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Ce se va alege de zona 
Poligonului din Floreşti?
Floreștenii sunt îngrijoraţi că vor rămâne fără 
puţinul spaţiu verde pe care îl au. Pagina 5

POLITICĂ

Cristi Danileţ; „Nu va fi o OUG 
pe amnistie şi graţiere”
Judecătorul clujean consideră, printre altele, că 
nu există o urgenţă pentru o OUG.  Pagina 5

CULTURĂ

Expoziţie personală „Peisaje 
Muzicale” de Katy Zoltán
Vernisajul expoziţiei va avea loc mier-
curi, 18 iulie, la Muzeul de Artă în pre-
zenţa artistei.  Pagina 6

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

SĂNĂTATE

Ministrul Sănătăţii: În două luni
vom propune legea transplantului 

ACTUALITATE

Numărul donatorilor de or-
gane a scăzut dramatic în Ro-
mânia, a declarat, luni, minis-
trul Sănătăţii, Sorina Pintea, 
precizând că se va forma un 
grup de lucru care, în cel mult 
două luni, va veni cu o propu-
nere a unui nou proiect de lege 
a transplantului.

„Din grupul de lucru vor fa-
ce parte specialişti, pacienţi 
transplantaţi, donatori vii. In-
tenţionăm ca în maxim două 
luni de zile această lege să fi e 
propusă. (…) Ne-am orientat 
spre legea spaniolă, pe care noi 
o credem potrivită pentru Ro-
mânia. (...) În 2014 în România 
au existat 138 de donatori reali, 
în 2015 - 115, în 2016- 123, în 
2017 - 65, iar până acum, în 
2018 - 30. Eu zic că e foarte pu-
ţin. Activitatea de donare a scă-

zut foarte mult, dramatic, spun 
eu”, a declarat ministrul Sănă-
tăţii, Sorina Pintea.

Sorina Pintea precizează că 
o parte din vină aparţine şi au-
torităţilor.

„O parte din vină ne aparţi-
ne şi nouă autorităţilor, (...) ar 
fi  trebuit să nu încetăm să sus-
ţinem această activitate. Ar fi  
trebuit să avem mai de mult o 
lege a transplantului, care să 
spună clar ce să se întâmple. Ar 
fi  trebuit să stimulăm mai mult 
coordonatorii centrelor judeţe-
ne, fi nanciar vorbesc. Până la 
urmă şi asta e o problemă”, a 
mai adăugat Sorina Pintea.

De asemenea, ministrul Să-
nătăţii a mai precizat că, mo-
mentan, România nu este pre-
gătită să respecte procedurile 
organzaţiei Eurotransplant.

În perioada 13 – 14 iulie 
2018, Poliţişti Biroului Rutier 
Cluj-Napoca au aplicat mai 
multe amenzi în trafi c. 

Acţiunile poliţiştilor au vizat 
toate cartierele municipiului 
Cluj-Napoca pentru prevenirea 
accidentelor de circulaţie.

Potrivit reprezentanţilor IPJ 
Cluj, au fost constatate 2 infrac-

ţiuni şi au fost aplicate 98 de 
sancţiuni contravenţionale, 49 
dintre acestea pentru încălcarea 
regimului legal de viteză. 

„Pentru încălcări ale regi-
mului rutier au fost reţinute, 
în vederea suspendării dreptu-
lui de a conduce, 11 permise 
de conducere”, spun reprezen-
tanţii IPJ Cluj.
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Ediția a 6-a Electric Castle va debuta oficial mâine, 18 iulie, ora 14:00, odată 
cu deschiderea porţilor domeniului castelului Banffy. Surprizele pregătite 
de organizatori şi la această ediţie se regăsesc în toate aspectele festivalului: 
de la amenajări, la activităţi speciale.   Pagina 6

24 de ore până la EC
Ghid pentru distracţie garantată la Bonţida
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Aproape 100 de amenzi în trafic, 
în doar două zile, la Cluj-Napoca
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Conducerea IPJ Cluj 

a dispus, luni, verificări 

la Poliţia municipiului 

Gherla, după ce un cetă-

ţean a reclamat faptul 

că poarta de la intrarea 

în sediu era închisă cu 

lacăt deşi trebuia asigu-

rată permanenţa 24 de 

ore din 24.

Purtătorul de cuvânt al 

IPJ Cluj, Traian Morar, a de-

clarat, luni, că la Poliţia 

Gherla este personal sufici-

ent angajat.

„Conducerea IPJ Cluj a 

dispus verificări la Poliţia 

municipiului Gherla, pen-

tru a se vedea ce s-a în-

tâmplat, iar după finaliza-

rea acestora vor fi comu-

nicate public rezultatele. 

Nu înţelegem de ce s-a pus 

lacăt pe poarta de la intra-

rea în sediu. La sediul Po-

liţiei Gherla este asigurată 

permanenţa, este un ofiţer 

de serviciu 24 de ore din 

24. Sunt şi angajaţi sufici-

enţi”, a spus Morar, citat 

de Mediafax.

Verificarea IPJ Cluj vine 

ca urmare a unei sesizări 

postată de un cetăţean pe o 

reţea de socializare citată 

de presa locală în care se 

arată că în urma unui inci-

dent acesta a încercat să ia 

legătura cu poliţiştii gher-

leni însă fără rezultat.

„Duminică dimineaţă în 

jurul orei 2 am avut un mic 

accident în autogară. Am 

făcut o manevră şi am lo-

vit o altă maşină şi i-am 

spart un bec. Ne-am înţe-

les amiabil cu proprietarul, 

i-am plătit paguba şi pen-

tru că luni la prima oră ur-

mează să plec în străină-

tate, m-am prezentat la po-

liţie pentru a solicita do-

vada, în urma accidentu-

lui, ca să nu am probleme. 

Numai că la Poliţie era în-

chis. Aşa ceva nu am mai 

întâlnit. Poarta de la intra-

re era legată cu un cablu 

cu lacăt pe el, aşa că n-am 

putut să intru. Sonerie era 

la poartă, dar nu funcţio-

na, era doar un capac din 

plastic, aşa că n-am putut 

nici să sun. În interior, la 

parter, era lumină, erau lu-

mini şi la etaj, dar nu era 

ţipenie de om. Am stat vreo 

10 minute bune acolo, m-am 

agitat de unul singur, am 

strigat, dar nu a apărut ni-

meni, aşa că în cele din ur-

mă am plecat, cu proble-

ma nerezolvată. Nu cred 

că e deloc normal ce se în-

tâmplă. Dacă aveam o ur-

genţă, o chestie de viaţă şi 

de moarte, ce făceam? Da-

că eram în faţă la poliţie şi 

mă urmărea cineva să mă 

bată, cine mă salva?. Nu 

de aceea sunt plătiţi, să 

stea la serviciu, să îşi facă 

datoria?”, a menţionat ce-

tăţeanul respectiv.

Anchetă la Poliţia Gherla. 
Cine a ppus lacăt pe ușșă?
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj spun 
că la Poliţia Gherla este personal suficient angajat.

Clujul, pe primul loc 
în ceea ce priveşte 
construcţia de locuinţe!
Numărul locuinţelor fi nalizate în primul tri-
mestru din 2018 a fost de 10.273, în creș-
tere cu 189 de locuinţe faţă de perioada si-
milară a anului 2017. Cele mai multe au 
fost construite în Cluj!
Cele mai multe locuinţe terminate s-au în-
registrat în judeţele Cluj (1.592 locuinţe), 
Timiș (1.077), Ilfov (993), București (660), 
Constanţa (563), Sibiu (555), Iași (428), 
Prahova (412), Argeș (349) și Suceava 
(313). Numărul locuinţelor fi nalizate în 
primul trimestru din 2018 a fost de 
10.273, în creștere cu 189 de locuinţe faţă 
de perioada similară a anului trecut I 
2017, conform datelor centralizate de 
Institutul Naţional de Statistică. Cele mai 
multe locuinţe terminate în trimestrul I 
2018 s-au realizat din fonduri private 
(10.138 locuinţe), acestea înregistrând o 

pondere de 98,7% din totalul locuinţelor 
fi nalizate, numărul lor fi ind în creștere cu 
307 locuinţe, faţă de primele trei luni din 
2017.

Străin tâlhărit în centrul 
Clujului de 4 tineri
Poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca au identificat și reţinut patru 
bărbaţi pentru comiterea infracţiunii de 
tâlhărie. 
“La data de 15 iulie, Poliţia municipiului 
Cluj-Napoca a fost sesizată, printr-un 
apel telefonic, despre faptul că un tânăr, 
în vârstă de 23 de ani, cetăţean străin, a 
fost victima unei infracţiuni de tâlhărie. 
Conform cercetărilor efectuate, cel în ca-
uză, în timp ce se afla pe o stradă din 
zona centrală a municipiului, ar fi fost 
agresat de patru tineri care l-ar fi depo-
sedat de un ceas, un lănţișor și circa 100 
de euro. În urma sesizării, poliţiștii din 
cadrul secţiilor de poliţie 1 și 2, din 
Cluj-Napoca, au reușit în scurt timp iden-
tificarea celor bănuiţi de comiterea fap-
tei, stabilindu-se că este vorba despre 
patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 18 
și 38 de ani, din Cluj-Napoca și Vaida 
Cămăraș”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.
Cei patru au fost reţinuţi pentru 24 de 
ore, fiind cercetaţi sub aspectul comiterii 
infracţiunii de tâlhărie. Aceștia urmează 
a fi prezentaţi magistraţilor pentru dis-
punerea altor măsuri preventive.
Cercetările sunt continuate de către poli-
ţiști, sub coordonarea unităţii de parchet 
competente.

Accident grav lângă Metro. 
Un BMW a zburat peste 
parapete şi a lovit o maşină
Un BMW, care a intrat într-o depășire ha-
zardată pe DN1 între Florești și Cluj, a pro-
dus un grav accident de circulaţie.
Conform Info Trafi c Cluj, un accident grav 
de circulaţie a avut loc duminică seara la ie-
șirea din Cluj-Napoca spre Florești, în zona 
intrării spre supermarketul Metro. Două au-
toturisme s-au ciocnit frontal. Accidentul s-a 
produs în jurul orei 22. Martorii spun că un 
autoturism BMW, care circula cu viteză din-
spre Florești spre Cluj-Napoca, a fost scăpat 
de sub control de conducătorul auto. 
Mașina a zburat peste parapetele care se-
pară sensurile de mers, a pătruns pe con-
trasens, unde a intrat în coliziune cu un au-
toturism Volkswagen, înmatriculat în Sălaj, 
care circula regulamentar. Impactul a fost 
atât de violent încât roata uneia dintre 
mașini s-a desprins cu totul, iar ambele 
autoturisme au suferit avarii serioase.

Pe scurt

TRAIAN MORAR | purător de cuvânt IPJ Cluj

 „Conducerea IPJ Cluj a dispus verifi cări la Poliţia 
municipiului Gherla, pentru a se vedea ce s-a 
întâmplat, iar după fi nalizarea acestora vor fi  
comunicate public rezultatele. Nu înţelegem de 
ce s-a pus lacăt pe poarta de la intrarea în sediu. 
La sediul Poliţiei Gherla este asigurată 
permanenţa, este un ofi ţer de serviciu 24 de ore 
din 24. Sunt şi angajaţi sufi cienţi “
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Farmec, cel mai mare pro-

ducător român de cosme-

tice, continuă parteneria-

tul cu Electric Castle, 

acesta fi ind cel de-al doi-

lea an consecutiv în care 

brandul Gerovital este 

alături de fanii festivalu-

lui. La ediţia din acest an, 

Gerovital pune frumuse-

ţea pe note muzicale, ofe-

rind tuturor participanţi-

lor surprize şi experienţe 

inovatoare, pline de 

culoare, direct din pavili-

onul WeShowCase.

„Suntem încântaţi că şi în 

acest an suntem parteneri ai 

Electric Castle, o colaborare 

pe care ne propunem să o 

transformăm într-o tradiţie 

frumoasă, materializată în ac-

tivităţi şi activări de impact 

pentru publicul nostru. Şi la 

această ediţie, ne vom impli-

ca în oferirea unei experien-

ţe festivaliere memorabile şi 

pline de culoare tinerilor ac-

tivi, prezenţi la festival şi u-

niţi de pasiunea pentru mu-

zică şi de dorinţa de a fi  par-

te a comunităţii dezvoltată în 

jurul Electric Castle. Am pre-

gătit o serie de activări în pre-

mieră, care vor combina teh-

nologia cu atmosfera electri-

că şi care vor marca în cele 

mai puternice nuanţe interac-

ţiunile participanţilor la festi-

val” a declarat Răzvan Alis-
tar, PR Manager Farmec.

„Parteneriatul cu Farmec 

aduce în prim plan frumuse-

ţea şi autenticitatea muzicii, 

desăvârşind atmosfera şi vi-

be-ul unic al celor cinci zile 

de festival. Ne bucurăm că 

sunt şi în acest an alături de 

noi şi că împreună contribu-

im la dezvoltarea unui eveni-

ment local, naţional, cât şi in-

ternaţional de anvergură. Sun-

tem siguri că aceşti doi ani de 

colaborare sunt doar începu-

tul unei istorii frumoase şi de 

succes” a afi rmat Andi Van-
ca, Director Comunicare Elec-
tric Castle.

Prezenţa Gerovital la Elec-

tric Castle 2018 este defi nită 

de conceptul „Mai mult de-
cât culoare”, o umbrelă de co-

municare care vizează toate 

activităţile pregătite pentru a-

ceastă ediţie. Astfel, în cadrul 

pavilionului WeShowCase, Ge-

rovital va fi  prezent cu trei zo-

ne special amenajate pentru a 

oferi tuturor participanţilor la 

festival activări relevante.

Pe durata ediţiei din acest 

an a Electric Castle (18 – 22 

iulie), Gerovital va defi ni 

look-ul fresh, în ton cu ulti-

mele tendinţe ale fanilor fes-

tivalului, oferindu-le sesiuni 
de machiaj şi manichiură. 

Acestea vor fi  realizate de ar-

tişti make-up şi experţi în es-

tetica unghiilor cu produse 

din prima gamă de cosmeti-

că decorativă a companiei clu-

jene – Gerovital Beauty.

În premieră pentru brand, 

va fi  pregătită şi o activare 

de testare a diverselor stiluri 

de machiaj, pe baza tehno-
logiei de recunoaştere faci-
ală. Cu ajutorul tehnicilor de 

realitate virtuală augmenta-

tă, festivalierii vor putea ex-

perimenta cu stilurile de ma-

ke-up, nuanţele şi combina-

ţiile cromatice distincte, ale-

gând opţiunea care li se po-

triveşte cel mai bine tenului, 

dar şi propriei personalităţi.

De asemenea, participanţii 

Electric Castle 2018 vor putea 

benefi cia de o serie de surpri-

ze şi concursuri cu premii spe-
ciale, pregătite în zona de ac-

tivare a brandului. Gerovital îi 

încurajează pe festivalieri să 

participe la concursurile şi pro-

vocările electrice, care solicită 

creativitatea în crearea unor 

versuri amuzante şi îndemâna-

rea în realizarea unei mani-

chiuri perfecte prietenilor, pro-

bă contra cronometru. Abilită-

ţile, energia şi entuziasmul câş-

tigătorilor vor fi  răsplătite cu 

premii constând în produse Ge-
rovital Sun, Gerovital Trata-
ment Expert, Gerovital Geluri 
de duş şi Aslavital.

Toate activităţile pregătite 

de liderul local de cosmetice 

la festivalul care adună în fi -

ecare an un număr record de 

fani ai muzicii electronice pot 

fi  consultate şi din aplicaţia 

Electric Castle.

Compania clujeană se im-

plică activ în susţinerea eve-

nimentelor culturale, cu im-

pact asupra comunităţii loca-

le. Astfel, de la începutul anu-

lui 2018, Farmec a susţinut, în 

calitate de partener, o serie de 

evenimente din domeniul mu-

zicii, cinematografi ei, educa-

ţiei şi dezvoltării personale.

Pentru al doilea an consecutiv, Farmec pune culoare pe ritmurile festivalului Electric Castle

În acest weekend, 

la Cluj-Napoca s-a desfă-

şurat colocviul în care 

bursierii şi-au prezentat 

rezultatele cercetărilor 

ştiinţifi ce.

Studenţii şi masteranzii 

facultăţilor de profi l din trei 

universităţi, Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca, U-

niversitatea „Ştefan cel Ma-

re” Suceava şi Universitatea 

„Transilvania” Braşov, au 

prezentat profesorilor şi spe-

cialiştilor din industria lem-

nului viziunea lor despre te-

me de actualitate şi cu po-

tenţial impact asupra secto-

rului forestier şi de industrie 

a lemnului.

De la Universitatea de Şti-

inţe Agricole şi Medicină Ve-

terinară din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Horticultură, 

secţia de Silvicultură, au be-

neficiat de burse Liviu-Ga-

briel Ciceu şi Paul-Andrei 

Moldovan (anul III), Vlad 

Todorescu şi Dragoş-Călin 

Zaharia (anul IV), Anama-

ria Iuga şi Steluţa-Maria S-

îngeorzan (master).

„Bursa aceasta m-a ajutat 

în fi xarea unor cunoştinţe 

acumulate pe parcursul fa-

cultăţii şi mi-a deschis noi 

perspective prin colaborarea 

cu studenţii din celelalte cen-

tre universitare. În ceea ce 

priveşte sistemul forestier 

din România aş propune ur-

mătoarele îmbunătăţiri: că-

utarea unor soluţii pentru 

drepturile specialiştilor din 

domeniul silvic, armoniza-

rea legislaţiei cu realităţile 

din teren, schimbarea men-

talităţii lucrătorilor din do-

meniul silvic, dar şi a 

ONG-urilor care folosesc, de 

multe ori, impropriu diferiţi 

termeni de specialitate”, spu-

ne Steluţa-Maria Sîngeorzan.

Reprezentanţii Asociaţiei 

Forestierilor din România 

(ASFOR) sunt de părere că a-

ceste burse sunt benefi ce pen-

tru studenţi deoarece îi pre-

găteşte pentru o abordare prac-

tică a studiilor.

„Temele abordate au fost 

foarte interesante şi ne-a bu-

curat interesul din partea stu-

denţilor pentru abordarea şi 

analiza unor teme deloc fa-

cile pentru nivelul de pregă-

tire universitară, dar mai ales 

pentru lipsa de practică care 

în momentul de faţă este o 

mare problemă a studiilor u-

niversitare. De cele mai mul-

te ori, studentul când este an-

gajat de fi rme din domeniul 

forestier, indiferent că este la 

o fi rmă de exploatare, indus-

trializare sau ocol silvic, în 

primii ani se loveşte de lipsa 

de practică. Iar această iniţi-

ativă a burselor Schweighofer 

îi pregăteşte într-o anumită 

măsură pentru partea practi-

că şi îi încurajează pentru o 

abordare practică a studiilor 

şi informaţiilor dobândite pe 

timpul facultăţii”, a declarat 

Aurelian Liviu Goga, consili-

er juridic în cadrul Asociaţi-

ei Forestierilor din România 

(ASFOR).

Dragoş Zaharia declara re-

cent pentru Monitorul de Cluj 

că este nemulţumit de felul 

cum decurg lucrurile în Ro-

mânia şi nu doreşte să îşi fa-

că bagajele, ci “să îşi pună 

mintea la contribuţie pentru 

a schimba ceva”.

„Nu îmi place în ce direc-

ţie mergem. Aş vrea să 

schimb ceva. Nu îmi place 

educaţia din domeniul sil-

vic. De exemplu, oamenii nu 

au cunoştinţele de bază şi 

astfel ajung să distrugă în 

necunoştinţă de cauză. Nu 

aş pleca din România, e ţa-

ra mea. Doresc să schimb ce-

va aici. Toată lumea pleacă, 

eu vreau să rămân”, spunea 

studentul, benefi ciar bursă 

Schweighofer.

Vlad Todorescu spune că 

această bursă „este o oportu-

nitate de viitor în ceea ce pri-

veşte locurile de muncă”. “Par-

tea fi nanciară pe care o oferă 

această bursă este importan-

tă. Le-am spus părinţilor că 

acum pot să mă susţină mai 

puţin din punct de vedere fi -

nanciar, pentru un student es-

te importantă orice sursă de 

venit”, a spus studentul.

În anul universitar 

2017-2018, compania a ofe-

rit 24 de burse a câte 800 de 

lei lunar.

Student din Cluj: „Vreau să schimb 
mentalităţi în domeniul silvic”
Ediţia din acest an a burselor Schweighofer pentru studenţii facultăţilor de silvicultură şi industria lemnului a ajuns la final. 
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Din lipsa spaţiilor verzi 

din comuna Floreşti, mulţi 

fl oreşteni foloseau zona 

Poligonului pe post de zonă 

de recreere. În ultimele săp-

tămâni însă, camioane 

întregi cu moloz şi pietriş 

au fost aduse în zonă. 

Locuitorii comunei sunt 

îngrijoraţi că vor rămâne 

şi fără această zonă unde 

mai pot să îşi scoată copiii 

de printre blocuri, fără a 

merge până în Cluj-Napoca.

Părculeţe fără verdeaţă

Problema lipsei spaţiilor 

verzi şi de recreere în Floreşti 

este una îndelung discutată de 

ani de zile. Părinţii de cele mai 

multe ori îşi duc copiii până 

în Cluj-Napoca fi indcă, deşi 

există parcuri pentru micuţi în 

comună, acestea nu sunt um-

brite, iar părinţilor le este tea-

mă să îi lase pe cei mic ore în-

tregi în soare, pentru puţină 

distracţie.

„În cazul în care cauţi un 

parc cu umbră, nu este. Asta 

am căutat şi eu de nouă luni 

încoace. Este la Poligonului, 

dar acolo trebuie să duci tu 

leagănul”, a spus Georgiana, 

o fl oreşteancă.

Părculeţe sunt împrăştiate 

prin comună, însă lipsa spaţiu-

lui verde este resimţit de către 

fl oreşteni.

„Pe strada Someşului este 

părculeţ de joacă pentr copii. 

Adică snt leagăne, tobogane, 

băncuţe... dar nu este umbră 

deloc sau un pic de spaţiu ver-

de”, a spus Cori Daniciuc, o al-

tă locuitoare a comunei.

Zona Poligonului, loc 
cu verdeaţă, acoperită 
de moloz şi pietriş

Floreştenii se mai refugează 

pe strada Tăuţiului, unde este 

amenajat un părculeţ cu câţiva 

copaci, în zona fostului Poligon. 

Însă, pe lângă că este mic spa-

ţiul, în urma Târgului de Cră-

ciun care s-a desfăşurat în iar-

nă, acolo au fost abandonate 

căsuţele comercianţilor.

De asemenea, în ultima lu-

nă, zeci de camioane încărcate 

cu moloz şi pietriş au fost depo-

zitate în zonă, iar fl oreştenii se 

tem că vor rămâne şi fără puţi-

na zonă verde pe care o mai au.

„Cred că au fost aduse pes-

te 100 de remorci împrăştiate pe 

un hectar de spaţiu verde. Este 

un mic deşert între blocuri/ca-

se. Imaginea este dezonaltă. Ul-

timul spaţiu verde rămas în zo-

nă se transformă pe o parte 

într-un mic deşert, pe de altă 

parte în mlaştină. De când a fost 

depozitat molozul, apa nu se 

mai scurge în pământ şi efectiv 

bălteşte. Sunt oameni care tra-

versează zona fostului Poligon 

pentru a ajunge acasă sau în 

staţia de autobuz. Acum trebu-

ie să treacă pe acolo şi rămân 

împotmoliţi”, a zis Cristi, un alt 

locuitor al comunei Floreşti.

Fostul Poligon, predat admi-

nistraţiei locale pentru crearea 

unei zone de agrement

În urma Hotărârii nr.734 din 

05.10.2016, imobilul care se afl a 

în domeniul public al statului 

şi în administrarea Ministeru-

lui Apărării Naţionale a fost 

transmis în domeniul public al 

comunei Floreşti, judeţul Cluj.

În textul hotărârii este speci-

fi cat că terenul „se va utiliza în 

vederea înfi nţării unor spaţii de 

recreere, locuri de joacă şi spa-

ţii pentru activităţi sportive, în 

termen de 5 ani de la preluarea 

imobilului, însă se tem că va fi  

altceva construit în loc.

„Primăria Floreşti foloseşte 

foarte mult sintagma Centru Cul-

tural, Bază sportivă şi de Agre-

ment, Floreşti”. Pune mult accent 

pe termentul agrement care este 

interpretabil şi că a fost oligată 

prin această donaţie să facă un 

centru cultural sau o casă de cul-

tură. Dar, în hotărârea de guvern 

este precizat spaţii de recreere, 

locuri de joacă şi spaţii pentru 

activităţi sportive. Eu nu sunt ju-

rist de profesie, dar mi se pare 

că intenţia Guvernului nu era să 

betoneze Poligonul, cu atât mai 

puţin să fi e transformat într-un 

deşert”, a adăugat Cristi.

Îngrijoraţi de situaţia zonei, 

mai mulţi fl oreşteni au încercat 

să afl e ce urmează să se întâm-

ple în zona respectivă, însă în-

trebările lor au rămas fără răs-

puns. Însă, reprezentanţii pri-

măriei spun că acel moloz şi 

pietriş vor fi  folosite pentru a 

îndeplini condiţiile impuse în 

horătârea guvernamentală.

„Pământul care s-a depozi-

tat acolo va fi  folosit la drumu-

rile care vor deservi obiectivele 

pe care ni le propunem acolo. 

Este şi o zonă de agrement şi 

un centru cultural multifuncţi-

onal”, a declarat Bogdan Piva-

riu, viceprimarul comunei Flo-

reşti pentru Monitorul de Cluj.

Ce se va alege de zona 
Poligonului din Floreşti?
Floreștenii sunt îngrijoraţi că vor rămâne fără puţinul spaţiu verde pe care îl au.

Problema lipsei spaţiilor verzi şi de recreere în Floreşti este una îndelung discutată de ani de zile

Cristi Danileţ (foto) consi-

deră că nu va fi  o 

Ordonanţă de Urgenţă 

pe amnistie şi graţiere, 

din mai multe motive.

„Eu zic că nu va fi  niciun 

OUG pe amnistie (uitarea in-

fracţiunii, dosarul se închide, 

condamnarea se şterge din ca-

zier) şi gratiere (iertare de pe-

deapsă, dar dosarul se termi-

nă şi fapta apare în cazier). 

Asta pentru că:

• un proiect de lege cu pri-

vire la graţiere făcut de Gu-

vern in noaptea de 31 ian. 

2017 este în Camera Deputa-

ţilor. Dacă atunci nu a fost gă-

sită urgenţa pentru o

OUG cu siguranţă nici în 

anul şi jumătate scurs de 

atunci nu s-a dovedit vreo ur-

genţă. In plus: Legea 546/2002 

stabileşte că graţierile colec-

tive se dau doar de Parlament, 

nu de Guvern;

• cu privire la amnistie: nu 

s-a dezbătut public vreun pro-

iect concret, nu s-a făcut niciun 

studiu de impact, publicul es-

te total împotriva unei astfel de 

măsuri (s-a văzut dezastrul de 

anul trecut cu Legea recursu-

lui compensatoriu care a dus 

la liberarea necontrolata a unor 

condamnaţi care azi sunt îna-

poi, rata recidivei la noi fi ind 

70%) şi nu este vreo urgenţă! 

Mai mult, jumătate dintre ju-

decătorii penalişti sunt in con-

cediu şi nu ar avea cine să fa-

că formalităţile pentru elibera-

rea a mii (?!) de deţinuţi”, a 

scris Cristi Danileţ pe Facebook.

Tudorel Toader s-a întâlnit 

luni dimineaţă cu premierul Vi-

orica Dăncilă, la Palatul Victo-

ria, potrivit G4Media. Întreve-

derea Dăncilă-Toader a avut loc 

„cu o zi înainte de şedinţa de 

guvern de marţi şi în contextul 

discuţiilor tot mai insistente 

despre iminenţa adoptării unei 

Ordonanţe de Urgenţă pe am-

nistie şi graţiere”.

Potrivit sursei citate, Liviu 

Dragnea forţează ca OUG-ul pe 

amnistie şi graţiere să fi e adop-

tat în şedinţa de guvern de marţi, 

iar ministrul justiţiei intenţio-

nează să-i delege atribuţiile se-

cretarului de stat Mariana Moţ, 

o apropiată a vicepremierului 

Paul Stănescu. Potrivit noii de-

fi niţii a abuzului în serviciu, li-

derul PSD scapă de probleme 

în justiţie, scrie digi24.ro.

Ministrul Tudorel Toader a 

declarat luni că la Ministerul 

Justiţiei nu există în dezbate-

re sau avizare o ordonanţă de 

urgenţă privind amnistia şi 

graţierea.

Tudorel Toader a avut luni 

o întrevedere la Guvern cu 

premierul Viorica Dăncilă, el 

fi ind întrebat la sediul MJ de 

către jurnalişti ce a discutat 

cu şefa Executivului.

Ministrul Justiţiei a fost în-

trebat dacă printre subiectele de 

discuţie s-a afl at şi o ordonan-

ţă de urgenţă privind amnistia 

şi graţierea, despre care a apă-

rut informaţia în spaţiul public 

că urmează să fi e adoptată marţi.

„Să nu vorbim despre si-

tuaţii ipotetice. Nu avem aşa 

ceva în Ministerul Justiţiei, 

nici în dezbatere, nici în avi-

zare”, a răspuns Toader.

Judecătorul Cristi Danileţ; 
„Nu va fi o OUG 
pe amnistie şi graţiere”

Fostul co-preşedinte al PNL, 

Vasile Blaga, i-a chemat pe 

liderii organizaţiilor din 

aripa ex-PDL la sediul par-

tidului din Modrogan, mier-

curi, ora 16.00, la o întânire 

unde vor conveni asupra 

susţinerii lui Ludovic 

Orban la şefi a formaţiunii.

Surse politice au precizat, 

pentru Mediafax, că la întâlni-

rea în urma căreia mesajul foş-

tilor democrat-liberali va fi  unul 

de unitate în jurul susţinerii 

preşedintelui PNL, Ludovic Or-

ban, vor participa Raluca Tur-

can – lider PNL Sibiu, Daniel 

Buda – lider PNL Cluj, dar şi 

Mircea Hava – lider PNL Alba. 

Foştii pedelişti vor discu-

ta şi despre listele candidaţi-

lor PNL pentru alegerile eu-

roparlamentare din luna mai 

a anului viitor.

Potrivit surselor citate, pe 

lista candidaţilor la europar-

lamentare vor fi gura Mircea 

Hava, Ilie Bolojan, Vasile Bla-

ga, Daniel Buda, Ludovic Or-

ban, Siegfried Mureşan şi Ma-

rian Jean Marinescu. Este 

foarte probabil ca actualul 

europarlamentar Cristian Bu-

şoi să nu se mai regăsească 

printre nominalizaţi, au mai 

spus sursele politice. Buşoi, 

lider al PNL Bucureşti nu mai 

este dorit de conducerea par-

tidului şi de preşedintele li-

beral, Ludovic Orban, nici la 

şefi a acestei organizaţii, în 

contextul eşecurilor la alege-

rile locale şi parlamentare.

Întâlnirea de miercuri a 

lui Vasile Blaga cu foştii pe-

delişti vine pe fondul unei 

şedinţe tensionate a Birou-

lui Politic Naţional al PNL 

de luni, unde câţiva liberali 

l-au criticat pe Ludovic Or-

ban pentru direcţia în care 

se îndreaptă partidul.

Blaga, discuţii cu foștii 
PDL-ișt despre Orban
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Ediţia a 6-a a Electric 

Castle Festival va debuta, 

ofi cial, miercuri, 18 iulie, 

ora 14:00, odată cu des-

chiderea porţilor dome-

niului castelului Banffy. 

Cei peste 300.000 de metri 

pătraţi, o suprafaţă cu 

30% mai mare decât la 

ediţia precedentă, aşteap-

tă să fi e „cuceriţi”, iar 

surprizele pregătite de 

organizatori şi la această 

ediţie se regăsesc în toate 

aspectele festivalului: de 

la amenajări, la activităţi-

le speciale pregătite.

Opţiuni de călătorie

Cei care doresc să intre mai 

repede în ritmul de festival au 

deja posibilitatea de a-şi schim-

ba biletul în brăţară de acces 

la biroul special deschis la 

Cluj Arena, care va funcţiona 

până în prima zi de festival. 

Primele autobuze către Elec-

tric Castle vor porni către Bon-

ţida miercuri, la ora 8:00, un 

detaliu important de ştiut mai 

ales pentru cei care se vor ca-

za în campingul festivalului 

şi care vor avea acces la aces-

ta începând de la ora 10:00.

La această ediţie, peste 

13.000 mii de spectatori au 

ales unul dintre locurile în ce-

le 2 tipuri de camping, Regu-

lar sau Quiet. Autobuzele vor 

circula non-stop, la intervale 

de maxim 20 de minute (mult 

mai scurte în perioadele de 

vârf) şi vor avea în Cluj-Na-

poca două staţii: una la Sala 

Sporturilor „Horia Demian” 

şi o staţie la Iulius Mall. Cos-

tul unei călătorii este de 12 

lei şi poate fi  achitat cash sau 

direct cu brăţara de festival.

La Electric Castle se poate 

ajunge şi cu trenul; toate tre-

nurile care tranzitează locali-

tatea Bonţida, indiferent de 

destinaţia fi nală, vor opri aici 

în cele 5 zile de eveniment. 

În plus, studenţii au gratuita-

te. Tarom a pus la dispoziţie 

100 de bilete gratuite pe ruta 

Bucureşti – Cluj – Bucureşti, 

promoţie ce este încă în de-

rulare. Autoturismele perso-

nale sunt o opţiune valabilă, 

festivalul având pregătite 6.000 

locuri de parcare.

Interzis la festival

Organizatorii recomandă 

ca pregătirea bagajelor să fi e 

făcută doar după citirea aten-

tă a regulamentului ce preve-

de în detaliu obiectele cu ca-

re este permis accesul în fes-

tival. Dacă e evident că arme-

le, drogurile sau bicicletele 

vor sta departe de aria festi-

valului, e la fel de important 

de reţinut că nu este permis 

accesul cu niciun fel de obiect 

din sticlă, graffi tti, animale 

sau instrumente muzicale.

Facilităţile puse la dispozi-

ţie egalează oferta din orice 

zonă urbană: un supermarket 

va fi  deschis din prima zi, iar 

zona de food court include nu 

mai puţin de 40 de vendors 

cu o ofertă generoasă în di-

versitate şi conţinut. Locuri 

gratuite de încărcare a tele-

foanelor, reţea WI-FI pe în-

treaga suprafaţă a festivalu-

lui, un laundromat, 700 de 

dulăpioare oferite tot gratuit, 

totul este pregătit pentru a a-

sigura un confort maxim.

Distracţie în afară 
de concerte

În aşteptarea concertelor de 

pe cele 9 scene ale festivalului, 

publicul va avea de ales între 

zeci de activităţi şi experienţe. 

Film, circ, fashion sau EC Ses-

sions sunt doar câteva dintre 

cuvintele cheie ce trebuie tre-

cute în programul fi ecărei zile. 

Artiştii Circului Metropolitan 

din Bucureşti au creat „Reve-

ria” împreună cu echipa Cirque 

du Soleil, spectacolul plin de 

acrobaţii curajoase fi ind pre-

zentat la Electric Castle pentru 

prima dată în afara capitalei.

Un număr de 30 de crea-

tori de modă vor fi  prezenţi 

în Fashion Unplugged, proiec-

tul care îşi propune, anul aces-

ta, să reinventeze abordarea 

în modă a tinerilor prezenţi 

la festival. Maurice Muntea-

nu este cel care va conduce 

ofensiva împotriva prostului 

gust, oferind în întâlniri dedi-

cate sfaturi despre cum poţi 

transforma moda într-un ali-

at al personalităţii tale. Immer-

sive Dome, adus în premieră, 

la Electric Castle, va oferi pro-

iecţii experimentale de 360 

grade. Tot o premieră este şi 

Stigma Show, exemplifi carea 

perfectă a modului în care 

tehnologiile digitale devin in-

strumente pentru creaţie.

“Go big or go home” e slo-

ganul sub care se desfăşoară 

anul acesta EC Sessions. Pu-

blicul se poate întâlni înce-

pând de joi cu personalităţi 

din lumea fi lmului, mass-me-

dia sau cu vedete de stand-up 

comedy. De neratat, ateliere-

le de DJ şi Live Juke Box, lo-

cul în care o trupă este gata 

pregătită să îţi interpreteze li-

ve piesa preferată. Castelul 

Banffy intră, după secole, în 

era digitală, mulţumită insta-

laţiilor interactive pregătite de 

Klaus Obermaier; castelul va 

găzdui şi reprezentaţiile celor 

de la Shadow Theatre.

Pentru cei ce au nevoie ca 

pe timp de zi să aibă un ritm 

mai lent, există oricând solu-

ţia de a petrece o zi întreagă 

în şedinţe de yoga, masaj, „îno-

tând” în piscina de mingi sau 

pe plaja special amenajată.

Publicul e îndemnat să nu 

uite de linia Zero Toleranţă: 

076 999 333 9 va fi , de mier-

curi, numărul ce poate fi  ape-

lat pentru a reclama orice tip 

de agresiune, în orice mo-

ment al zilei.

24 de ore până la Electric Castle.
Ghid pentru distracţie garantată la Bonţida
Ediția a 6-a Electric Castle va debuta oficial mâine, 18 iulie, ora 14:00, odată cu deschiderea porților.

De la Jubileul de Diamant al reginei Elisabeta 
a II-a la Jocurile Olimpice, iar acum și la 
Electric Castle! Jessie J și-a confi rmat prezența 
în România odată cu cea de-a 6 a ediție a fes-
tivalului de la castelul Banffy. Damian Marley, 
London Grammar, Groove Armada și Wolf 
Alice se numără printre cele peste 90 de nu-
me incluse pe afi șul ediţiei de anul acesta a 
festivalului Electric Castle, care va avea loc în 
perioada 18 - 22 iulie, pe domeniul Castelului 
Banffy din judeţul Cluj. Biletele pentru o zi cos-

tă 149 și 189 de lei, iar abonamentele au pre-
ţuri cuprinse între 469 și 999 de lei, cu cam-
ping inclus. Venirea lui Damian Marley la 
Electric Castle este o premieră pentru piața 
muzicală din România. Nothing But Thieves se 
anunță unul din punctele de atracție pentru 
toți fanii de rock alternativ ce vor fi  prezenți la 
Electric Castle 2018. Anul trecut, în total, în ce-
le cinci nopţi de festival, peste 100.000 de 
participanţi din ţară și străinătate au făcut să 
vibreze castelul de la Bonțida.

Cine cântă la Bonţida

Muzeul de Artă Cluj-Napoca 

organizează, în perioada 18 

iulie – 5 august, expoziţia 

personală Peisaje Muzicale, 

cu lucrări semnate de artis-

ta clujeană Katy Zoltán.

Vernisajul expoziţiei va avea 

loc miercuri, 18 iulie, de la ora 

18:00 la Muzeul de Artă în pre-

zenţa artistei.

Născută la Suplacu de Bar-

cău, Katy Zoltán s-a stabilit la 

Cluj, împreună cu familia, în 

1954. După absolvirea liceului 

a urmat Şcoala Sanitară Postli-

ceală şi s-a dedicat profesiei de 

asistentă medicală. Educaţia ar-

tistică a urmat-o atât pe căi in-

stituţionale, cât şi prin uceni-

cie la maeştri, având şansa să 

întâlnească dascăli de excep-

ţie: Markó Ditrai, Daniel Popes-

cu, Mircea Crişan şi, mai ales, 

maestrul Sándor Mohi.

Actuala expoziţie reprezintă 

cea de-a douăzecea ieşire, cu 

un proiect personal, a artistei în 

faţa publicului, iar prezenţa aces-

tor lucrări pe simezele muzeu-

lui de artă clujean reprezintă şi 

încununarea unui suiş, a unui 

efort creator de o viaţă.

„Starea sa de veghe şi fer-

mentul căutării au dus-o la esen-

ţe plastice viguroase, în compo-

ziţii antinarative, în culorile pri-

oritar calde, care invadează exo-

tic planurile, în portretele de o 

reală şi mărturisitoare frumuse-

ţe, asupra cărora penelul întâr-

zie cu migală creatoare şi res-

pect pentru legile esteticii", spu-

ne jurnalistul Ion Arcaş, cu re-

ferite la această expoziţie.

Expoziţia va fi  deschisă spre 

vizitare în perioada 18 iulie – 

5 august, de miercuri până du-

minică inclusiv.

Expoziţie personală 
„Peisaje Muzicale” de Katy Zoltán
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Deşi se spune adesea că 

Turcia stă “călare” pe 

Europa şi Asia, de fapt, 

doar Istanbulul se întinde 

pe ambele continente şi 

este vizitat, anual, de 12 

milioane de persoane.

Oraşul de pe două conti-

nente, veche capitală a trei im-

perii şi principalul centru co-

mercial şi turistic al Turciei, Is-

tanbul este un megalopolis ce 

vibrează la orice oră din zi sau 

din noapte, fi ind ticsit de edi-

fi cii de patrimoniu rămase măr-

turie din perioadele bizantină 

sau otomană. Construcţiile sa-

le, bijuterii ale unor stiluri ar-

hitecturale amestecate, adună 

ca un magnet turiştii din toa-

te colţurile lumii veniţi să ad-

mire splendoarea vechiului 

Constantinopol ce îşi întinde 

malurile în Europa şi Asia.

Cazare de VIP, 
răsfăţ la superlativ

1.300 de hoteluri îşi aşteap-

tă oaspeţii în Istanbul, dar da-

că vrei o experienţă la super-

lativ, hotelul Pera Palace este 

locul ideal. Un adevărat mu-

zeu, unde, de-a lungul vre-

mii, au fost găzduiţi regi şi re-

gine, prinţi, scriitori şi actori 

celebri, Agatha Christie, Gre-

ta Garbo, Ernest Hemingway.

„Hotelul nostru a fost pri-

mul internaţional din Istanbul 

şi primul cu aer condiţionat din 

oraş. Proprietarul său îi aducea 

aici pe pasagerii Orient Expre-

ss, veneau aici personalităţi pre-

cum Alfred Hitchcock, Ernest 

Hemingway, Mata Hari, Greta 

Garbo, de aceea am personali-

zat camerele. S-a dovedit că 11 

zile care lipseau din jurnalul 

Agathei Christie şi le-a petre-

cut de fapt aici, ulterior s-a gă-

sit cheia sub uşă. Camera re-

spectivă este mereu ocupată, 

sunt foarte mulţi fani ai aces-

teia din toată lumea care vor 

să îşi petreacă nopţile aici”, 

spune Ebru Ayas, guest relati-

ons manager al Pera Palace.

Hotelul a păstrat inclusiv 

liftul original s-a păstrat şi es-

te funcţional. O noapte în a-

partamentul Împăratul Franz 

Joseph poate să ajungă şi la 

1.300 euro/noapte, iar came-

ra în care stătea Mustafa Ke-

mal Ataturk a fost transfor-

mată în muzeu.

Hotelul Pera Palace este a-

tât de cunoscut, încât zilnic, 

sute de turişti îi calcă pragul 

doar să îl viziteze şi să-l foto-

grafi eze.

„The best of” Istanbul

Cea mai mare provocare 

este să vezi în câteva zile tot 

ce are Istanbulul să îţi ofere. 

Este o sarcină uriaşă. Musai 

să bifezi Muzeul Hagia So-

phia, Bazilica Cisternă sau 

Moscheea Albastră.

Moscheea Albastră este 

cel mai fotogenic edificiu al 

Turciei. Monument şi loc de 

rugăciune deopotrivă, mos-

cheea şi-a câştigat renume-

le după mozaicul superb, 

predominant albastru, fiind 

considerat un simbol al Tur-

ciei. Domurile sale în cas-

cadă şi cele şase minarete 

zvelte îl fac unic în toată lu-

mea islamică.

Apoi, paşii ne-au îndrumat 

spre Catedrala Sf. Sofi a (Ha-

gia Sofi a) reper istoric, religi-

os şi cultural, este capodope-

ră arhitecturală ce atrage mi-

lioane de vizitatori în fi ecare 

an. Este cel mai cunoscut mo-

nument din Istanbul. Pe rând, 

biserică, moschee şi din 1935 

muzeu, Hagia Sofi a (“Sfânta 

Înţelepciune”) este clădirea 

ce simbolizează trecerea de 

la cultura europeană la cea 

orientală, Gloria Imperiului 

Bizantin şi apogeul celei mai 

fertile perioade din istoria ro-

manităţii orientale – domnia 

lui Iustinian.

Bazilica Cisternă este ”must 

do” în Istanbul. Locul este de 

fapt un rezervor subteran con-

struit de romani, unde era păs-

trată apa pentru alimentarea 

populaţiei. În acest loc au fost 

fi lmate scene din pelicule cu-

noscute: James Bond / ”Din 

Rusia, cu dragoste” sau “In-

ferno”, fi lmul realizat după 

celebra carte a lui Dan Brown.

O călătorie în labirintul 

faimoaselor bazare din Istan-

bul este întotdeaua o idee bu-

nă. Trecerea peste pragul ba-

zarului vă face să vă simţiţi 

ca şi cum aţi intrat într-o lu-

me nouă. Are plafoane arcu-

ite înalte pictate în albastru 

şi galben, magazine de tot fe-

lul care acoperă fi ecare cen-

timetru şi steaguri turceşti. 

Există tot ce poate fi  vândut 

aici, cum ar fi  ceramica, co-

voare, delicii turceşti, haine, 

suveniruri, ţesături, bijuterii 

etc. Şi cu siguranţă nu este 

doar o destinaţie turistică – 

localnicii cumpără tot felul 

de obiecte aici.

Însă nimic nu se poate com-

para cu o croazieră pe Strâm-

toarea Bosforului, prilej să ad-

miri şi dintr-o altă perspecti-

vă bijuteriile arhitecturale ale 

metropolei turceşti. Seara e 

musai să te prindă pe mare, 

în Strâmtoare Bosfor, pe un 

vas de croazieră. Ai ocazia să 

admiri impunătoarele palate 

şi moschei din Sultanahmet, 

frumoasele clădiri de pe cele 

două maluri şi raidul de bărci 

de pescari care ies în larg spre 

Marea Marmara pentru cap-

turi îmbelşugate.

Oraşul care nu doarme

Istanbul şi-a câştigat renu-

mele de capitala a savorilor 

orientale, a gusturilor şi de-

liciilor ce-ţi lasă gura apă. Ar-

tera principală din oraşul 

vechi e ticsită de restauran-

te şi cafenele care abia aş-

teaptă ca oaspeţii însetaţi să 

le calce pragul. Savurează-ţi 

ceaiul sau cafeaua la o tera-

să şi admiră în tihnă peisa-

jul citadin ce aminteşte de 

viaţa provincială din vechiul 

imperiu otoman.

O mulţime de cafenele, ba-

ruri şi restaurante stau des-

chise de dimineaţă până sea-

ra. Pe o stradă comercială 

imensă, de 1,5 km, ce duce 

în Piaţa Taksim, se perindă 

permanent zeci de de mii de 

oameni, la cumpărături sau 

la distracţie. Bulevardul este 

arhiplin, fi ind străbătut de o 

linie de tramvai ce pare de 

epocă, care trece prin mijlo-

cul oamenilor. Farmecul locu-

lui este unic.

Spectacolele Dervish, cu 

dansatori care se rotesc ame-

ţitor, arta pe apă, recitalurile 

muzicanţilor amatori de pe 

străzi, demonstraţiile de fa-

bricare artizanală de îngheţa-

tă sunt printre principalele 

atracţii din zonă.

VACANŢĂ ÎN ORAŞUL PREFERAT AL SCRIITOAREI AGATHA CHRISTIE

Istanbul – locul magic aflat 
la o oră distanţă de Cluj-Napoca
Nu ţi-ai făcut planuri de vacanţă? Descoperă Istanbulul, metropola – „aspirator” de turişti aflată la o oră distanţă de Cluj. 

În Istanbul putem număra astăzi în jur de 3000 de moschei

De la Cluj, poţi zbura la Istanbul cu Turkish 
Airlines care, recent, a anunţat că va supli-
menta zborurile pe această rută. 
Momentan, numărul frecvențelor de ope-
rare pentru destinația Istanbul este de 4 
frecvențe pe săptămână. Începând cu vara 
anului 2019, respectiv 24 iunie 2019, a-
ceastă destinaţie va fi operată cu o 
frecvență de 7 zboruri pe săptămână, de 
luni până duminică. Pasagerii care zboară 
de la Cluj-Napoca la Istanbul vor avea ac-
ces la cel mai mare și mai modern hub ae-
rian din lume, respectiv noul aeroport din 

Istanbul, numit în acest moment Istanbul 
New Airport. Prin deschiderea oficială a 
acestuia, anunțată în data de 29 octombrie 
2018, va fi inaugurat practic cel mai mare 
aeroport de transfer din lume, pasagerii a-
vând posibilitatea de a călători mai depar-
te spre destinații din Asia, Africa, continen-
tul american sau în alte părți ale globului.

Desemnată de șase ori la rând ”Cea mai bu-
nă companie aeriană din Europa”, Turkish 
Airlines operează zboruri către nu mai puţin 
de 304 destinații, din 122 de ţări, între care 
253 destinații internaționale.

Zbor de o oră Cluj-Istanbul cu Turkish Airlines 

Biliard, golf, jocuri video și o pistă de curse. Acestea nu sunt 
activități pe care le-ați asocia în mod normal cu un salon de 
aeroport. Dar mâncare grozavă, masaje și dușuri? 

Lounge-ul Business Class al companiei aeriene Turkish 
Airlines este, probabil, unul dintre cele mai bune saloane 
din lume. Este un salon masiv, cu două etaje, cu o listă lun-
gă de servicii și facilități care ar face de rușine majoritatea 
lounge-urilor de primă clasă. Există mici surprize plăcute în 
jurul fi ecărui colț care vă invită să explorați următoarea zo-
nă nedescoperită.

Nu există nici o îndoială despre cât de impresionant este 
acest salon, dar ceea ce face ca acest salon special este zo-
na de catering. Mâncarea este una dintre cele mai bune 
mâncăruri pe care le veți servi vreodată într-un lounge. 
Toate preparatele sunt făcute pe loc, pregătite proaspete și 
oferă o selecție minunată de mâncăruri din bucătăria occi-
dentală și turcească.

Lounge-ul Turkish Airlines 
este o destinaţie în sine
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Preşedintele american 

Donald Trump a declarat 

luni, la Helsinki, cu 

câteva ore înainte de 

întâlnirea cu omologul 

său rus Vladimir Putin, 

că NATO „nu a fost nici-

odată aşa puternică”, 

relatează AFP.

„NATO nu a fost nicioda-

tă atât de unită (...) NATO nu 

a fost probabil niciodată atât 

de puternică aşa cum este as-

tăzi”, a afi rmat Trump la o 

întâlnire cu preşedintele fi n-

landez Sauli Niinistö.

"Poate că a fost puţin dur 

la început, dar în cele din ur-

mă a fost iubire", a adăugat 

el, vorbind despre summitul 

NATO de săptămâna trecută 

de la Bruxelles.

Summitul s-a desfăşurat 

într-o atmosferă extrem de 

tensionată din cauza unor de-

claraţii agresive ale preşedin-

telui american la adresa unor 

aliaţi acuzaţi că nu îşi res-

pectă angajamentele fi nanci-

are faţă de NATO.

Deşi Trump s-a lăudat la 

fi nalul summitului că a reu-

şit să facă lucrurile să se miş-

te, declaraţia fi nală nu a re-

fl ectat totuşi nicio schimba-

re în angajamentele asuma-

te de cele 29 de state mem-

bre: alocarea a 2% din PIB 

pentru cheltuielile cu apăra-

rea până în 2024.

Donald Trump şi Vladimir 

Putin se întâlnesc luni la pa-

latul prezidenţial din Helsinki, 

în centrul acestui oraş-port 

care are o lungă tradiţie în a 

găzdui summituri Est-Vest.

Pe agendă s-a afl at o în-

tâlnire faţă în faţă la care au 

fost prezenți doar interpreţii 

lor, un dejun de lucru cu de-

legaţiile lor, apoi o conferin-

ţă de presă comună.

Trump, la Helsinki: NATO nu 
a fost niciodată aşa puternică

Preşedintele rus Vladimir 

Putin a afi rmat luni că 

Rusia a fost ţinta a „25 de 

milioane de atacuri ciber-

netice” în timpul Cupei 

Mondiale de Fotbal 2018 

care a avut loc în Rusia, 

fără să precizeze proveni-

enţa acestor atacuri infor-

matice, nici dacă ele au 

fost întreprinse de către 

indivizi sau sisteme 

software, relatează AFP.

„În timpul Cupei Mondi-

ale, au fost neutralizate aproa-

pe 25 de milioane de atacuri 

cibernetice şi alte acte infrac-

ţionale împotriva structurilor 

informatice din Rusia, lega-

te într-un mod sau altul de 

Cupa Mondială”, a declarat 

Putin duminică în cadrul u-

nei întâlniri cu serviciile de 

securitate ruse.

Putin, ale cărui declaraţii au 

fost transmise luni de către 

Kremlin, nu a oferit informaţii 

despre natura acestor atacuri ci-

bernetice.

„În spatele acestui succes 

se ascunde o activitate – foar-

te importantă – pregătitoare, 

operaţională, de analiză şi de 

informare, în care noi ne-am 

folosit toate forţele, concentra-

rea noastră fi ind la un nivel 

maxim”, a subliniat Putin.

Rusia, care a găzduit Cupa 

Mondială de Fotbal 2018 în pe-

rioada 14 iunie-15 iulie, în 11 

oraşe şi pe 12 stadioane, a fost 

acuzată de mai multe ori de că-

tre ţările occidentale că între-

prinde atacuri informatice.

Duminică, şeful serviciilor 

de informaţii americane Dan 

Coats a afi rmat că actele de 

piraterie informatică ce ame-

ninţă SUA se accentuează, în-

deosebi provenind din Rusia. 

„Protagoniştii ruşi şi alţii în-

cearcă de asemenea să exploa-

teze vulnerabilităţile noastre 

din infrastructurile noastre vi-

tale”, a declarat Coats.

Vineri, 12 spioni ruşi au 

fost inculpaţi de către autori-

tăţile americane pentru că au 

piratat calculatoare ale Parti-

dului Democrat în timpul cam-

paniei prezidenţiale din 2016, 

care a fost câştigată de către 

Donald Trump. Moscova a 

dezminţit întotdeauna orice 

ingerinţă în alegeri.

Aceste anunţuri ruse şi ame-

ricane survin cu puţin timp îna-

inte de întâlnirea tete-a-tete din-

tre Donald Trump şi Vladimir 

Putin luni la Helsinki.

Vladimir Putin: Rusia a fost 
vizată de „25 de milioane 
de atacuri cibernetice” 

Uniunea Europeană şi SUA 

sunt cei mai buni prieteni 

şi a spune că cele două 

entităţi sunt inamici 

reprezintă „fake news”, a 

declarat duminică preşe-

dintele Consiliului 

European, Donald Tusk, 

după ce preşedintele ame-

rican a califi cat UE drept 

inamic în chestiuni comer-

ciale, informează Reuters.

„America şi UE sunt cei mai 

buni prieteni. Cine spune că 

sunt inamici propagă ştiri fal-

se”, a scris Tusk, fost premier 

polonez, pe contul său de Twitter.

Trump a califi cat Uniunea 

Europeană drept un inamic al 

Statelor Unite, pentru „ceea ce 

ne face în domeniul comerţu-

lui”, într-un interviu difuzat du-

minică de postul CBS, în cadrul 

programului Face the Nation.

Donald Tusk: A spune că UE 
şi SUA sunt inamici economici 
reprezintă „fake news”

Guvernul Angela Merkel l-a 

avertizat, duminică, pe pre-

şedintele Statelor Unite, 

Donald Trump, să nu nego-

cieze în mod unilateral cu 

omologul său din Rusia, 

Vladimir Putin, întrucât 

riscă pierderea aliaţilor din 

Europa, exprimând speran-

ţa că liderul american va 

aborda tema neproliferării 

nucleare.

Donald Trump este criticat 

frecvent pentru relaţia bună cu 

Vladimir Putin, mai ales în con-

textul acuzaţiilor privind infl u-

enţa pe care Rusia a avut-o a-

supra rezultatului scrutinului 

prezidenţial din Statele Unite. 

Cei doi urmează să aibă luni o 

nouă întrevedere, în Helsinki.

Ministrul german de Exter-

ne, Heiko Maas, i-a atras aten-

ţia lui Donald Trump înaintea 

întrevederii cu liderul de la 

Kremlin. „Dialogul aduce clari-

tate. Dar din sistemul de coor-

donare cu preşedintele Trump 

lipseşte claritatea. Atunci când 

îţi ofensezi partenerii, în fi nal 

riscul este să pierzi. Acordurile 

unilaterale adoptate în detrimen-

tul partenerilor vor avea efectul 

că Statele Unite vor avea de pier-

dut”, a afi rmat Heiko Maas, ci-

tat de publicaţiile germane Bild 

am Sonntag şi Die Zeit.

Heiko Maas a exprimat spe-

ranţa că Donald Trump va abor-

da măcar tema reducerii proli-

ferării nucleare cu Vladimir Pu-

tin. „Ar fi  un progres dacă a-

ceastă întâlnire va genera un 

impuls pentru dezarmarea nu-

cleară”, a subliniat Heiko Maas.

Preşedintele Statelor Unite, 

Donald Trump, a declarat mier-

curi că a avut o întrevedere „ex-

traordinară” cu Angela Merkel, 

cancelarul Germaniei, catalo-

gând drept „foarte bune” rela-

ţiile bilaterale, deşi criticase dur 

Berlinul din cauza legăturilor 

cu Moscova. „Avem o relaţie 

foarte, foarte bună”, a declarat 

Donald Trump, potrivit publi-

caţiei germane Die Welt, după 

întrevederea bilaterală pe care 

a avut-o cu Angela Merkel cu 

ocazia summitului NATO de la 

Bruxelles. „Am avut o întreve-

dere extraordinară, am discutat 

despre bugetele alocate apără-

rii şi despre relaţiile comercia-

le”, a precizat Donald Trump.

Cu câteva ore înaintea în-

trevederii cu Angela Merkel, 

Donald Trump afi rmase, de fa-

ţă cu Jens Stoltenberg, secre-

tarul general NATO: „Germa-

nia este controlată în totalita-

te de Rusia, deoarece primeş-

te 60%-70% din energie din 

Rusia şi o nouă conductă de 

gaz; să îmi spuneţi dacă aceas-

tă situaţie este adecvată, de-

oarece eu cred că nu este, cred 

că este un lucru foarte rău pen-

tru Alianţa Nord-Atlantică”.

Donald Trump a criticat-o 

în mai multe rânduri pe An-

gela Merkel din cauza politi-

cilor în materie de imigraţie şi 

practicilor comerciale.

Germania îi întoarce replica lui Trump în privinţa relaţiilor 
cu Rusia. Ce avertisment a transmis Guvernul Merkel

Preşedintele american 

Donald Trump a declarat 

că relaţiile Washingtonului 

cu Moscova nu au fost nici-

odată atât de tensionate, 

situaţia fi ind cauzată de 

„anii de nechibzuinţă şi 

stupiditate” din partea SUA 

şi de „vânătoarea falsă 

de vrăjitoare” declanşată 

în legătură cu ingerinţele 

Rusiei.

„Relaţia noastră cu Rusia 

nu au fost NICIODATĂ (sic!) 

atât de proaste, din cauza ani-

lor de nechibzuinţă şi stupidi-

tate din partea SUA, iar acum, 

vânătorii false de vrăjitoare”, 

a scris Trump pe Twitter, cu 

doar câteva ore înainte de în-

trevederea sa cu preşedintele 

rus Vladimir Putin.

Actualul lider de la Casa Al-

bă l-a acuzat pe predecesorul 

său, Barack Obama, că nu ar 

fi  acţionat în legătură cu infor-

maţiile privind ingerinţele ru-

se întrucât credea că democra-

ta Hillary Clinton va câştiga 

alegerile prezidenţiale.

„Preşedintele Obama a cre-

zutcă Hillary cea Necinstita va 

câştiga scrutinul, aşa că atunci 

când a fost informat de FBI des-

pre ingerinţele Rusiei, a spus că 

nu este posibil să se întâmple 

aşa ceva, că nu e mare lucru & 

nu a făcut NIMIC (sic!) în legă-

tură cu asta. Când am câştigat 

eu, a devenit o mare chestie şi 

(a fost declanşată) vânătoarea 

falsă de vrăjitoare, condusă de 

Strzok!”, a mai afi rmat Trump 

într-un alt mesaj postat pe Twitter.

Preşedintele SUA a făcut re-

ferire la Peter Strzok, un agent 

FBI implicat în ancheta privind 

ingerinţele Rusie, care în mai 

multe mesaje private şi-a expri-

mat opoziţia clară faţă de Trump.

Potrivit unui raport al ser-

viciilor secrete americane, din 

ianuarie 2017, preşedintele 

Rusiei, Vladimir Putin, a or-

donat campania de infl uen-

ţare a rezultatului scrutinu-

lui prezidenţial din SUA în 

scopul facilitării victoriei lui 

Donald Trump şi în ambiţia 

de a submina sistemul libe-

ral-democratic occidental.

Care sunt motivele tensiunilor 
dintre SUA şi Rusia?
Trump susţine că tensiunile dintre SUA şi Rusia sunt cauzate 
de „nechibzuinţa, stupiditatea” Washingtonului.

Donald Trump crede că relaţiile Washingtonului cu Moscova nu au fost niciodată atât de tensionate
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LICITAŢIE PUBLICĂ

Anunţ

privind organizarea negocierii/licitaţiei, pentru inchirierea următoarelor su-
prafete: de 50 mp din imobilul cladire situat in satul Vlaha nr. 47 A și de 25 

mp din imobilul cladire situat in satul Liteni nr. 177

Organizatorul negocierii/licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 
judetul CLUJ , număr de telefon;0264374271 , fax: o264374433 , e-mail: pri-
msav@yahoo.com.

Data și ora desfășurării negocierii/licitaţiei: 27 iulie 2018 ora 11 pentru în-
chirierea suprafeţei de 50 mp din imobilul cladire situat in satul Vlaha nr. 47 
A : 27 iulie 2018 ora 12 pentru închirierea suprafeţei de 25 mp din imobilul 
cladire situat in satul Liteni nr. 177

La data mentionata mai sus se vor deschide ofertele depuse.
Locul desfășurării negocierii/licitaţiei: Comuna Savadisla , satul Savadisla 

nr.35 judetul Cluj( sediul primariei )
Tipul negocierii/licitaţiei: negociere in cazul depunerii unei singure oferte 

sau licitaţie publică cu strigare in cazul in care vor fi  depuse mai multe oferte.
Negocierea/licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederi-

lor – Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modifi carile si completarile ulterioare – art 123, prevederilor art.15 din Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică ,cu modifi carile si completa-
rile ulterioare si ale Hotararii Consiliului Local Savadisla cu nr. 36, nr. 
37/30.05.2018

Data și ora-limită până la care poate fi  depusă documentaţia pentru înscri-
erea la negociere/licitaţie: 26 iulie 2018 ,ora 15,00

Obiectul şi durata închirierii:
1. Se inchiriaza suprafata de 50 mp din imobilul cladire situat in satul Vla-

ha nr. 47 A pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul 
partilor.

Închirierea imobilului se face pentru activităţi de farmacie.
2. Se inchiriaza suprafata de 25 mp din imobilul cladire situat in satul Li-

teni nr. 177 pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul 
partilor.

Închirierea imobilului se face pentru activităţi de farmacie.
Condiţii de participare: in conformitate cu cerintele caietului de sarcini pen-

tru fi ecare suprafată închiriată în parte.
Cuantumul și forma garanţiei de participare: Taxa de participare la negoci-

ere/licitatie este 20 lei și nu se restituie, iar valoarea garanţiei de participare 
este de 200 lei.

Caietul de sarcini aferent negocierii/licitatiei publice poate fi  achizitionat de 
la sediul Primariei Savadisla nr.35, localitatea Savadsila, comuna Savadisla, 
judetul CLUJ, - registratura, contra unei taxe de 10 lei/caiet de sarcini.

PRIMAR,
Tamas Gebe Andrei

Google a apărut ofi cial în 

1998. Larry Page este cel 

care a inventat algoritmul 

cu ajutorul căruia Google 

funcţionează şi care îţi face 

viaţa mai uşoară de aproxi-

mativ 20 de ani.

Totul a pornit atunci când Larry 

Page, student la Stanford, a ana-

lizat legăturile dintre paginile web 

şi a văzut informaţiile într-un mod 

cu totul nou. Viziunea lui a dus 

la naşterea unui algoritm numit 

PageRank, care le oferea utiliza-

torilor cele mai bune rezultate în 

cel mai scurt timp.

Acesta a fost folosit pentru 

crearea unui motor de cătare 

numit BackRub, însă Larry Pa-

ge nu a lucrat singur la dezvol-

tarea acestuia. În 1995, el se în-

tâlneşte cu Serghei Brin la Stan-

ford. Un an mai târziu, încep să 

lucreze la dezvoltarea BackRub.

Numele motorului de căutare 

nu a rezistat mult timp. În iulie 

2001, BackRub a fost redenumit 

aşa cum îl cunoaştem cu toţii azi. 

De asemenea, 2001 este anul ca-

re marchează începutul evoluţiei 

spectaculoase a companiei.

Atunci, Google începea să 

achiziţioneze fi rme mici, pre-

cum Keyhole, care mai târziu, 

în 2005, a adus Earth. În 2003, 

a lansat două dintre serviciile 

importante, Search Appliance 

şi News, iar un an mai târziu 

a anunţat serviciul Gmail.

Un alt pas important a fost 

achiziţionarea YouTube, din 

2006, când compania a plătit 

1,6 miliarde de dolari.

Naşterea Alphabet 
pe scheletul Google

Poate cea mai neaştepta-

tă mişcare pe care Google a 

făcut-o a fost crearea Alpha-

bet, în 2015. Totuşi, pasul e-

ra unul necesar, deoarece 

compania avea multe proiec-

te în fază de dezvoltare şi 

cercetare, iar investitorii se 

temeau că acestea vor afec-

ta veniturile Google.

E clar că un gigant precum 

Google a fost difi cil de restruc-

turat, dar puterea fi nanciară 

şi dorinţa directorilor a făcut 

acest lucru posibil.

Astfel, compania a reuşit să 

înfi inţeze Alphabet, care reu-

neşte toate proiectele precum 

Nest Labs, Boston Dynamics, 

Google X, Fiber, Ventures, Ca-

lico şi altele, în timp ce Google 

a rămas independent, condus 

de Sundar Pichai.

„În esenţă, credem că acest 

lucru ne oferă mai mult spaţiu 

de management, să putem să 

facem în mod independent lu-

cruri care nu au prea multă le-

gătură între ele”, a declarat 

atunci Larry Page.

Însă povestea companiei ca-

re acum valorează mai mult de 

320 de miliarde de dolari are şi 

o parte mai puţin „glamuroasă”.

Începuturile neştiute 
ale Google

Acum, Google este una din-

tre cele mai de succes com-

panii din lume, însă o nouă 

carte despre Silicon Valley, 

„Valley of Genius” dezvăluie 

o altă faţă a companiei, afl a-

tă la început de drum.

Potrivit cărţii, începuturile 

Google au fost presărate cu mult 

idealism şi o oarecare lipsă de 

„morală” şi corectitudine. De 

exemplu, Charlie Ayers, bucă-

tar faimos de la Google, vorbeş-

te într-un pasaj din carte despre 

petrecerile companiei.

Acesta spune că, în cele din 

urmă, compania l-a lăsat să or-

ganizeze o petrecere în timpul 

excursiilor la ski din Squaw Val-

ley. „Am avut trupe live, dj şi 

am cumpărat camioane de al-

cool, a declarat acesta.

De asemenea, el povesteşte 

că angajaţii Google erau mari 

fani marijuana şi ganja şi, mai 

mult decât atât, fostul bucătar 

spune că Larry Page şi Sergey 

Brin se bucurau de prezenta unui 

adevărat harem de femei, care 

ar fi  ajuns mai târziu şefi  de de-

partament la Google. Ofi cialii Go-

ogle nu au răspuns la solicitări-

le de comentarii ale acestui pa-

saj din carte.  (playtech.ro)

Noile controverse despre Google 
nu vor face decât să-i crească faima

O nouă analiză de sânge 

care evaluează patru bio-

markeri proteici îmbună-

tăţeşte semnifi cativ posibi-

litatea identifi cării riscu-

lui de a suferi de cancer 

de plămâni, potrivit 

Agenţiei Internaţionale 

pentru Cercetare în 

Domeniul Cancerului 

(IARC) citată joi de EFE.

Această metodă ajută la iden-

tifi carea persoanelor care ar tre-

bui să realizeze un test TAC, o 

probă radiologică cu raze X uti-

lizată tradiţional pentru diagnos-

ticarea acestei maladii.

Unul dintre cercetătorii 

principali ai studiului, Matti-

as Johansson, a declarat EFE 

că este „prima dată când se 

foloseşte o analiză de sânge 

în contextul detectării preco-

ce a cancerului la plămâni la 

persoanele predispuse”.

Acest nou model ţine cont de 

consumul de tutun al individu-

lui şi analizează nivelul în sânge 

a proteinelor CA125, Pro-SFTPB, 

CYFRA 21-1 şi CEA dintre care 

unele, precum CYFRA 21-1, se 

examinează deja individual pen-

tru a diagnostica alte tipuri de 

cancer ca cel ovarian.

Studiul a analizat sângele 

unor bolnavi de cancer de plă-

mâni când boala se afl a încă în 

stare incipientă de dezvoltare.

Noul sistem, potrivit lui Jo-

hansson, a identifi cat, în rândul 

fumătorilor şi foştilor fumători, 

63 % dintre viitorii pacienţi, în 

timp ce procentul celor prezen-

tând indicii pentru a se supune 

unor examinări mai detaliate a 

fost de circa 42 %.

Directorul IARC, Chris-

topher Wild, a asigurat într-un 

comunicat că, deşi „evitarea 

tutunului este cel mai bun mod 

de a reduce riscul de dezvol-

tare a unui cancer de plămâni; 

între fumători şi foşti fumători 

cu risc mai mare, detectarea 

timpurie are un rol cheie în 

combaterea acestei boli”.

Cancerul de plămâni repre-

zintă 20 % dintre toate decese-

le cauzate de cancer în întrea-

ga lume, iar cea mai mare par-

te dintre acestea, de 80-90 %, 

sunt provocate de tabagism, 

confi rmă IARC – entitate care 

face parte din Organizaţia Mon-

dială a Sănătăţii (OMS).

O nouă analiză de sânge va 
putea identifica riscul de a 
suferi de cancer la plămâni

Pirateria de fi lme pe 

Facebook este în fl oare 

datorită grupurilor, mai 

mult sau mai puţin publice, 

care distribuie conţinut 

piratat. Din păcate pentru 

producători şi distribuitori, 

compania lui Zuckerberg se 

absolvă de orice vină.

Pirateria online de fi lme şi se-

riale a reprezentat o problemă 

din momentul în care mulţi din-

tre noi au avut acces la internet 

de mare viteză. Te-ai fi  aşteptat 

totuşi ca în momentul în care o 

reţea de socializare a atins două 

miliarde de utilizatori să fi  reme-

diat această problemă.

În contextul în care este aproa-

pe imposibil să găseşti conţinut 

erotic pe Facebook în orice for-

mat, ai fi  crezut ca există fi ltre 

la fel de efi ciente menite să pre-

vină postarea de pelicule care 

abia au fost în cinematografe. 

Realitatea este cu totul alta, iar 

vina este a celor de la Facebook.

Un nou raport al Business In-

sider confi rmă uşurinţa deose-

bită cu care poţi să găseşti gru-

puri pe Facebook ce propagă 

conţinut video piratat. Respecti-

vele grupuri au zeci de mii de 

membri şi nu includ linkuri că-

tre site-uri de torrent sau alte 

platforme de streaming ilegale.

Clipurile efective sunt pos-

tate pe Facebook şi folosesc 

platforma lui Zuckerbeg pen-

tru găzduirea şi distribuţia con-

ţinutului piratat.

Ca întregul mecanism să fi e 

cât se poate de facil, grupurile 

citate mai sus nu sunt foarte 

greu de identifi cat. Este sufi ci-

ent să cauţi Free full movies 

2018, Free Movies sau Full HD 

English Movie şi vei întâmpina 

o serie stufoasă de opţiuni.

Ca o dovadă în plus pentru 

nepăsarea celor de la Face-

book, unele grupuri sunt din 

2016 şi continuă să fi e active.

Întrebaţi de ce permit astfel 

de conţinut pe reţeaua de soci-

alizare, cei de la Facebook au 

răspuns că fi lmele piratate nu 

reprezintă responsabilitatea lor, 

decât dacă sunt sesizaţi pe mar-

ginea subiectului de către deţi-

nătorii drepturilor de autor.

În America există o lege in-

titulată Digital Millenium Co-

pyright Act care permite ori-

cărei platforme online să găz-

duiască conţinut piratat, cu 

condiţia să nu-l caute, să nu 

ştie despre existenţa sa şi, da-

că cineva îl raportează ca în-

călcând drepturile de autor, 

să-l şteargă. (playtech.ro)

Pirateria de filme 
pe Facebook este în floare 
Un nou raport al Business Insider confirmă uşurinţa deosebită cu care 
poţi să găseşti grupuri pe Facebook ce propagă conţinut video piratat.

Compania lui Zuckerberg se absolvă de orice vină
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* 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.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 92 
mp suprafaţă construită, 78 mp 
utili, 2 băi, nemobilat, et. 1/3, 
contorizare individuală, C.T. pro-
prie, necesită zugrăveală, în preţ 
garaj individual, loc parcare, preţ 
132000 euro. Nu se acceptă in-
termediari. Tel. 0771-136002. 
(4.7)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă la ţară, cu curte și 
grădină, lângă Cluj. Aștept oferte 
la tel. 0741-455348. (14.15)

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând teren în suprafaţă de 
1800 mp, în Florești, vis-à-vis de 
blocurile ANL. Terenul este întă-
bulat, prea mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare 

la telefon 0746-402720. (4.7)

¤ Vând teren arabil în satul Câm-
penești, com. Apahida, supr. 
5800 mp, preţ 15 euro/mp. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0758-051260. (4.7)

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

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 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.

¤ 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 intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 

Wonderland, suprafaţa 2900 mp, 
preţ 20 euro/mp, negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0745-182440.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 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.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, zona ci-
nema, decomandat, zugrăvit, uti-
lat complect, centrală proprie, zo-
nă liniștită, ocupabil din 
11.07.2018. Preţ 400 euro. Ex-
clus agenţii. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0758-051260. (5.7)

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

SPAŢII

¤ Asigur loc de depozitare pă-
mânt rezultat din escavare, în sa-
tul Câmpenești, comuna Apahida. 
Pentru detalii sunaţi la telefon 
0758-051260. (5.7)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb apartament cu 2 
camere, situat pe str. Taberei, cu 
apartament cu 2 camere în zona 
Plopilor, Calvaria. Pentru alte de-
talii sunaţi la tel. 0726-458249. 
(4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

SERVICII

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

¤ Ofer servicii complete de conta-
bilitate, salarizare, resurse uma-
ne, consultaţă pentru cei ce do-
resc să înceapă o afacere în Cluj, 
acte înfi inţare PFA, II, SRL-D, SRL, 
deschidere puncte de lucru, mă 
deplasez și la sediul dvs. Informa-
ţii la tel. 0757-511763. (4.7)

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-

ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, 1400 
cmc, pentru Dacia 1400 și alte 
piese pentru direcţie. Informaţii 
la tel. 0726-458249. (4.7)

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

ELECTRO

¤ Vând trimmer RTT 29 Profesio-
nal, nou, adus din Germania, 800 
W, lăţimea de tăiere 29 cm, fi rul 
se reglează automat, preţ 220 
RON. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0744-955625. 
(4.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (4.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru 
vană, oglindă cu ramă, suporturi, 
dulăpior cu trei uși cu oglinzi, 
chiuvetă din inox cu baterie pen-
tru bucătărie. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(4.7)

MESAJ

PIERDUT portofel cu 
acte, buletin și 2 carduri 
de sănătate pe numele 

ROMAN CORNEL, 
sat Ghiolt, comuna 

Aluniș nr. 94.

Găsitorul rog să sune la nr. 
tel. 0744-540420. 

MOBILIER

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii suplimen-
tare la tel.0741-028813. (4.7)

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-955625. (4.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 
și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (4.7)

¤ Vând covor cu chenar și meda-
lion, culoare fond bej cu grenă și 
negru, cu dim. 3,50 x 2,50 m, 
strare foaret bună, preţ 30 RON/
mp. Penttru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0744-309401. (3.7)

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.

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (4.7)

¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, cu 
cameră și cauciuc, cadru de alu-
miniu, multiple poziţii, coș cu ba-
gaje, copertină reglabilă, pelerină 
de ploaie, ham, centură de sigu-
ranţă 5 puncte, frână de mână și 
picior, preţ 350 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (4.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (4.7)

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ 15 RON/
buc. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Vând rulotă, înmatriculată, do-
tată cu panou solar, în Florești. 
Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, 
Cluj-Napoca, C.I.F. 15009717

PIERDERI

¤ CATINAS I. VASILE P.F.A., 
F12/141/2004, C.U.I.: 
19603924, pierdut certifi cat con-
stator nr. 27605/04-03-2009. Se 
declară nul

¤ RUS FLORIN P.F.A., 
F12/1139/2006, C.U.I.: 
20357726, pierdut certifi cat con-
stator nr. 124372/20-11-2009 
sediu și terţi. Se declară nule.

¤ Declar pierdute Certifi cat de În-
registrare și Certifi cate Constata-
toare pe S.C. LIVADA DE NUCI 
CHIRA S.R.L. Le declar nule.
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

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

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

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

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

a 

0729–15.86.00

www.batrom.ro

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ASTĂZI LA TV
TVR  1

12:00 Adevăruri despre trecut

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Politică și delicateţuri

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:35 Secrete de război

23:30 Conexiuni pe harta 

timpului

ANTENA  1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Poftiţi pe la noi!

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinți

21:30 Eroi de sacrifi ciu

23:30 Știrile Pro Tv

23:45 Teleportați în 

adolescență

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Focus din inima 

României

13:30 Teleshopping

14:00 Nunta mută

16:00 Orgolii

18:00 Focus 18

19:00 Mama mea gătește 

mai bine

20:00 Seful

22:00 Trăsniți din NATO

22:45 Focus din inima 

României

23:15 Nunta mută

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

17:00 Cine-i Chefu'?

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Dragoste și ură

22:30 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

FCSB - FC CFR Cluj

15:30 Teleshopping

16:30 Liga Magazin

17:30 Cele mai tari meciuri 

ale Ligii 1 Betano: FCSB – FC 

CFR Cluj

19:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

FC Voluntari – FC Dinamo 

București

21:30 Top goluri. Top ratări

22:00 Cele mai tari meciuri 

ale Ligii 1 Betano: FCSB – AFC 

Astra Giurgiu

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ACORD DE MEDIU

CFM AGA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în judeţul 
Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund, nr. 7A, 
ap.1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ELABORARE 
DOCUMENTAŢIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PATRU LOCUINȚE D+P+2+M 
ȘI PATRU LOCUINȚE D+P+2+R, ACCES, ÎMPREJMUIRE, 
BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI LA REŢELELE DE UTILITĂŢI 
URBANE, propus a fi  amplasat în comuna Baciu, sat Baciu, 
str. Șoimului, fn, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, și la sediul 
titularului din Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund, nr. 7A, 
ap.1, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic le sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor, nr. 
99, jud. Cluj

ACORD DE MEDIU

S.C. SOMEȘUL CALD PRODUCŢIE S.R.L., cu 
sediul în judeţul Cluj, comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 
408 F, ap. 3, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
ELABORARE DOCUMENTAŢIE PENTRU AUTORIZAREA 
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE PATRU LOCUINȚE 
D+P+2+M ȘI DOUĂ LOCUINȚE D+P+2+R, ACCES, 
ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI LA REŢELELE 
DE UTILITĂŢI URBANE, propus a fi  amplasat în comuna 
Baciu, sat Baciu, str. Șoimului, fn, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, și la sediul 
titularului din comuna Florești, str. Avram Iancu, nr. 408 F, 
ap. 3, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic le sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor, nr. 
99, jud. Cluj

ANUNŢ DE ANGAJARE

 În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare,

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

CONCURS

pentru ocuparea următorului post temporar vacant:

- 1 post asistent de cercetare ştiinţifi că stagiar

Proba scrisă va avea loc în data de 31.07.2018, ora 11, 
str. Constanţa, nr. 5, la Sediu Administrativ, Sala de 
ședinţe, etaj 2.
Interviul va avea loc în data de 02.08.2018, ora 11, str. 
Constanţa, nr. 5, la Sediu Administrativ, Sala de ședinţe, 
etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:

- pentru postul de asistent de cercetare știinţifi că stagiar

- studii – diplomă de licenţă;
- 5 ani vechime în profesia de medic;
- 1 an vechime în cercetare clinică.

Data limită de depunere a dosarelor: 24.07.2018, ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNȚ DE MEDIU

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 263/2006 cu modifi carile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 SC TECHNICAL 
TOOLING SRL anunta inceperea demersurilor in vederea 
obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul Fabricarea 
utilajelor si a masinilor unelte pentru prelucrarea metalului 
din localitatea Turda strada Campiei nr 112. 

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobantilor nr 99 in zilele de luni intre 
orele 9:00-16:30, marti-joi intre orele 9:00-14:00, vineri 
09:00-12:00"
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4 medalii la 4 
probe pentru 
Marius Veiss
Bazinul Olimpic din Târgoviște 
a găzduit în perioada 12 – 15 
iulie, Campionatele Naţionale 
de înot rezervate cadeţilor, 
12-14 ani. La competiţia orga-
nizată sub egida Federaţiei 
Române de Nataţie și 
Pentatlon Modern au participat 
peste 450 de sportivi din ţară, 
de la 68 de cluburi. De la secţia 
de nataţie a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj a participat 
sportivul Marius Gabi Veiss, în-
soţit de antrenoarea Laura 
Sachelarie. Înotătorul universi-
tar a cucerit patru medalii, din-
tre care două de argint și două 
de bronz. Locul 2 – 100 m spa-
te 1.01.85 – 200 m spate 
2.15.27, locul 3 – 50 m liber 
25.78 – 100 m liber 0.55.99.

Rezultatele 
luptătorilor 
universitari 
la finala CN
În perioada 13-15 iulie s-a des-
fășurat, la Sala Polivalentă din 
Reșiţa, Finala Campionatului 
Naţional Individual Seniori la 
lupte greco-romane, lupte libe-
re și lupte feminine. Antrenorul 
secţiei de lupte a CS 
Universitatea, Aurel Șuteu, a 
participat la competiţie cu un 
lot format din 11 sportivi, care 
au adus în palmaresul clubului 
cinci medalii: una de aur, două 
de argint și două de bronz. 
Roman Dușcov a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu-
lui la categoria 65 kg, Vlad 
Boieriu (categoria 97 kg) și 
Norbert Molnoș (70 kg) au cu-
cerit medaliile de argint, iar 
Jakab Arpad a obţinut bronzul 
la 74 kg. A doua medalie de 
bronz a fost cucerită de echipa 
CS Universitatea care s-a clasat 
pe locul 3 în clasamentul pe 
cluburi. Juon Mihaly (57 kg) și 
Gabriel Badea (79 kg) s-au cla-
sat pe locul 4, iar Petruţ 
Moigrădean a terminat pe locul 
5 în limitele categoriei 86 kg.

Borcea nu-i dă nici 
o şansă lui Dinamo 
anul ăsta: „Îmi 
pare rău s-o spun”

Cristi Borcea a ieșit din închisoa-
re după ce a fost condamnat în 
martie 2014 la 6 ani și 4 luni de 
detenţie în ”Dosarul 
Transferurilor”, iar gândul îi stă 
tot la fotbal. Fostul fi nanţator 
de la Dinamo nu-i dă prea mari 
șanse în acest sezon echipei din 
Ștefan cel Mare. ”Va fi  un derby 
dezechilibrat în favoarea Stelei, 
dar suporterii vor echilibra dis-
puta. Orice meci va fi  greu pen-
tru Dinamo, fi e cu Voluntari, fi e 
cu Steaua. Dinamo ar trebui să 
completeze lotul pentru a avea 
speranţe. CFR și Steaua se vor 
bate la campionat și anul ăsta, 
îmi pare rău să o spun.” a decla-
rat Borcea pentru Digisport.ro.

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a dis-

putat sâmbătă primul joc 

de pregătire din cantona-

mentul din Italia şi a 

învins cu scorul de 8-0 

formaţia SSD Sampierana 

din eşaloanele inferioare.

Pentru elevii lui Adi Falub 

urmează alte patru partide 

amicale, după următorul pro-

gram:

"U" Cluj – Sansepolcro Cal-

cio miercuri, 18 iulie, ora (lo-

cală) 17:00 (Lago di Acqua-

partita)

"U" Cluj – Romagna Cen-

tro, joi, 19 iulie, ora 17:00 (Ce-

sena)

"U" Cluj – Perugia, sâm-

bătă, 21 iulie, ora 20:00 (Sta-

dio Renato Curi, Perugia)

"U" Cluj – Rimini, dumi-

nică, 22 iulie, ora 17:00 

(Sant'Agata Feltria)

Staţiunea aleasă de Uni-

versitatea Cluj pentru pregă-

tirea celui mai tare sezon din 

istoria Ligii a II-a se afl ă la 

aproximativ 140 de kilome-

tri de Bologna şi la 70 de coas-

ta Adriaticii, într-un cadru 

natural mai degrabă deluros. 

„Studenţii” sunt găzduiţi de 

hotelul Miramonti, un stabi-

liment de patru stele ce ofe-

ră condiţii excelente atât pen-

tru odihnă, cât şi pentru re-

cuperarea după antrenamen-

tele intense şi meciurile ami-

cale ce vor urma. De altfel, 

elevii lui Adi Falub urmează 

un program cu două şedinţe 

de pregătire pe zi pe terenul 

din apropierea hotelului ca-

re, de-a lungul timpului, a 

fost baza preferată de pregă-

tire a celor de la Cesena, fos-

ta echipă a lui Adrian Mutu.

Promovarea în Liga a II-a, 

dar şi obiectivul de a reveni în 

primul eşalon la fi nalul viito-

rului sezon au adus întăriri nu 

doar la nivelul lotului, dar şi în 

componenţa staff-ului tehnic.

Astfel, începând din aceas-

tă vară, Massimo Stalteri (fo-

to dreapta) este noul prepa-

rator fi zic al clubului nostru, 

el alăturându-se deja staff-ului 

condus de Adrian Falub. Mas-

simo a fost de-a lungul tim-

pului preparator al arbitrilor 

din Serie A, iar apoi a activat 

la cluburi precum Vibonese 

(Italia), Gaz Metan Mediaş 

sau FC Botoşani (România).

Amicale de foc pentru Universitatea Cluj

Buzărnescu va juca în 

prima rundă la Bucureşti 

contra unei adversare din 

Muntenegru, Danka 

Kovinic (23 ani, 117 WTA).

„Anul trecut nu am jucat 

la BRD Bucharest Open, aveam 

o fi nală la un turneu ITF, dar 

anul trecut nu credeam că voi 

juca pe un tabloul unui tur-

neu WTA, cu atât mai mult 

să fi u printre favorite”, a afi r-

mat Buzărnescu (30 ani), ca-

re se afl ă acum pe locul 28 în 

clasamentul mondial.

„Ne dorim ca publicul să 
fi e alături de noi”

„Sunt mereu nerăbdătoare 

să joc la un turneu. Cred că 

pentru orice româncă emoţi-

ile sunt mai mari acasă. Ne 

dorim ca publicul să fi e ală-

turi de noi, să arătăm că vrem 

să câştigăm, să ne susţină pe 

toate, pentru că merităm”, a 

mai spus Buzărnescu.

Buzărnescu va juca în pri-

ma rundă la Bucureşti contra 

unei adversare din Muntene-

gru, Danka Kovinic (23 ani, 

117 WTA). Mihaela s-a impus 

în ambele dueluri cu Kovinic, 

în 2010 în optimi la Podgorica 

(ITF, 25.000 dolari), cu 6-3, 

6-1, şi anul trecut, la Hodme-

zovasarhely (Ungaria, 60.000 

dolari), în fi nală, cu 6-2, 6-1.

Mihaela Buzărnescu a vor-

bit şi despre ascensiunea sa for-

midabilă din ultimul an: „E un 

alt nivel la WTA faţă de ITF, 

dar toate ne batem pentru un 

clasament cât mai bun. La în-

ceputul anului mă gândeam 

cum voi face faţă în circuitul 

WTA, dar nu am pus presiune, 

totul a venit natural. Simt o 

presiune mai mare, dar vreau 

în top 10, însă mai întâi să ajung 

în top 20 şi mai ales să fi u să-

nătoasă, pentru că numai ju-

când poţi urca în clasament”.

„Şi eu mi-aş dori să 
particip la Jocurile 
Olimpice”

Buzărnescu a comentat 

şi o eventuală participare la 

Jocurile Olimpice, dar a vor-

bit şi despre Fed Cup: „O 

medalie la Jocurile Olimpi-

ce e un obiectiv foarte co-

rect pentru Simona Halep, 

şi eu mi-aş dori să pot par-

ticipa. Avem o echipă incre-

dibilă în Fed Cup şi avem 

şanse foarte mari să câşti-

găm titlul. Sper să ne adu-

năm şi să facem treabă bu-

nă în următoarele meciuri”.

A doua favorită a turne-

ului BRD Bucharest Open ar 

prefera ca Terenul Central 

de la Arenele BNR să fie 

funcţională, dar nu este foar-

te afectată din acest motiv: 

„Acestea sunt condiţiile în 

care se desfăşoară turneul, 

aş fi vrut să jucăm pe are-

na centrală, dar sunt obiş-

nuită să joc şi pe terenuri 

mai rele, deci nu e o proble-

mă asta”.

Buzărnescu a mărturisit 

că va juca la dublu alături 

de Raluca Olaru, cele două 

fiind campioane la US Open 

la junioare în 2006.

Turneul feminin de tenis 

BRD Bucharest Open se va 

desfăşura la Arenele BRD 

din Capitală în perioada din 

16 până în 22 iulie.

Buzărnescu: Anul trecut nu credeam 
că voi juca un turneu WTA, darămite 
că voi fi printre favorite
Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a declarat că anul trecut nu credea că 
va juca pe tabloul principal al unui turneu WTA, cu atât mai puţin să fie printre favorite.

Buzărnescu: „Sunt mereu nerăbdătoare să joc la un turneu. Cred că pentru orice româncă emoţiile sunt mai mari acasă”

MIHAELA BUZĂRNESCU | nr. 28 în 
clasamentul WTA

 „Ne dorim ca publicul să fi e alături de noi . Sunt 
mereu nerăbdătoare să joc la un turneu. Cred că 
pentru orice româncă emoţiile sunt mai mari 
acasă. Ne dorim ca publicul să fi e alături de noi, 
să arătăm că vrem să câştigăm, să ne susţină pe 
toate, pentru că merităm. Și eu mi-aș dori să 
particip la Jocurile Olimpice “
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