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ACTUALITATE

Uioreanu Junior 
va fi despăgubit 
de statul român
Statul român trebuie să îi plătească lui 
Alexandru Uioreanu 3000 € după o plân-
gere la CEDO. Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Strada Făget 
va fi modernizată
Primăria Cluj-Napoca a lansat licitaţia pen-
tru desemnarea unui constructor. Pagina 4

POLITICĂ

Legiferează pentru ei!
Parlamentarii nu vor să rămână cu restanţe, 
când vine vorba de legi pentru ei. Pagina 7

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

Ministerul Educației reinventează teoria învățatului

Ce inepții vor mai 
învăța copiii noștri ?

ACTUALITATE

Unde este milionul de locuri 
de muncă promise de Ponta ?

MAPAMOND

Vârful Everest a pierdut 2,8 cm 
din înălţime în urma seismului

România are acum circa 8,7 
milioane de persoane care obţin 
venituri, iar o treime lucrează în 
agricultură, potrivit statisticilor.

Într-un document trimis re-
cent Comisiei Europene, Guver-
nul estimează că numărul per-
soanelor ocupate va creşte cu 1 
la sută în fi ecare an, până în 
2018. În acest ritm, România nu 
va ajunge să aibă 1 milion de 
noi locuri de muncă, aşa cum 
estimau autorităţile acum trei 
ani, scrie digi24.ro.

În perioada iunie 2012–fe-
bruarie 2015, numărul salaria-

ţilor a crescut cu doar 170.000, 
până la aproape 4,5 milioane, 
potrivit statisticilor ofi ciale.

Patronii se gândesc acum de 
două ori înainte să facă o anga-
jare, pentru că trebuie să dea sa-
larii mai mari. Potrivit Ministe-
rului Muncii, salariul minim pe 
economie, care este acum 975 
de lei, va ajunge anul viitor la 
1.200 de lei brut.

Sunt deja semnale că fi rmele 
nu-şi mai pot plăti angajaţii. Con-
cedierile făcute de fi rmele în inca-
pacitate de plată au crescut în pri-
mele trei luni ale anului acesta.

După cutremurul din Nepal de 
7,8 pe Richter, Vârful Everest a 
pierdut 2,8 de centimetri din înăl-
ţime, cel puţin aşa arată măsură-
torile făcute din satelit. Mai exact, 
măsurători făcute cu satelitul eu-
ropean Sentinel-1A arată că, la o 
zi după cutremurul din Nepal, 
muntele Everest a pierdut din înăl-
ţime 2,8 centimetri. Acesta avea, 
potrivit ultimelor măsurători ofi -
ciale, 8.848 de metri în cel mai î-
nalt vârf al său, scrie digi24.ro.

Mii de credincioşi budişti s-
au adunat ieri la unul dintre ce-
le mai mari temple din Kath-

mandu. Ei au aprins lumânări 
pentru victime şi s-au rugat pen-
tru cei care au pierdut tot în ur-
ma seismului devastator.

„Din cauza cutremurului, 
acum suferim de multe proble-
me şi am venit să mă rog”, a 
spus un locuitor. 

„Mă rog pentru pace, pentru 
toate naţiunile şi popoarele. E sin-
gurul lucru pe care mai pot să-l 
fac acum”, a spus un alt nepalez.

La mai bine de o săptămână 
de la seism, eforturile de recon-
strucţie merg într-un ritm extrem 
de lent.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.
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Cât plăteşti pentru o aplicaţie gratuită?
Aplicaţiile sunt la fel de invazive indiferent dacă rulează pe terminale cu Android sau pe cele cu iOS. Pagina 6

Deşi toată lumea a căzut demult de acord 
că, în România, programa şcolară e încăr-
cată şi că multe dintre materii sunt inuti-
le şi nu le aduc elevilor niciun folos, Mi-
nisterul Educaţiei reuşeşte să mai „înde-
se” câte o materie inutilă. De exemplu, li-

ceenii vor studia „Educaţie pentru drep-
turile de proprietate intelectuală” sau „E-
ducaţie pentru dezvoltate”, iar elevii din 
ciclul primar „Educaţie pentru prevenirea 
riscului rutier”. Noile materii vor fi  intro-
duse din anul şcolar 2015-2016, iar expli-

caţiile oferite de Minister sunt redactate 
într-o perfectă limbă de lemn, dovadă că 
nici cei care le-au inventat nu le înţeleg 
utilitatea. Nici nu e important, catedre să 
fi e şi norme didactice cât de multe... Pe 
larg, în paginile 2-3

Podul de piatră e o poveste pentru copii.
Viitorii ingineri fac poduri de spaghet e!
Ce poți face cu o cutie de 
paste? Spaghete Carbonara? 
La orice restaurant. 
Bolognese. Niciun secret. Un 
pod? Pare greu de crezut, dar 
studenții Universității Tehnice 
din Cluj pot face chiar și un 
pod. Cu care speră să ajungă 
la Campionatul Mondial de 
Spaghetti Bridge Building! 
Citiți despre podurile 
construite de studenții clujeni 
în pagina 3.
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1 Aprilie

Clinica Ginecologie 1
01:36 Avramescu Victor Dominic
10:50 Chifăr Lucian
13:55 Sada Yasmine
16:45 Berendea Vasile Cristian
Bebeluşul vedetă a fost 
Avramescu Victor Dominic 
(4,700 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
06:00 Pop Maia Rhanya
08:50 Cozac Andrei
09:00 Aschilean David Andrei
10:40 Otvos Aron
11:15 Rostaș Ana
17:55 Szonyoi Ada Sofi a
18:55 Purcel Andreea Florina
23:00 Trișcă Elena Alina
Bebeluşul vedetă a fost Trişcă 
Elena Alina (3,900 kg, 56 cm)

Clinica Novogyn
00:23 Laszadi Szofi a (3,400 
kg, 52 cm)

2 Aprilie

Clinica Ginecologie 1
05:08 Telcean Vlad
08:54 Ona Mark
09:00 Shakhshir Katya
10:35 Penko Tudor Ștefan
11:51 Potra Maria Nicoleta
11:57 Anca Veronica Maria
12:00 Anca Ema Simina
12:50 Netotea Mădălin Florin
16:00 Oltean Stefania Eliza
20:37 Mrenș Tudor Mihai
Bebeluşul vedetă a fost 
Shakhshir Katya (4 kg, 59 cm)

Clinica Stanca
05:40 Neamţu Alexandru Mircea

06:30 Hendre Dragoș
08:10 Lazăr Ioan
11:55 Mărginean Sofi a Ioana
13:45 David Andrei
17:45 Sândean Gabriela Alina
19:20 Kilian Eduard Benjiamin
19:25 Mureșan Darius Cristian
21:55 Roszanyai Ștefania 
Ingrid
Bebeluşul vedetă a fost Sândean 
Gabriela Alina (4 kg, 55 cm)

Clinica Novogyn
15:40 Benţa Mara (2,680 kg, 
51 cm)

3 Aprilie

Clinica Ginecologie 1
03:34 Halasz–Bondor Erik
03:42 Halasz–Bondor Evelina
05:40 Raţiu Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Raţiu 
Andrei (3,5 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
05:30 Manea Patrick Nicholas
09:00 Badea Andreea Oana
11:20 Ban Maria Adelina
19:00 Pașcanu Maria
20:15 Arcălean Sara Elena
21:55 Pulop Nicolas
23:50 Domokos Cătălin 
Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost 
Domokos Cătălin Alexandru 
(3,750 kg, 52 cm)

Clinica Gynia
12:20 Vilceanu Irina
15:55 Dargau Bogdan Nicolae
Bebeluşul vedetă a fost Vilceanu 
Irina (3,350 kg, 54 cm)

Clinica Novogyn
22:30 Raţiu David (3,550 kg, 
54 cm)

4 Aprilie

Clinica Ginecologie 1
00:41 Gligor Amalia
07:40 Drăgan Patricia Maria
08:43 Bodea Vlad Ștefan
12:47 Dragoș Mihnea
17:47 Iacob Matei Bogdan
Bebeluşul vedetă a fost Bodea 
Vlad Ştefan (4,150 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
01:45 Revnic Miruna Eliza
02:45 Petrișor Vlad
05:45 Alexandru Dragoș
07:05 Ardelean Sarah Maria
07:45 Chifor Loredana Maria
18:00 Bucur Alexandru Ioan
19:30 Rad Sofi a Maria
20:10 Sucs Anya
22:25 Duruș Ioana Sofi a
Bebeluşul vedetă a fost 
Alexandru Dragoş (3,800 kg, 
56 cm)

5 Aprilie

Clinica Ginecologie 1
05:45 Bucevschi Nicolae 
(3,600 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
03:20 Banyai Krisztof Akos
03:55 Ţiplea David Andrei
09:30 Pal Marius
09:50 Bora Petru Alexandru
10:55 Teppea Timotei Flavius
12:05 Oltean Vlad
18:00 Zisa Sofi a Maria
18:55 Vidrean Mihnea Darius

20:10 Kovacs David Krisztian
Bebeluşul vedetă a fost 
Banyai Krisztof Akos (4 kg, 59 
cm)

Clinica Gynia
09:15 Ciorba David Adrian
15:43 Hirza Anghel Ștefan
Bebeluşul vedetă a fost Hirza 
Anghel Ştefan (4,300 kg, 56 
cm)

Clinica Novogyn
14:33 Bindea Ștefan Radu 
(3,340 kg, 54 cm)

6 Aprilie

Clinica Ginecologie 1
09:43 Ilioi Teodora
10:43 Flămânzeanu Cosmin
11:56 Vincze Hende
12:45 Vereș Carina Ioana
18:25 Stanci Alexandru Alin
20:30 Silaghi Maria
Bebeluşul vedetă a fost Stanci 
Alexandru Alin (3,800 kg, 61 
cm)

Clinica Stanca
03:05 Kovacs Antonio
03:35 Cherchedi Luca Matei
10:50 Dunca Dragoș
11:45 Suciu Raisa Anais
12:45 Bujiţă Nicolas Ioan
13:55 Pop Mircea Alexandru
14:45 Iarca Alfred
18:20 Cărăușan Mihai
Bebeluşul vedetă a fost Kovacs 
Antonio (4,400 kg, 59 cm)

Clinica Gynia
17:35 Pop – Vele Anastasia 
(3,070 kg, 54 cm)

bun venit pe lume !
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Mulţumim Dr. Dudea Marina, Asist. Molnar Brigitta și Dr. Estera Ianchiş. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

Pentru anul şcolar viitor, 

reprezentanţii 

Ministerului Educaţiei au 

„inventat“ câteva discipli-

ne opţionale. 

Astfel, aceştia propun pa-

tru noi discipline opţionale, 

respectiv „Joc şi mişcare“ la 

clasele pregătitoare, I şi a II-

a, „Educaţie pentru preveni-

rea riscului rutier“, în învăţă-

mântul primar, „Educaţie pen-

tru dezvoltare“ şi „Educaţie 

pentru drepturile de proprie-

tate intelectuală“, la liceu. Ră-

mâne de văzut dacă Ministe-

rul va „născoci“ în acest sens 

şi manuale noi pentru cele pa-

tru discipline.

Aţi auzit de „Educaţie 
pentru dezvoltare“?

Cele patru noi discipline 

opţionale vor fi  introduse din 

anul şcolar 2015-2016, în ofer-

ta centrală de Curriculum la 

decizia şcolii (CDS), scrie Me-

diafax.

Programele şcolare pentru 

aceste discipline au fost ela-

borate de Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei şi aprobate prin 

ordin de ministru.

Ministerul Educaţiei a pre-

cizat că programa şcolară pen-

tru disciplina opţională „Joc 

şi mişcare“ accentuează rolul 

pe care activităţile ludice cu 

caracter dinamic trebuie să îl 

aibă în procesul de creştere şi 

dezvoltare a copiilor de şase-

opt ani şi valorifi că potenţia-

lul instructiv-educativ al jo-

curilor, ca mijloace didactice 

specifi ce perioadei micii şco-

larităţi.

Disciplina „Educaţie pen-

tru prevenirea riscului rutier“, 

care va putea fi  studiată în 

toate clasele din învăţămân-

tul primar, urmăreşte pregă-

tirea elevilor pentru viaţă prin 

formarea unor deprinderi de 

respectare a regulilor elemen-

tare de circulaţie pe drumuri-

le publice şi de manifestare a 

unei conduite preventive.

„Demersul Ministerului 

Educaţiei vine pe fondul de-

clarării de către Adunarea 

Generală a Organizaţiei Na-

ţiunilor Unite a perioadei 

2011 - 2020 ca «Decada Ac-

ţiunii pentru Siguranţa Ru-

tieră», ale cărei obiective 

sunt stabilizarea şi reduce-

rea numărului de accidente 

rutiere din întreaga lume, 

respectiv valorificarea ca-

drului educaţional pentru 

sensibilizarea şcolarilor mi-

ci asupra riscurilor la care 

se expun în trafic ca pietoni 

sau pasageri în autovehicu-

le", se mai arată într-un co-

municat  de presă.

Disciplina „Educaţie pen-

tru dezvoltare“, care va pu-

tea fi  studiată de elevii de li-

ceu, propune o abordare de 

tip inter şi transdisciplinar a 

unor probleme de actualitate 

precum globalizarea, dezvol-

tarea/dezvoltarea durabilă sau 

cetăţenia globală.

„Programul constituie un 

exemplu de bună practică în 

cadrul proiectului internaţio-

nal «Realizarea Obiectivelor 

de Dezvoltare ale Mileniului. 

Implicarea elevilor şi a cadre-

lor didactice din licee în pro-

grame şi proiecte de educaţie 

Ministerul Educaţiei a mai 
Ca în fiecare an, Ministerul Educaţiei născoceşte câte ceva care să bulverseze 

Noile discipline școlare îi vizează atât pe elevii din școala primară....
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ARS OPINIÆ

„Beţia puterii”

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Impulsul de a scrie despre „be-
ţia puterii”, ca maladie cronică 
a politicii românești, mi-a venit 
de la păţania nefericitului pri-
mar îndrăgostit al Iașului, ce 
și-a transformat subordonaţii 
Primăriei într-o agenţie de de-
tectivi matrimoniali pentru a-și 
urmări amanta. Prima dată îţi 
vine să râzi (de penibilul situa-
ţiei), apoi să plângi (de soarta 
omului), iar apoi să te îngrijo-
rezi (de unde am putea ajunge). Judecând la rece, ne dăm 
seama că acesta este de fapt un aspect periferic, un fals vârf 
al aisbergului, căci, dincolo de componenta tabloidă a întâm-
plării, există o „beţie” zdravănă a puterii, o boală adevărată, 
în care nu mai e nimic de râs. Cazul Gheorghe Nichita de la 
Iași este ca un turnesol, un fel de caricatură a unui fenomen 
la care n-am fost destul de atenţi. Pe deasupra, ca și în beţia 
cu alcool, „beţia puterii” are două faze, doi versanţi: partea 
de îmbătare, euforică, a stării respective, de urcare și exacer-
bare a sentimentului de putere și „trezirea” la realitate, mah-
mureala, coborârea, adică sentimentul pierderii ei. Politicianul 
român este la fel de slab: nu rezistă nici la „urcare”, iar la „co-
borâre” este un dezastru.

La o primă vedere, Gheorghe Nichita părea om serios: pri-
mar de Iași, ales de 3 ori consecutiv, lider local și vicepreșe-
dinte al PSD. Dar și fost director la regia de apă-canal locală, 
fost președinte la Clubul de fotbal Politehnica Iași și fost pre-
ședinte al comisiei judeţene de arbitri de fotbal. Cu alte cu-
vinte, a ajuns sus, dar s-a băgat cam prin toate „rahaturile” 
posibile la nivel local. Apoi am găsit și informaţia că ar fi  fost 
și informator al securităţii, ceea ce se potrivește perfect tra-
iectoriei sale. Dar a deschide lista „îmbătaţilor de putere” 
din România cu Nichita de la Iași e nepotrivit și nedreptăţeș-
te pe alţii mai importanţi decât el.

Bunăoară, dintre președinţii României din ultimul sfert de se-
col, n-a scăpat niciunul întreg de „beţia de putere”, chiar dacă 
s-a manifestat diferit. La Ion Iliescu, puterea n-a însemnat 
bani sau avere, ci idei politice, el închipuindu-și că e posibil să 
distrugi și să salvezi comunismul în același timp, iar pentru as-
ta a luptat vreo trei mandate, cu iluzia că planul de-a învinge 
istoria chiar i-a reușit. La Emil Constantinescu, „boala puterii” 
a luat forma paradoxală a refuzului, a modestiei și retractabi-
lităţii: dacă nu faci/furi ca ceilalţi sau dacă nu faci nimic ești 
iertat și mântuit, iar înfrângerea, în aceste condiţii, de către 
sistemul „securisto-comunist”, este forma supremă de mani-
festare a puterii. Traian Băsescu, la rândul său, a devenit o 
paradigmă a „beţiei de putere”, el închipuindu-și că are drep-
tate tot timpul, în ce spune și în ce face, chiar și atunci când se 
contrazice. Iar contradicţiile sunt atât de mari, încât n-ar fi  de 
mirare să-și conteste propriul nume și funcţia, cu încredinţarea 
că a spus adevărul de fi ecare dată.

Și mai comici sunt foștii premieri ai României, cel mai împă-
cat cu soarta fi ind de altfel și cel mai slab dintre toţi, adică 
Nicolae Văcăroiu, „parcat” în funcţia de președinte al Curţii 
de Conturi. Petre Roman crede și azi că a fost premierul pro-
videnţial al României, nelăsat să-și ducă treaba până la ca-
păt de Iliescu: republica lui Roman ar fi  fost azi ţara perfectă. 
Despre Teodor Stolojan nu putem spune multe, din pricină 
de surogat de alcool amestecat cu surogat de putere. În 
schimb, Victor Ciorbea, fost primar și premier din partea 
PNŢ-CD (CDR), nu s-a lăsat păgubaș până n-a fost pus din 
nou într-o funcţie importantă (de Avocat al Poporului) de in-
amicii săi politici, adică de către PSD. Radu Vasile (fi e-i ţărâ-
na ușoară) a crezut tot timpul în două minuni, atribuin-
du-și-le: că el (personal) a salvat România de colapsul din 
1998 și că tot el a salvat ţara de mineri la a „n”-a mineriadă, 
cea din 1999. La Mugur Isărescu „beţia” se manifestă prin 
negare: el n-a fost niciodată premierul României. Adrian 
Năstase e printre primii în topul „beţivilor”, el încercând și 
reușind toate stările și toate esenţele posibile: de la „beţia” 
de case, conturi și averi (cu alcool „tras” o dată), până la 
„beţia” de puterea pură și absolută (cu băuturi multiplu rafi -
nate). Din Tăriceanu, pe când era premier, Călin Popescu s-a 
metamorfozat în „moliceanu” și „răsuceanu”, pentru a ajun-
ge acum la bătrâneţe un fel de „aiureanu”, ale cărui fapte 
sunt cu totul lipsite de noimă. Emil Boc a crezut (sau a fost 
nevoit să creadă) că politica se face exclusiv prin vorbe (ne-
însoţite de fapte), iar Victor Ponta crede că politica se face 
exclusiv prin vorbe urâte, arogante, jignitoare, dar fără nicio 
legătură cu realitatea.

Mostre tulburătoare de „îmbătaţi ai politicii” avem și la Cluj: 
primarul „reales” Gheorghe Funar e convins că a „salvat” 
Clujul ţinându-l închis în pivniţa tranziţiei, iar Ioan Rus crede 
în paradoxul absolut al democraţiei: ești ales fără să fi i ales. 
În schimb, Marius Nicoară știe că la vot merg toţi cetăţenii, 
dar de ales aleg doar masonii, iar Horea Uioreanu este nevi-
novat, deoarece a fost „obligat” să fure (printre altele, pen-
tru a nu face de rușine tagma „baronilor”).

Îmi dau seama că doar am apucat să speculez, căci lista for-
melor de manifestare ale „beţiei de putere” și a „suferinzi-
lor” români este infi nit mai mare.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

inventat câteva „discipline“

sistemul de învăţământ şi programa şcolară.

pentru dezvoltare», coordonat 

de Organizaţia Open Centre 

din Bulgaria împreună cu aso-

ciaţia «Asistenţă şi programe 

pentru dezvoltarea durabilă - 

Agenda 21»“, a precizat Mi-

nisterul Educaţiei.

Drepturile de 
proprietate intelectuală, 
studiate la liceu

De asemenea, disciplina 

„Educaţie pentru drepturile 

de proprietate intelectuală“ 

vizează raportarea, în cunoş-

tinţă de cauză, a elevilor de 

liceu la problematica dreptu-

rilor de proprietate intelectu-

ală, implicarea tinerilor în ela-

borarea şi în promovarea unor 

proiecte pentru drepturile de 

autor sau a altor drepturi de 

proprietate intelectuală, pre-

gătirea elevilor de liceu pen-

tru asumarea comportamen-

tului adecvat dezvoltării du-

rabile.

Ministerul Educaţiei a men-

ţionat că toate cele patru pro-

grame sunt disponibile pe si-

te-ul Institutului de Ştiinţe ale 

Educaţiei, secţiunea „Progra-

me şcolare (în vigoare) - Cur-

riculum la decizia şcolii“.  

MATERII

4
discipline opționale 
noi vor fi  disponibile 
pentru elevi începând 
cu anul școlar 2015-
2016

• Joc şi mişcare

•  Educaţie pentru 
prevenirea 
riscului rutier

•  Educaţie pentru 
drepturile de 
proprietate 
intelectuală

•  Educaţie pentru 
dezvoltare

...cât și pe cei din liceu

Viitorii constructori din 

Cluj-Napoca au susţinut o 

demonstraţie de rupere a 

podurilor din paste făi-

noase, fi ind coordonaţi de 

conferenţiarul universitar 

Gobesz Zsongor.

Activitatea s-a desfăşurat 

ieri, 4 mai, la Facultatea de 

Construcţii din cadrul Univer-

sităţii Tehnice din Cluj-Napo-

ca, unde studenţii şi-au de-

monstrat abilităţile practice în 

ceea ce priveşte viitoarea lor 

carieră. Cele şase echipe com-

petitoare şi-au prezentat pe 

rând machetele care au fost 

supuse unui test de rezisten-

ţă, iar echipa câştigătoare va 

participa la Campionatul Mon-

dial World Championship in 

Spaghetti Bridge Building în 

Budapesta pe data de 22 mai.

„În principiu, este vorba de 

paste făinoase comerciale care 

se pot achiziţiona din orice ma-

gazin. Acestea se montează fo-

losind orice adeziv. Criteriul 

fundamental este ca pastele să 

fi e îmbinate doar la capete şi 

doar în anumite noduri se pot 

face lipituri. Masa totală care 

include pastele făinoase cu ade-

ziv, cu placa de lemn cu care 

se face încărcarea, şurub, şai-

bă şi piuliţă nu poate depăşi 

1000 de grame. La aceste 1000 

de grame maxim admise tre-

buie să acopere o deschidere 

de un metru, nedepăşind înăl-

ţimea de 60 de centimetri” a 

declarat Gobesz Zsongor.

La fi nalul demonstraţiilor a 

fost declarată câştigătoare echi-

pa Kamikaze, a cărui pod a re-

zistat la greutatea de 433 kg cu 

masa totală de 988 grame. Pe 

locul doi s-a clasat echipa The 

Big Bang cu greutatea de 420 

kg, fi ind urmaţi de The Be-

ginners cu greutatea de 293 kg.

„Am muncit timp de o săp-

tămână jumătate, ne-am sa-

crifi cat timpul liber şi nopţile 

pentru o structura cât mai re-

zistentă a podului. Până la 

competiţie vom îmbunătăţi 

macheta, vom vedea unde a 

cedat, de ce a cedat şi să în-

cercăm să rectifi căm greşeli-

le” a declarat Robert Balint, 

unul dintre câştigători.

Timpul acordat în cadrul 

campionatului pentru mano-

pera unui pod este de cinci 

zile, deşi în mod real construc-

ţia lui durează mai mult de o 

săptămână.

Facultatea de Construcţii 

participă de cinci ani la acest 

campionat, iar în anul 2012 

şi 2014 a luat locul 1 la cate-

goria poduri. (Articol scris 
de Carmen BIZĂU şi Roxana 
CUCEU, studente la Jurna-
lism, FSPAC-UBB, anul I)

Au construit cel mai rezistent pod din paste făinoase
Studenţii de la UTCN au arătat o altă întrebuinţare a produsului alimentar. VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA organizează în data 
de 25.05.2015, ora 10.00, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

• Sofer categoria B, C, D, E: 1 post
Condiţii necesare:
- studii medii;
- permis de conducere categoria B, C, D, E;
- apt efort fi zic si psihic.
• Operator de handling: 1 post
Condiţii necesare :
- studii medii;
- permis de conducere categoria B, C;
- apt pentru lucru la inaltime;
- apt efort fi zic si psihic.
Acte necesare pentru dosarul de inscriere:
- cerere pentru înscrierea la concurs;
- CV;
- Copie C.I. sau B.I.;
- Copie permis de conducere;
- Doua recomandări;
- Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatirii profesionale;
- Copie a carnetului de munca;
-  Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de 

vechime in munca incepand cu data de de 01.01.2011;
-  Declaratie privind motivele necontinuitatii in munca sau studii pentru perioadele 

ce depasesc 28 de zile consecutiv in ultimii 5 ani;
- Adeverinta de la medic cu specifi catia apt pentru lucru la inaltime;
- Adeverinta de la medicul de familie.
Data limita de inscriere: 22.05.2015, ora 16:00
Informaţii suplimentare si bibliografi a de concurs, se pot obtine de la sediul 

Aeroportului International Avram Iancu Cluj R.A din str. Traian Vuia, nr. 149 – telefon: 
307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia 
nr. 149, înregistrat la ORC cu nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura 
de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu 
comercial destinat activităţii de comercializare îngheţată și prăjituri, situat în incinta 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj Terminal Pasageri Plecări, parter, zona publică.

Preţul de pornire în licitaţie este: 30 euro/mp/lună (fără TVA).
Suprafaţa totală: 10,00 mp.
Documentaţia de licitaţie va putea fi  achiziţionată de la Secretariatul Aeroportului 

Internaţional Avram Iancu Cluj RA, contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de la 
transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând cu data de 05.05.2015.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj RA, până la data de 15.05.2015, ora 9.00.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA în 
data de 15.05.2015 ora 11.00. Licitaţia se desfășoară după metoda licitaţiei deschise 
competitive, cu strigare cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii şi clarifi cări privind desfășurarea procedurii se pot obţine de luni până 
vineri, între orele 0900 și 1500, printr-o solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, la fax nr. 0264/416.712.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Valoarea lucrărilor de 

modernizare a fost esti-

mată la 15 milioane lei, 

fără TVA. Primăria caută 

acum constructor pentru 

realizarea lucrărilor. Cinci 

fi rme “se bat” pentru 

modernizarea străzii.

Strada Făget va fi  moder-

nizată, după doi ani de la apro-

barea proiectului în Consiliul 

Local. Primăria Cluj-Napoca 

a lansat licitaţia pentru de-

semnarea unui constructor ca-

re să se ocupe de reabilitarea 

străzii. Valoarea lucrărilor a 

fost estimată la peste 15 mi-

lioane lei, fără TVA, din care 

aproximativ 900.000 lei repre-

zintă cheltuieli diverse şi ne-

prevăzute. Potrivit caietului 

de sarcini, durata lucrărilor 

de modernizare va fi  de opt 

luni de la data atribuirii con-

tractului.

Termenul de depunere a 

ofertelor a fost 30 aprilie, pro-

cedura desfăşurându-se onli-

ne. Conform reprezentanţilor 

Biroului Mass-Media din ca-

drul Primăriei Cluj-Napoca, 

în cursa pentru modernizarea 

străzii au intrat cinci fi rme: 

Antrepriza Reparaţii şi Lucrări, 

Antrepriza de Reparaţii şi Lu-

crări Cluj, Napoca Construc-

ţii, asocierea Viarom – Dacia 

Faber şi Kiat. “Mâine (astăzi 

– n.red.) urmează deschide-

rea ofertelor şi apoi analiza 

acestora, ulterior fi ind desem-

nat câştigătorul”, au precizat 

reprezentanţii Primăriei.

Dacă nu vor apărea con-

testaţii la rezultatele licitaţi-

ei, lucrările vor începe anul 

acesta.

Nu au fost făcute lucrări 
de zece ani

Drumul care va fi  moder-

nizat porneşte din Calea Tur-

zii, la o distanţă de circa 5 ki-

lometri de centrul oraşului, 

continuând spre comuna Ciu-

rila şi satele aparţinătoare. 

Strada Făgetului se suprapu-

ne cu drumul judeţean 107R, 

la kilometrul 3, fi ind limita 

până la care este administrat 

de Primăria Cluj-Napoca.

Pe strada Făget nu au fost 

realizate lucrări de reparaţii 

capitale în ultimii 10 ani. Au 

fost făcute doar reparaţii cu-

rente ajungând în urma ex-

ploatării şi intervenţiilor la di-

ferite utilităţi într-o stare avan-

sată de degradare, necores-

punzând condiţiilor optime 

de trafi c. Drumul prezintă vă-

luriri, faianţări, burduşiri, etc. 

ceea ce arată că fundaţia es-

te necorespunzătoare şi nece-

sită reabilitare completă.

Conform Hotărârii de Con-

siliu Local, modernizarea stră-

zii Făget este necesară din ca-

uza stării proaste a carosabi-

lului, degradat ca urmare a 

trafi cului rutier, a lipsei unui 

sistem de colectare a apelor 

de suprafaţă şi din cauza ne-

drenării apelor din împreju-

rimi.

Lungimea străzii este de 3 

kilometri şi este lată de 7 me-

tri, iar lungimea totală a reţe-

lei de canalizare este de 4 ki-

lometri.

În urma modernizării, stra-

da va avea două benzi, trotu-

are şi pistă pentru biciclete.

Strada Făget va fi modernizată
La doi ani după aprobarea proiectului în Consiliul Local, strada Făget ar putea intra anul acesta în reparaţii.

Modernizarea străzii Făget este necesară din cauza stării 
proaste a carosabilului

Statul român îi va plăti lui 

Alexandru Uioreanu, con-

damnat cu suspendare pen-

tru trafi c de droguri, suma 

de 3.000 de euro drept des-

păgubire pentru condiţiile 

proaste din timpul arestului 

preventiv, fi ul fostului pre-

şedinte al CJ Cluj Horea 

Uioreanu făcând plângere 

la CEDO pentru încălcarea 

drepturilor.

Potrivit avocatului care s-a 

ocupat de demersurile făcute 

la Curtea Europeană a Drep-

turilor Omului (CEDO) pri-

vind plângerea lui Alexandru 

Uioreanu, Lucian Criste, Cur-

tea a comunicat în cursul săp-

tămânii trecute decizia în ba-

za căreia statul român recu-

noaşte că lui Alexandru Uio-

reanu i-au fost încălcate drep-

turile omului, urmând ca în 

termen de trei luni să îi plă-

tească tânărului despăgubiri 

în valoare de 3.000 de euro.

„Aceste despăgubiri vor fi  

plătite în termen de trei luni 

de la comunicarea deciziei. În 

acest caz nu vorbim de o sen-

tinţă obligatorie impusă de 

CEDO, ci de o înţelegere ami-

abilă. Având în vedere că CE-

DO e copleşită de astfel de 

plângeri, cum e a noastră, pri-

vind condiţiile din arestul pre-

ventiv, mai exact transportul 

deţinuţilor în timpul perioa-

dei de arest, procedura a fost 

adaptată şi Curtea a propus o 

împăcare amiabilă. Adică, sta-

tul recunoaşte că reclamantu-

lui i-a fost încălcat articolul 3 

din Convenţia privind Drep-

turile Omului şi ambele părţi 

sunt de acord cu despăgubi-

rile stabilite de CEDO”, a de-

clarat Lucian Criste.

Avocatul Lucian Criste a 

mai spus că demersurile la 

CEDO au fost începute în ia-

nuarie 2014 şi că Alexandru 

Uioreanu, clientul său, s-a 

plâns de condiţiile în care a 

fost transportat, când era a-

restat preventiv pentru trafi c 

de droguri, de la Cluj la Bu-

cureşti, la Înalta Curte de Ca-

saţie şi Justiţie, unde avea ter-

men în proces.

Alexandru Uioreanu, fi ul fos-

tului preşedinte al Consiliului 

Judeţean Cluj Horea Uioreanu, 

a fost condamnat, în iunie 2014, 

de instanţa supremă, la opt luni 

de închisoare cu suspendare, 

pentru trafi c de droguri, deci-

zia fi ind defi nitivă.

Uioreanu Jr. va primi de la statul român 
3.000 € după o plângere la CEDO

Consilierul judeţean 

Mihai Seplecan susţine că 

premierul Victor Ponta 

încearcă să păcălească 

alegerile anticipate 

parțiale pentru funcția de 

președinte interimar al 

Consiliului Județean Cluj.

Consilierul judeţean amin-

teşte că a depus o plângere pe-

nală la Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casație și Justiție, 

împotriva lui Victor Ponta pen-

tru săvârşirea infracţiunii de 

abuz în serviciu, după ce îm-

potriva lui Victor Ponta s-a des-

chis și o acțiune în contencios 

administrativ pentru încălcarea 

Legii administrației publice, 

acțiune care a fost câştigată re-

cent în primă instanță. 

„Numai că procurorii din 

subordinea Procurorului Ge-

neral Tiberiu Nițu consideră 

că hotărârile lor le bat pe ce-

le ale judecătorilor. Așa că 

suntem în situația în care 

instanța de contencios admi-

nistrativ ne-a dat câștig de 

cauză la plângerea prin care 

am chemat în judecată Gu-

vernul României pentru a-l 

obliga să respecte legile Ro-

mâniei, iar procurorul a ho-

tărât, la data de 6 aprilie, cla-

sarea cauzei în dosarul pri-

vind plângerea penală. Adi-

că trei zile mai târziu după 

ce un judecător a hotărât să-

l oblige pe Victor Ponta să 

respecte legile României, un 

procuror vine și-i zice: «lasă, 

că merge și așa»”, spune Se-

plecan.

Seplecan e decis să-i facă 

plângere penală procurorului 

general al României.

„Toate acestea sunt motive 

rezonabile pentru a contesta 

ordonanța procurorului de caz 

Dragoș Cojocariu, precum și 

studierea posibilității de a de-

pune denunț penal și împotri-

va procurorului General al Ro-

mâniei în cazul în care se per-

sistă pentru a nu se pune le-

gea în drepturi. Un procuror 

nu are drept să judece, cu a-

tât mai mult să înfrângă deci-

zia unui judecător”, afi rmă Mi-

hai Seplecan.  (Paula 
RECHIŞAN, studentă la Jur-
nalism, FSPAC-UBB, anul I).

Seplecan îl atacă pe Ponta: 
Fură cu voie de la procurori
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Ce sarcini urmează să vă revină?

Ce ne dorim de la Dumneavoastră?

Pentru ce locaţie vă căutăm?

Ce vă oferim?

Sunteţi interesat /ă?

Persoana de contact: Andrei Stanică

S.C KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S
Str. Barbu Văcărescu, Nr.120-144
RO-020284 Bucureşti, Sector 2
Web: www.kaufl and.ro/cariere

Grupul Kaufland se
numără printre cele mai
mari companii de retail
din Europa.

Noi oferim angajaţilor
noştri măsuri efective
de dezvoltare
profesională, precum
şi programe interne în
vederea unei calificări
superioare.

Formarea continuă
reprezintă un instrument 
obligatoriu pentru 
atingerea permanentă
a succesului.

PUBLICITATE

Clujenii, chemaţi 
să fie eroi
Centrul de Recoltare Sanguină 
îndeamnă locuitorii Clujului să 
doneze sânge. Campania se des-
fășoară în perioada 4-8 mai, în 
intervalul orar 08:00-12:00, la 
centrul afl at pe strada Nicolae 
Bălcescu. Printre avantajele pe 
care le au donatorii se numără 
faptul că sângele este împrospă-
tat, imunitatea organismului 
crește, iar riscul de paralizie și ac-
cident vascular se reduc cu 30%. 
În urma donării de sânge, rezis-
tenţa organismului la șocuri creș-
te, astfel că, în caz de accident, 
reacţia organismului îi va ajuta 
pe medici, acesta fi ind deja obiș-
nuit cu pierderea de sânge și în-
locuirea lui. Pe lângă aspectul fi -
zic, donatorul va primi și alte re-
compense precum șapte bonuri 
de masă, o adeverinţă pentru re-
ducere de 50% la transportul în 
comun pentru o lună, o zi liberă 
de la serviciu, școală sau faculta-
te, iar analizele de Hepatita B și 
C, HIV, HTVL, Leucemie, Sifi lis, se 
efectuează gratuit în baza sânge-
lui donat. (Saul POP, student la 
Jurnalism, FSPAC-UBB, anul I)

Hoţii mişună 
prin trenuri
Un bărbat este cercetat pentru 
furt califi cat. El a furat un laptop 
din vagonul cușetă a unui tren, în 
timp ce călătorea pe ruta Satu 
Mare – București. Poliţiștii din 
Cluj-Napoca au identifi cat, la data 
de 2 mai, un bărbat de 51 de ani, 
din comuna Vad, bănuit de furt 
califi cat. „Din investigaţii a reieșit 
că persoana în cauză ar fi  sustras 
un laptop din vagonul cușetă al 
trenului care circula pe ruta Satu 
Mare – București. Paguba recla-
mată de partea vătămată, un 
bărbat, de 50 de ani, din judeţul 
Dâmboviţa, în urma furtului co-
mis, în jurul orei 22:10, este de 
aproximativ 2.000 de lei”, trans-
mit reprezentanţii IPJ Cluj.

Bătălia roboţilor, 
la a V-a ediţie
Facultatea de Inginerie 
Electrică, în colaborare cu orga-
nizaţia studenţească BEST 
Cluj-Napoca organizează în da-
ta de 9 mai ediţia aniversară cu 
numărul V a competiţiei 
BattleLab Robotica. Competiţia 
constă în construirea și progra-
marea unor roboţi sumo auto-
nomi, capabili să identifi ce și 
să elimine de pe suprafaţa de 
joc robotul advers în competiţii 
de tip „1 la 1”. În cadrul acestei 
ediţii se vor întrece peste 20 de 
echipe formate din maximum 
4 studenţi care au muncit luni 
în șir la realizarea robotului. 
Provocarea constă în dezvolta-
rea unui proiect complex care 
implică atât cunoștinţe tehnice 
de inginerie electrică, mecani-
că, automatică și calculatoare, 
dar și aptitudini de lucru în 
echipă și de management a su-
mei de bani investite, care poa-
te ajunge la ordinul a sute sau 
chiar mii de euro. 

Un nou centru 
de permanenţă
Un nou centru de permanenţă va 
funcţiona în Cluj-Napoca, înce-
pând de luni, 4 mai. Serviciile 
medicale acordate de medicii de 
familie în cadrul centrului se adre-
sează oricărei persoane, indife-
rent de statutul de asigurat sau 
neasigurat. ,,Direcţia de Sănătate 
Publică a eliberat Decizia de înfi -
inţare a Centrului de permanen-
ţă, care îndeplinește toate condi-
ţiile legale de funcţionare”, au de-
clarat reprezentanţii DSP Cluj. 
Centrul va asigura continuitatea 
asistenţei medicale primare în re-
gim de gardă, în intervalul 
18:00-08:00, iar în zilele de sâm-
bătă, duminică și sărbători legale 
medicii vor fi  24 de ore din 24 de 
ore prezenţi la datorie.  (Paula 
RECHIŞAN, studentă la Jurnalism, 
FSPAC-UBB, anul I)

Pe scurt

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Proiectul cu fi nanţare 

europeană Bike Sharing 

ar putea fi  gata anul aces-

ta, în august, în caz con-

trar Primăria Cluj-Napoca 

va pierde banii.

Deocamdată, lucrările la 

pistele pentru biciclete nu au 

început, deşi în urmă cu câ-

teva luni reprezentanţii auto-

rităţilor locale promiteau că 

în primăvară demarează lu-

crările. Însă, Primăria promi-

te că demarează în curând re-

alizarea pistelor. „Lucrările la 

pistele pentru biciclete vor în-

cepe în perioada următoare, 

fi nanţarea pentru proiect fi -

ind până în luna august”, au 

precizat reprezentanţii auto-

rităţilor locale.

Cluj-Napoca va fi  legat 
de Floreşti şi Apahida

Cea mai mare parte a pis-

telor ar urma să fi e realizată 

în Cluj-Napoca, municipiul fi -

ind legat de Apahida şi Flo-

reşti. În total vor fi  59 de kilo-

metri de piste pe 105 străzi, 

precum Memorandumului, 

Avram Iancu, Moţilor, Horea, 

bulevardul Muncii etc. Pe lân-

gă pistele pentru biciclete, pro-

iectul Bike Sharing include şi 

50 de staţii de self-service (43 

în Cluj-Napoca, patru în Flo-

reşti şi trei în Apahida), cât şi 

540 de biciclete.

Pentru a intra în posesia 

bicicletelor gratuite, cetăţenii 

vor primi un card în momen-

tul în care le închiriază. Ulte-

rior, bicicletele trebuie să fi e 

returnate din locul de unde 

au fost împrumutate.

Bike Sharing trebuie 
fi nalizat din 2013

Proiectul Bike Sharing are 

deja o întârziere de aproape 

doi ani. Primul termen anun-

ţat de conducerea Primăriei a 

fost august 2013, ulterior pri-

marul Emil Boc a anunţat un 

alt termen, august 2014 ca 

acum reprezentanţii autoriăţi-

lor locale să spună că este vor-

ba despre august 2015, dată 

până când este valabil contrac-

tul de fi nanţare europeană.

De-a lungul ultimilor ani, 

au fost înregistrate mai multe 

blocaje din cauza contestaţii-

lor, cea mai recent situaţie de 

acest gen fi ind la fi nele anu-

lui trecut când au apărut con-

testaţii la licitaţia pentru între-

ţinerea staţiilor de biciclete.

Pe lângă licitaţia pentru în-

reţinerea staţiilor, Primăria a 

organizat anul trecut o licita-

ţie şi pentru realizarea de lu-

crări suplimentare, deşi pro-

iectul nu este încă fi nalizat.

Valoarea contractului este 

de 2,6 milioane euro şi a fost 

semnat în anul 2011, iar lu-

crările aveau ca termen de fi -

nalizare data de 16 august 

2013, la un an de la ordinul 

de începere a lucrărilor.

Vom avea 59 km de pistă 
pentru biciclete în vară ?
Proiectul Bike Sharing, în valoare de 2,6 milioane euro, trebuie să fie gata până
 în august 2015, dată la care expiră finanţarea europeană pentru proiect.

Pistă de biciclete pe strada 21 decembrie 1989



6 TEHNOLOGIE marți, 5 mai 2015

PUBLICITATE

CONCURS

Depuneþi taloanele pânã în  
30 iunie 2015 la centrele  

de micã publicitate monitorul

Aplicatia din Romania, 

ADMA, singura selectată să 

participe la Collision 2015, 

în Las Vegas, una dintre 

cele mai importante confe-

rinţe din domeniul IT din 

lume, facilitează accesul 

părinţilor, în timp real, la 

situaţia şcolară a copiilor.

Astfel, ei pot avea o imagi-

ne clară a rezultatelor şcolare, 

a prezenţei şi a standardelor ne-

cesare pentru educaţia copiilor.

Aplicaţia ADMA este con-

struită pe platforma Google App 

Engine si administrează proce-

sele educaţionale din orice fel 

de instituţie de învăţământ (gră-

diniţe, şcoli, licee, universităţi). 

Rezistă la accesul a zeci de mii 

de utilizatori simultan.

Accesul la aplicatie se fa-

ce rapid si uşor, fără costuri 

suplimentare, prin interme-

diul e-mailului personal (g-

mail sau yahoo).

ADMA colectează şi pro-

cesează informaţii cu privire 

la procesul de (pre)admitere, 

evaluare, evoluţie a elevilor 

şi/sau studenţilor (note, pre-

zenţă, date administrative, so-

licitări), activitate didactică 

(cursuri şi cercetare), pentru 

a satisface nevoile secretaria-

tului de a genera diverse ra-

poarte (catalog de note, situ-

aţie şcolară, foaie matricolă, 

supliment de diplomă, statis-

tici), dar şi pentru a răspun-

de nevoii parinţilor de a fi  in-

formaţi, potrivit goadma.com

Edu Apps este o compa-

nie care activează în dome-

niul tehnologiei educaţiona-

le (Ed-Tech), fondată în anul 

2011 de Ştefan-Adrian Apă-

teanu pentru a continua dez-

voltarea sistemului informa-

tic de management educaţi-

onal în cadrul unui proiect 

supervizat de Autoritatea Na-

ţională de Cercetare Ştiinţifi -

că (ANCS).

Ideea start-up-ului ADMA 

are la bază viziunea Edu Apps: 

educaţia tinerilor trebuie abor-

dată ca un plan de studiu şi 

pregătire relevant pentru viaţă, 

prevăzut cu un sistem de eva-

luare a performanţei şi un ni-

vel ridicat de fl exibilitate şi 

adaptare la nevoile societăţii şi 

tehnologiei, pentru a crea în 

perspectivă oportunităţi de an-

gajare pe piaţa muncii. (Arti-
col scris de Adela Camelia 
Petruş, studentă la Jurnalism, 
FSPAC-UBB, an III)

Aplicaţie inedită prin care 
părinţii află notele elevilor

Concepţia potrivit căreia 

un sistem de operare ar fi  

mai sigur decât altul este 

greşită, relevă un studiu 

derulat de Bitdefender pe 

parcursul a mai bine de 

un an de cercetare, timp 

în care au fost analizate 

314.474 aplicaţii de 

Android şi 207.873 aplica-

ţii de iOS.

Ecosistemul aplicaţiilor gra-

tuite pentru terminalele mobi-

le este gratuit pentru utiliza-

tor, dar este monetizat intens 

de dezvoltator, spun cei de la 

Bitdefender, informează life-

4gadgets.com.

Cu alte cuvinte, o aplica-

ţie, fi e ea pentru Android sau 

pentru iOS, devine gratuită 

doar după ce utilizatorul a 

plătit-o cu datele sale confi -

denţiale. Iar situaţia devine 

şi mai neplăcută atunci când 

plata respectivei aplicaţii nu 

opreşte fl uxul de informaţii 

extrase despre utilizator şi 

nici nu şterge informaţiile 

care au fost deja sustrase de 

pe terminal.

Cu menţiunea că indiciile 

din Android şi iOS nu pot fi  

comparate, analiza Bitdefen-

der se concentrează pe cele 

mai intruzive comportamente 

pe care dezvoltatorii de apli-

caţii ar fi  putut să le includă 

în produsele lor.

Urmărirea locaţiei utiliza-

torului este un aspect impor-

tant în cazul ambelor platfor-

me, întrucât locaţia este ade-

sea solicitată de furnizorii de 

publicitate prin cadre ce ur-

măresc obiceiurile de consum 

ale utilizatorilor. Testul Clue-

ful scoate la iveală faptul că 

45,4% dintre aplicaţiile de 

iOS au posibilitatea să urmă-

rească locaţia utilizatorilor, 

chiar dacă nu fac asta în mod 

explicit. Spre comparaţie, doar 

34,5% dintre aplicaţiile de 

Android analizate au aceas-

tă capacitate.

Lista de contacte a utiliza-

torului poate fi  citită de 7,6 % 

dintre aplicaţiile de Android, în 

timp ce aplicaţiile iOS sunt ce-

va mai curioase, întrucât 18,9% 

dintre cele analizate sunt teh-

nic capabile să facă asta.

Unele dintre cele mai im-

portante informaţii pentru o 

companie de publicitate sunt 

adresele de email şi numărul 

unic de identifi care a termi-

nalelor (IMEI). Aceste date 

pot fi  distribuite unor terţe 

părţi şi pot fi  folosite, de exem-

plu, pentru a trimite consu-

matorilor reclame adaptate în 

funcţie de comportamentul 

lor, potrivit unui raport al Fe-

deral Trade Commission.

Aproximativ 14,5% dintre 

aplicaţiile de Android pot 

transmite mai departe ID-ul 

dispozitivului şi 5,7% dintre 

ele pot transmite emailul.

Numerele de telefon sunt 

legătura dintre persoana fi zi-

că şi identitatea sa virtuala şi 

permit corelarea informaţiilor 

despre comportamentul utili-

zatorului în cadrul aplicaţiei 

şi posibilitatea de a lega aces-

te informaţii de persoana că-

reia îi aparţin prin interme-

diul numelui şi prenumelui. 

Aproximativ 8,8% dintre apli-

caţiile de Android analizate 

pot transmite numerele de te-

lefon ale utilizatorilor către 

agenţii de publicitate terţe.

Atunci când a fost realiza-

tă o comparaţie cu aplicaţii ca-

re nu rulau reclame, cercetă-

torii au descoperit că aplicaţi-

ile cu reclame consumă cu 16 

procente mai multă energie, 

informează noobz.ro. Acest lu-

cru face ca bateria să reziste 

mai puţin, iar perioada de func-

ţionare a dispozitivului scade 

de la 2 ore şi 50 de minute la 

2 ore şi 10 minute, chiar până 

la 1,7 ore, la un consum ma-

xim de energie.

Cercetătorii de la Univer-

sity of Southern California, 

Rochester Institute of Tech-

nology (RIT) şi Queen’s U-

niversity din Canada au spun 

că unitatea de procesare cen-

trală (CPU) a smartpho-

ne-ului este ca un creier, re-

clamele solicitând sistemul 

de procesare, ceea ce îl în-

greunează.

Aplicaţiile cu reclame ocu-

pă procesorul cu 48 de pro-

cente mai mult din timp – cu 

22 procente mai multă memo-

rie este utilizată şi cu 56 pro-

cente este mai mare solicita-

rea procesorului.

Aplicaţiile cauzează un tra-

fi c de date mai mare, aproa-

pe dublu, de cele mai multe 

ori. În medie, aceste aplicaţii 

folosesc cu 79 % mai mult 

trafi c de date.

Cât plătești pentru o aplicație gratuită?
Dezvoltatorii de aplicații pentru smartphone-uri au găsit alte modalități de a face profit din produsele pe care nu le vând.

O aplicaţie mobilă devine gratuită doar după ce utilizatorul a plătit-o cu datele sale confidenţiale

CONSUM

16%
mai multă baterie 
consumă aplicațiile 
mobile care rulează 
reclame
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Numărul doi din ierarhia 

PSD, Liviu Dragnea, afl ă 

sentinţa în dosarul refe-

rendumului, iar o posibilă 

reluare a votului în cazul 

lui Dan Şova poate fi  deci-

să de Curtea 

Constituţională.

Curtea Constituţională a 

României va judeca pe 6 mai 

contestaţia PNL privind hotă-

rârea Senatului referitoare la 

rezultatul votului exprimat în 

urma cererii DNA de incuvi-

inţare a retinerii şi arestării 

preventive a senatorului Dan 

Şova, scrie ziare.com.

Recent, preşedintele CCR, 

Augustin Zegrean, a declarat 

că votul în cazul solicitării 

DNA de ridicare a imunităţii 

ar putea fi  reluat.

După ce responsabilitatea 

publicării hotărârii în cazul 

votului din 25 martie a fost 

pasată de la Biroul Perma-

nent al Senatului la Comisia 

Juridică şi invers, a fost în 

sfârşit publicată în Monito-

rul Ofi cial, aşa cum ceruse 

CCR pe data de 8 aprilie. Oda-

tă publicată în M.O., hotărâ-

rea a fost atacată la CCR de 

către liberali.

Augustin Zegrean a decla-

rat că, dacă se va da o deci-

zie de neconstituţionalitate, 

votul dat de senatori în 25 

martie ar trebui reluat.

Dacă votul va fi  reluat şi 

dacă senatorii vor aproba ce-

rerea DNA, Dan Şova ar pu-

tea ajunge în arest printr-o de-

cizie a Înaltei Curţi.

Tot miercuri, numărul doi 

din PSD, Liviu Dragnea, va afl a 

sentinţa în Dosarul Referendu-

mul. În faţa ICCJ, DNA a cerut 

închisoare cu executare pentru 

ministrul Dezvoltării.

Potrivit DNA, în calitate de 

secretar general al PSD, Liviu 

Dragnea, cu ocazia organiză-

rii şi desfăşurării referendu-

mului din 29 iulie 2012, a uzat 

de infl uenţa şi autoritatea sa 

în partid în scopul obţinerii 

unor foloase nepatrimoniale 

de natură electorală necuve-

nite pentru alianţa politică din 

care făcea parte formaţiunea 

reprezentată de inculpat, şi 

anume îndeplinirea cvorumu-

lui de participare cu ajutorul 

voturilor obţinute în alte con-

diţii decât cele legale.

Săptămână de foc pentru PSD

Fostul preşedinte Traian 

Băsescu a afi rmat că man-

datul Laurei Codruţa 

Kovesi la şefi a DNA ar tre-

bui prelungit şi că ceea ce 

ar putea să-i reproşeze 

este recurgerea la arestări, 

când atâţia demnitari sunt 

anchetaţi în libertate.

„Da. Nu am nicio reţinere 

să spun "mai daţi-i un man-

dat" pentru că îşi apără insti-

tuţia, a înţeles foarte bine pri-

orităţile. Priorităţile le-a înţe-

les de când era procuror gene-

ral. Ce pot să-i reproşez sau 

ce nu-mi place este recurgerea 

la arestări, când avem atâţia 

demnitari anchetaţi în liberta-

te, care au fost condamnaţi fă-

ră niciun fel de probleme. Par-

tea spectaculară, după mine, 

ar putea să lipsească din acţi-

unile procurorilor", a spus Tra-

ian Băsescu, invitat la Adevă-

rul Live, întrebat dacă ar pre-

lungi mandatul lui Kovesi.

De asemenea, fostul preşe-

dinte a afi rmat că nici alţi dem-

nitari condamnaţi de la Năsta-

se la Voiculescu nu au fost ares-

taţi înainte de condamnare.

„Nici Voiculescu nu a fost 

arestat, nici Năstase, nici Re-

meş, nici Codruţ Sereş, nici 

Nagy, care au fost cu toţii 

condamnaţi. Este doar o pă-

rere, procurorii şi judecătorii 

vor face ce consideră ei, dar 

să nu-mi ceară nimeni să 

nu-mi spun părerea pentru 

că am dreptul să-mi spun pă-

rerea“, a mai spus fostul şef 

al statului.

În ultima perioadă, fostul 

preşedinte Traian Băsescu a ata-

cat, de câteva ori, justiţia. Ul-

tima dată, mai exact săptămâ-

na trecută, el a subliniat că pu-

blicul ar trebui să se obişnuias-

că cu faptul că acest domeniu 

este subiect de dezbatere. In-

tervenţia lui Traian Băsescu a 

venit după ce fostul purtător 

de cuvânt al Guvernului Mirel 

Palada a declarat că fostul şef 

al statului a afi rmat, în trecut, 

că anumite persoane trebuie să 

meargă la puşcărie.

Traian Băsescu a decla-

rat că moda arestărilor a în-

ceput către sfârşitul manda-

tului său, arătând că Adri-

an Năstase sau Dan Voicu-

lescu au fost anchetaţi în li-

bertate:

Traian Băsescu o susţine 
pe Kovesi pentru încă un mandat

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

După ce zeci de politici-

eni au apărut, în ultima 

perioadă, la televizor cu 

cătuşele la mâini, parla-

mentarii sunt decişi să 

schimbe legea. Proiectul 

care s-a afl at de câteva ori 

pe masa senatorilor are 

termen să treacă tacit 

data de 7 mai, după care 

va ajunge la Camera 

Deputaţilor.

Aleşii, indiferent dacă sunt 

de la Putere sau de la Opozi-

ţie, consideră că încătuşarea 

corupţilor este împotriva le-

gii. Parlamentarii consideră 

că televiziunile fac prea mult 

circ pe spatele politicienilor.

Modifi carea Codului 
Penal va afecta 
investigarea corupţiei

Direcţia Naţională Antico-

rupţie (DNA) consideră că ini-

ţiativa legislativă a senatoru-

lui PSD Şerban Nicolae – pri-

vind modifi carea Codului de 

Procedură Penală – poate afec-

ta mersul investigaţiilor în do-

sarele de corupţie. Instituţia 

anticorupţie vorbeşte despre 

o „atingere semnifi cativă a ca-

pacităţii investigative a DNA“, 

scrie revista22.ro.

DNA atrage atentia asupra 

unor puncte ce „ar putea să 

afecteze efi cienţa investiga-

ţiilor in dosarele de corup-

ţie”, potrivit unui comunicat 

al instituţiei. Concret, Direc-

ţia Anticorupţie atrage aten-

ţia asupra modifi cărilor din 

patru puncte de vedere şi anu-

me introducerea unei noi mă-

suri preventive – arestul se-

ver, problema mandatului de 

aducere, reducerea duratei 

controlului judiciar şi noi dis-

poziţii privind încătuşarea in-

culpaţilor.

Nu renunţă nici 
la pensiile speciale

Propunerea legislativă pen-

tru modifi carea şi completarea 

Legii nr.96/2006 privind Sta-

tutul deputaţilor şi senatorilor, 

care prevede pensiile speciale 

ale parlamentarilor, a fost de-

pusă recent la Camera Depu-

taţilor şi este semnată de 255 

de deputaţi şi senatori. Iniţia-

tiva este un alt proiect pe ca-

re parlamentarii se grăbesc să 

îl voteze înainte cu puţin timp 

de a intra în vacanţă.

Dintre parlamentarii clu-

jeni care au semnat pentru o 

bătrâneţe îmbelşugată, doi 

sunt liberali, trei sunt social 

democraţi şi unul este de la 

PMP. De asemenea, şi depu-

tatul UDMR Mate Andras sus-

ţine proiectul. În cele din ur-

mă, dintre liberalii clujeni doar 

deputatul Radu Zlati nu a re-

nunţat la acest proiect.

Astfel, este vorba despre 

deputatul Radu Zlati, deputa-

ţii PSD Aurelia Cristea şi Cor-

nel Itu şi deputatul PMP Adri-

an Gurzău. Pe lista semnatri-

lor apare, de asemenea şi se-

natorul social democrat Ale-

xandru Cordoş. Ceilalţi şapte 

parlamentari nu au semnat lis-

ta, dovadă că se poate ca nu 

chiar toţi aleşii să alerge doar 

după privilegii.

Legea fi nanţării 
partidelor, la Camera 
Deputaţilor

În acelaşi timp, tot în cur-

sul acestei săptămâni, deputa-

ţii ar putea dezbate proiecte 

care ţin de legea electorală.

Propunerile legislative re-

feritoare la modifi carea legii 

partidelor şi a cererii privind 

legea fi nanţării partidelor po-

litice au fost adoptate de că-

tre Senat, la 22 aprilie, după 

care ar fi  urmat să intre în 

dezbatere şi vot la Camera De-

putaţilor, decizională. Aces-

tea au fost însă retrimise în 

dezbatere de către preşedin-

tele Klaus Iohannis.

Una dintre obiecţiile preşe-

dintelui se referea la faptul că 

partidele pot contracta numai 

prin acte notariale autentice, 

iar termenul de restituire nu 

poate fi  mai mare de 3 ani.

Un alt amendament preve-

de că restituirea împrumuturi-

lor se poate face doar prin vir-

mament bancar, cele nerestitu-

ite fi ind considerate donaţii.

În ceea ce priveşte legea fi -

nanţării partidelor, comisia a 

completat un amendament re-

feritor la faptul că împrumu-

turile nerestituite se vor nu-

mi donaţii cu acordul ambe-

lor părţi, dacă nu s-a atins în 

anul respectiv palfonul pen-

tru donaţii prevăzut.

Plenul Camerei Deputaţi-

lor a decis, săptămâna tre-

cută, să retrimită la comisia 

de cod electoral proiectele 

referitoare la legea fi nanţă-

rii partidelor şi legea parti-

delor. 

Legiferează pentru ei
Parlamentarii dezbat, în cursul acestei săptămâni, două proiecte care îi privesc în mod direct.

Proiectele privind încătuşarea corupţilor şi pensiile speciale se afl ă săptămîna aceasta pe masa de luctu a parlamentrarilor

Europarlamentarul 

Monica Macovei critică 

iniţiativa premierului 

Victor Ponta de a elimi-

na raportul MCV, dar şi 

faptul că preşedintele 

Klaus Iohannis nu a res-

pectat condiţiile impuse 

pentru a benefi cia de 

sprijinul acesteia în 

turul doi al alegerilor 

prezidenţiale.

„Voi face tot ce îmi stă în 

putinţă să nu se ridice MCV. 

Acest mecanism îi ajută pe 

politicieni – mulţi, puţini, câţi 

sunt –, pe judecători şi pe pro-

curori să continue reforma 

justiţiei până la capăt, în aşa 

fel încât toţi să avem încrede-

re în ceea ce se întâmplă în 

acest sistem, dar mai ales să 

se continue lupta anticorup-

ţie, antievaziune, antifraudă. 

E foarte grăitor faptul că în 

vreme ce Victor Ponta era la 

Strasbourg acum o săptămâ-

nă şi făcea lobby pentru ridi-

carea Mecanismului de Coo-

perare şi Verifi care, în Sena-

tul României se dezbătea eli-

minarea arestului preventiv, 

de la anumite infracţiuni, in-

clusiv cele de corupţie, sau 

chestiunea legată de cătuşe“, 

a explicat europarlamentarul.

Ponta se face de râ s: el cere ridicarea MCV, 
PSD votează eliminarea arestului preventiv
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beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, et. ¼, în 
curte mare, geamuri spre curte. 
Inf. la tel. 0264-431115. (1.7)

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

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, WC, 
cămară, terasă, la etaj 3 camere, 
balcon, terasă, hol, baie, WC. Inf. 
la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (1.5)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafaţă 
mică de teren sau spaţiu comercial. 
Aștept oferte la tel. 0740-876853. 
(1.5)

¤ Vând 2 camere, confort, et. ¼, 
curte mare, geamuri spre curte cu 
abrori și bănci. Relaţii la tel. 
0751-271474. (3.7)

¤ P.F. caut casă demolabilă, cu su-
pr. de cel puţin 400-500 mp, în 
cart. Gheorgheni, Iris, Someșeni. 
Plătesc preţul pieţii. Aștept oferte la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ P.F. vând casă solidă. cu 3 came-
re, bucătărie, baie, cămară de ali-
mente, antreu, supr. 78 mp, ușă, 
geamuri termopan, gresie, faianţă, 
pod, pivniţă, fi legorie, grădină îm-
prejmuită 1400 mp, cu pomi fructi-
fi eri, viţă de vie, grădină zarzavat, 
de fl ori, front 18 m, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii la 
tel. 0726-759145. (5.7)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren sau grădină 
min. 400 mp, front minim de 16 
m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aş-
tept oferte la tel. 0740-876853. 
(1.7)

¤ Cumpăr teren de 500 mp pen-
tru construcţie vilă, sau de 1500 
mp pentru construcţie case înşi-
ruite, liber sau cu casă demolabi-
lă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieşului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848-Cluja-
na), front min. 16 m, aproape 
de mijloacele de transport în co-
mun. Tel. 0748-111295. (1.7)

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0727-086183.

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 
m de autobuzul nr. 39, în supr. 
6200 mp, cu 180 m front la toa-
te utilităţile de pe teren, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţie, în str. Becaș nr. 34, cu 
toate utilităţile pe teren, supr. 
3900 mp, cu front de 19,5 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite. Preţ ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând teren în zona Popești, di-
ferite suprafeţe, cu utilităţi, pen-
tru construcţii case, vile, blocuri, 
depozite, vile. Relaţii la tel. 
0742-665208. (6.7)

¤ Vând teren în Borhanci, supr. 
1200 mp, cu utilităţi, apă, curent 
și C.U., certifi cat de urbanism. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0742-665208. (6.7)

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

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

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0756-091346.

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0741-100529. (4.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântânele 
nr. 5, vis-à-vis de Institutul de Chi-
mie. Inf. la tel. 0364-404101, 
0771-382360. (1.7)

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb apartament afl at în 
cart. Gheorgheni, 4 camere deco-
mandate, două băi, balcon îngri-
jit, et. 4/4, fără probleme, cu a-
partament cu 2 camere deco-
mandate, la et. 1, cu balcon + di-
ferenţă. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0728-061570. (3.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Schimb casă din Oradea 
(central), 1000 mp teren, 

600 mp construiţi cu piscină, 
cu casă în Cluj-Napoca.

Tel. 0723-564777. (9.20)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ ANGAJĂM în Germania tineri 
ingineri(e) constructori pentru de-
vize și execuţie. Condiţia de bază 
este cunoașterea limbii germane 

la nivel avansat. Detalii la: 
004.0752.224.797 (România), 
0049.1787 575 772 (Germania) 
sau silvia@expert-ibb-construct.
ro. (3.5)

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer şi rog seriozitate. 
Aştept oferte la tel. 0757-746700.

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

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 în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

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.

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

SERVICII

¤ Maistru electrician, cu atestat 
ANRE, îmi ofer serviciile în execu-
tarea instalaţiilor electrice și in-
tervenţii (mentenanţă), 
NON-STOP. Preţuri mici. Tel. 
0723-235642. (1.4)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (1.5)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” deca-
potabil, de 1500 kg, materiale de 
construcţii, molozi, fi er vechi, 
cherestea, la rampa de gunoi Pa-
ta-Rât. Preţ mic, negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (1.5)

¤ Execut mici lucrări gricole, în ju-
rul lujului, cu motosăpătoare, 
persoană fi zică. Inf. suplimentare 
la tel. 0742-220187. (1.5)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, puţin rulată 
în ţară, și accesorii: mănuși, ge-
nunchiere și cască motociclist no-
uă, nr. 56. Inf. la telefon 
0723-064864. (7.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcută 
recent. Preţ 1.200 Euro. Informaţii 
la telefon 0766-484.462.

ELECTRO

¤ Vând aparat foto „Kodak 
C503”, nou, „Zorky 5”, „Praktica 
LTL-3”, „FED 2”, „Smena”, „Ca-
non” și ceas de mână bărbătești 
„Atlantic”, „PObeda”, „Raketa”, 
„Poljot”, „Doxa”. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.5)

¤ Vând materiale electrice pentru 
instalaţii de forţă, contactori între 
10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A, 
stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari, preţ acepta-
bil, sau la schimb cu materiale 
lemnos-cărămidă. Inf. tel. 
0722-886013. (1.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând cazan de baie + cuptor 
pentru cazan, preţ 300 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-339528, 0742-057054 
sau 0264-436753. (4.7)

¤ Vând frigider „Arctic”, sus 
congelator, cu 180 cm înălţime, 
în stare perfectă de funcţionare, 
preţ 3000 RON, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0364-882575. (5.7)

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

MOBILIER

¤ Vând masă din lemn masiv, 
cu două bănci, picioare rabata-
bile, pentru terase sau cabane. 
Inf. la tel. 0745-569336. (4.7)

CĂRŢI/DICŢIONARE

¤ Vând dicţionar farma „Vidal”, 
preţ negociabil. Inf suplimentare 
la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (4.7)

¤ Vând enciclopedie medicală, 
colecţie completă „Medicina Fa-
miliei”. Inf. suplimentare la tel. 
0364-882575. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând ouă pentru incubat de 
la găini de rasă Rhode Island, 
raţă Pekin și găște Toulouse, ra-
se grele de carne și ouă. Inf. la 
tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (1.3)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53° și vin alb și roșu, preţ 30 
RON, 23 RON, pentru vinul alb 
și negru comanda 5 zile.coman-
dă. Sunaţi la tel. 0264-591965. 
(1.5)

¤ Vândi ţigări electronice, solu-
ţii și accesorii, proba gratuită. 
Încearcă să te lași de fumat. Tel. 
0762-258062. (1.3)

¤ Vând trusă de scule 100 PCS 
Tool Set, nouă, brichete. Inf. la 
tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 
5 ani, ghete negre din piele nr. 
40, noi. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (1.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând vin Feteasca Albă, 
demisec, producţie proprie. Inf. 
la tel. 0722-515094. (1.7)

¤ Vând trei covoare de dim. 3 x 
25, din care unul din lână, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (1.5)

¤ Vând ţarc pentru copii și bute-
lie de voiaj. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-581895. (2.9)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă 
smălţuită, cu dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu patru ochiuri, 
fabricaţie veche Satu mare, con-

tra cost. Rog sunaţi la tel. 
0728-061570. (3.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, 
aproape nouă. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (3.7)

¤ Vând palton din piele, culoa-
re neagră, mărimea nr. 54, la 
preţ convenabil pentru amble 
părţi. Inf. suplimentare la tel. 
0728-061570. (3.7)

¤ Vând tichet RABLA unie persoa-
ne interesate să-și achiziţioneze 
un autoturism nou, la preţul de 
2500 RON. Rog seriozitate. Inf. la 
tel. 0743-330440. (5.7)

¤ Vând aparat german de produs 
bule de aer în cadă, ideal pentru 
hidroterapie și hidromasaj. Inf. la 
tel. 0723-064864. (5.5)

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

MEDICALE

¤ P.F. vând aparat pentru terapie 
cu lumină și terapie light Thera-
phy, saltea magnetică ”Active 
Magnet”, pentru diferite tranate-
mente, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0726-759145. (6.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie de 12 obiecte 
din cupru, compus din carafă, 
candelă, servici de cafea cu tavă 
și cești, etc., preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

ANIMALE

¤ Vând trei porci grași pentru tă-
iat, crescuţi cu cereale, între 
110-140 kg, pe ales, preţ 8 RON/
kg. Se poate vedea în Cluj-Napo-
ca, asigur loc de sacrifi care. Inf. la 
tel. 0751-095924 sau 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate.
Inf. la tel. 0745-605078 sau la 
adresa sat Gheorgheni nr. 455.

¤ Vând pui de iepure urgent. Tel: 
0744–605051.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
al fi rmei ȘUȘANU RADU TUDOR 
P.F.A., cu sediul profesional ăn 
sat Bădeni, comuna 
Moldoveneștinr. 241, jud. Cluj, 
C.U.I. 33384170, din data de 
15.07.2014 și certifi cat constata-
tor al aceleiași fi rme. Se declar 
nule. (1.1)

CITAȚII

¤ Numiţii Tarkanyi Francisc, Soţia 
lui Balog Ioan născută Tarkanyi 
Iulia, Soţia lui Szepfalvi Ioan năs-
cută Tarkanyi Ana, Soţia lui Tantiu 
Mihaiu născută Tarkanyi Maria, 
Soţia lui Gergely Moise născută 
Tarkanyi Varvara, Tarkanyi Nicula-
ie, Tarkanyi Mihaiu, Văduva lui 
Tarkanyi Gheorghe născută Orosz 
Marcela, Tarkanyi Francisc și Soţia 
născută Simon Elisabeta, Soţia lui 
Balogh Ioan născută Tarkanyi Iuli-
ana, Szabo Carolina, Dioszeghi 
Alexandru a lui Francisc, toţi cu 
domiciliul necunoscut, sunt citaţi 
la Tribunalul Cluj, la data de 
19.06.2015, ora 08:00, dosar ci-
vil nr. 11744/211/2006* în pro-
ces cu Elefant Iudit s.a., pentru 
prestaţie tabulară. (1.1)

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

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.



Cabinet veterinar

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

spectacole

 
Casa de Cultură a Studenţilor

Părinții teribili – cu Diana Lupescu, Magda Catone, 
Marius Bodochi, Silviu Biriș

Luni, 11 mai, ora 19.00 

Amadeus – cu Sebastian Papaiani, Ion Dichiseanu
Marți, 12 mai, ora 19.00

Tudor Gheorghe
Vineri, 29 mai 2015 ora 19.00

Otello, de Giuseppe Verdi
Vineri, 8 mai, ora 18.30

#cântecdelebădă
Sâmbătă, 9 mai, ora 20.00

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Teatrul Maghiar de Stat

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect! 
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal 
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:31 Maghiara de pe unu (live)
16:55 Opinii fi scale (2014, 
emis. info.)
17:10 Plusuri și minusuri (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:40 Prinţesa săbiilor 
(engl.-sua-can., 2000, s. avent., 
episodul 15) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Studio UEFA Champions 
League 2014-2015 (live)
21:40 Fotbal: Juventus - Real 
Madrid 
23:50 Starea naţiei 

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator 
17:00 Acces direct (live)
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
20:30 În Timp (2011, SF acţ.)
22:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (ep. 22)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (reality 
show)

22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii (2009, 
s. poliţist, sezonul 1, ep. 12)

PRIMA TV

12:10 Codul magicienilor (div., 
sezonul 1, episodul 4) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Secrete de Stil (mag. li-
fe-style, episodul 18) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 38) (reluare)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 41) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 22)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Codul magicienilor (div., 
sezonul 1, episodul 5)
20:30 În slujba doctorului (can., 
2006, f. dr.)
22:30 Trăsniţii (s. com.)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Click! 

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:30 WOWbiz 

LOOK TV

11:00 Liga 1: Csms Iași - Fc Ra-
pid București (reluare)
13:00 Un show cu gust (reluare)
15:00 Minunile Lui Tămaș (di-
vertisment)
17:00 Fotbal Look (emis. sport) 
18:30 Celebrity (2012) (reluare) 
19:30 Știri Look TV 
20:00 Liga Magazin 
21:00 Escobar - Baronul rău-
lui(12) (col., 2012, mini-s., epi-
sodul 22) (live)
22:00 Tonik Show(AP) (2012, 
divertisment) - Sezonul 4
23:00 Cenzurat!(12) (2013, di-
vertisment)

American Dream
Vineri, 8 mai, ora 19.00

Ménage à trois
Sâmbătă, 9 mai, ora 19.00

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194

ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Regional de Gastroenterologie – 
Hepatologie ,,Prof. Dr. O. Fodor” Cluj-Napoca

organizează la sediul din Cluj-Napoca, Str. 
Croitorilor, nr. 19 – 21, Laborator Analize Medicale

CONCURS
pentru ocuparea postului temporar vacant 

de asistent medical de laborator debutant în cadrul 
Laboratorului de Analize Medicale

Proba scrisă va avea loc în data de 15.05.2015, ora 9.00;

Condiţii de participare la concurs: – studii – diplomă de 
licenţă, sau de absolvire a învăţământului superior sau 
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă – 
specializare laborator;

Data limită de depunere a dosarelor: 08.05.2015 ora 11;

Date de contact: telefon 0264596333.

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. DISCOUNT FASHION S.R.L. 
cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Sighisoarei, nr. 11, ap. 
9, Jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului 
J12/1746/2007, C.U.I.21552636 că s-a deschis procedura 
de insolvenţă în forma generală conform Hotărârii Civile 
nr. 1147/23.04.2015, pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 1367/1285/2014.

Termene: dezbaterea raportului prevazut de art. 92 
alin. 1 din Legea nr. 85/2014 este 14.05.2015, sala 249, 
orele 08.00, depunere declaraţii de creanţă 18.05.2015; 
tabel preliminar 29.05.2015; contestaţii la tabelul 
preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului preliminar 
în BPI, tabel defi nitiv, soluţionare contestaţii 11.06.2015, 
convocare adunare creditori 08.06.2015, orele 15:00.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar 
TERPE CRISTINA, tel. 0745-206573.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Ama Modiane cu sediul in Timisoara angajeaza 
pentru munca in Germania personal cu experienta 
in transare vita si porc.

Se ofera salariu motivant.
Cunostintele de limba germana constituie un 

avantaj.
Contact: 0726. 100. 715 09.00 – 16.30
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CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788
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Patru persoane au fost 

salvate în nordul 

Nepalului – două femei 

şi doi bărbaţi, dintre 

care unul în vârstă de 

peste 100 de ani -, la opt 

zile de la cutremurul 

care a devastat ţara, au 

anunţat ofi ciali nepalezi, 

relatează DPA în pagina 

electronică.

Doi dintre ei erau îngropaţi 

sub o casă cu pereţi de pă-

mânt, care s-a prăbuşit, iar al 

treilea a fost scos de sub pă-

mânt, unde a fost îngropat de 

o alunecare de teren provoca-

tă de cutremur.

Al patrulea supravieţuitor, 

un bărbat despre care se cre-

de că are peste 100 de ani, a 

fost salvat de echipe nepaleze 

şi japoneze în satul Kimtang, 

a declarat pentru DPA Lazmi 

Dhakal, un purtător de cuvânt 

al Ministerului de Interne.

Bărbatul a fost identifi cat 

drept Fanchu Ghale. El a fost 

salvat din casa sa de pământ, 

care s-a surpat în timpul cu-

tremurului. Bătrânul primea 

îngrijiri la un spital local.

Ofi cialii nu au putut să de-

termine vârsta exactă a băr-

batului, care nu putea să vor-

bească, iar niciun document 

de identitate nu a fost găsit la 

faţa locului.

Puţinii supravieţuitori ai 

tragediei aduc o rază de spe-

ranţă Nepalului, care depune 

eforturi să ajute mii de per-

soane rămase fără locuinţe în 

urma puternicului cutremur 

de săptămâna trecută şi să 

ofere îngrijiri numeroaselor 

persoane rănite.

Una dintre cele mai urgente 

probleme este furnizarea de cor-

turi persoanelor rămase fără adă-

post după seismul cu magnitu-

dinea de 7,8 care a distrus sau 

avariat puternic peste 300.000 

de locuinţe. Guvernul a epuizat 

stocul de corturi pe care le avea, 

a anunţat un ofi cial.

„Am rămas fără corturi. Gu-

vernul nu mai are corturi să 

dea oamenilor. Sperăm să pri-

mim aproximativ 100.000 de 

corturi luni”, a declarat Dhakal.

Guvernul a distribuit peste 

47.000 de corturi, dar estimea-

ză că are nevoie de alte apro-

ximativ 400.000, a subliniat 

ofi cialul.

El a confi rmat de aseme-

nea bilanţul de 7.040 de mor-

ţi, în contextul în care lucră-

tori umanitari sapă şi scot în 

continuare victime dintre dă-

râmături, în zona rurală.

Salvări miraculoase după cutremurul din Nepal

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Doi bărbaţi care au des-

chis focul în exteriorul 

unei expoziţii de carica-

turi cu profetul Mahomed, 

la Dallas, au fost ucişi de 

poliţie în jurul orei locale 

19.00.

Bărbaţii au venit cu un 

vehicul la Centrul de expo-

ziţii Curtis Culwell, în North 

Garland, au coborât din ma-

şină şi au început să tragă 

chiar în momentul în care 

„Expoziţia de artă şi concur-

sul de caricaturi Mohamed” 

din clădire se încheia, a de-

clarat Joe Harns, un purtă-

tor de cuvânt al Poliţiei din 

Garland, o suburbie a Dalla-

sului.

Un paznic a fost împuşcat 

în picior. El a fost internat la 

un spital, unde a primit îngri-

jiri, iar ulterior a fost externat.

Poliţişti prezenţi pentru a 

ajuta la asigurarea securităţii 

evenimentului au deschis fo-

cul şi i-au omorât pe cei doi 

atacatori, a declarat Harns. 

Identitatea atacatorilor nu a 

fost făcută publică.

Poliţia a început ancheta

Poliţia federală (FBI) şi ofi -

ciali locali verifi cau dacă în ve-

hiculul atacatorilor erau explo-

zivi, a declarat un ofi cial din do-

meniul securităţii pentru CNN. 

Zona în care se afl ă centrul a 

fost blocată mai multe ore.

Sediile fi rmelor din vecină-

tate, inclusiv un magazin Wal-

mart, au fost evacuate, la fel 

ca participanţii la eveniment.

Potrivit CNN, la eveniment 

participau aproximativ 40 de 

persoane.

Expoziţia, sponsorizată de 

American Freedom Defense 

Initiative, găzduieşte „peste 

350 de caricaturi cu Maho-

med din întreaga lume”.

„Je suis Charlie”

Franţa a fost afectată în lu-

na ianuarie a acestui an de o 

serie de atacuri comise la sediul 

publicaţiei satirice Charlie Heb-

do. Atacul terorist a fost soldat 

cu 12 morţi şi 11 răniţi, fi ind cel 

mai sângeros atac din ţară, în 

ultima jumătate de secol.

În jurul orei 12:30 (ora Ro-

mâniei), doi bărbaţi îmbrăcaţi 

în negru, cu cagule pe faţă şi 

înarmaţi cu arme automate, 

deschid focul la sediul Char-

lie Hebdo din Paris, în plină 

şedinţă de redacţie, strigând 

„Allah Akbar!”. Ei omoară 12 

persoane, după care fug cu o 

maşină către nord-estul Pari-

sului, schimbând vehiculul cu 

altul luat unui automobilist.

Preşedintele François Hollan-

de se duce la scena atentatului 

şi lansează un apel la „unitate 

naţională”, iar Franţa anunţă 

o zi de doliu naţional.

Cei doi terorişti sunt Chérif 

(32 de ani) şi Saïd Kouachi 

(34 de ani), născuţi la Paris, 

fi ii unui cuplu algerian. Re-

acţiile se multiplică în lume. 

Sloganul „je suis Charlie” se 

răspândeşte pe reţelele de 

socializare şi pe străzi. Spre 

seară, peste 100.000 de per-

soane au ieşit în stradă în 

Franţa, iar alte mitinguri au 

loc în mai multe oraşe euro-

pene.

Atac armat în America
Doi bărbaţi au fost împuşcaţi de forţele de ordine americane după 
ce au tras focuri de armă la o expoziţie de caricaturi cu Mahomed.

Atacatorii au fost anihilaţi de poliţişti în scurt timp
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare joi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

ERATĂ LA COMUNICAT DE PRESĂ – 
S.C. DARIANCA S.R.L.

În data de 29.04.2015 s-a publicat un anunţ de început aferent proiectului POS CCE 

1.1., cu titlul „Creșterea productivităţii și competitivităţii S.C. DARIANCA S.R.L. prin 

achiziţionarea unor utilaje performante”, SMIS: 56662, benefi ciarul fi ind S.C. DARIANCA 

S.R.L. În anunţul de început s-a greșit valoarea asistenţei fi nanciară nerambursabilă, 

valoarea corectă în loc de 697.200,36 lei este 687.200,36.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Buda Eugen-Elizar

Funcţie: Administrator

Tel. 0743-795.016, Fax: 0264-406.558, e-mail: darianca7@gmail.com

PUBLICITATE

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Cluj 
și Clujul Elitelor și Valorilor organizează în perioada 08-10 mai 2015, CUPA 
CORAL IMPEX LA ȘAH – etapa județeană.

Evenimentul va avea loc la Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, 
str. Teodor Mihali, Nr.58-60 (etaj 1) și va fi  grupat pe urmatoarele secțiuni:

–  vineri, 8 mai, începand cu ora 16:00, competiția este dedicată copiilor pasionați 
de șah și nelegitimați;

–  sâmbătă, 9 mai, începand cu ora 10:00, va avea loc concursul de șah rapid;
–  duminică, 10 mai, începand cu ora 11:00, se va desfășura competiția de șah blitz;
La eveniment vor participa, în calitate de invitați speciali și maeștri internaționali 

ai „sportului minții”, unii dintre ei foști campioni naționali.
Festivitatea de premiere a CUPEI CORAL IMPEX LA ȘAH va avea loc duminică, 

10 mai, de la ora 14:30.
Informații suplimentare: Dl. Toma Alin, președintele Asociației Județene de Șah 

Cluj, maestru FIDE. Tel: 0740.316.490

Acest „clasico” al fotbalu-

lui românesc a fost 

umbrit de incidentele pro-

duse de suporterii dina-

movişti, care au întârziat 

ambele reprize şi au 

întrerupt-o pe a doua 

timp de circa 20 de minu-

te prin torţele şi petardele 

aruncate pe teren.

După o primă repriză ternă, 

Dinamo a început mai bine jo-

cul în repriza secundă, după 

întreruperea meciului, dar soar-

ta meciului a fost decisă de Ni-

cuşor Stanciu, care a realizat 

''dubla'' în decurs de numai 

trei minute. Stanciu a fost fa-

ultat mai întâi în careu de Băr-

boianu şi a transformat apoi 

penalty-ul acordat (76), iar apoi 

a marcat cu un şut de la mar-

ginea careului (79).

Abd Hatem Elhamed 

(90+16) a reaprins meciul, 

dar Steaua a mai obţinut un 

penalty la ultima fază a jocu-

lui, prin ex-dinamovistul Ţu-

cudean, faultat de Bunoza, iar 

Andrei Prepeliţă (90+23) a 

închis tabela.

Prima ocazie a meciului i-a 

aparţinut lui Stanciu, care a re-

luat pe lângă poartă (15). Ce-

le două formaţii nu au mai re-

uşit să îşi creeze situaţii nota-

bile până în fi nalul primei părţi, 

când Lazăr a şutat din unghi, 

dar Arlauskis a prins (45+2).

După golurile lui Stanciu, 

Dinamo a încercat să revină 

în joc, iar Marius Niculae (85) 

a avut o şansă bună, dar a re-

luat peste poartă, la o incur-

siune a lui Elhamed. Acelaşi 

Elhamed (89) a fost aproape 

de gol, dar a trimis mingea în 

bară transversală cu capul.

Steaua a avut şi ea şanse 

de a marcat, mai ales pe con-

tre, însă Breeveld (90+1) a 

reluat pe lângă poartă, iar şu-

tul lui Chipciu (90+2) a fost 

deviat în corner.

Rotariu a irosit şi el o bună 

oportunitate, cu un şut la colţul 

scurt, salvat Arlauskis (90+7).

Golurile Stelei au fost sa-

lutate din tribună de Claudiu 

Keşeru, fostul jucător al cam-

pioanei, venit special din Qa-

tar să asiste la derby.

Începutul meciului fusese 

întârziat cu circa şapte minu-

te din cauza torţelor aruncate 

de fanii dinamovişti. Repriza 

a doua s-a reluat cu o întârzi-

ere de câteva minute, din ca-

uza torţelor aruncate de gale-

ria lui Dinamo, dar jocul a fost 

întrerupt de arbitrul Cristian 

Balaj după doar 20 de secun-

de, după ce alte torţe au fost 

aruncate pe gazon. Jucătorii 

celor două echipe au aşteptat 

circa cinci minute, dar torţele 

au continuat să fi e aruncate 

de către galeria lui Dinamo.

Portarul Stelei, Giedrius 

Arlauskis, a fost lovit în mâ-

nă de un obiect aruncat din 

tribune, potrivit imaginilor 

de televiziune, iar apoi litu-

anianul a fugit din zona por-

ţii după ce o petardă a ex-

plodat alături de el. Arbitrul 

Balaj a trimis cele două echi-

pe la vestiare după acest in-

cident.

Ionel Dănciulescu, directo-

rul sportiv al lui Dinamo, şi 

căpitanul Marius Niculae au 

încercat să discute cu galeria 

dinamovistă, însă spiritele nu 

s-au calmat.

Dinamo nu are nicio vic-

torie în faţa Stelei în ultimele 

lor 11 meciuri directe, ”roş-al-

baştrii” obţinând nouă victo-

rii şi două egaluri.

În 158 de meciuri directe 

(131 în Liga 1), Steaua s-a 

impus în 57, Dinamo a câş-

tigat 54, iar 47 s-au încheiat 

nedecis. În Liga 1, palmare-

sul este favorabil echipei din 

Şoseaua Ştefan cel Mare: 132 

jocuri – 45 de victorii Dina-

mo, 46 de remize, 41 de suc-

cese Steaua. În tur Steaua s-a 

impus cu 3-0.

Steaua are patru victorii şi 

un egal în ultimele sale cinci 

partide jucate în deplasare, 

dar le-a pierdut pe ultimele 

trei de acasă în acest campi-

onat. Dinamo nu a mai cu-

noscut gustul victoriei de pa-

tru etape (două egaluri, două 

eşecuri).

Scandal la meciul Dinamo – Steaua. 
Mai mulţi suporteri riscă închisoarea
Steaua Bucureşti a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-1 (0-0), duminică seara, pe Arena 
Naţională din Capitală, în „eternul derby” al fotbalului românesc.

Suporterii dinamoviști au reușit să întrerupă repriza a doua timp de circa 20 de minute după ce au aruncat torțe și petarde pe teren
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Campioni balcanici 
la culturism
Șase sportivi au reprezentat Clujul 
la Campionatele Balcanice la 
Culturism și Fitness, desfășurate 
la Reghin week-end-ul trecut. 
Paul Rusz și Cristian Berciu au ieșit 
campioni balcanici la Culturism, 
respectiv Body Building Clasic. 
Florina Colceriu a obținut titlul de 
vicecampioană la Body Fitness, în 
timp ce Sebastian Văsuț a termi-
nat competiția pe locul IV, la cate-
goria 80 kg la Culturism. Cristina 
Mărginean a concurat la Bikini 
Fitness, unde a terminat pe 
poziția a V-a, iar Alexandra 
Văidăhăzan pe locul 7 la aceeași 
probă.

Primul român 
în Turul Italiei
Ciclistul român Serghei Țvetcov 
este primul rutier din țara noas-
tră care participă la Turul Italiei, 
el urmând să se alinieze la star-
tul din 9 mai alături de coechipi-
erii săi de la echipa pro-continen-
tală Androni-Sidermec, una din-
tre formațiile invitate la ediția 
2015 a primului mare tur al se-
zonului. Țvetcov, născut în 29 de-
cembrie 1988 la Chișinău și na-
turalizat român în 2013, devine 
al cincilea ciclist din România ca-
re dispută un mare tur. 

Pe scurt

SPORT

Incidente la 
„eternul derby”
Meciului a fost întârziat cu circa 
șapte minute din cauza torțelor 
fanilor dinamoviști Pagina 11

Voleibaliştii clujeni de la 

Clubul Sportiv 

Universitatea Cluj au reu-

şit să promoveze în sezo-

nul viitor al Diviziei A1 

de volei masculin, asta 

după ce elevii lui Romeo 

Luţei au avut un sezon 

extrem de bun.

Clujenii au încheiat pe lo-

cul secund turneul de promo-

vare de la Ploieşti, cu un bi-

lanţ de două victorii şi o sin-

gură înfrângere.

Antrenorul Universităţii 

Cluj, Romeo Luţei, a declarat 

că este fericit de această rea-

lizare şi că în sfârşit jucătorii 

pot intra în vacanţă liniştiţi.

„Suntem foarte bucuroşi că 

am reuşit să promovăm încă 

după primele două meciuri ale 

turneului. În ultima partidă, cu 

gazdele, rezultatul nu a mai 

contat decât pentru palmares. 

Sunt mulţumit deoarece în acest 

sezon am pierdut doar două 

meciuri, unul cu Timişoara, 

când nu am avut ridicător şi 

cel de acum, cu Tricolorul. Bă-

ieţii vor intra în vacanţă şi ur-

mează să vedem cum pregătim 

echipa pentru Divizia A1”, a 

declarat Romeo Luţei.

Bogdan Ungureanu, ma-

nagerul clubului, este realist 

şi afi rmă că în acest moment 

echipa trebuie să fi e concen-

trată pentru următorul se-

zon, şi spune că ţinta este 

primele locuri din clasament.

„Acum suntem concentraţi 

să pregătim sezonul viitor, iar 

până în toamnă trebuie să for-

măm o echipă puternică. Ne 

dorim să atragem alături de 

noi cât mai mulţi colaboratori 

care să ne ajute să rămânem 

între cele mai bune echipe din 

voleiul românesc”, a spus ma-

nagerul Bogdan Ungureanu.

Cu aceste rezultate, din se-

zonul viitor, iubitorii voleiului 

clujean se vor putea bucura 

de două echipe pe prima sce-

nă a voleiului românesc, asta 

după ce şi fetele pregătite de 

Dănuţ Ciontoş au încheiat se-

zonul Diviziei A1 pe locul 9.

Voleibaliştii clujeni 
au promovat în Divizia A1

1.Tricolorul LMV Ploiești 9 p.

2.Universitatea Cluj 6 p.

3.Universitatea Timișoara 2 p.

4.CSM Suceava 1 p.

Clasament final

În fi ecare zi vorbim des-

pre fotbalul masculin, 

despre echipe ca 

Universitatea, CFR, 

Steaua, sau altele, fără ca 

să ne dăm seama că 

atunci când eram mici 

jucam fotbal în curtea 

şcolii atât cu băieţii cât şi 

cu fetele, unele dintre ele 

fi ind chiar foarte bune la 

acest sport.

Unele fete au renunţat la 

înot, handbal, tenis, sau al-

te sporturi pentru că le plă-

cea să bată mingea la poar-

tă cu piciorul. Salariile nu 

sunt ca cele a jucătorilor de 

la echipele masculine din Li-

ga 1, însă în fi ecare an ele 

înfruntă echipe ca Franţa, 

Ucraina, Grecia sau Albania, 

pentru un salariu mediu pe 

economie.

Dacă în 2010, în campiona-

tul intern existau doar nouă 

echipe şi numărul de jucătoa-

re legitimate era doar de 300, 

în celelalte ţări, ca de exem-

plu Slovacia, există la momen-

tul actual, un campionat de 

senioare, un campionat under 

19 şi un campionat de junioa-

re cu peste 20 de echipe, atunci 

diferenţa vizibilă.

„Noi, în momentul actual, 

lucrăm cantitativ pentru a mă-

ri aria de selecţie fără să fi m 

foarte mulţumiţi de rezultate. 

Obiectivul nostru este să creş-

tem cantitativ, urmând ca sal-

tul calitativ să îl facem abia pes-

te 2-3 ani. Nu poţi să te baţi cu 

forţele Europei dacă nu ai de 

unde alege. La ora actuală, du-

pă patru ani de muncă avem o 

Superligă, o Cupă şi două serii 

de Liga 1, iar anul viitor, do-

rim să facem Liga 1, Liga 2, Li-

ga 3, o stratifi care care va ră-

mâne ”bătută în cuie”. Au fost 

paşi care au fost făcuţi în orga-

nizare, în creşterea bazei de se-

lecţie la jucătoare, şi nu pot să 

spun că calitativ suntem foar-

te competenţi, fără jucătoare 

de forţă, fără jucătoare cu un 

fi zic mai puternic nu poţi face 

faţă concurenţei”, a declarat 

Alin Cioban, reprezentantul clu-

burilor de fotbal feminin din 

Comitetul Executiv al FRF.

Dacă în ceea ce priveşte per-

formanţa în campionatul intern 

ţinta este creşterea calităţii, în 

ceea ce priveşte echipa naţio-

nalei de fotbal feminin obiec-

tivul este califi care în turneul 

fi nal la Campionatul European.

Naţionala României va 

disputa, în perioada 14 sep-

tembrie 2015 – 20 septem-

brie 2016, partidele din pre-

liminariile Euro-2017. Câşti-

gătoarele grupelor şi cele mai 

bune şase locuri secunde se 

vor califi ca, alături de Olan-

da (ţara gazdă), la turneul 

fi nal. Celelalte două forma-

ţii de pe locurile secunde vor 

disputa un baraj pentru ac-

cederea la campionatul Eu-

ropean.

Încotro merge fotbalul feminin?
Fotbalul feminin este un sport tânăr în România care, la fel ca alte sporturi mai puţin 
promovate, strânge doar câteva zeci de spectatori în tribune la fiecare meci.

În ciuda aparențelor, fotbalul feminin rămâne un sport care încă aduce spectacol, dar care nu este foarte cunoscut

Grupa 1: Islanda, Scoţia, 
Belarus, Slovenia, 
Macedonia;

Grupa 2: Spania, Finlanda, 
Irlanda, Portugalia, 
Muntenegru;

Grupa 3: Franţa, Ucraina, 
România, Grecia, Albania;

Grupa 4: Suedia, 
Danemarca, Polonia, 
Slovacia, Moldova;

Grupa 5: Germania, Rusia, 
Ungaria, Turcia, Croaţia;

Grupa 6: Italia, Elveţia, 
Cehia, Irlanda de Nord, 
Georgia;

Grupa 7: Anglia, Belgia, 
Serbia, Bosnia-Herţegovina, 
Estonia;

Grupa 8: Norvegia, Austria, 
Ţara Galilor, Israel, 
Kazahstan.

Grupele pentru 
Euro 2017 

Olimpia UT Cluj-Napoca 

şi-a consolidat poziţia de 

lider din clasament după 

victoria de duminică, cu 

2-0 împotriva veşnicei sale 

rivale ASA Târgu Mureş.

Misiunea Olimpiei nu a fost 

una uşoară de această dată, 

mureşencele fi ind foarte mo-

tivate pentru acesta partidă, 

având chiar câteva ocazii la 

poarta Mirelei Ganea.

Partida s-a decis însă, în-

că din prima repriză, clujen-

cele reuşind să se impună şi 

de această dată, marcând 

prin Voicu în minutul 17 du-

pă o centrare foarte bună a 

Alexandrei Lunca, tot Lun-

ca marcând şi cel de-al doi-

lea gol al partidei în minu-

tul 33.

La sfârşitul partidei, căpi-

tanul Olimpiei, Bortan Ioana 

a declarat că este mulţumită 

de evoluţia echipei sale şi că 

deocamdată nu se consideră 

campioane.

„Sunt mulţumită de evo-

luţia echipei mele, am reuşit 

să câştigăm 3 puncte în a-

ceastă partidă, dar nu ne con-

siderăm deja campioane, chiar 

dacă ASA a remizat cu He-

niu Prundu Bârgăului. Ne 

vom bucura de titlu după ce 

vom câştiga şi ultimul meci 

pe teren”, a declarat căpita-

nul Olimpiei Cluj.

Tot duminică, Olimpia II 

a remizat, scor 1-1 (1-0), în 

primul meci din play-off-ul 

Ligii I împotriva Independen-

ţei din Baia Mare, una din 

principalele aspirante la pro-

movarea în Superligă.

Ambele echipe vor dispu-

ta următoarele meciuri în de-

plasare, în 10 Mai, Olimpia 

I la Prundu Bârgăului, iar 

Olimpia II la Reghin pentru 

a disputa etapa a IV-a din 

play-off-ul Superligii, respec-

tiv etapa II din play-off-ul 

Ligii I.

Olimpia Cluj a învins ASA Târgu 
Mureş în derby-ul Ardealului


