicau fap-

tul că refl exul ar fi  un răspuns 

la nivelul crescut de dioxid de 

carbon din sânge, atunci când 

corpul are nevoie de un aport 

de oxigen, care ar justifi ca in-

spiraţia profundă, sau de eli-

minarea dioxidului de carbon, 

printr-o expiraţie puternică. 

Experimentele ulterioare au 

demonstrat însă că mediile cu 

un nivel scăzut de dioxid de 

carbon sau administrarea de 

oxigen subiecţilor nu infl uen-

ţează nevoia de a căsca.

Cea mai recentă teorie sus-

ţine că rolul căscatului ar fi  

termo-reglator. Mai exact, tem-

peratura ridicată, care apare 

natural în condiţii de obosea-

lă, suprasolicitarea sau trece-

rea dintr-o stare în alta duce 

la încetinirea proceselor cere-

brale. Inspiraţia puternică, ur-

mată de expiraţie duce la ră-

cirea creierului şi reglarea tem-

peraturii. Totuşi, se pare că oa-

menii cască mai rar în medii-

le cu temperaturi ridicate, con-

trar presupunerilor anterioare.

Fantomele

Fantomele sunt menţiona-

te într-o formă sau alta încă 

din timpul vechilor culturi din 

Mesopotamia sau din vremea 

Egiptului Antic, dar forma lor 

cea mai cunoscută astăzi, de 

spirite îmbrăcate în cearşafuri 

ori cămăşi largi, albe, a fost 

introdusă abia în secolul al 

XIX-lea. În prezent, stafi ile sunt 

considerate personaje de fi cţi-

une ori legende urbane, cerce-

tătorii nerecunoscându-le exis-

tenţa. Totuşi, 48% dintre ame-

ricani cred în existenţa lor, pro-

centul femeilor fi ind chiar mai 

mare, 56%, iar conform unui 

sondaj realizat de CBS, una 

din cinci persoane susţine că 

a văzut sau a simţit prezenţa 

unei fi inţe paranormale.

Teoriile propuse de oame-

nii de ştiinţă pentru a explica 

numărul mare de evenimen-

te de acest gen variază. Unii 

dau vina pe infrasunete, zgo-

mote care au o frecvenţă re-

dusă şi nu pot fi  percepute de 

urechea umană. Aceastea pot 

fi  emise chiar de furtuni care 

se apropie ori de aparatele 

electrocasnice, iar vibraţiile 

pe care le provoacă dau o sta-

re de disconfort psihic. O al-

tă explicaţie ar fi  că zonele 

mai reci din clădirile vechi, 

asociate cu prezenţa unor spi-

rite, sunt cauzate, de fapt, de 

curenţii de aer, iar unele stu-

dii afi rmă că halucinaţiile vi-

zuale şi auditive ar fi  urma-

rea unor intoxicaţii minore cu 

monoxid de carbon.

Déjà vu

Déjà vu (n.r. deja văzut, 

în limba franceză) este un fe-

nomen descris de o puterni-

că senzaţie că un eveniment 

sau o experienţă care se de-

rulează a mai fost experimen-

tată, în acelaşi fel, în trecut, 

fi e că acest lucru s-a întâm-

plat sau nu. Deşi fenomenul 

a fost studiat intesiv încă de 

la începutul secolului trecut, 

oamenii de ştiinţă nu au ajuns 

încă la o concluzie care să 

explice, fără echivoc, moti-

vele declanşării acestui feno-

men. Senzaţia de déjà vu pa-

re să fi e extrem de comună, 

între 31% şi 96% dintre adulţi 

raportând că au trăit-o cel pu-

ţin o dată în viaţă.

Oamenii de ştiinţă au încer-

cat să găsească o legătură în-

tre bolile psihice şi fenomenul 

de déjà vu şi au studiat, în spe-

cial, pacienţii schizofrenici sau 

pe cei cu tulburări disociative 

de identitate. Studiile nu au 

fost însă conclusive, nefi ind 

găsită nicio corelaţie între pro-

blemele psihice şi incidenţa fe-

nomenului. Alte teste au de-

monstrat că unele tratamente 

medicamentoase sporesc pro-

babilitatea declanşării senza-

ţiei de déjà vu, dar substanţe-

le respective nu pot fi  singura 

cauză a fenomenului, care are 

loc şi la persoane care nu ur-

mează niciun fel de tratament. 

O altă posibilă explicaţie ar fi  

că senzaţia apare la persoane 

care se afl ă într-un loc sau o 

situaţie nouă, care seamănă 

cu o experienţă deja trăită, pe 

care nu şi-o amintesc imediat. 

Contrastul dintre sentimentul 

de noutate şi cel de familiari-

tate ar putea să fi e cauza fe-

nomenului.

Bigfoot

Bigfoot, cunoscut şi ca Sa-

squatch, în America de Nord, 

Yeren, în China şi Mongolia, 

Yowie, în Australia, ori Yeti, 

Abominabilul Om al Zăpezi-

lor, în munţii Himalaya, este 

un presupus animal umanoid, 

biped, mai înalt decât majori-

tatea oamenilor şi acoperit de 

blană. Existenţa acestuia nu a 

fost dovedită, iar oamenii de 

ştiinţă tind să creadă că mitul 

lui Bigfoot este bazat pe fol-

clor, identifi cări eronate şi far-

se elaborate. Scepticii spun în-

să că absenţa dovezilor nu es-

te neapărat o dovadă a absen-

ţei animalului.

Comunitatea ştiinţifi că nu 

ia în considerare posibilitatea 

existenţei lui Bigfoot, în prin-

cipal din cauza lipsei dovezi-

lor care să susţină supravie-

ţuirea unui animal preistoric 

de asemenea dimensiuni, dar 

şi pentru că majoritatea întâl-

nirilor raportate s-au petrecut 

în zone cu un climat tempe-

rat şi nu la tropice, acolo un-

de trăiesc celelalte primate. 

Numărul celor care susţin că 

au văzut animalul este destul 

de mare, iar cercetătorilor ca-

re exclud posibilitatea exis-

tenţei acestuia li se cer expli-

caţii. Una dintre principalele 

teorii propuse este că cele mai 

multe dintre întâlnirile rapor-

tate sunt, de fapt, farse. O al-

tă variantă ar fi  că oamenii 

chiar văd o creatură, însă o 

identifi că eronat ca fi ind Big-

foot. De obicei sunt confun-

daţi cu primata uriaşă urşii, 

câinii sau chiar alţi oameni.

Efectul placebo

Placebo este un medica-

ment sau o substanţă inacti-

vă utilizată pentru a-i face plă-

cere pacientului, ori ca ele-

ment de control în experimen-

te. Efectul cu acelaşi nume 

constă în îmbunătăţirea ob-

servabilă care se resimte asu-

pra simptomelor sau a stării 

de sănătate, care nu se dato-

rează unui tratament real, a 

cărui efi cienţă este demons-

trată. Concret, dacă un paci-

ent crede cu adevărat în efi -

cienţa unui remediu, de mul-

te ori, acesta va funcţiona, 

deşi nu conţine nicio substan-

ţă activă. Denumirea efectu-

lui este derivată din forma de 

viitor a verbului latin placeo 

(n.r. a plăcea, în limba lati-

nă), având sensul de „voi plă-

cea”, „voi fi  plăcut (cuiva)”.

Oamenii de ştiinţă nu se 

pun de acord nici măcar în 

legătură cu existenţa acestu-

ia. Unii dintre ei indică faptul 

că nu există dovezi clare ca-

re să susţină rezultatele efec-

tului, benefi ciile aplicându-se 

unui număr mic de pacienţi 

şi, aparent, aleatoriu. Chiar 

dacă rezultatele nu sunt ge-

nerale şi rata de succes este 

necunoscută, cercetătorii re-

cunosc faptul că există situa-

ţii în care medicamentele in-

active îmbunătăţesc starea de 

sănătate a indivizilor. Modul 

în care corpul se vindecă doar 

prin puterea sugestiei, rămâ-

ne, în continuare, un mister. 

(Mediafax)

5 mistere pe care ştiinţa 
nu le poate rezolva
De la efectul placebo la motivele pentru care căscăm, unele fenomene 
nu au încă o explicaţie universal acceptată de cercetători.
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic“
Uimitorul Om-Păianjen 2
V-J: 20:00; 23:00

Cum să îţi dresezi dragonul 2
V-J: 14:00; 17:00

Cinema Victoria
Lucy
V, Ma: 17:30; S, L, J: 20:00; D, Mi: 22:00

Mea Culpa
D, J: 17:30; V: 20:00; Ma: 22:00

Nymphomaniac: Volumul I
V: 22:00

Nymphomaniac: Volumul II
S: 22:00

În ordinea dispariţiei
S: 17:30; S: 20:00; L: 22:00

Lindenfeld, o poveste de dragoste
L, Mi: 17:30; D: 20:00

Canibal
Ma: 20:00

New York Melody
J: 22:00

The Queen
L: 15:00

Phil Spector
Ma: 15:00

Hitchcock
Mi: 15:00

Descendenţii
J: 15:00

Rise of the Guardians
V: 15:00

Epic: Regatul secret
S: 15:00

Avioane
D: 15:00

Cinema City Polus
Transformers: Age of Extinction 3D
V – J 14:10, 17:10, 20:40

Hercules 3D
V, L – J 13:00, 14:20, 15:10, 16:20, 
17:20, 18:20, 19:30, 20:25, 21:40, 
22:30; S – D 11:00, 12:20, 13:00, 
14:20, 15:10, 16:20, 17:20, 18:20, 
19:30, 20:25, 21:40, 22:30

X-Men:Days of Future Past -3D
V – J 14:00

Maleficent -3D
V, L – J 16:40; S – D 12:00, 16:40

How to train your dragon 
- 3D dubbed
V, L – J 13:20, 15:30, 17:40; S – D 
11:10, 13:20, 15:30, 17:40

Dawn of the Planet of the Apes 3D
V, L – J 16:30, 19:20, 22:00; S – D 
11:50, 16:30, 19:20, 22:00

Sex Tape 2D
V – J 14:30, 18:40, 20:10, 22:10

Edge of Tomorrow -3D
V – J 18:50

Legends of Oz:Dorothy's Return - 
3D dubbed
S – D 12:10

22 Jump Street 2D
V – J 21:20

Think Like a Man Too 2D
V – J 22:20

Blended –digital
V – J 19:50

Planes: Fire & Rescue 3D dubbed
V, L – J 13:10, 15:00, 16:50; S – D 
11:20, 13:10, 15:00, 16:50

Lucy 2D
V, L – J 14:50, 17:00, 19:10, 21:10; S 
– D 12:40, 14:50, 17:00, 19:10, 21:10

Cinema City Iulius
How to train your dragon 2
- 3D dubbed
V, L – J 14:10, 16:20; S – D 11:50, 
14:10, 16:20

Dawn of the Planet of the Apes 3D
V, L – J 15:10, 18:00, 20:50, 22:30; S 
– D 12:20, 15:10, 18:00, 20:50, 22:30

Rio 2 -3D dubbed
V – J 13:50

Legends of Oz:Dorothy's Return 
-3D dubbed
S – D 11:40

Blended –digital
V – J 16:50, 22:00

Third Person – digital
V, L – J 21:30; S – D 11:30, 21:30

Planes: Fire & Rescue 2D dubbed
S – D 11:50, 12:40

Transformers: Age of Extinction 3D
V – J 16:00, 19:00, 22:10

Hercules 3D
V, L – J 13:00, 14:00, 15:00, 16:10, 
17:00, 18:15, 19:10, 20:20, 21:20, 
22:20; S – D 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:10, 17:00, 18:15, 
19:10, 20:20, 21:20, 22:20

22 Jump Street 2D
V – J 14:20, 17:10, 19:30

Think Like a Man Too 2D
V – J 21:10

Mea Culpa 2D
V – J 18:30, 20:30

Cuban Fury 2D
V – J 14:50

Begin Again 2D
V – J 19:20

Lucy 2D
V, L – J 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 
22:40; S – D 12:30, 14:40, 16:40, 
18:40, 20:40, 22:40

Sex Tape 2D
V – J 13:40, 15:40, 17:40, 19:50, 21:50

Planes: Fire & Rescue 3D dubbed
V, L – J 13:20, 15:20, 17:20, 19:10; S 
– D 11:10, 13:20, 15:20, 17:20, 19:10

BERBEC
Traversaţi o perioadă favorabilă din toate punctele de vedere. Este posibil 
să obţineţi un câștig material important, dar nu fără efort. Cu partenerul 
de viaţă vă înţelegeţi perfect. S-ar putea să mergeţi într-o vizită la prieteni.

TAUR
Sunteţi plin de energie și aveţi idei inspirate. Puteţi avea satisfacţii pe 
plan social și intelectual. Afacerile se pare că merg din plin, iar relaţiile 
cu partenerii sunt bune. 

GEMENI
S-ar putea să intervină evenimente neprevăzute și, de aceea, este indi-
cat să nu vă planifi caţi nimic important. Vă reîntâlniţi cu prieteni vechi, 
care vă invită să le faceţi o vizită. Vă sfătuim să amânaţi întâlnirile de 
afaceri și călătoriile lungi în interes personal. 

RAC
Aveţi succes în toate activităţile casnice și vă bucuraţi de sprijinul între-
gii familii. Cei din jur vă apreciază pentru schimbările pe care le promo-
vaţi în afaceri și în societate. Nu începeţi mai multe treburi deodată și 
nu refuzaţi ajutorul prietenilor! 

LEU
Începeţi săptămâna hotărât să terminaţi o lucrare în casă. Un bărbat mai 
în vârstă din familie vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de 
vedere. Dacă nu vă străduiţi să evitaţi o ceartă, riscaţi să rupeţi relaţiile.

FECIOARĂ
Puteţi avea un succes deosebit la întâlnirile de afaceri. Sunt bine aspec-
tate și relaţiile cu familia și prietenii. La începutul săptămânii vă întâl-
niţi o persoană cu care nu v-aţi văzut de mult timp. Spre weekend vă 
ocupaţi de probleme familiale care nu suferă amânare. 

BALANŢĂ
S-ar putea să aveţi o mică neînţelegere cu partenerul de viaţă. Vă sfă-
tuim să rezolvaţi această dispută cu blândeţe. O vizită la prieteni vă 
poate readuce armonia în cuplu și bună dispoziţie. Aveţi grijă să nu 
daţi ocazia unor scene de gelozie! 

SCORPION
S-ar putea să fi ţi puţin confuz, din cauza problemelor sentimentale. Nu 
vă încăpăţânaţi să vă rezolvaţi singur toate problemele! Vă sfătuim să 
acceptaţi ajutorul celor apropiaţi. Sfaturile unei femei mai în vârstă vă 
ajută să evitaţi o ceartă în familie. 

SĂGETĂTOR
Puteţi să începeţi o activitate nouă, mai ales pe plan social. Sunteţi en-
tuziast și vă puteţi baza pe sprijinul prietenilor și al persoanei iubite. 
Dacă aveţi de luat decizii importante, ţineţi cont de sfaturile unei per-
soane mai în vârstă! 

CAPRICORN
Se pare că aveţi probleme sentimentale și sunteţi nevoit să luaţi o ho-
tărâre tranșantă. Puteţi să vă ascultaţi intuiţia. Apar rezultatele eforturi-
lor din ultima perioadă: câștiguri fi nanciare și afi rmarea în societate. 
Sunt șanse să vă cumpăraţi un obiect de valoare pe care vi-l doriţi de 
multă vreme. Vă sfătuim să nu încercaţi nici o speculaţie. 

VĂRSĂTOR
Zi bună pe plan sentimental și social. În schimb, vă recomandăm să fi ţi 
prudent la serviciu și în afaceri. Nu este exclus să aveţi mici probleme 
cu banii, dar nu este cazul să vă îngrijoraţi. 

PEŞTI
Se anunţă câteva zile cu mari satisfacţii în societate și pe plan fi nanciar. 
Într-una din aceste zile s-ar putea să plecaţi într-o călătorie neprevăzu-
tă, în interes de familie. Verifi caţi cu atenţie actele și bagajele înainte 
de a porni la drum! 
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Sculpturile din nisip câştigă din ce în ce mai mult teren în lumea artei plastice. Exemplul de mai sus reprezintă un port făcut în totalitate din nisip.
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WEEKEND la TV
vineri, 1 august

TVR 1
10:00 Nimic prea bun pentru un cow-
boy (can., 1998, com. rom., episodul 
16) (reluare)
10:50 Discover România
11:00 Teleshopping (promo)
11:30 Politică și delicateţuri (emis. 
mag.) (reluare)
12:30 Lumea și noi (doc.) - Studenţi 
români la Paris
13:00 Benefi ciar România (emis. 
mag.) (reluare)
13:30 M.A.I. aproape de tine (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.)
16:00 Documentar TVR 1
16:55 Legendele palatului: Luna îm-
brăţișează Soarele (sud cor., 2012, s. 
rom., episodul 39-40))
18:15 Calătorie printre gusturi
18:45 Nimic prea bun pentru un cowboy 
(can., 1998, com. rom., episodul 17)
19:35 România.ro (2014, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Muzici și tradiţii în Cișmigiu (III) 
(2014, divertisment)
23:10 Monstrul (sud cor., 2006, 
com. horror)

ANTENA 1
10:00 În gura presei (emis. info.)
10:50 Teleshopping (promo)
11:10 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, emis. 
info.) (live)
20:30 Vedete la apă (2014, emis. con.)
0:00 Hannibal: În spatele măștii 
(engl.-ceh.-fra., 2007, thrill.)

PRO TV
10:00 Tânăr și neliniștit (sua, 1973, s. 
tv, episodul 4763) (reluare)
11:00 Clubul nevestelor părăsite (sua, 
1996, com.) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 1973, s. 
tv, episodul 4764)
15:00 Debut la Hollywood (sua, 1989, 
com., col., a-n)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (2014, divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Minciuni adevărate (sua, 1994, acţ.)

Schwarzenegger este Henry Tasker, aparent un agent 
de vânzări obsedat de muncă. Cel puţin așa ști e soţia 
sa, casnica, domoala Helen. Când aceasta cade în plasa 
unui escroc senti mental care se dă drept mare spion, 
Henry ști e că trebuie să acţioneze urgent. O răpește și 
o pune să intre într-un joc periculos, bine controlat de 
el și oamenii lui, adevăraţii spioni din schemă.

23:15 Pavilionul (sua, 2010, horror)

KANAL D
10:00 Draga mea prietenă (2011, div.)
12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Nuntă cu surprize (2011, reality 
show) (reluare)

16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Plaja lui Teo (2014, mag. de div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dragoste la prima vedere (tur., 
2013, s. dr.)
22:15 O iubire de-o vară (2014, div.)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
10:30 Teleshopping (promo)
10:45 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. 
rom.) (reluare)
11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (reluare)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești a mea (mex., 
2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. 
dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 
2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești a mea (mex., 
2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA
10:30 Nautic Show (reluare)
11:00 Vacanţă pe bani puţini (engl., s. 
doc., episodul 3) (reluare)
11:30 Faci pariu? (2011, emis. info.) 
12:30 Tonik Show (2012, divertis-
ment) (reluare)
13:30 Meci fotbal Liga I: AFC Botoșani 
- CS Gaz Metan Mediaș (emis. sport) 
15:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) 
16:30 Știri Look TV (2013, emis. info.) (live)
17:00 Top Goluri. Top Ratări (2014, 
emis. sport) (reluare)
17:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) 
18:30 Meci fotbal Liga I: FC Ceahlăul 
Piatra Neamţ - AFC ASA 2013 Tg. 
Mureș (emis. sport) (live)
20:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) 
21:00 Meci fotbal Liga I: FC Viitorul Con-
stanţa - FC Rapid București (emis. sport)
23:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) 
0:00 Știri Look TV (2013, emis. info.)

sâmbătă, 2 august

TVR 1
10:00 Benefi ciar România (emis. mag.)
10:30 Mașini, teste și verdicte (mag. auto)
11:00 Gala umorului (2014, mag. de div.)
12:00 Lumea și noi (doc.) (reluare)
13:00 Ora Regelui (2012, program 
cult., col., a-n)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:35 37° C (2013, emis. info.)
15:25 ANDOnevralgicul de sâmbătă
15:30 37° C (2013, emis. info.)
16:10 Sushi
16:15 Inimi regăsite (fra., 1991, dr.)
18:00 Exclusiv în România (2013, 
emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Ultimul asfi nţit (sua, 1961, west.)
23:15 Profesioniștii... (talk show)

ANTENA 1
10:00 Întâmplări hazlii (sua, 1990, s. com.)
10:30 Burlăciţa (2014, reality show) 
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 3

16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 3
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei 
(sua, 2009, acţiune)

Din munţii Asiei Centrale până în deșertul Egiptului, 
printre străzile aglomerate ale Parisului sau pe sub 
calota de gheaţă a Polului Nord, echipa operativă 
de elită cunoscută sub numele de G.I. JOE parcurge 
o călătorie fascinantă, o aventură non-stop. Membrii 
echipei vor folosi ultimul răcnet în materie de 
tehnologie de spionaj și echipament militar pentru 
a lupta împotriva unui traficant de arme și a unei 
organizaţii numite Cobra care urmăresc să arunce 
lumea în haos.

23:00 Asterix la Jocurile Olimpice 
(spa.-ger.-fra., 2008, avent. f)

PRO TV
10:00 Divă cu greutate (sua, 2009, s. 
com., sezonul 1, episodul 8)
11:00 Debut la Hollywood (sua, 1989, 
com., col., a-n) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Masterchef - Proba celebrităţii 
(2013, emis. culinară) (reluare)
15:15 Zmeie (sua-ind., 2010, avent. f)
17:15 Cei trei Ninja lovesc din nou 
(sua-jap., 1994, avent. f)
19:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, s. com.)
22:30 Sechestraţi în tren (sua, 1995, 
acţiune)

Într-un tren ce parcurge în mare viteză o regiune 
muntoasă, teroriștii conduși de Travis Dane au instalat 
comandamentul central, de unde, prin intermediul 
unei antene speciale, pot intra în legătură cu un 
satelit și declanșa o catastrofală explozie nucleară, 
având ca ţintă Washington-ul.

0:30 Local Kombat: "Moroșanu, fă-l Pireu!"

KANAL D
10:30 Plaja lui Teo (2014, mag. de 
div.) (reluare)
12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 Dragostepunctro (reality show)
15:00 Santa Barbara (it., 2012, f. dr.)
17:45 D-Paparazzi (2010, mag. li-
fe-style) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.) (r)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Cavalerii Texasului (sua, 2001, 
avent. f)
23:30 Santa Barbara (it., 2012, f. dr.) 
(reluare)

ACASĂ TV
10:45 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. 
rom.) (reluare)
11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (reluare)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești a mea (mex., 
2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. 
dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 
2012, s. rom.)

17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești a mea (mex., 
2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA
10:00 Faci pariu? (2011, emis. info.) 
11:00 Casa Poporului (2013, talk show)
12:00 Meci fotbal Liga I: FC Ceahlăul 
Piatra Neamţ - AFC ASA 2013 Tg. 
Mureș (emis. sport) (reluare)
14:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) 
14:30 Meci fotbal Liga I: FC Viitorul Con-
stanţa - FC Rapid București (emis. sport)
16:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) 
17:30 Cinema Live (2013, emis. mag.) 
18:00 Poveștile României
19:00 Celebrity (2012)
20:00 Știri Look TV (2013, emis. info.) 
20:30 Speed: Raliul Deltei (emis. sport)
21:00 Meci fotbal Liga I: FC Steaua 
București - CS U Craiova (emis. sport) 
23:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) 

duminică, 3 august

TVR 1
10:00 În grădina Danei (emis. culinară)
10:35 Viaţa satului (program cult.)
11:50 Minutul de agricultură
12:00 Viaţa satului (program cult.)
13:00 Tezaur folcloric (progr.muz.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Politică și delicateţuri (emis. mag.)
15:30 Dincolo de hartă (doc.)
16:00 Sushi
16:15 Aventurile lui Alex Rider 
(ger.-sua-engl., 2006, acţiune)
17:50 Sushi
18:00 Lozul cel mare (divertisment) 
18:30 Festivalul Internaţional de Circ 
de la Massi
18:50 Mălăele de 5 stele (divertisment)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Vals în lumina lunii (sua, 2012, f. dr.)
23:15 Garantat 100% (talk show)

ANTENA 1
11:00 Asterix la Jocurile Olimpice 
(spa.-ger.-fra., 2008, avent. f) (reluare)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
13:30 Next Star (2013, emis. con.)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
16:15 SuperBingo Metropolis (2013, 
emis. con.) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Ultimul războinic al aerului 
(sua, 2010, f. avent.fam.)

Aer, Apă, Pământ, Foc. În vremuri imemoriale, lumea 
e împărţită în patru naţiuni cu puteri egale: Tribul 
Apei, Regatul Pământului, Poporul Focului și Nomazii 
Aerului. Mii de ani lumea a trăit în pace, până în 
ziua când Poporul Focului a început războiul. Singurul 
care ar fi putut să aducă pacea era Aang (Noah 
Ringer), un băieţel de numai 12 ani - Avatarul - care 
era încarnarea umană a Spiritului Lumii, singurul 
care putea controla toate cele patru elemente.

22:30 Vedete la apă (2014, emis. 
con.) (reluare)

PRO TV
10:00 Divă cu greutate (sua, 2009, s. 

com., sezonul 1, episodul 9)
11:00 Zmeie (sua-ind., 2010, avent. f) 
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Masterchef - Proba celebrităţii 
(2013, emis. culinară)
15:15 Cei trei Ninja lovesc din nou 
(sua-jap., 1994, avent. f) (reluare)
17:00 Uite cine vorbește acum (sua, 
1993, com.)
19:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
20:30 Greu de ucis 3: Răzbunare infer-
nală (sua, 1995, acţiune)

Lucrurile nu merg deloc bine pentru John McClane 
(Bruce Willis): căsnicia lui se destramă, a fost 
suspendat din funcţie, iar fratele (Jeremy Irons) lui 
Hans Gruber, teroristul german pe care McClane l-a 
aruncat de pe o clădire în urmă cu câţiva ani, ameninţă 
să arunce în aer o școală, dacă McClane nu reușește 
să-i îndeplinească cererile.

23:00 Șlefuitorul de diamante (sua, 
2005, acţiune)

KANAL D
10:30 Cavalerii Texasului (sua, 2001, 
avent. f) (reluare)
12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 Pastila de râs - Medicament fără 
efecte secundare (2011, divertisment) 
14:15 Jumătatea mea știe (2013, 
emis. con.) (reluare)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality 
show) (reluare)
21:30 D-Paparazzi (2010, mag. li-
fe-style) (reluare)
22:30 Fetele lu' dom' Profesor (rom., 
2014, s. com.) (reluare)

ACASĂ TV
10:30 Teleshopping (promo)
10:45 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. 
rom.) (reluare)
11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (reluare)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești a mea (mex., 
2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 
2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești a mea (mex., 
2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA
10:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) 
11:00 Poveștile României (reluare)
12:00 Celebrity (2012) (reluare)
13:00 Big Boletus (2012, divertis-
ment) (reluare)
14:00 Tonik Show (2012, divertis-
ment) (reluare)
18:00 Casa Poporului (2013, talk 
show) (reluare)
19:00 Big Boletus (2012, divertis-
ment) (reluare)
20:00 Celebrity (2012) (reluare)
21:00 Meci fotbal Liga I: CS Pandurii 
Tg. Jiu - FC CFR 1907 Cluj (emis. sport) 
23:00 Fotbal Look (2012, emis. sport)

Lungmetrajul „Toto şi 

surorile lui”, de 

Alexander Nanau 

(foto), a fost selectat în 

secţiunea New Directors 

a Festivalului 

Internaţional de Film 

de la San Sebastian, 

acesta concurând cu 

alte 12 pelicule pentru 

premiul în valoare de 

67.000 de dolari.

Anul acesta, 13 filme au 

fost selectate în secţiunea 

New Directors a evenimen-

tului cinematografic de la 

San Sebastian, care se va 

desfăşura între 19 şi 27 sep-

tembrie, informează scre-

endaily.com, citat de Me-

diafax.

Câştigătorul premiului 

Emmy Alexander Nanau 

prezintă la San Sebastian 

o extraordinară poveste de 

dragoste a unei familii. To-

tonel, în vârstă de 10 ani, 

şi surorile lui trăiesc în-

tr-un oraş foarte sărac şi 

aşteaptă ca mama lor să se 

întoarcă acasă din închi-

soare.

Alexander Nanau s-a năs-

cut în România şi a trăit în 

Germania o lungă perioadă 

de timp. Este absolvent al 

Academiei de Film şi Tele-

viziune din Berlin. A lucrat, 

în principal ca regizor se-

cund, la mai multe produc-

ţii de televiziune şi filme, 

printre care „Taking Sides”, 

în regia lui Istvan Szabo 

(2001). Din 2002 până în 

2006, el a lucrat cu Petert 

Zadek la mai multe produc-

ţii teatrale puse în scenă în 

Europa. Producţia sa „Peer 

Gynt”, în regia lui Peter Za-

dek, a fost proiectată la fes-

tivaluri de film din Germa-

nia şi Franţa.

În 2010, documentarul 

„Lumea văzută de Ion B.”, 

produs de HBO România şi 

regizat de Alexander Na-

nau, a fost premiat la cate-

goria „Arts Programming”, 

la cea de-a 38-a ediţie a pre-

miilor Emmy. De asemenea, 

„Lumea văzută de Ion B.”a 

câştigat premiul Gopo pen-

tru cel mai bun film docu-

mentar în 2010.

Filmul „Toto şi surorile lui”, de Alexander Nanau,
în competiţie la Festivalul de la San Sebastian
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament 2 cam, conf 
2, Mănăștur, str. Gârbău nr. 13, 
et 1, fi nisat, izolat termic, conto-
rizat, baia cu cabină duș. Aproa-
pe de mijloacele de transport, 
zonă liniștită. Preț convenabil. Tel 
0745-098.235 (2.20)

¤ Vând sau schimb garsonieră, 
conf. 3, cart. Mănăștur, str. Tabe-
rei, et. 2, cu gars. conf. 2 sau ca-
să la ţară, baie proprie, cu chiri-
ași, plătesc diferenţa, preţ 10000 
euro, negociabil. Inf. suplimena-
tare la tel. 0264-551267. (7.7)

¤ Vând garsonieră conf. 1, în 
cart. Gheorgheni-Detunata, nefi -
nisată, etaj intermediar, pret 
32.000 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0745-251703. (7.10)

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, confort, et. ¼, central. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-431115. (6.7)

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă la Florești (casă ve-
che + grajd), teren în supr. de 
752 mp, la șosea naţională, cu 
toate utilităţile, apă, gaz, curent. 
Relaţii la tel. 0742-297455 sau 
0749-813005. (5.7)

¤ Vând casă, grajd, cotețe și 
anexe, curte și grădină mare, 7 
ha teren, în satul Sumurducu, 
com Sânpaul, al 27 km de Cluj-
Napoca. Inf. suplimentare la tel. 
0753-057929. (3.7)

¤ Vând casă, grajd, cotețe și 
anexe, curte și grădină mare, 7 

ha teren, în satul Sumurducu, 
com Sânpaul, al 27 km de Cluj-
Napoca. Inf. suplimentare la tel. 
0753-057929. (3.7)

¤ Vând urgent casă intravilan, 
întabulat, 2100 mp, comuna 
Mociu, sat Crișeni, zona centra-
lă, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0742-183181. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

TERENURI

¤ Proprietar vând teren pe str. Re-
publicii, 380 mp, front la stradă și la 
drum lateral de 4m. Accept variante 
la schimb. Tel 0744-219124 (1.4)

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, în cart. Iris, str. Giuseppe Ver-
di, drum de acces din str. Oașului 
sau B-dul Muncii, front la drum 
90 m, curent electric, apă, carte 
funciară, cadastru, preţ 11 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (5.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (3.5)

¤ Vând urgent teren intravilan 
de 3200 mp, comuna Mociu, sat 
Roșien, întăbulat, central, utili-

tăţi, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0740-183181. (7.7)

¤ Vând teren agricol în supr. de 
10000 mp, lângă Gara Cojocna, 
are utlităţi la șosea asfaltată, 
preţ 5 euro/mp, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-529107. (7.7)

¤ Vând teren construcţii de 1060 
mp, 7500 mp și 3000 mp, toate 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
toate cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (5.7)

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

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

m de str. D.D. Rosca, front la drum 
de servitute 36,6 m. Terenul este 

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 2 camere, se-
midecomandat, în cart. Mănăștur, 
et. 1, aproape de mijloacele de 
transport. Inf. la tel. 0742-128134, 
între orele 16-22. (5.7)

SPAŢII

¤ Închiriez spaţii pentru birouri 
pe bd. Muncii, 2 etaje, 7 birouri 
pe nivel.Birourile s eafl ă la ulti-
ma staţie de tramvai după UNI-
MEt. Tel 0744-605051 (1.9)

¤ Proprietar dau în chirie spațiu 
comercial str. Baba Novac, vitrină 
la stradă, 25-50mp sau suprf. 
mai mari în curte. Tel 0756-
158360 (2.3)

¤ Închiriez spaţiu comercial fi ni-
sat, toate utilităţile, format din 
încăperi și hol, baie, acces direct 
din șoseaua principală, posibili-
tate de parcare, pretabil pentru 
IT, magazin depozit, dispecerat, 
birouri, etc. (5.7)

SCHIMBURI

TERENURI

¤ Schimb teren agricol în supr. 
de 10000 mp, lângă Gara Cojoc-
na, are utilităţi la șosea asfaltată, 
cu casă la ţară, lângă Cluj. Sunaţi 
la tel. 0744-529107. (7.7)

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm persoane îngrijire vârst-
nici la domiciliu în partea de N a 
Italiei, cu experienţă în domeniu și 

cunoașterea limbii italiene. Nu per-
cepem comision. Trimiteţi C.V. la: 
contact@tomasi.ro sau fax 
0368-004040. Relaţii la telefon: 
0368-004042, Tomasi Resurse 
Umane. (2.7*)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experien-
ţă de 3 ani, cu diplomă, în hote-
luri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozita-
te. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, experi-
enţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu.

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

Tămăduitoarea DANUSIA se 
află în Cluj. Are cele mai 
puternice leacuri tămăduitoare 
pentru spor în afaceri, 
examene, impotenţă, gelozie, 
alcoolism. În luna aceasta se 
fac cele mai bune ritualuri de 
dragoste, împreunare și afaceri. 
Relaţii  la 0742-703.100, 
0762-027.864. (2.7)

Clarvăzătoarea ELENA cu cele 
mai multe cazuri rezolvate se 
afl ă în Cluj pentru a vă ajuta să 
scăpaţi de farmece și blesteme 
și vă rezolvă orice fel de 
problemă garantat: depresie, 
alcoolism, impotenţă, aduce 
persoana iubită înapoi de la 
mare distanţă. Relaţii la 
0751-611.183, 0756-486.490. 
(2.7)

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.
¤ Reparaţii LA DOMICILIUL CLI-
ENTULUI: frigidere congelatoare, 
vitrine frigorifi ce, Cluj-Napoca. 
Reduceri pentru pensionari și 
studenţi. NON-STOP! 
Tel:0755-367.251 (1.2)

CURSURI

¤ P.F.A înscriu pentru califi care la 
Cercul Militar Cluj cursanţi pentru: 
fotograf, cameraman, acustici-
an-DJ, depanator radio-tv și orga-
nizator de protocol și evenimente. 
Detalii și programări pentru seria 
septembrie-decembrie 2014 la te-
lefon: 0725521945. (3.6)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000km, diesel, preţ negocia-
bil. Tel 0741-028813 (1.3)

¤ Vând Golf, stare bună, argin-
tiu, benzină, preţ negociabil. Tel 
0743-433704 (1.3)

¤ Vând CHEVROLET AVEO, model 
2013, 12.500 euro negociabil. 
Rulaj mic. Informaţii la 0733-

040936. (2.3)

¤ Căutăm tractor Porsche, e-mail: 
info@h-roehrs.de, nr. telefon: 
0049-171-4020051. (7.17)

¤ VÂND SUPERNOVA 
asigurare şi revizie tehnică la zi, an 
fabricaţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Rena-
ult Clio), tinichigeria şi vopsitul fă-
cută recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând moară mică pentru uz cas-
nic. Inf. la tel.0749-041124. (7.7)

¤ Vând mașină de tâmplărie de tă-
iat și găurit, nou. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (7.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă, stare perfectă, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut rusească. 
Inf. la tel. 0748-193982. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând 4 pick-up-uri, magneto-
fon, cântare pentru piaţă, 4 
lămpi cu picior, 500 casete au-
dio, toate foarte ieftin. Inf. la 
tel. 0748-193982. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut electri-
că “Nicoleta”, nouă. Inf. la tel. 
0740-014558. (7.7)

¤ Vând TV “Goldstar” și radio vechi. 
Sunaţi la tel. 0364-881964. (1.7)

¤ Vând generator electric 220 
V, marca Einhell 800/1, nou. 
Inf. la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

MOBILIER

¤ Vând două canapele tapiţate, 
noi, lemn cu furnir, o masă ro-
tundă, dulap haine cu trei uși, 
masă rotundă. Inf. la 
tel.0749-041124. (7.7)

¤ Vând ușă de stejar de intrare 
în apartament, complectă cu la-
terale, cu 5 chei Yale. Inf. la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ Vând canapea și scrin ”Madri-
gal”, nefolosite. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-431115. (7.7)

DIVERSE

¤ Vand masina electrica de cu-
sut, noua, marca Nicoleta. Tel 
0740-323779 (2.3)

¤ Vând 2 perechi de bocanci cu 
rotile nr 40. Preț la aprecierea 
cumpărătorului. Tel 0740-
323779 (3.6)

¤ De vânzare cactus cu înălţimea 
de 2,3 m, un palmier de 2 m, 
plantă ornament cu frunză lată 
de 1,7 m, toate deosebit de fru-
moase, pentru interior. Informa-
șii la tel. 0722-518119. (5.7)

¤ Vând două biciclete unul băr-
bătesc, marca ”Set Rocco”, plus 
scaun pentru copil, preţ 230 RON 
și una de damă, marca ”Neuzer”, 
preţ 160 RON. preţuri negociabi-
le, scaun mașină de copil la pre-
ţul de 80 lei, negociabil. Inf. la 
tel. 0264-487028. (5.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată de 
Ø 0,5 mm, format 1000 x 2000 
mm. Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând URGENT 20 perechi de 
blugi de toate culorile și mărimi-
le, preţ 50 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând scule de grădină, șape, 
greble, lopeţi, stropitoare, rangă, 
menghină, scule, electrozi, druj-
bă. Inf. la tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu 
de fruncte de 53°, preţ 30 RON, 
respectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 60 
RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând frigider, masă, aspirator, 
radiouri, costum naţionale, dife-
rite obiecte, dantele, lucruri de 
mână, etc. Inf. la tel. 
0721-096181. (5.7)

¤ Vând storcător de struguri. Inf. 
la tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând ţuică de prune de 52° în 
jud. Bihor, de cea mai bună calita-
te. Inf. la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând masă și ax pentru circulă, 
plante aloe vera mărime de la 1 la 
4 ani, motor pentru mașină de spă-
lat. Inf. la tel.0749-041124. (6.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu fund rigid 
“Tego”, vâsle, scaune gonfl abile, 
vestă de salvare; motor electric 
“Savylor”, nou; acumulator “Ma-
rine” de 80 AM, pachet 300 euro 
fi x; 2 beţe telescopice, compozit 
3,5 m, putere 80-150 gr; un băţ 
de 2,40 m -15-15 gr din două 
părţi; “Shimano” și unu de 3 m – 
40-80 gr, din două părţi “Sil-
star”, preţ pachet 300 euro fi x. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (4.7)

¤ Vând/donez 6 covoare, casete vi-
deo. Inf. la tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând moară cu valţuri și site, 
capacitate mai mare. Tel. 
0740-240238.

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Vând sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candela-
bre antice. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-219124. (4.7)

LICITAȚIE

Primăria comunei Săcuieu , cu 
sediul în loc. Săcuieu, nr. 129, 

tel. 0723/566086, 
organizează licitaţie publică 

pentru vânzarea de masă 
lemnoasă pe picior în data de 

29.08.2014, ora 10.00 la 
sediul Primăriei a 

urmatoarelor partizi: – 1017 
Rachitis ( principala), cu un 
volum brut de 612 m³, din 
care 84 m³ brad, 125 m³ 

molid şi 391 m³ fag, 12 m³ 
diverse. Preţ pornire: 100 lei/ 

m³, prin strigare.

URBANISM

¤ GLIGOR SORIN anunţă iniţierea 
Planului Urbanistic de Detaliu 
pentru Construire casă de vacan-
ţă împrejmuiri, racorduri, ame-
najări și branșamente, Zona Fă-
get, f.nr. Cluj-Napoca. Consulta-
rea propunerii se poate realiza în 
cadrul Primăriei Cluj-Napoca, 
Serviciul Urbanism, cam. 62.
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ANUNŢ LICITAŢIE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA
cu sediul în Gherla,str.Bobâlna nr.2

cod fi scal 4349071,telefon 0264/241926,fax 
0264/241666

ANUNŢĂ
LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU:

1.Vânzare prin licitaţie publică a unei cantităţi de 300 
ml.conductă de apă,îngropată în pământ,scoasă din 
funcţiune,constituită din două diametre diferite,adică 
conductă cu diametru de 400mm în lungime de 150 ml.
respectiv conductă cu diametru de 600 mm în lungime de 
150 ml.în următoarele condiţii:

- Preţul minim de pornire la licitaţie,pentru conducta cu 
diametru de 400 mm,este de 52,75 lei/ml.

 – Preţul minim de pornire la licitaţie,pentru conducta cu 
diametru de 600 mm,este de 79,04 lei/ml.

 – Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei.

 – Garanţia de participare la licitaţie este de 500 lei.

 – Pas de licitaţie este 5 lei/ml.

2. Licitaţia va avea loc în data de 20.08.2014,orele 10,00 la 
sediul Primăriei Municipiului Gherla în sala mică de ședinţe.

3. Cei interesaţi pot intra în posesia caietelor de sarcini de 
la camera 24 Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
din cadrul Primăriei Municipiului Gherla.

4. Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 24-25 din 
sediul Primăriei Municipiului Gherla,tel.0264241926,026
4241775,după data de 4.08.2014.

5. Înscrierile la licitaţie se pot face până în data 19.08.2014 inclusiv.

AVIZ DE MEDIU

SC NEOCREST INVESTMENT SRL, în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr.1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planul 
“Desfi inţare construcţii existente, elaborare PUZ pentru 
construire ansamblu mixt rezidenţial, comerţ, servicii, 
realizare împrejmuiri, amenajări exterioare”, propus a fi  
amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Între Lacuri, 
f.nr., Jud. Cluj. Prima versiune a planului poate fi  consultată 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor , nr.99, și la sediul proiectantului SC ARHIMAR 
SERV SRL, str. Clinicilor, nr.39, et.3, începând cu data de 
29.07.2014, între orele 9:00-14:00. Publicul interesat poate 
transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 
15.08.2014, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, 
Calea Dorobanţilor, nr.99, Bloc 9B, cod 400609, fax: 0264-
410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
vineri, intre orele 9:00-14:00.

ANUNŢ DE VÂNZARE

CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL – FILIALA 
BIHOR, Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, jud. Bihor, 
lichidator judiciar al S.C. TECHNOLAB S.R.L. – în faliment, 
in bankruptcy, en faillité, Cluj-Napoca, str. Maramureșului 
nr. 38, J12/1343/2003, CUI 15458449, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor active:

• Construcţie neîntăbulată cu regim de inaltime P+M, 
formata din spatii comerciale si spatii de birouri în suprafaţă 
aproximativă de 452 mp, teren 510 mp și bunuri mobile, 
situată pe str. Maramureșului nr. 34, Cluj Napoca – preţ 
strigare 162.640 EUR + TVA

• Stocuri constând din medicamente și consumabile 
sanitare – preţ strigare 1.456 EUR + TVA

Licitaţia va avea loc în 07.08.2014, ora 12:00, la fi liala 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 48, etaj 6.

Pentru activele neadjudecate licitaţia se repetă în 
14.08.2014, 21.08.2014 respectiv 28.08.2014 în aceleași 
condiţii. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui 
depusă cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0737 888997 si pe 
www.citr.ro, cod anunt CIT746.

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

ANUNŢ DE ANGAJARE
SC ALPINA SHOE PRODUCTION REGHIN SRL, 

din REGHIN, str. IERBUS ,nr. 10, jud.

MUREȘ ,PRODUCĂTOARE DE ÎNCĂLŢĂMINTE, 
ANGAJEAZĂ:

INGINERI CONFECŢII PIELE CU EXPERIENŢĂ 
SAU TINERI ABSOLVENŢI PENTRU POSTURI

ÎN CADRUL DEPARTAMENTULUI TEHNIC ȘI ANUME: 
TEHNOLOGI, CREATORI (proiectare pe calculator), CTC.

INFORMAŢII LA NUMERELE TEL. 0265 511802 FAX 0265 
511425 SAU LA MAIL offi ce@alpina.ro

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

AVEŢI PROBLEME DE AUZ?

Cu ocazia deschiderii noului nostru cabinet de audiologie 

şi protezare auditivă

firma Romsound, vă oferă în data de 6-7 August 2014 următoarele 

servicii GRATUITE: – Testări auditive

– Proba cu proteze auditive

– Consiliere pentru probleme de auz

Adresa cabinetului:  Str Moţilor nr 87 

(în incinta Centrului Medical Interservisan)

Pentru programări sunaţi la:  

0751 – 178 012 sau 0751-178 005
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Plachie de puiu, 
de găină, sau de curcă

Taie puii sau găinile în do-

uă (iar păsările mai mari, în 

mai multe bucăţi); pune-le în-

tr 'o tingire curată, pune o lin-

gură de foi de pătrunjel tăia-

te mărunt şi rădăcină tăiată 

felioare, piper, sarea necesa-

ră, patru fi re de usturoiu tă-

iate în lung, zeama dela o lă-

mâe, 300 grame de vin, 150 

grame de apă, 150 de grame 

de untdelemn de cel mai bun, 

şi zeama dela 15 pătlăgele.

Amestecă la un loc toate 

acestea toarnă-le în tingire 

peste pasăre; pune să fearbă 

descoperit şi, când va scadea 

potrivit, deşeartă şi serveşte 

rece la masă.

Budincă de vişine 
cu migdale

Ia 120 grame de migdale 

pisate subţire, 90 grame de 

zahăr pisat, coaja dela o lă-

mâe, patru ouă întregi, patru 

gălbenuşuri şi albuşul lor fă-

cut spumă, pune-le într 'o 

strachină şi amestecă-le o oră.

Unge forma cu unt, presar-o 

cu pesmeţi, pune înăuntru a 

treia parte din composiţie şi pu-

ne-o la cuptor să se coacă pu-

ţin; apoi scoate-o, ia vişine cu 

sâmburii scoşi, presărate cu za-

hăr şi vanilie, scurge-le zeama, 

presară-le iar cu zahăr, pune 

cealaltă parte rămasă din com-

posiţie, dă-o la cuptor şi las-o 

iar să se coacă. Apoi scoate-o 

din cuptor, pune-o pe farfurie, 

presar-o cu zahăr amestecat cu 

vanilie şi dă-o la masă.

REŢETE VECHI DE 100 DE ANI

Plachie de puiu, de găină, sau de curcă 
și Budincă de vișine cu migdale

Tortilla spaniolă este de fapt o 
omletă specială care poate fi  
serviă caldă sau rece. Poate fi  
uşor tăiată în felii, fără a se 
fărâmiţa.

Ingrediente 
(pentru patru porţii)
• 4 ouă mari
• 2 cartofi  de mărime 

potrivită
• 1 ceapă
• 1 ardei verde mic
• 50 de grame de salam 

uscat sau un cârnat din 
carne de porc uscat

• 3 linguri de ulei
• Sare
• piper.

Mod de preparare

Se taie cartofi i cubuleţe sau 
se dau prin răzătoare. Ceapa 
si ardeiul se taie mărunt. Se 
taie în felii subţiri și salamul.

Se încălzesc două linguri de 
ulei într-o tigaie, se adaugă 
cartofi i daţi prin răzătoare și 
se călesc timp de 8-10 

minute, amestecând din când 
în când până căpăta o culoare 
brună. Se adaugă apoi ceapa, 
piperul și feliile de salam sau 
cârnat. Se amestecă bine 
totul și se pe foc pentru încă 
6-8 minute.

Se bat ouăle împreună cu 
sare și piper și se toarnă apoi 
în tigaie, peste amestecul de 
legume și salam.

Omleta astfel obţinută 
trebuie coaptă la foc potrivit 
timp de trei minute, trăgând 
partea coaptă a ouălor spre 
centrul tigăii cu o spatulă și 
lăsând partea lichidă a 
acestora să curgă pe margini.

Se răstoarnă omletă folosind 
un platou iar apoi se transferă 
din nou în tigaie pentru a se 
rumeni și pe partea cealaltă. 
Când este gata, se poate servi 
caldă sau rece.

Timp de preparare, 25 de 
minute.

sursa: retete.eva.ro

Tortilla spaniolă

În cadrul acestei rubrici, vă prezentăm rețete culinare vechi, preluate de către Agerpres din diferite „tratate” de specialitate, 

precizând, de fi ecare dată, sursa.

Săptămâna aceasta vă propunem „Plachie de puiu, de găină, sau de curcă” și „Budincă de vișine cu migdale”. Rețetele au fost 

publicate în seria „Buna Menajeră — Carte de bucate, practică” (1907) scrisă de Ecaterina Colonel Steriad.

REȚETA SĂPTĂMÂNII

Budincă de vișine cu migdale

Dacă vă întrebaţi ce este 

cafeaua verde, afl aţi că nu 

este nimic altceva decât 

boabele de cafea în stare 

pură, neprăjite sau proce-

sate în vreun fel.

I se spune cafea verde atât 

pentru că are această culoare 

cât şi pentru că este crudă, 

neprăjită şi mult mai sănătoa-

să decât cea care se consumă 

în mod uzual.

Fiind verde, cafeaua es-

te mai proaspătă şi se men-

ţine aşa pentru mai mult 

timp. Totodată, ea nu con-

ţine toxine sau diferite im-

purităţi, pentru că în proce-

sul de prelucrare nu sunt 

implicate substanţe artifici-

ale precum pesticide sau fer-

tilizatori chimici.

Benefi ciile cafelei verzi

Boabele de cafea verde con-

ţin acid clorogenic (ACG), sub-

stanţă care accelerează pro-

cesul de ardere al grăsimilor 

din organism.

Acesta este doar unul din-

tre benefi ciile pe care le are 

cafeaua verde asupra organis-

mului nostru. Ea mai conţine 

şi o cantitate mare de antio-

xidanţi care ajută la încetini-

rea procesului de îmbătrâni-

re. Aceşti antioxidanţi sunt 

mai puternici decât cei care 

se afl ă în ceaiul verde.

Totodată, cafeaua verde nu 

are efectele negative ale con-

sumului de cafea clasică pră-

jită (insomnie, tahicardie, creş-

terea tensiunii arteriale), iar 

unii specialişti susţin că este 

utilă în tratarea cancerului, 

creşte efi cienţa medicamente-

lor, accelerează metabolismul, 

ajută la sănătatea fi catului, 

acţionează ca un tonic gene-

ral şi diminuează riscul apa-

riţiei diabetului.

Cum se prepară 
cafeaua verde?

Există mai multe metode 

prin care cafeaua verde boabe 

poate fi  utilizată. Ea poate fi  

consumată ca atare, prepara-

tă ca cea clasică sau ca un ceai, 

se poate prăji acasă, în cuptor 

(maxim 10-15 minute) sau poa-

te fi  unul din ingredientele unei 

băuturi antioxidante şi perfec-

te pentru slăbit, alături de li-

me şi portocale.

Pentru a prepara o cafea 

din boabele de cafea verde 

(extractul de cafea) se pot mă-

cina în râşniţă 50 de grame 

de boabe de cafea verde. Se 

pune într-o crăticioara 350 ml 

apă apoi se adaugă cafeaua 

măcinată. În momentul în ca-

re a ajuns la punctul de fi er-

bere, se lasă să fi arbă la foc 

mic timp de 15 minute. Pen-

tru îmbunătăţirea gustului se 

poate adăuga îndulcitor, mie-

re sau sirop de agave.

Cafeaua verde, alimentul 
care te ajută să slăbeşti
Pe lângă faptul că este cunoscută ca fiind un aliment des utilizat în curele de slăbire, cafeaua verde conţine 
şi o cantitate mare de antioxidanţi care ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire.

Cafeaua verde nu are efectele negative ale consumului de cafea clasică prăjită
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CFR Cluj, obligată 
să-i plătească 
51.000 € lui Mincă
Gruparea CFR Cluj a fost obligată 
de către Camera Naţională de 
Soluţionare a Litigiilor din cadrul 
FRF la plata sumei de 51.000 de 
euro net, reprezentând drepturi 
salariale ale portarului Mihai 
Mincă, informează site-ul ofi cial 
al LPF. Clubul clujean are dreptul 
la recurs. De asemenea, mem-
brii CNSL au hotărât ca gruparea 
FC Vaslui să-i plătească jucătoru-
lui Cristian Popovici suma de 
16.700 de euro net, reprezen-
tând drepturi fi nanciare restante, 
și 455 de lei taxa de procedură. 
Comisia a constatat încetarea ra-
porturilor contractuale dintre ju-
cător și FC Valsui, care are drept 
la recurs.

Tecău şi Rojer, 
calificaţi în sferturi 
la Washington
Perechea Horia Tecău/Jean-Julien 
Roger (România/Olanda) a în-
vins, miercuri, cu scorul de 7-6 
(7), 6-3, cuplul francez Julien 
Benneteau/Michel Llodra și s-a 
califi cat în sferturile de fi nală ale 
turneului de la Washington, cu 
premii totale de 1,65 milioane de 
dolari. Învingătorii și-au asigurat 
un cec în valoare de 9.610 de do-
lari și 90 de puncte ATP. În turul 
următor, Tecău și Roger vor da 
piept cu echipa Alexander Peya/
Bruno Soares (Austria/Brazilia), a 
doua favorită a turneului.

Dănciulescu: 
Steaua, e calificată 
fără probleme
Directorul general al FC Dinamo, 
Ionel Dănciulescu, a declarat, joi, 
că Steaua se poate considera cali-
fi cată în play-off-ul preliminariilor 
Ligii Campionilor, după ce a reușit 
să obţină un rezultat de egalitate 
în deplasare cu FK Aktobe, scor 
2-2. „Steaua a obţinut un rezul-
tat bun. Jocul a lăsat un pic de 
dorit, dar eu cred că sunt califi -
caţi fără probleme. Petrolul și 
Astra au meciuri grele, dar spe-
răm să se califi ce toţi pentru că 
avem nevoie de puncte pentru 
coefi cienţii UEFA. Asta va ajuta 
fotbalul românesc să aibă cât 
mai multe echipe în cupele eu-
ropene”, a declarat Dănciulescu. 
Antrenorul Flavius Stoican consi-
deră că rezultatul steliștilor este 
bun, chiar dacă nu au reușit un 
joc de calitate în Kazahstan: „În 
ceea ce o privește pe Steaua, 
cred că se va califi ca. E bine că 
au reușit să scoată un rezultat de 
egalitate și că au marcat”.

Pe scurt

Jucătoarea de tenis Na Li, 

locul 2 WTA, a anunţat, 

joi, că nu va participa la 

turneele de pe continen-

tul nord-american, nici la 

US Open, din cauza unei 

accidentări, astfel că ea 

nu-şi va apăra punctele 

din 2013 şi va fi  întrecută 

în ierarhia mondială de 

Simona Halep, locul 3 

WTA în acest moment.

„Din nefericire, trebuie să 

mă retrag de la turneele de la 

Montreal şi Cincinnati, dar şi de 

la US Open. Din martie, am pro-

bleme la genunchi şi nu sunt în 

stare să joc la cel mai înalt ni-

vel”, a anunţat sportiva chine-

ză, câştigătoare la Australian 

Open, pe pagina ei de Facebook.

Ea speră să revină în com-

petiţii la turneele de la Wu-

han şi Beijing, din a doua ju-

mătate a lunii septembrie.

Na Li are 6.960 de puncte în 

clasamentul WTA şi, începând 

din 11 august, după turneul Ro-

gers Cup (Canada), unde a ju-

cat în semifi nale în 2013, va ce-

da locul doi mondial Simonei 

Halep (6.785 de puncte acum).

După turneul câştigat la 

Bucureşti la începutul lunii 

iulie, Simona Halep va reve-

ni şi ea în competiţie la Cin-

cinnati (11-17 august), turneu 

WTA Premier 5 unde a jucat 

în sferturi, la ediţia trecută.

Liderul mondial este ame-

ricanca Serena Williams, cu 

9.231 de puncte.

Halep va deveni 
numărul 2 mondial

Meciurile din penultima 

etapă a sezonului regulat 

al SuperLigii CEC Bank la 

rugby, care se vor desfă-

şura vineri şi sâmbătă, ar 

putea clarifi ca situaţia 

din clasament, atât în 

ceea ce priveşte podiu-

mul, cât şi în privinţa 

ultimelor clasate.

„U” Cluj, „lanterna roşie”, 

care are în prezent 6 puncte, 

are, vineri, o misiune extrem 

de difi cilă în faţa campioanei 

en-titre RCM Universitatea de 

Vest Timişoara, care ocupă 

în prezent locul secund. Clu-

jenii vin după înfrângerea su-

ferită etapa trecută în faţa lui 

Dinamo, la Bucureşti, scor 

25-31, în timp ce bănăţenii 

au câştigat acasă, cu 26-17, 

partida cu CSM Olimpia Bu-

cureşti. Sarcina ardelenilor 

este cu atât mai grea cu cât 

jucătorii de pe Bega nu se 

gândesc decât la victorie cu 

punct bonus pentru a rămâ-

ne „în coasta” liderului la zi, 

CSM Ştiinţa Baia Mare, afl a-

tă la o distanţă de cinci punc-

te în clasament. Timişoara 

are 38 de puncte, în partida 

din tur campionii impunân-

du-se cu 33-11. În cazul în-

frângerii, clujenii sunt con-

damnaţi la ultima poziţie în 

clasament la fi nele sezonu-

lui regulat.

Sâmbătă, CSM Olimpia Bu-

cureşti primeşte vizita vi-

ce-campioanei CSM Ştiinţa Ba-

ia Mare, „zimbrii” fi ind hotă-

râţi să-şi securizeze poziţia de 

lider în topul SuperLigii prin 

obţinerea tuturor punctelor 

puse în joc. Chiar dacă sunt 

favoriţi, maramureşenii ştiu 

că meciul nu va fi  unul uşor, 

mai ales că bucureştenii îşi 

doresc să recupereze puncte-

le pierdute săptămâna trecu-

tă la Timişoara. Dacă Ştiinţa 

Baia Mare conduce în clasa-

mentul primului eşalon valo-

ric al rugbyului românesc, 

având 43 de puncte şi are ce-

le mai mari şanse de a înche-

ia sezonul regulat pe locul 

fruntaş, CSM Olimpia Bucu-

reşti este pe poziţia a patra, 

cu 26 de puncte. În meciul 

din tur, băimărenii s-au im-

pus cu 20-14, după o partidă 

foarte echilibrată.

Tot sâmbătă, în etapa a 

13-a, de la ora 10,00, RCJ 

Farul Constanţa, ocupanta 

locului 3 în acest moment, 

cu 34 de puncte, va întâlni 

acasă, pe „Mihail Naca”, 

Steaua Bucureşti, aflată pe 

poziţia a cincea, cu 17 punc-

te, într-o partidă care poate 

fi considerată derbyul eta-

pei, ambele echipe vizând 

victoria. Dacă Steaua nu a 

jucat în etapa trecută, con-

stănţenii au pierdut fără 

drept de apel la Baia Mare 

cu 3-28, astfel încât în dis-

puta de sâmbătă cele două 

formaţii sunt avide după 

puncte. Meciul din tur, de 

la Bucureşti, s-a încheiat cu 

victoria „marinarilor” care 

s-au impus cu 18-13.

Ultima etapă a sezonului re-

gulat din SuperLigă, a 14-a, va 

avea loc pe 6 august. Cele trei 

etape din Play-Out şi Play-Off 

vor avea loc în week-end-urile 

din 9, 16 şi 23 august. Cele do-

uă meciuri de baraj pentru ac-

cederea în semifi nale între ocu-

pantele locurilor 3 şi 5 şi 4 şi 6 

vor avea loc pe 30 august. Pe 

6 septembrie se vor juca semi-

fi nalele competiţiei.

Finalele vor avea loc pe 13 

septembrie.

Rugby: „U” își joacă 
ultimele șanse
Penultima etapă a SuperLigii CEC Bank ar putea clarifica situația din clasament.

6
puncte are U Cluj, 
punctaj care o 
situează în poziție de 
„lanternă roșie“ a 
clasamentului

„U” Cluj are vineri o misiune extrem de difi cilă în faţa campioanei en-titre RCM Universitatea de Vest Timişoara
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Rugby: „U” își joacă 
ultimele șanse
Meciurile din penultima etapă a sezonului regulat 

al SuperLigii CEC Bank la rugby, care se vor desfă-

şura vineri şi sâmbătă, ar putea clarifi ca situaţia 

din clasament Pagina 19

Halep va deveni 
numărul 2 mondial
Jucătoarea de tenis Na Li, locul 2 WTA, a anun-

ţat, joi, că nu va participa la turneele de pe con-

tinentul nord-american, nici la US Open, din ca-

uza unei accidentări,  Pagina 19

„Un test și o provocare”: 
Pandurii – CFR Cluj
Antrenorul gorjenlor declară că se așteaptă la un meci greu cu echipa clujeană.
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Pavaj

Antrenorul echipei de fotbal Pandurii 

Târgu Jiu, Petre Grigoraş, a declarat, 

joi, în cadrul unei conferinţe de 

presă, că partida cu CFR Cluj va fi 

una dificilă, meciul reprezentând „un 

test şi o provocare” pentru gruparea 

gorjeană.

„E un debut în acest campionat pe te-

ren propriu, cu o echipă foarte grea, cali-

ficată în Europa League, o echipă schim-

bată în bine după jocul din partida cu Pia-

tra Neamţ (4-0 pentru CFR, pe teren pro-

priu, cu Ceahlăul), e clar că ne va aştepta 

un meci foarte dificil. Nouă ne va fi puţin 

mai greu primele etape pentru că sunt foar-

te mulţi jucători care în ultima perioadă 

nu prea au avut jocul în picioare, nu sunt 

la un ritm de joc foarte bun. Şi etapa pe 

care o să o avem acum face parte din ace-

le 3-4 etape în care am cerut eu puţină cle-

menţă vizavi de jocul echipei, dar sper ca 

dorinţa, ambiţia lor, evoluţia pe teren pro-

priu să ne facă mai puternici, să începem 

cu dreptul acest campionat pe teren pro-

priu”, a afirmat Petre Grigoraş.

Primul meci al Pandurilor pe teren pro-

priu va avea loc duminică, 3 august, pe Sta-

dionul „Municipal” din Târgu Jiu, împotri-

va echipei CFR Cluj, în etapa a doua a Li-

gii I, de la ora 21,00.

În returul campionatului trecut, echipa Pan-

durii Târgu Jiu a obţinut o singură victorie pe 

teren propriu, cu Corona Braşov, echipă cla-

sată pe ultimul loc. Gorjenii au debutat în no-

ul sezon cu un egal, 1-1, cu CS Universitatea 

Craiova, în Bănie.

Pandurii, neînvinsă în prima etapă
Ca o curiozitate, pentru al noualea sezon la 

rând, Pandurii Târgu Jiu nu a pierdut în prima 

etapă, palmaresul sau la debutul competitio-

nal însumând trei victorii şi sase remize.

Ultima echipă care a luat toate punctele „pan-

durilor” a fost Farul în anul 2005, când a învins 

cu 2-1 pe stadionul „Tudor Vladimirescu”.

1 Dinamo București 3 pt
2 CFR Cluj  3 pt
3 Gaz Metan Mediaș  3 pt
4 Steaua București 3 pt
5 Astra Giurgiu  3 pt
6 Petrolul Ploiești 3 pt
7 Pandurii Tg. Jiu 1 pt
8 CS Universitatea Craiova 1 pt
9 Viitorul Voluntari 1 pt

10 CSMS Iași  1 pt
11 ASA Tg. Mureș 1 pt
12 „U” Cluj  1 pt
13 FC Brașov  0 pt
14 Rapid București 0 pt
15 Concordia Chiajna 0 pt
16 FC Botoșani  0 pt
17 Oțelul Galați  0 pt
18 Ceahlăul Piatra Neamț 0 pt

Clasamentul Ligii I


