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CULTURĂ

„Toate aceste nopţi albe”, 
în cinematografe 
de la sfârşitul lunii
Filmul care intruneşte toate variantele de 

petreceri de vară, revine pe ecrane, după 

ce a rulat la TIFF.  Pagina 6

IT&C

Un startup lansat la Cluj 
primeşte 120.000 dolari
11 startup-uri din mai multe ţări europene au 

fost acceptate în ediţia din acest an. Pagina 7

ACTUALITATE

Bani investiţi într-o bază 
sportivă care stă pustie
Baza a fost amenajată în Gheorgheni, pe lo-

cul fostului cartodrom.  Paginile 4-5

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

IT&C

Facebook vrea ca utilizatorii 
să plătească pentru a citi ştiri

SĂNĂTATE

Dozele mari de vitamina D 
fac mai mult rău decât bine copiilor

Facebook testează un servi-
ciu nou: introducerea unui sis-
tem de plată tip abonament, ast-
fel încât utilizatorii platformei 
să nu poată citi gratuit decât 10 
articole.

Într-un interviu acordat publi-
caţiei online The Street, Campbell 
Brown, şefa diviziei pentru par-
teneriate vizând ştirile a Face-
book, a anunţat că reţeaua de so-
cializare testează posibilitatea de 
a introduce plata pentru citirea 
ştirilor, potrivit digi24,ro

„Unul dintre lucrurile pe ca-
re le-am auzit în întâlnirile 
noastre iniţiale cu mai multe 
ziare şi editori digitali este că 
– «vrem un abonament, vrem 
să vedem o limită după care 
să se introducă plata pe Face-

book». Asta facem acum, lan-
săm un produs de abona-
ment”, a declarat Brown.

Odată cu mutarea cititori-
lor în mediul online, publica-
ţiile au pierdut mare parte din 
abonamente şi încasări din 
publicitate, iar industria s-a 
contractat considerabil. Face-
book plănuieşte să înceapă 
testele mai târziu în acest an 
şi va integra această funcţie 
într-una deja existentă – In-
stant Articles. Potrivit unor 
surse din cadrul Facebook, ci-
tate de cNET, încă nu este cla-
ră metoda de plată asociată 
acestei funcţii, însă dacă pu-
blisherii vor fi mulţumiţi de 
rezultatele testelor, programul 
ar putea fi extins din 2018.

Dozele mari zilnice de vita-
mina D sunt inefi ciente pentru 
a reduce infecţiile căilor respira-
torii la copii în timpul iernii, po-
trivit rezultatelor unui studiu cli-
nic publicat marţi de Journal of 
the American Medical Associa-
tion (JAMA) şi citate de AFP.

Cercetările şi testele clinice 
precedente sugerau o legătură 
între un nivel scăzut de vitami-
na D în sânge şi o rată mai ma-
re a infecţiilor virale, precum ră-
ceala sau gripa la copii.

Aceste boli pot degenera ade-
sea în otită, bronşită, sinuzită, 
amigdalită, tuse sau rinită.

Sunt cele mai frecvente infec-
ţii din perioada copilăriei.

Pentru acest studiu, Jo-
nathon Maguire şi colegii săi 

de la Universitatea din Toron-
to (Canada) au tratat un grup 
de 349 de copii timp de cinci 
ani cu 2.000 unităţi internaţio-
nale (UI) zilnice de vitamină D 
şi alţi 354 de copii cu o doză 
normală de 400 UI timp de mi-
nimum patru luni între septem-
brie şi mai.

Numărul mediu de infecţii 
identificate în laborator a fost 
aproape identic la ambele 
grupuri.

Nicio diferenţă semnifi cativă 
nu a fost constatată între numă-
rul infecţiilor semnalate de pă-
rinţi la grupul de copii trataţi cu 
doze mari de vitamina D (625 
de infecţii în total) şi la cei care 
au primit o doză normală (600 
de infecții).
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ANGAJEAZĂ

Povestea fabuloasă a unei evadări din arestul IPJ Cluj 

Accident de autocar la Cluj. 
ŞŞappte ppersoane au fost rănite.
Autorităţile din judeţul Cluj au intrat ieri în alertă maximă în urma unui accident rutier între un 
autoturism şi un autocar, petrecut în localitatea Câţcău. La nivelul judetului a fost activat Planul Roşu 
de intervenţie pentru gestionarea evenimentelor cu victime multiple Pagina 3

Dacă vă era dor de Piaţa Unirii verde şi Piaţa Avram Iancu plină cu flori, 
acum aveţi ocazia să le revedeţi intr-o expoziţie la Turnul Croitorilor. Pagina 6

Clujul, în decor floral

m Iancu plină cu flori

P. 3
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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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Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Apex SRL sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
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abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie a preluat dosarul 

deschis de Parchetul de 

pe lângă Judecătoria 

Târgu Mureş, în care pre-

otul Cristian Pomohaci 

este acuzat de infracţiuni 

de racolare de minori în 

scopuri sexuale, în cauză 

urmând a fi  făcute cerce-

tări, au declarat reprezen-

tanţii Parchetului, potrivit 

Mediafax.

Sesizarea a fost făcută 

după ce în spaţiul public a 

apărut o înregistrare audio 

în care preotul Cristian Po-

mohaci i-ar fi promis unui 

adolescent că îl va plăti da-

că va întreţine relaţii sexu-

ale cu el. Spre finalul înre-

gistrării, cel care se presu-

pune a fi preotul Pomohaci 

îi spune băiatului că între 

ei doi a fost, de la bun în-

ceput, „ceva special”, amin-

tindu-i cum s-au întâlnit.

Cristian Pomohaci a slu-

jit la Parohia Moşuni din ju-

deţul Mureş care aparţine 

de Arhiepiscopia Ortodoxă 

de Alba Iulia.

Preotul susţine că este 

nevinovat şi are timp să-şi 

demonstreze nevinovăţia în 

faţa Eparhiei din Alba Iu-

lia, acesta fiind, în prezent, 

oprit de la slujirea slujbe-

lor bisericeşti.

Arhiepiscopia Ortodoxă 

de Alba Iulia a deschis o an-

chetă în cazul preotului Cris-

tian Pomohaci, care slujeşte 

într-o comună din Mureş, 

acuzat că ar fi  încercat să 

corupă sexual un adolescent 

de 17 ani, după ce o presu-

pusă convorbire între ei, ca-

re conţine propuneri inde-

cente, a apărut pe internet.

În înregistrarea convor-

birii, un bărbat care se pre-

supune a fi preotul Cristian 

Pomohaci îi propune unui 

adolescent să-i arate orga-

nul sexual, pe care îl nu-

meşte ”ciocan”, şi îi promi-

te că va fi plătit dacă va în-

treţine relaţii sexuale cu el.

De asemenea, potrivit înre-

gistrării, preotul Pomohaci îi 

spune adolescentului că este 

„fain”, amintindu-i că l-a rugat 

să-i facă cunoştinţă cu „unul”.

Totodată, preotul i-ar fi 

spus tânărului că ar putea 

să „aibă bărbaţi”, dar nu îi 

trebuie, iar între ei doi a fost 

„ceva special”. „Ţi-am mai 

spus o dată şi ai crezut că 

spun o nebunie”, ar fi spus 

Pomohaci.

Preotul îi aminteşte cum 

s-au întâlnit şi i-ar fi  spus că 

„a murit” când l-a văzut şi 

s-ar fi  gândit că dacă nu face 

cunoştinţă „cu băiatul aces-

ta” nu este „bun de nimic”.

Reprezentanţii Arhiepi-

scopiei Ortodoxe de Alba Iu-

lia au declarat că au deschis 

o anchetă internă în acest 

caz, iar dacă acuzaţiile pri-

vind coruperea sexuală se 

vor dovedi adevărate, preo-

tul Cristian Pomohaci va fi 

trimis în judecata Consisto-

riului eparhial, existând po-

sibilitatea excluderii sale din 

preoţie.

Purtătorul de cuvânt al 

Patriarhiei Române, Vasile 

Bănescu, a declarat, că Bi-

serica percepe cu mâhnire 

un asemenea scandal, dar, 

în cazul în care înregistra-

rea se dovedeşte a fi auten-

tică, vor fi luate cele mai 

dure măsuri.

Enoriaşii susţin că înre-

gistrarea făcută publică pe 

internet, în care un bărbat, 

despre care se presupune că 

este preotul Cristian Pomo-

haci, încearcă să îi facă pro-

puneri indecente tânărului, 

este „o făcătură”, o „lucra-

re a Diavolului”.

Dosarul Pomohaci la Parchet.
Ce acuzaţii i se aduc preotului?
Dosarul în care preotul Pomohaci este acuzat de racolare de minori în scopuri 
sexuale a fost preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Cristian Pomohaci a slujit la Parohia Moşuni din judeţul Mureş care aparţine de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia

Poliţiştii clujeni 
au împărţit amenzi la Dej
Poliţiștii din Dej au desfășurat marţi mai 
multe acţiuni pentru depistarea conducă-
torilor auto care transportă ilicit mărfuri 
sau bunuri și menţinerea ordinii și liniștii 
publice. Pentru neregulile constatate, 
s-au aplicat 28 de sancţiuni contravenţio-
nale, în valoare de peste 9.100 lei. În 
cadrul acţiunilor derulate pe raza munici-
piului Dej și a comunelor arondate, poli-
ţiștii au legitimat peste 45 de persoane, 
fiind oprite în trafic, pentru control, 37 
de autovehicule. “S-a acţionat cu apara-
tul radar pe sectoarele de drum naţional 
DN1C Câţcău, Coplean și Cășeiu, DN17 
Cuzdrioara și pe străzile de acces în mu-
nicipiu, respectiv Crângului, Vâlcele, 1 
Mai, Bistriţei, Baia Mare”, spun repre-
zentanţii IPJ Cluj. Pentru neregulile con-
statate, s-au aplicat 28 de sancţiuni con-
travenţionale, în valoare de peste 9.100 
lei. De asemenea au fost reţinute 2 per-
mise de conducere pentru depășirea vi-
tezei regulamentare.

Un bărbat şi-a ameninţat 
concubina cu bătaia în 
prezenţa oamenilor legii
Poliţiștii au reţinut, pentru 24 de ore, 
un bărbat, cercetat sub aspectul săvârși-
rii infracţiunii de ameninţare. La data 
de 18 iulie, în jurul orei 08:20, o feme-
ie, de 37 de ani, din Câmpia Turzii, a 
sesizat faptul că este ameninţată de că-
tre fostul concubin, care se află în faţa 
locuinţei acesteia. “Poliţiștii din cadrul 
Poliţiei municipiului Câmpia Turzii s-au 
deplasat de îndată la faţa locului și au 

identificat un tânăr, de 29 de ani, din 
comuna Cojocna, care, în prezenţa aces-
tora, continua cu ameninţări cu acte de 
violenţă la adresa femeii, refuzând să 
plece din faţa imobilului acesteia. 
Bărbatul a fost condus la sediul unităţii 
de poliţie pentru audieri, fiind dispusă 
măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă 
de acesta”, spun reprezentanţii IPJ Cluj. 
În cursul zilei de azi, reprezentanţii par-
chetului au dispus faţă de bărbat măsu-
ra controlului judiciar pe o perioadă de 
60 de zile, pentru săvârșirea infracţiunii 
de ameninţare.

7 nopţi de restricţii rutiere 
pe Splaiul Independenţei
Primăria Cluj-Napoca anunţă instituirea 
unor restricţii de circulaţie pe Splaiul 
Independenţei. „Pentru desfășurarea în 
bune condiţii a concertului de pe Cluj 
Arena de duminică, au fost dispuse re-
stricţii de circulaţie în intervalul 18 – 25 
iulie, pe timpul nopţii, între orele 23.30 
– 04.30, pe strada Splaiul 
Independenţei, de la intersecţia cu stra-
da Uzinei Electrice, până la intersecţia cu 
strada George Coșbuc” anunţă municipa-
litatea.

Percheziţii la Cluj, într-un 
dosar cu un prejudiciu 
de circa 250.000 euro
Poliţiștii efectuează, miercuri diminea-
ţa, 30 de percheziţii în judeţele Mureș 
și Cluj, la sediile unor firme și la locuin-
ţele unor persoane, într-un dosar de 
evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat 
la circa 250.000 de euro. Potrivit unui 

comunicat de presă al Inspectoratului 
General al Poliţiei Române (IGPR), la 
percheziţii participă 58 de poliţiști din 
cadrul Inspectoratelor de Poliţie 
Judeţene Mureș și Cluj, sub coordona-
rea Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Mureș. "Activităţile se desfășoară 
într-un dosar penal în care se fac cerce-
tări pentru săvârșirea infracţiunii de 
evaziune fiscală. Din cercetări a reieșit 
că, în perioada decembrie 2013 – au-
gust 2016, reprezentanţii unui agent 
economic din judeţul Mureș ar fi efectu-
at tranzacţii comerciale fictive cu 14 so-
cietăţi din judeţele Mureș și Cluj, valoa-
rea livrărilor ridicându-se la peste 
2.750.000 de lei. În fapt, societatea din 
Târgu Mureș ar fi creat un circuit în care 
ar fi fost angrenate societăţi de tip 'fan-
tomă', prin care ar fi obţinut deduceri 
fiscale ilegale", se arată în comunicatul 
IGPR. Potrivit IGPR, în urma percheziţii-
lor vor fi puse în aplicare 19 mandate 
de aducere, persoanele respective ur-
mând să fie conduse la audieri.

Pe scurt
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A trecut aproape un an 

de la celebra evadare a 

unui hoţ din arestul IPJ 

Cluj. Cum a reuşit acesta 

să plece din celulă ca de 

acasă? Czika Laszlo este 

unul dintre cei mai 

temuţi spărgători de locu-

inţe din România. Asta 

au afl at pe propria lor 

piele şi poliţiştii care 

păzesc arestul IPJ Cluj.

În primăvara anului 2016, 

după o lungă căutare, Czika 

Laszlo a fost prins cu greu de 

către poliţiştii de la Serviciul 

de Investigaţii Criminale Cluj, 

după ce a spart mai multe a-

partamente din oraş.

În jurul numelui lui Czika 

circulă mai multe legende lega-

te de spargeri de sute de mii de 

euro. Cu toate astea, nimeni nu 

pune la îndoială capacitatea lui 

de a deschide o uşă sau un la-

căt cu o agrafă de birou.

Cu o agrafă 
a făcut minuni

După ce a fost introdus în 

arest, Czika Laszlo a fost „ca-

zat” într- o celulă cu un alt de-

ţinut de drept comun, Traian 

Floarea Ianson, acuzat de pro-

curori că a dat ţepe cu aparta-

mente. Acesta avea în celulă un 

set de forfecuţe şi pile, folosite 

pentru manichiură şi pedichiu-

ră, scrie evz.ro.

Când a fost eliberat din arest, 

Ianson i-a lăsat setul lui Czika. 

Deşi ştiau pe cine au în celula 

respectivă, poliţiştii nu au fă-

cut percheziţii niciodată. În 

plus, spărgătorul a reuşit să fu-

re, în timpul audierilor, o agra-

fă de birou, cu care a deschis 

lacătul de la uşa arestului.

Czika Laszlo le-a spus pro-

curorilor că a fugit din cauza 

faptului că era judecat pentru 

comiterea a 81 de furturi şi 

nu a vrut să rişte 30 de ani 

de închisoare.

Spărgătorul a evadat în da-

ta de 14 august 2016. O zi de 

duminică. În arest erau de ser-

viciu trei poliţişti, Emil Ber-

cheşan, Mihai Dominciuc şi 

Viorel Marchiş, ultimul fi ind 

şeful de schimb.

Ponturi la pariuri 
pentru poliţişti

Procurorii susţin că el le-a 

adormit vigilenţa poliţiştilor 

printr-un comportament ire-

proşabil, dar şi prin diferite 

ponturi la pariurile sportive, 

aceştia fi ind amatori de ast-

fel de jocuri. În tot acest 

timp, de fi ecare dată când e-

ra scos la plimbare, Czika 

studia comportamentul po-

liţiştilor, dar şi deschidea pe 

jumătate vizorul uşii de la 

plimbător, pentru a putea fi  

deschis mai uşor.

În ziua evadării, în jurului 

orei 12.45, Czika a fost scos la 

plimbare, dar reintrodus repe-

de în celulă, de poliţistul Ber-

cheşan, pentru a servi masa. 

Ulterior, în jurul orei 14.14, 

Czika a fost reintrodus în ca-

mera de plimbare, de poliţis-

tul Dominciuc, de unde a fu-

git ca de acasă.

„În legătură cu activitatea 

de dezasigurare a vizetei, Czi-

ka a acţionat sistemul de sigu-

ranţă al vizetei, deshis pe ju-

mătate, în momentul în care a 

fost scos prima dată la plimba-

re, într- un moment de neaten-

ţie al poliţistului (Bercheşan – 

n.r.)”, susţin procurorii.

Rămas singur, Czika şi-a 

pus planul în aplicare: „Cu 

o agrafă de birou, Czika a 

dezasigurat zăvorul vizetei, 

după deschiderea acesteia, 

el introducând mâna prin ga-

ura de la vizetă şi acţionând 

zăvorul care asigura efectiv 

uşa de acces, acesta nefi ind 

prevăzut cu vreun sistem de 

siguranţă”.

Le-a făcut o 
demonstraţie poliţiştilor

Ieşit în hol, spărgătorul 

a mers spre uşa închisă cu 

un lacăt care asigura ieşirea 

din arest spre curtea interi-

oară a Poliţiei Cluj. „Din 

componentele trusei de ma-

nichiură, precum şi din al-

te obiecte, inculpatul a re-

uşit să deschidă atât lacătul 

care era montat pe uşă, cât 

şi sistemul de siguranţă, pro-

priu zis, al uşii, yala de si-

guranţă, ulterior el reuşind 

să ajungă în curtea interi-

oară a IPJ Cluj”.

Spărgătorul a reuşit să fu-

gă, dar a fost prins după do-

uă zile. Czika a fost de acord 

să le facă poliţiştilor o demon-

straţie, despre cum a reuşit să 

fugă din arest, dar şi despre 

cum a reuşit să deschidă sis-

temele de siguranţă, fapt ce i-a 

uimit pe oamenii legii. Pentru 

evadare, Czika a fost condam-

nat la un an şi o lună de în-

chisoare cu suspendare. Între 

timp, spărgătorul a mai fost 

condamnat la 14 ani, 10 luni 

şi 20 de zile, pentru comiterea 

infracţiunilor de furt.

Cum le-au „adormit” vigilenţa 
poliţiştilor evadaţii din arestul IPJ Cluj
Povestea fabuloasă a unei evadări din arestul IPJ Cluj. Hoţul le-a arătat poliţiştilor cum se face.

Czika Laszlo este unul dintre cei mai temuţi spărgători de locuinţe din România

Nu mai puţin de șase infractori periculoși au evadat 
din arestul IPJ Cluj în decurs de un an și jumătate 
(2015-2016).

Seria evadărilor din arestul IPJ Cluj a început în luna 
ianuarie 2015 când patru deținuți deosebit de 
periculoși au reușit să rupă un grilaj de fier și să sară 
un zid. Cei patru arestaţi preventiv, din care trei pen-
tru furt calificat și unul pentru tentativă de omor, ar 
fi reușit să evadeze din arestul Poliţiei Judeţene Cluj 
profitând de neatenţia poliţiștilor care erau de servi-
ciu în această seară. 

O lună mai târziu, în februarie 2015 un alt deţinut a 
reușit să evadeze din arestul IPJ Cluj. Reţinut pentru 
mai multe furturi din autoturisme, tânărul se îndrep-
ta în mașina poliţiei, spre arestul IPJ Cluj, iar într-un 
moment de neatenţie al poliţiștilor a reușit să-i păcă-
lească și să fugă. 

Ultimul caz de evadare a avut loc când Czika Laszlo, 
un infracor periculos, a reușit să fugă de sub nasul 
polițiștilor în câteva minute. 

Seria evadărilor din arestul IPJ Cluj

Autorităţile din judeţul Cluj 

au intrat ieri în alertă 

maximă în urma unui acci-

dent rutier între un autotu-

rism şi un autocar, petrecut 

în localitatea Câţcău. La 

nivelul județului a fost acti-

vat Planul Roşu de inter-

venţie pentru gestionarea 

evenimentelor cu victime 

multiple.

În urma accidentului şapte 

persoane au fost rănite, iar 

cinci dintre acestea au fost 

transportate la spital. Acciden-

tul s-a produs după ce o ma-

şină a pătruns pe contrasens, 

a acroşat o autoutilitară, iar 

apoi s-a ciocnit cu un autocar, 

care s-a răsturnat.

La locul accidentului au in-

tervenit o autospecială pentru 

transport personal şi victime 

multiple (ATPVM), o ambulan-

ţă SMURD de terapie intensi-

vă, un echipaj SAJ şi o auto-

specială de stingere cu modul 

de descarcerare.

Purtătorul de cuvânt al IPJ 

Cluj, Carmen Jucan, a decla-

rat, că accidentul a avut loc pe 

DN1C, în zona localităţii Câţ-

cău, scrie Mediafax.

Potrivit sursei citate, şofe-

rul unei maşini, în vârstă de 

27 de ani, din judeţul Sălaj, 

care conducea un autoturism 

pe DN1C, a pătruns pe con-

trasens, unde a acroşat o au-

toutilitară, iar apoi s-a cioc-

nit cu un autocar.

Autocarul s-a răsturnat pe 

o parte.

În urma impactului, şoferul 

maşinii a fost rănit şi transpor-

tat la spital. De asemenea, pa-

tru pasageri din autocar au fost 

transportaţi la spital pentru in-

vestigaţii medicale.

Cercetările sunt continua-

te de poliţişti pentru stabili-

rea cauzelor care au dus la 

producerea accidentului, a 

spus Jucan.

Trafi cul rutier pe DN1C a 

fost blocat pe ambele sensuri 

în zona accidentului.

Primele informaţii furni-

zate de Inspectoratul Gene-

ral pentru Situaţii de Urgen-

ţă arătau că în urma impac-

tului şase persoane din auto-

car au fost rănite, iar şoferul 

autoturismului era încarce-

rat, dar conştient.

Accident de autocar la Cluj. 
Şapte persoane au fost rănite.

Reprezentanţii ziarului 

Zaman, amendat zilele 

trecute de Primăriea Cluj 

Napoca, precizează că 

publicaţia Zaman 

România este o publicaţie 

legală, care funcţionează 

în baza legislaţiei româ-

neştiîn domeniu, fi ind 

înregistrată la OSIM încă 

din 17 martie 2016.

„În urma materialelor apă-

rute în presa din România, pri-

vind amenda aplicată de Poli-

ţia Locală Cluj Napoca pentru 

distribuirea gratuită a ziarului 

Zaman România, în cadrul eve-

nimentului Festivalul Turcesc 

şi Festivalul Multiculturalită-

ţii, desfăşurat în perioada 14-16 

iulie la Cluj Napoca, conduce-

rea ziarului Zaman România 

precizează că publicaţia Za-

man România este o publica-

ţie legală, care funcţionează în 

baza legislaţiei româneştiîn do-

meniu, fi ind înregistrată la 

OSIM încă din 17 martie 2016. 

De asemenea, prezenţa stan-

dului ziarului Zaman Româ-

nia în cadrul evenimentului 

desfăşurat la Cluj Napoca es-

te legitimă, existând un proto-

col de colaborare între publi-

caţia noastră şi organizatorii 

evenimentului privind distri-

buirea gratuită a ziarului în 

zona în care se desfăşoară Fes-

tivalul. În ceea ce priveşte 

caracterul,,propagandistic,, al 

ziarului Zaman România, in-

vocat de către Poliţia Locală, 

precizăm că toate materialele 

publicate în ziar sunt preluări 

din presa din România sau din 

presa internaţională despre si-

tuaţia din Turcia, despre încăl-

carea drepturilor omului şi des-

pre confi scarea libertăţilor ce-

tăţeneşti de către puterea de 

la Ankara”, spun reprezentan-

ţii publicaţiei.

Astfel, aceştia anunţă că zi-

arul Zaman România va con-

testa în termenul legal amen-

da dată de Poliţia Locală din 

Cluj Napoca reprezentantului 

ziarului.

Ziarul Zaman 
contestă amenda 
data de Poliția Locală 
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ANUNŢ

În data de 21 Iulie, 2017, personalul Companiei de Apă SOMEȘ S.A. din județele 

Cluj și Sălaj, inclusiv la punctele de încasare (casierii) va avea zi liberă cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Apei (Ziua Companiei - Sf. Ilie).

Se va asigura permanența la Dispecerate și echipele de intervenție.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lu-

crări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de 

Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

JOI, 20 IULIE 2017
Între orele 09:00-17:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Bună Ziua între str. W. Goethe și str. Măceșului; str. 

Măceșului între str. Bună Ziua și str. Măceșului nr. 21; Aleea Leonida Neamţu; str. Er-

kel Ferenc; str. Mircea Zaciu; str. Nicolae Tonitza; str. Ștefan Luchian; Aleea Gogu Con-

stantinescu; Aleea Zaharia Stancu; Aleea Marin Preda; str. Marin Sorescu; str. Pompi-

liu Teodor; str. Camil Petrescu; str. Costache Negri; str. P.P. Meteș; str. Al. Graur;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să 

le acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare 

cu apă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întrerupe-

rea furnizării serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avarii-

lor de o urgentă şi/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie ne-

întârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, es-

te posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 

24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

Peste 20 mil. lei 

Monica OSTAŞUC
redactia@monitorulcj.ro

Cel mai modern complex 

sportiv și de agrement din 

municipiul Cluj-Napoca, 

realizat din fonduri publi-

ce și care a costat nu mai 

puțin de 20 de milioane 

de lei, este slab valorifi cat 

de clujenii care ar putea 

face sport acolo.

„Este vorba de o investi-

ţie de peste 20 de milioane 

de lei, pe o suprafaţă de 10 

hectare. Baza de agrement 

cuprinde mai multe terenuri 

de minifotbal, de baschet, 

de fotbal, terenuri de tenis, 

un amfiteatru în aer liber, o 

zonă de parc de aventură, 

o zonă de paint-ball, piste 

de atletism dar şi o sală un-

de se pot practica sporturi 

indoor, în principal popice 

şi tenis de masă. De aseme-

nea, a fost construită o sa-

lă multifuncţională, unde 

pot fi organizate evenimen-

te”, spuneau reprezentanţii 

Primăriei în 2016, atunci 

când a fost inaugurată ba-

za sportivă.

Primarul spera atunci că 

clujenii din toate colțurile 

orașului se vor îngrămădi să 

facă sport acolo. După mai bi-

ne de un an de la inaugura-

re, oamenii care locuiesc în 

zonă se întreabă dacă mai 

mișcă ceva sau cineva în ba-

za sportivă deoarece ei nu văd 

nimic. Tinerii care vin să fa-

că sport acolo sunt puțini în 

comparație cu costul investiției: 

„Trec în fi ecare zi pe aici și 

nu prea văd oameni făcând 

sport, mai sunt câțiva, dar 

puțini. Ce pot să zic?! Sunt 

mândru că în cartierul meu 

se afl ă o asemenea construcție, 

dar să fi e și utilizată că altfel 

se deteriorează totul în timp”, 

a spus un clujean.

Deși accesul în Parcul Ghe-

orgheni şi utilizarea terenuri-

lor sportive sunt gratuite sin-

gurii mai trec pragul bazei 

sportive sunt tinerii care lo-

cuiesc în zonă. Contactați pen-

tru a da o declarație în legă-

tură cu fl uxul de oamenii ca-

re vin să facă sport acolo, 

reprezentanții bazei sportive 

și de agrement nu au vrut să 

ofere date exacte, spunând 

evaziv că sunt câteva sute de 

oameni care vin zilnic acolo.

Sute de oameni invizibili 

se pare, pentru că cei care 

locuiesc în zonă și care mo-

nitorizează involuntar cu 

aproximație numărul cluje-

nilor care își petrec timpul 

liber făcând sport, spun cu 

Monica OSTAŞUC
redactia@monitorulcj.ro

Comercianţii de pepeni 

riscă amenzi dacă nu se 

vor conforma cu noul ordin 

al Ministerului Agriculturii. 

Aceştia sunt obligaţii din 

această lună să expună la 

locul de vânzare un afi ş 

care să indice localitatea 

din care a fost recoltată 

marfa, data obţinerii produ-

sului şi preţul de vânzare.

Direcţia pentru Agricultură 

a Judeţului Cluj a anunţat că 

săptămâna trecută au fost des-

făşurate acţiuni de informare 

cu privire la regulile stricte pe 

care trebuie să le respecte co-

mercianţii de pepeni: „Colegii 

noştri de la serviciul inspecţii 

au fost săptămâna trecută şi 

i-au informat pe comercianţii 

de pepeni, persoane fi zice din 

judeţul Cluj, de pe raza mun-

cipiului Cluj-Napoca în prin-

cipal, cu privire la apariţia a-

cestui ordin al Ministrului Agri-

culturii şi Dezvoltării Rurale, 

care impune etichetarea pepe-

nilor la locul de vânzare.”

Afi şul va trebui să fi e 

într-un loc vizibil cumpărăto-

rilor, fără a se deterioara şi să 

aibă următoarele caracteris-

tici: să fi e confecţionat din 

hârtie A4, plastifi ată transpa-

rent, să fi e imprimat landsca-

pe, faţă-verso, color, cu denu-

mirea produsului, localitatea 

de origine, data obţinerii pro-

dusului şi preţul de vânzare.

„Comercianţii, conform or-

dinului trebuie mai întâi să fi e 

informaţi în legătură cu aces-

te reguli şi abia, de săptămâ-

na viitoare, de luni vor începe 

verifi cările cu privire la acest 

aspect.”, a declarat purtătorul 

de cuvânt al Direcţiei pentru 

Agricultură Cluj-Napoca.

În cazul în care comercian-

ţii din pieţe nu se vor confor-

ma cu privire la acest aspect, 

aceştia riscă în primă fază 

amenzi cuprinse între 100-300 

de lei: „Comercianţii care nu 

respectă acest ordin riscă o con-

travenţie care este prevăzută în 

legea 145 cu privire la regle-

mentarea pieţelor produselor 

agricole. Contravenţia de nea-

fi şare a etichetei produsului es-

te între 100 şi 300 de lei.”, a 

adăugat purtătorul de cuvânt.

Întrebaţi dacă s-au confor-

mat cu noul ordin al Ministe-

rului Agriculturii, comercianţii 

din pieţe sunt revoltaţi şi con-

fuzi: „Am auzit, dar încă nu 

am pus nici un afi ş! Mi se pa-

re exagerat sincer! În fi ecare an 

Ministerul Agriculturii vine cu 

noi prevederi pentru noi, doar 

pentru a oferi ocazia să ne dea 

amenzi. Pepenii sunt proaspe-

ţii, dacă nu ar fi  nu ar sta pe 

tarabe.”, a spus unul dintre co-

mercianţii din Piaţa Agroali-

mentară din cartierul Zorilor.

Un alt vânzător spune că nu 

a auzit de această informaţie: 

„Eu nu am auzit de aşa ceva. 

Şi dacă pun un afi ş cu data re-

coltării şi preţul, nu e bine?”. 

Comercianţii clujeni o iau încet 

şi nu se sperie de amenzile ca-

re vor veni dacă nu vor respec-

ta ordinul: „Ştiu de ordin, au 

fost zilele trecute şi ne-au anun-

ţat, ne-au arătat cum trebuie să 

arate afi şul, dar mi se pare com-

plicat. Vom pune afi şul, ce să 

facem? Ne adaptăm! Ordinul se 

execută, nu se discută!”, a spus 

o femeie de la taraba cu pepeni.

Până se vor conforma, co-

mercianţii de pepeni renunţă 

cu greu la afi şele cu preţul 

produsului, scrise cu carioca, 

ce cuprind diferite texte, care 

mai de care mai inventive, ca-

re în opinia lor îi fac pe cli-

enţi să le cumpere marfa.

Comercianţii de pepeni sunt 
puşi din nou la respect
Verificările în Cluj vor începe de săptămâna viitoare.

SUPRAFAȚĂ

9,4
hectare este 
suprafața pe care 
se întinde baza 
sportivă 
din cartierul  
Gheorgheni, 
destinată gratuit 
tuturor clujenilor

complex sportiv 
Baza a fost amenajată în capătul cartierului Gheorgheni, 
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Cu ocazia concertului Depeche Mode, care va avea loc pe Cluj Arena in data 
de 23.07.2017, se suspenda circulatia auto pe Spl. Independentei din 22.07.2017 
ora 15:00 pana in 24.07.2017 ora 4:00 si pe Aleea Stadionului duminica, 23 iu-
lie 2017, intre orele 10:00 – 24:00.

Din cauza restrictiilor de circulatie impuse in zona stadionului liniile 30 (Gri-
gorescu – A. Vlaicu), 101A (Bucium – P-ta Garii – curse efectuate cu autobuze) 
si M 26 (Floresti Cetate – Cluj-Napoca) vor circula pe trasee deviate, dupa cum 
urmeaza:

– Linia 101 A (din 22.07.2017 ora 14:30 pana in 23.07.2017 ora 23:00):
Ambele sensuri: Bucium – Primaverii – Spl. Independentei – P-ta 14 Iulie – 

O. Goga – Dragalina – Horea – P-ta Garii;

– Linia M 26 (din 23.07.2017 ora 9:30 pana in 23.07.2017 ora 23:00):
Ambele sensuri: Com. Floresti – Spl. Independentei – P-ta 14 Iulie (capat linie).

– Linia 30 (din 23.07.2017 ora 9:30 pana in 23.07.2017 ora 23:00):
La dus: B-dul 1 Dec. 1918 – Fantanele – P-ta 14 Iulie – O. Goga – Dragalina 

– P-ta M. Viteazul – Cuza Voda – 21 Decembrie 1989 – A. Vlaicu; 
La revenire: din B-dul 21 Decembrie 1989 pe str. Regele Ferdinand – Dragalina 
– O. Goga – P-ta 14 Iulie – Fantanele – B-dul 1 Dec. 1918;

Intre orele 23:00–01:00 va functiona linia de autobuze 25N.

Va multumim pentru intelegere.

investiţi în cel mai modern 

totul altceva: „E cam de for-

mă sincer această bază spor-

tivă. Dar în rest nimic de 

comentat. Am fost și eu de 

câteva ori și facilitățile sunt 

multiple. Ar trebui promo-

vată poate mai mult, fiind 

și în capătul cartierului Ghe-

orgheni. Am prieteni care 

nu vin aici pentru că li se 

pare departe și chiar prefe-

ră să meargă la o sală de 

sport din apropiere decât să 

bată drumul până aici” a 

spus un tânăr.

Amplasamentul destinat 

sportului şi agrementului se 

întinde pe o suprafaţă de pes-

te 9 hectare şi a fost realizat 

în urma unei investiţii de 20,2 

milioane de lei fără TVA, din 

fonduri publice. Intrarea se 

face liber, singura condiţie ne-

cesară accesului fi ind crearea 

unui cont, fi e pe internet, te-

lefonic sau la sediul bazei 

sportive.

Parcul sportiv este dotat, 

între altele, cu terenuri exte-

rioare de mini-fotbal, tenis, 

baschet, pistă de atletism, parc 

de aventură, parc de skate-

board şi cu numeroase spaţii 

interioare, care includ pistă 

de popice şi mese de ping-

pong.

De asemenea, noua bază 

sportivă este dotată cu apa-

rate și echipamente pentru 

exerciții fizice în aer liber; 

aparatură pentru exerciții fi-

zice dedicate seniorilor; echi-

pamente pentru amatorii de 

cățărări, parkour; spații de 

joacă pentru copii de toate 

vârstele; amfiteatru în aer 

liber (428 locuri); pistă de 

alergare; pistă de biciclete/

role agrement; pistă role vi-

teză; teren de paintball cu 

obstacole; Parc Aventură - 

trasee prin copaci, pe frân-

ghii și alte instalații; alei de 

promenadă și spații verzi 

generoase.

„Am decis să ne asumăm 

administrarea bazei sporti-

ve în așa fel încât să putem 

permite accesul gratuit tu-

turor clujenilor interesați, 

pentru că ne dorim să trans-

formăm acest spațiu într-

un loc în care să se dezvol-

te sportul de masă, unde o-

rice tânăr să își poată dez-

volta aptitudinile înnăscu-

te pentru a deveni un ma-

re sportiv, dar, de aseme-

nea, și clujenii mai în vâr-

stă să aibă acces la sport și 

mișcare pentru sănătate. 

Pentru a putea rezerva un 

teren sau un spațiu pentru 

oricare dintre sporturile ofe-

rite aici”, a explicat prima-

rul Emil Boc în 2016 la eve-

nimentul de inaugurare.

Atunci și clujenii erau mân-

dri și optimiști de noua bază 

sportivă. De atunci și până 

azi, optimismul lor s-a mai 

dezumfl at. Turiștii care vin 

aici sunt mai puțini decât cei 

care se ocupă de administra-

rea și curățarea locului. Eve-

nimetele care mai dau viață 

acestei zone sunt meciurile 

organizate de grupurile de ti-

neri care vin din când în cand 

să facă sport.

Cu așa o bază sportivă, clu-

jenii nu vor sau nu știu să sca-

pe de kilograme, numărul obe-

jilor rămânând în continuare 

alarmant: „Nimic de comen-

tat, e o investiție frumoasă și 

poate cea mai complexă din 

ultimii ani, însă clujenii tot 

nu vin, iar sedentarismul în 

rândul tinerilor devine alar-

mant”, a spus un tânăr afl at 

pe terenul de fotbal.

Judeţul Cluj are alocată 

suma de 670,367,594 de 

lei de către Guvernul PSD, 

pentru 178 de proiecte de 

investiţii în Programul 

Naţional de Dezvoltare 

Locală.

„Este important că sunt 

fi nanțate proiecte necesare 

dezvoltării județului Cluj, de 

la îmbunătățirea infrastructu-

rii rutiere, înfi ințarea sau ex-

tinderea rețelelor de canaliza-

re, alimentare cu apă și până 

la modernizarea unor școli 

pentru copii noștri. De ase-

menea și drumurile județene 

sunt fi nanțate cu o sumă con-

siderabilă, fonduri necesare 

având în vedere restanțele și 

pasivitatea Consiliului 

Județean Cluj.

În continuare, alături de 

colegii deputați Cornel Itu, 

Cristina Burciu și senatorul 

Vasile Ilea vom sprijini pro-

iectele județene și regionale 

ale Clujului” a declarat depu-

tatul Horia Nasra, președintele 

PSD Cluj.

Curtea de Apel Bucureşti 

a decis, miercuri, că nu 

are competenţa materială 

de a judeca dosarul în 

care Elena Udrea este 

acuzată referitor la fi nan-

ţarea campaniei electora-

le pentru alegerile prezi-

denţiale din 2009 şi a 

retrimis cauza la Înalta 

Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 

„Admite excepţia invoca-

tă din oficiu de Judecătorul 

de Cameră Preliminară. Con-

stată necompetenţa materi-

ală a Judecătorului de Ca-

meră Preliminară de la Cur-

tea de Apel Bucureşti. Con-

stată întrerupt cursul justi-

ţiei şi în baza art. 40 alin. 

4 Cod procedură penală se-

sizează Înalta Curte de Ca-

saţie şi Justiţie în vederea 

soluţionării cazului interve-

nit”, se arată în decizia ju-

decătorilor Curţii de Apel 

Bucureşti.

Decizia vine după ce, pe 6 

iulie, judecătorii de la instan-

ţa supremă au stabilit că nu 

sunt competenţi să se pronun-

ţe în acest caz, având în ve-

dere calitatea persoanelor im-

plicate şi au trimis cauza la 

Curtea de Apel Bucureşti.

Prezentă la Curtea de Apel 

Bucureşti, Elena Udrea a de-

clarat, miercuri, că în acest 

caz ar fi  trebuit aplicată o 

amendă pentru partid, nu o 

acuzaţie penală la adresa sa.

Bani pentru Cluj, prin Programul 
de Dezvoltare Locală

Dosarul Elenei Udrea privind campania 
electorală din 2009, retrimis la ÎCCJ

Codul Administrativ ar 

urma să ajungă în 

Parlament în septembrie, 

a declarat, miercuri, 

ministrul Dezvoltării 

Regionale, Sevil Shhaideh 

(foto), ea menţionând că 

nu renunţă la prevederea 

potrivit căreia persoanele 

care au avut o condamna-

re penală pot deveni mem-

bri de guvern.

Shhaideh a spus că în ceea 

ce priveşte calendarul de adop-

tare, proiectul ar trebui să „in-

tre în prima săptămână atunci 

când vom avea Parlamentul du-

pă vacanţa parlamentară în dez-

baterea parlamentară. Noi pre-

conizăm, probabil, prima săp-

tămână din septembrie Guver-

nul să trimită proiectul de lege 

către Parlament”.

Proiectul Codului Admi-

nistrativ a fost elaborat şi in-

trodus în dezbatere publică 

de guvernul Cioloş, conţinând 

în aceeaşi formă şi articolul 

privind amendarea Legii 

90/2001, care nu reprezintă 

o iniţiativă a actualei Coali-

ţii, se arată într-un comuni-

cat al Ministerului Dezvoltă-

rii Regionale.

Zilele trecute, mai mulţi clu-

jeni au ieşit în stradă pentru a 

manifesta împotriva controver-

satului Cod Administrativ.

Guvernanţii nu se lasă. Codul 
Administrativ ajunge în Parlament.

din Cluj care stă pustiu
pe locul fostului cartodrom, printr-o investiţie comună a primăriei şi Companiei Naţionale de Investiţii.



6 SOCIAL monitorulcj.ro | joi, 20 iulie 2017

PUBLICITATE

Toate aceste nopţi albe / 

All These Sleepless Nights, 

fi lmul care întruneşte 

toate variantele de petre-

ceri de vară, revine pe 28 

iulie la Cinema Victoria 

din Cluj, după ce a putut 

fi  văzut în cadrul 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania.

„Cine are nevoie de zi când 

poţi evada în noapte? Încă de 

la începuturile cinematogra-

fi ei, cineaştii au căutat magia 

în orele târzii, când restul lu-

mii doarme iar iubiţii, crimi-

nalii, petrecăreţii agitaţi, be-

ţivii şi lucrătorii de noapte în-

că mişună şi se simt, măcar 

pentru câteva momente, zei 

ai oraşului.”, citim pe The In-

dependent, într-un articol des-

pre regizorul Michal Marczak 

şi alegerea lui de a urmări cu 

camera, prin toate colţurile 

Varşoviei, doi tineri hedonişti 

decişi să trăiască clipa.

Toate aceste nopţi albe în-

calcă toate regulile unui fi lm 

documentar, dar nu este nici 

fi cţiune. Regizorul a ales să în-

târzie fi lmarea cu un an pen-

tru că nu exista la momentul 

respectiv echipament potrivit 

pentru cameră. Ce ar fi  trebu-

it să folosească era atât de greu 

încât ar fi  avut nevoie de trei 

oameni pe tot parcursul fi lmă-

rii, iar asta ar fi  distrus com-

plet intimitatea secvenţelor. 

Şi-a construit până la urmă 

propriul echipament de mane-

vrare a camerei şi l-a folosit 

pentru dublele lungi şi secven-

ţele aglomerate, lucru care i-a 

permis să aibă un singur om 

în afară de el la cadru.

„Adevărul acestui fi lm stă 

în modul în care surprinde mo-

mente şi sentimente. Intenţia 

nu a fost nicio secundă să spun 

povestea unor personaje anu-

me ci să arăt cum se simte ti-

nereţea în vremurile astea ciu-

date, în ţara asta. (…) Dacă 

stai cu oamenii şi îi asculţi, 

ajungi să le poţi anticipa miş-

cările. În felul ăsta nu ai ne-

voie să tragi mai multe duble. 

Trebuie doar să intri în capul 

lor şi să prinzi ritmul conver-

saţiei.”, povesteşte el.

Docu-fi cţiunea Toate aces-

te nopţi albe, o experienţă sen-

zorială despre ce înseamnă să 

fi i tânăr şi fără griji, laureată 

cu premiul pentru regie la 

competiţia World Cinema – 

fi lm documentar a Festivalu-

lui de la Sundance, este fi l-

mul pe care îl aştepta toată 

lumea vara asta.

Ce înseamnă să fii cu 

adevărat treaz într-o lume 

care se mulţumeşte să doar-

mă? Kris şi prietenul său 

cel mai bun, Michal, îşi tră-

iesc viaţa şi iubirile la ma-

xim, hoinărind neobosiţi pe 

străzile Varşoviei, plutind 

în deriva nesiguranţei şi a 

euforiei tinereţii.

„Toate aceste nopţi albe” 
revine în cinematografe

Dacă vă era dor de Piaţa 

Unirii verde şi Piaţa 

Avram Iancu plină cu 

flori acum aveţi ocazia 

să le revedeţi într-o 

expoziţie la Turnul 

Croitorilor.

O expoziţie găzduită de 

Turnul Croitorilor prezintă 

„Clujul de altădată în decor 

floral”. Expoziţia cuprinde 

fotografii din arhiva ”Asoci-

aţiei Clujul de altădată”, re-

alizate până la începutul 

anilor ‘90. Cea mai veche 

fotografie din expoziţie es-

te din 1910, iar cea mai re-

centă din 1992.

Piaţa Unirii era un imens 

verde. Nici Piaţa Avram Ian-

cu nu mai arată la fel. Şi aici, 

în trecut, predomina culoarea 

verde şi era plină de fl ori. 

Acum, ambele pieţe sunt pa-

vate cu granit.

Expoziţia poate fi  văzută 

la Turnul Croitorilor în peri-

oada 17 – 31 iulie. Coordo-

natorii expoziţiei ”Clujul de 

altădată în decor fl oral” sunt 

Ancuţa Lăcrioara Chiş şi Ucu 

Bodiceanu.

Clujul, în decor floral
Cum arătau în trecut Pieţele Unirii şi Avram Iancu, pline cu flori.
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Planable, un startup creat 

de trei tineri din Republica 

Moldova şi lansat la Cluj, 

anul trecut, a fost acceptat 

la Techstars, unul dintre 

cele mai importante accele-

ratoare de business din 

Marea Britanie şi primeşte 

o investiţie de 120.000 

dolari. La ediţia din acest 

an au fost admise 11 

startup-uri din Europa, 7 

dintre acestea fi ind fondate 

de femei, la fel cum este şi 

Planable.

Doar 11 startup-uri au fost 

acceptate la Techstars London 

Accelerator, printre care şi pro-

iectul românilor lansat la Cluj. 

Fiecare proiect a primit de la fi r-

ma investitoare nici mai mult, 

nici mai puţin decât 120.000 

pentru dezvoltarea acestuia.

„Techstars este un program 

foarte intens, unde vom cunoaş-

te mentori care ne vor ajuta să 

creştem compania. Vom fi  ex-

puşi în faţa multor investitori 

din întreaga lume, care ar pu-

tea fi  interesaţi să ni se alăture 

atât cu sprijinul şi cunoştinţele 

lor, cât şi cu investiţii fi nancia-

re. Programul se va încheia la 

mijlocul lunii octombrie, cu un 

Demo Day, când vom prezenta 

compania noastră în faţa a 1000 

de oameni, printre care impor-

tanţi investitori. Va fi  un eveni-

ment foarte important pentru 

viitorul companiei noastre”, a 

spus Xenia Muntean, potrivit 

StartupCafe.ro.

De asemena, fondatoarea 

Planable, a mai spus ca inten-

ţionează ca o parte din aceşti 

bani să îi investească în extin-

derea echipei şi în deschiderea 

unui sediu şi la Londra.

Povestea startup-ului 
lansat la Cluj şi care se 
va muta la Londra

Planable este o aplicaţie de-

dicată agenţiilor de publicitate, 

marketing şi social media prin 

care, dezvoltatorii lui intentio-

nează să uşureze realizarea cam-

paniilor de promovare de pe re-

ţelele de socializare.

„Ideea acestui startup a a-

părut dintr-o problemă perso-

nală sau profesională pe care 

am avut-o noi. Toată echipa 

noastra am lucrat în industria 

de social media înainte de a 

porni în Planable. Una dintre 

problemele pe care le aveam 

noi era colaborarea cu clienţii 

noştri pe partea de social me-

dia, pe partea de planuri edi-

toriale pentru Facebook. Şi a-

ceasta este partea pe care o re-

zolvăm în Planable. Încercăm 

să facem colaborarea dintre 

agenţiile de marketing şi clien-

ţii lor mai simplă”, spune Xe-

nia Muntean, CEO Planable.

Practic, startup-ul a creat o 

platforma comuna, la care au 

acces atat agentia cat si clientul 

care a comandat o campanie de 

promovare pe social media. To-

ti cei care se ocupa de realiza-

rea campaniei pot colabora in 

timp real si totodata clientul poa-

te sa vina cu feedback.

Echipa care a lansat 
proiectul de zeci de mii 
de dolari la Cluj

„In Planable este simplu 

să creezi postările pentru cam-

pania de social media pentru 

clientul agenţiei. E uşor să 

previzualizezi cum va arăta 

în social media seed-ul clien-

tului tău şi colaborarea dintre 

client şi agenţie devine mult 

mai rapidă. E uşor să îi trans-

miţi clientului planului, cam-

pania pentru aprobare, clien-

tul îţi dă feedback foarte re-

pede şi sunteţi amândoi pe 

aceeaşi pagină. Este foarte im-

portant ca agenţia şi clientul 

să fi e sincronizaţi”, mai ex-

plică Xenia Muntean.

Echipa care stă în spatele a-

cestui proiect este formată din 

Nicolae Gudumac (CTO), Vlad 

Calus (CMO) şi Xenia Muntean 

(CEO), trei tineri din Republica 

Moldova care au hotărât în ur-

mă cu un an să îşi lase joburi-

le pe care le aveau în agenţii de 

marketing şi relaţii publice pen-

tru a pune bazele unei fi rme şi 

al unui proiect propriu.

„Toţi am lucrat în dome-

niul social media şi avem ex-

perienţa pe zona de market-

ing în social media. Aşa că 

eram familiarizaţi cu aceste 

problemele şi provocările din 

aceste domenii şi am ştiut cât 

de greu este să colaborăm cu 

clienţii când vine vorba de 

campanii de social media”, 

spune fondatoarea Planable.

De ce au ales Clujul?

Ei s-au înscris în urmă cu doi 

ani în programul de antrepre-

noriat Spherik Accelerator, or-

ganizat anual la Cjul-Napoca, 

unde ideea le-a fost acceptată 

şi au început să îşi dezvolte 

startup-ul. În luna mai a aces-

tui an au participat la competi-

ţia de startup-uri Startup Ava-

lanche, organizată în cadrul Te-

chsylvania, unul dintre cele mai 

importante evenimente de teh-

nologie din estul Europei şi au 

fost aleşi câştigători dintre alte 

100 de proiecte din 15 ţări par-

ticipante. Astfel ei au ocazia de 

a pleca în Statele Unite, în Sili-

con Valley, unde sunt asteptaţi 

de unii dintre cei mai impor-

tanti investitori şi de fonduri de 

investiţii în tehnologie.

„Am ales să venim la Cluj 

pentru că aici comunitatea 

startup-urilor este mult mai pu-

ternică decât ce avem noi în 

prezent în Chişinau, unde eco-

sistemul startup-urilor se afl ă 

abia la început, sunt multe 

startup-uri cu potenţial, idei bu-

ne şi oameni talentaţi şi acolo, 

dar în Moldova lucrurile evo-

luează foarte încet din acest 

punct de vedere. Ceea ce am 

găsit în Cluj este o comunitate 

unită, unde startup-urile se sus-

ţin între ele”, mai spune Xenia 

Muntean.

Un startup lansat la Cluj primeşte 
o investiţie de 120.000 dolari
11 startup-uri din mai multe ţări europene au fost acceptate în ediţia din acest an.

Cei trei tineri au hotărât să îşi lase joburile pe care le aveau în agenţii de marketing si PR pentru a pune bazele unei fi rme şi al unui proiect propriu

PROMOVARE

Google a anunţat miercuri 

o revizuire a aplicaţiei sale 

de căutări online operate 

pe telefoanele mobile, care 

va include un „feed” perso-

nalizat cu link-uri despre 

hobby-uri, călătorii, sport 

şi alte subiecte de interes, 

în cadrul unei iniţiative ce 

plasează această companie 

în concurenţă directă cu 

reţele de socializare pre-

cum Facebook, relatează 

Reuters.

Google, cel mai mare mo-

tor de căutare online din lu-

me, parte a grupului Alpha-

bet Inc, a precizat că modifi -

cările vor începe să fi e imple-

mentate în Statele Unite mier-

curi, iar în alte ţări vor fi  in-

troduse săptămânile viitoare.

Noua funcţie se intitulea-

ză „Google Feed”, un nume 

care ar putea atrage o serie 

de comparaţii cu funcţia „Ne-

ws Feed” a companiei Face-

book, folosită pe reţeaua de 

socializare pentru a vizuali-

za cele mai noi conţinuturi 

publicate de prieteni, rude 

şi alte surse.

Google afirmă însă că nu 

încearcă să imite Facebook, 

cea mai mare reţea de so-

cializare din lume. Compa-

nia afirmă că doreşte să cre-

eze „un alt loc în care poa-

te fi vizualizat un flux de 

rezultate relevante ale că-

utărilor online”.

„Acest feed este despre 

interesele tale... nu este des-

pre lucrurile de care sunt 

interesaţi prietenii tăi”, a 

declarat Ben Gomes, vice-

preşedintele diviziei de in-

ginerie din cadrul grupului 

Google, cu ocazia unei în-

tâlniri cu reporterii ameri-

cani.

Actualizările tipice ar pu-

tea include un link către un 

site cu sfaturi despre des-

tinaţii de vacanţă sau un 

link spre o pagină online 

despre ciclism sau alte pa-

siuni, au precizat reprezen-

tanţii Google.

Facebook şi Google vor 

să atragă cât mai mult aten-

ţia internauţilor şi, prin ex-

tensie, venituri din publici-

tate în funcţie de numărul 

de vizualizări online. Cele 

două companii din Silicon 

Valley ar putea să atragă 

aproximativ 50 de procente 

din totalul cheltuielilor on-

line cu publicitatea în 2018, 

potrivit companiei de cerce-

tări de piaţă eMarketer.

Nu există planuri imedi-

ate de a include reclame în 

funcţia Google Feed, a pre-

cizat Ben Gomes.

Google Feed va sugera 

link-uri pe baza istoricului 

căutărilor efectuate de uti-

lizatori pe motorul Google 

şi a datelor furnizate de al-

te servicii Google, precum 

YouTube, Gmail şi Google 

Calendar, au precizat repre-

zentanţii companiei ameri-

cane.

Pe lângă includerea Go-

ogle Feed în aplicaţia sa mo-

bilă, grupul Google încear-

că să introducă noua func-

ţie, într-o anumită formă, 

şi în browserele web, a dez-

văluit Shashi Thakur, vice-

preşedintele secund al di-

viziei de inginerie din ca-

drul grupului.

Google îşi modifică aplicaţia de căutări online pe mobile
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Premierul britanic Theresa 

May va prezida, astăzi, 

prima întrunire a noului 

consiliu de afaceri britanic, 

în cadrul căreia se va dis-

cuta despre Brexit şi despre 

situaţia economiei, relatea-

ză site-ul agenţiei Reuters.

Guvernul de la Londra în-

cearcă să ofere o consultanţă 

mai bună pentru companiile 

îngrijorate în privinţa ieşirii 

Marii Britanii din Uniunea Eu-

ropeană.

Strategii pentru 
economie

„Theresa May va prezida mâi-

ne prima întâlnire a unui nou 

consiliu de afaceri, care va ofe-

ri o legătură directă cu mediul 

de afaceri cu privire la strategia 

guvernului pentru Brexit, pre-

cum şi analizarea problemelor 

mai complexe, cum ar fi  dezvol-

tarea unei strategii industriale 

moderne şi măsuri pentru sti-

mularea dezvoltării economiei 

ţării”, a declarat purtătorul de 

cuvânt al premierului britanic.

Criticată de proprietarii 
marilor afaceri

Theresa May a fost criticată 

de către proprietarii marilor afa-

ceri din Marea Britanie pentru 

că nu le-a atenuat preocupările 

legate de strategia guvernului 

privind Brexit, majoritatea do-

rind un acord tranzitoriu clar şi 

de durată după părăsirea Blo-

cului comunitar, în 2019. Oame-

nii de afaceri consideră că o 

transparenţă privind Brexit îi va 

ajuta să ia decizii corecte pri-

vind investiţiile.

Negociatori din partea Marii 

Britanii şi a Uniunii Europene 

s-au întâlnit la începutul aces-

tei săptămâni, la Bruxelles, pen-

tru o nouă rundă de discuţii pri-

vind Brexit, iar ambele părţi s-au 

angajat să abordeze în profun-

zime subiectele esenţiale. Ne-

gocierile se vor concentra pe trei 

domenii cheie: drepturile cetă-

ţenilor, cererea UE ca Marea Bri-

tanie să plătească aproximativ 

60 de miliarde de euro pentru 

a acoperi angajamentele buge-

tare în curs de desfăşurare şi si-

tuaţia mărfurilor britanice pe 

pieţele UE după Brexit.

Vă reamintim, Brexit a înce-

put ofi cial pe 29 martie si va 

dura doi ani. Premierul le-a pro-

mis britanicilor ca va obtine cel 

mai bun acord posibil.

Nicio altă ţară nu va mai ie-

şi din Uniunea Europeană du-

pă ce se vor observa efectele a-

supra Marii Britanii post-Brexit, 

spunea recent Jean-Claude 

Juncker, preşedintele Comisiei 

Europene.

Jean-Claude Juncker a fost 

întrebat într-un interviu acordat 

publicaţiei Bild am Sonntag da-

că alte state UE ar putea urma 

exemplul britanic, iar el a afi r-

mat: „Nu. Exemplul Marii Bri-

tanii îi va face pe toţi să îşi dea 

seama că nu merită să plece”. 

„Dimpotrivă, statele rămase în 

Uniunea Europeană se vor în-

drăgosti unul de altul din nou 

şi vor înnoi angajamentele în 

cadrul Uniunii Europene”, a 

subliniat Juncker.

Prima întrunire a oficialilor 
britanici pe tema Brexit
Theresa May va prezida prima întrunire a noului consiliu de afaceri 
britanic. Brexit şi situaţia economiei sunt pe agenda discuţiilor.

Theresa May a fost criticată de către marii afaceriști pentru strategia guvernului privind Brexit

Emmanuel Macron promite 

dezintegrarea modelului 

francez – al statului care 

trăieşte pe datorie, al taxe-

lor mari şi-a protecţiei 

sociale întinse până la 

nemuncă. E un plan ambi-

ţios, spune FMI-ul, un plan 

care poate reforma Franţa, 

o economie care de câţiva 

ani e bolnavul Europei. 

Acolo un tânăr din cinci nu 

lucrează iar şomajul vine tocmai 

din înclinaţia anti-business care-a 

făcut Franţa să fi e Franţa. Din lu-

mea fi nanciară, dorinţa de schim-

bare e laudată, însă ţara s-a pro-

fi lat până acum una rezistentă la 

schimbare, potrivit digi24.ro

După un deceniu în care an 

de an a încalcat limita europea-

nă de defi cit bugetar fi losofi a 

se schimbă. Reducerea cheltu-

ielilor statului apare drept pa-

naceu pentru toate bolile eco-

nomiei. FMI-ul se declară im-

presionat de energia şi de opti-

mismul noului cabinet, însă o 

bună parte a societăţii franceze 

ar putea fi  greu de convins. 

Emmanuel Macron vrea să ta-

ie 120.000 de locuri de muncă 

din administraţia publică, iar 

banii de salarii să-i verse într-un 

program de investiţii care ar ur-

ma să ajungă la valoarea de 50 

de miliarde de euro.

La fel, preşedintele promite 

şi reducerea impozitelor pe pro-

fi t şi pe muncă, iar pentru a lă-

sa loc fi rmelor să crească, sta-

tul e cel pus la dietă.

Guvernul spune că are de un-

de să taie cheltuieli de 4,5 mili-

arde de euro în administraţia 

centrală încă din acest an. Este 

dimensiunea risipei de până 

acum, dar şi-a ambiţiilor. Eco-

nomii de încă 13 miliarde de eu-

ro ar urma să fi e făcute la auto-

rităţile locale în următorii cinci 

ani, iar măsurile ar pune în sfâr-

şit fi nanţele ţării în ordine. Da-

toria publică a crescut în ultimii 

10 ani de la 64% din PIB, la 

aproape 99% -maximul istoric. 

Franţa intră în război cu ea însăşi
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Institutul Oncologic 
„Prof.Dr.Ion Chiricuţă“ Cluj-Napoca

Organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante pe perioadă 

nedeterminată:

I. 1 post asistent medical –laborator clinic – department cercetare
II. 1 post asistent medical generalist
III.  1 post referent de specialitate
IV. 2 posturi statistician medical

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfășura în perioada 21.07-31.07.2017
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 02.08.2017
c. Proba scrisă de evaluare a cunoștinţelor: 03.08.2017
d. Proba orală – interviul de evaluare: 07.08.2017

Nota minimă pentru promovarea celor două probe este 7.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE
a. îndeplinește condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplinește condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f. îndeplinește condiţiile specifi ce pentru ocuparea postului;
g.  nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care 
candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
I. Asistent medical – Laborator clinic

a. Studii superioare fi nalizate prin obţinerea diplomei de licenţă sau studii post liceale
b. Cunoașterea limbii engleze
c. Cunoștinţe de operare calculator, program Microsoft Offi ce.

II. Asistent medical generalist
a. Studii post liceale în domeniul sanitar
b. Cunoștinţe de operare calculator, program Microsoft Offi ce.

III. Referent de specialitate
a. Studii superioare economice fi nalizate prin obţinerea diplomei de licenţă;
b. Vechime în muncă de minim 15 ani
c. Cunoștinţe de operare calculator, program Microsoft Offi ce.

IV. Statistician medical
a. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
b.  Cunoștinţe temeinice în utilizarea programelor Word, Excel și programe specifi c 

sanitare
c. Experienţă în sistemul sanitar de minim 5 ani

Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data de 31 
iulie 2017, ora 12 şi va conţine în mod obligatoriu:

– Copia actului de identitate; copia certifi catului de naștere și căsătorie, dacă este cazul;
–  Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin 

Secretariatul IOCN);
– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
–  copia carnetului de muncă și adeverinţa care să ateste vechimea în muncă și după 

caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
– cazier judiciar ;
–  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate;

–   copia fi șei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, 
recomandarea de la ultimul loc de muncă;

–  alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la 
concurs;

– curriculum vitae cu poză.

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unităţii, str. 
Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 25 iulie 2017, ora 12 la secretariarul 
concursului – Ec. Oprea Cristina, compartiment RUNOS
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ANGAJEAZĂ 

• șofer, cat. B, pentru distribuţie de anvelope în ţară.

• secretară

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,

email: visatiberiu@gmail.com;

pencofcristina@gmail.com

Dacă pielea ta este roşie 

şi ai usturimi ca urmare 

a faptului că ai stat 

prea mult timp la soare, 

vei fi bucuroasă să afli 

că există o serie de 

remedii naturale pe 

care le poţi aplica acasă 

pentru a ameliora simp-

tomele neplăcute!

Deşi există o varietate de 

modalităţi prin care putem 

trata arsurile solare uşoare 

acasă, te sfătuim să consulţi 

un medic în cazul în care ar-

surile sunt însoţite de febră, 

frisoane sau blistere!

Oţetul

Oţetul este acid şi acru, deci 

probabil că nu te-ai gândi în 

mod normal să îl aplici pe pie-

lea arsă de soare. Dar surprin-

zător, acesta poate ajuta des-

tul de mult la calmarea pielii. 

Oţetul de mere şi oţetul alb 

funcţionează cel mai bine pen-

tru acest lucru. Dacă ai o sti-

clă cu pulverizator la îndemâ-

nă, umple-o cu oţet şi pulve-

rizează pe pielea cu arsuri la 

fi ecare câteva ore (sau ori de 

câte ori revine senzaţia incon-

fortabilă). Acidul acetic din 

oţet calmează şi hidratează 

pielea arsă de soare - exact ce-

ea ce ai nevoie pentru a te sim-

ţi mai bine şi pentru a mini-

miza peelingul inestetic care 

s-ar putea dezvolta mai târziu. 

Nu pulveriza pe faţă (oţetul 

va răni ochii). În schimb, apli-

că-l cu ajutorul unei dischete 

demachiante, un prosop sau 

un şerveţel de hârtie.

Ovăzul

Probabil că ai deja în bucă-

tărie fulgi de ovăz şi ai auzit 

chiar şi despre băile de ovăz 

pentru înfrumuseţarea aspectu-

lui pielii. Dar ştiai că fulgii de 

ovaz sunt de asemenea şi un 

remediu ideal pentru arsurile 

solare? Pentru a încerca acest 

lucru, prepară un terci din fulgi 

de ovăz, iar atunci când fulgii 

sunt moi, aplică-i în locurile ar-

se de pe piele şi lasă amestecul 

să stea o vreme. Clăteşte cu a-

pă rece şi repetă ori de câte ori 

este necesar (foloseşte de fi eca-

re dată fulgi de ovăz proaspeţi).

Bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este 

o substanţă pe care o ai deja 

la îndemână care te poate aju-

ta la calmarea pielii arse de 

soare. Există două moduri de 

utilizare a bicarbonatului de 

sodiu în acest scop. În primul 

rând, îl poţi folosi în baie – 

umple cada cu apă uşor rece 

la atingere şi pe măsură ce se 

umple, adaugă o ceaşcă de bi-

carbonat de sodiu. Relaxează-

te în cadă pentru o vreme şi 

observă miracolul bicarbona-

tului care va ajuta pielea să se 

simtă mai bine aproape in-

stantaneu. Alternativ, poţi 

amesteca bicarbonatul de so-

diu într-o pastă care se aplică 

direct pe piele (bicarbonat + 

apă). Începe cu o jumătate de 

cană de bicarbonat de sodiu 

şi adaugă apă rece până când 

amestecul devine sufi cient de 

subţire pentru a se răspândi 

pe pielea arsă de soare. Apli-

că amestecul şi lăsaţi-l timp 

de aproximativ 15 minute, apoi 

clăteşte-l cu apă rece.

Remedii împotriva 
arsurilor solare
Soarele este benefic stării de bine a organismului, dar o 
expunere îndelungată poate avea urmări neplăcute atât 
pe termen scurt, cât şi pe termen lung.

Dotat cu cele 100 de mili-

arde de neuroni, creierul 

deţine capacităţi uimito: 

ne permite să facem 

lucruri uimitoare cum ar 

fi  învăţarea mai multor 

limbi sau construirea 

lucrurilor care să trimită 

oamenii în spaţiul cosmic, 

potrivit CSID.

Cu toate acestea, în ciuda 

acestei capacităţi uimitoare, 

nu ne putem aminti unde ne 

punem cheile, uităm de ce am 

mers la magazinul alimentar 

şi nu reuşim să ne reamintim 

evenimentele din viaţă perso-

nală. Un articol publicat re-

cent în Pscyhological Scien-

ce, de Talya Sadeh şi colegii 

săi de la institutul Rotman Re-

search din Toronto, se adre-

sează unei dezbateri îndelun-

gate în lumea ştiinţei memo-

riei – uităm lucrurile din ca-

uza îmbătrânirii sau a inter-

ferenţelor?

Susţinătorii uitării ca ur-

mare a îmbătrânirii afi rmă 

faptul că amintirile noastre 

dispar încet, din cauza unei 

perioade de timp în care nu 

au fost accesate.

Adesea, în contrast cu îm-

bătrânirea putem vorbi şi des-

pre interferenţe. Se crede că 

„amintirile sunt făcute mai 

puţin accesibile din cauza in-

terferenţei cu informaţii simi-

lare obţinute înainte sau du-

pă formarea lor”, potrivit 

Talyei Sadeh şi colegilor ei.

Cercetătorii au găsit susţi-

nere pentru teoria lor de uita-

re prin efectuarea unui expe-

riment de memorare a cuvin-

telor cu 272 de studenţi de la 

Universitatea din Toronto. Par-

ticipanţii au fost repartizaţi în-

tâmplător în condiţii experi-

mentale care variau în funcţie 

de cât timp au aşteptat între 

învăţarea cuvintelor şi necesi-

tatea de a le aminti, precum 

şi măsura în care amintirea lor 

era interferată de lucrurile pe 

care le aveau de făcut între în-

văţare şi aducere aminte. Po-

trivit autorilor, ei au găsit spri-

jin pentru ideea că o memorie 

poate lua forma a două repre-

zentări diferite în creier – fa-

miliaritate sau amintire.

Deci, ce am învăţat? Moti-

vul uitării pare să depindă de 

modul în care memoria este 

stocată în creier. Lucrurile pe 

care le amintim sunt predis-

puse la interferenţe!

Cum funcţionează memoria 
şi de ce uităm unele lucruri
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Sfi nte Ilie ai promis pentru Bebe o zi mare!

Să ciocnim mereu pahare, şi-un trai lung, 
frumos de vis

LA MULŢI ANI!
Ioşcuţă

FELICITĂRI

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu destinaţie 
birou. Pentru informaţii și detalii 
vă rog sunaţi la tel. 0760-185659.

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 3 camere, 
decomandat, et. ¾, cart. Zorilor, 
str. Pasteur, mobilat, complet uti-
lat, bucătărie personalizată, C.T., 
izolat interior și exterior, termo-
pane triplu stratifi cate, 2 băi, bal-
con închis, internet. Informaţii și 
relaţii la tel. 0264-454273 sau 
0744-893000. (2.7)

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (4.15)

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu anexe, în satul 
Adalin, com. Dragu, jud. Sălaj. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0755-709180. (4.13)

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

¤ Vând casă cu anexe, în satul 
Adalin, com. Dragu, jud. Sălaj. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0755-709180. (13.13)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ 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. suplimenta-
re la tel. 0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţii, 
investiţie, nuci, aluni, etc., în 
com. Rădaia (la 12 km de 
Cluj-Napoca), în supr. de 4400 
mp, utilităţi apă, energie electri-
că, drum asfaltat, front 26 ml, 
preţ 7 euro/mp, negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0740-951320. (2.7)

¤ Sovata Băi, vând teren pentru 
vilă de 619 mp, cu utilităţi în 
apropiere, în centrul localităţii. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (2.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune, în jud. Cluj, Alba și Bistriţa. 
Aștept telefoane la nr. 
0740-876853. (4.7)

¤ Vând teren în satul Vechea Deu-
șu, com. Chinteni, la 18 km de 
Cluj, intravilan, întăbulat, pentru 
construcţie, acces la utilităţi, supra-
faţăade 3000 mp, preţ 16 euro/
mp. Contact telefon 0728-145263, 
0264-556174, 0745-605924 sau 
sipos_m@yahoo.com. (4.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (4.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3000 mp, intravilan, întăbulat, 
posibilitate de construcţii, acces la 
utilităţi, sat Vechea Deușu, com. 
Chinteni, la 18 km de Cluj, preţ 
16 euro/mp. Informaţii telefon 
0728-145263, 0264-556174 sau 
0745-605924. (4.7)

¤ 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. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. și relaţii su-

plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

¤ 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 teren extravilan în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, decomandat, în cart. 
Mărăști, zona cinema, zugrăvit, 
utilat, centrală termică, pe ter-
men lung, preţ 400 euro. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0758-051260. (4.7)

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

apartament 
cu 2 camere, pe termen 
lung, în cart. Mărăşti, 
până în zona podulul 

de pe str. Aurel Vlaicu, 
utilat mobilat.

Oferim max. 330 euro
Cerem şi oferim 

seriozitate.
Aşteptăm telefoane 

la 0743-572905.

¤ Dau în chirie apartament cu 3 
camere, dotat, mobilat, etaj 1, 
zonă liniștită, în cart. Mănăștur, 
unei tinere studente, la un preţ 
convenabil, de la 1 octombrie. 
Rog seriozitate. Informaţii sau de-
talii suplimentare la tel. 
0743-330440. (11.14)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

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

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet no-
tarial, caut loc de muncă în do-
meniul juridic ca și consilier juri-
dic, jurist. Ofer și cer seriozitate. 
Tel. 0758-324971.

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

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

SERVICII

¤ Clujean, îmi ofer serviciile, fac 
curat după zugrăvit, repar spa-
leţ, trag glet, vopsesc în ulei, 

zugrăvesc în lavabil, fac curat în 
pod, beci, curte. Ofer multă se-
rioziate și punctualitate. Aștept 
oferte serioase la tel. 
0752-362823. (4.7)

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere aș-
tept la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (4.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (4.7)

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

¤ Executăm la comandă, mobi-
lier personalizat, din pal mela-
minat, cu montaj la domiciliu. 
Sunaţi la tel. 0740-807646.

¤ Depanare TV la domiciliul 
clientului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web hosting, 
la pretul de 399 lei. Contact: 
0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (4.7)

¤ Vând motoscuter cu mici defec-
ţiuni. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (4.7)

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

ELECTRO

¤ Vând player GVG DVX 420, 
nou, la preţul de 50 RON; radio 
cu ceas Otany, preţ 30 RON; ra-
dio cu ceas Bluesky cu 30 RON. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0751-462551. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vâna aragaz în stare bună de 
funcţionare și diverse. Informaţii și 
relaţii la tel. 0264-454273 sau 
0744-893000. (2.7)

¤ Vând două seturi de vase inox 
”Zepter”, cu termostat pe capac, 
cu câte 16 piese/set, în ambalaje 
originale, preţ 900 RON/set, puţin 
negociabil. Informaţii la tel. 
0744-479172. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut producţie 
germană, marca ”Neckermann”, 
în stare perfectă de funcţionare, 
preţ 1900 RON, negociabil. Relaţii 
la tel. 0364-882575. (4.7)

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca Philips, nou, ambalaj origi-
nal. Pentru informaţii suplimentare 

sunaţi la tel. 0745-569336. (4.7)

¤ Vând mașină de scris mecanică 
în stare bunâ de funcţionare. 
Pentru informaţii suplimentare 
aștept să mă sunaţi la tel. 
0722-515094. (4.7)

¤ Vând cuptor cu microunde LG 
700 W, preţ 100 RON; hotă albă 
de 80 W; un motor Rohnson, la 
100 RON; fi ltru de cafea Moulin-
ex 640 W, la preţul de 60 RON; 
fi ltru de cafea Brown 650 W, cu 
50 lei și ventilator pe picior osci-
lant la preţul de 25 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0751-462551. (5.7)

¤ Vând aspirator EXCELINE. Pentru 
detalii sunaţi tel. 0751-462551. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

MEDICALE

¤ Vând aparat pentru termomasaj 
”Ceragem”. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-266069. (3.7)

¤ Vând 3 tărgi tratament masaj, 
una cu rotile, sterilizator instru-
mente, pupinel, aparat chirurgie 
mică (electric R-ZET). Informaţii 
suplimentare la tel. 
0757-551157. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând două măsuţe elegante 
pentru perteceri, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0740-323779. (3.7)

¤ Vând dulap cu o ușă, din che-
restea rășinoase, vopsit maro, 
preţ la aprecierea clientului. Su-
naţi la tel. 0740-323779. (3.7)

¤ Vând scăunel pentru plajă sau 
grădină, preţ la aprecierea cum-
părătorului. Aștept telefoane la 
0740-119939. (3.7)

¤ Vând scaune pentru terase, 
grădină, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0745-569336. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând adidași ”Victory”, nr. 46, 
negri, puţin folosite, preţ 50 RON și 
bicicletă pentru copii ”First Bike” ca-
tegoria Super Kid, cu gume, 16 x 
1,85, albă, preţ 100 RON, negocia-
bil. Informaţii la tel. 0751-452551. 
(2.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând două seturi de oale de inox 
”Zepter”, compuse de 20 buc/set și 
două seturi de cuţite ceramice, toa-
te în ambalaje originale. Preţ 250 
euro/set oale și 35 euro/set cuţite, 
negociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0744-479172. (3.7)

¤ Vând două corturi de două per-
soane, culoare albastru, sac de dor-
mit și saltea din piele 10 kg, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, din 
care unul de lână, lucrat manual, 
preţ negociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (3.7)

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

¤ Vând două perechi de role din 

piele nr. 36-38, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Dacă ai spaţiu, vând un lămâi 
de aprox. 1,5 m, preţ negociabil. 
Aștept telefoane la 0741-028813 
sau 0364-418678, după ora 16. 
(3.7)

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Mobilă de sufragerie stil pentru 
pretenţioși, de peste 200 de ani, 
în stare excepţională. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0264-592139. (2.7)

¤ Cumpăr cărţi, hărţi, atlase do-
cumente, globuri geografi ce 
vechi de înainte de 1945, în 
limba romănă, maghiară, latină 
sau orice altă limbă. Sunaţi la 
tel. 0745-700486. (3.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (3.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mași-
nă de scris neagră, aparat foto cu 
burduf, radio, tablouri, icoane). 
Aștept oferte la tel. 0740-876853. 
(3.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, un 
colţ a fost medaliat, preţ negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 100.000 lei, 50.000 lei, 
500.000 lei și 1.000.000 lei, vari-
anta de plastic, orice cantitate, in-
diferent de calitate. Aștept oferte 
serioase la tel. 0749-174082. 
(3.7)

¤ Pentru colecţionarii de artă, 
vând 12 bucăţi de piese de artiza-
nat din aramă, statuete, tave cu 
pahare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, genţi, chibrituri, scru-
miere, reclame, brichete, insigne, 
afi șe, etc., orice obiect pe care 
scrie Malboro. Cer și ofer seriozi-
tate. Tel. 0749-174082. (3.7)

MATRIMONIALE

¤ Tânăr clujean, 42 de ani, caut 
jumătatea inimii mele, o doamnă 
sau domnișoară pentru o relaţie 
de lungă durată, poate să aibă 
copil și să fi e de la ţară. Aștept te-
lefoane la 0759-101504. (3.7)

ANIMALE

¤ Cine a pierdut o cășelușă de 
companie de talie medie, afectu-
oasă, în cart. Plopilor, alb cu ne-
gru, să sune la tel. 0364-143848

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator 
pentru sediul social al societății 
The Brave Pub SRL 
(J12/491/2015, CUI 34134236), 
din Mun. Cluj-Napoca, str. Baba 
Novac nr. 19, parter, partea stân-
gă, jud. Cluj. Îl declarăm nul.

¤ Supertera SRL,  
J12/1725/2005 , CUI 17559628, 
pierdut CUI original și certifi cat 
constator. Se declară nul.

¤ Condiment Catering&Delivery 
SRL,  J12/2054/2016 , CUI RO 
36113191, pierdut certifi cat con-
stator. Se declară nul.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Akzente

16:00 Stiri

16:05 Akzente

17:00 Telejurnal

17:30 Lozul cel mare

18:00 M.A.I. aproape de tine

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:59 La pas prin Sinaia

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

22:30 Drum bun!

23:00 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 In puii mei

20:30 Poftiti pe la noi!

23:30 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Las fi erbinti

21:30 Coana Mare: Asa tata, 
asa fi u

23:45 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Cu lumea-n cap

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gateste 
mai bine

16:00 Rapirea fecioarelor

18:00 Focus

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Urmarit de trecut

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Cronica Carcotasilor

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Bahar: Viata furata

22:30 WOWbiz

LOOK TV

12:30 Sporturi extreme

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Prima Doamna

16:30 Povestile Romaniei

17:30 Big Boletus

18:30 Casa Poporului

20:00 LIGA MAGAZIN

21:00 Celebrity

22:00 Sporturi extreme

22:30 Faci pariu?

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și completat 
de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Știinţe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs în 
data de 11.08.2017 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca 
din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedeterminată de:

* administrator patrimoniu cu atribuţii tehnice în 
construcţii şi în achiziţii publice, 4 ore/zi – 1 post contractual 
vacant în cadrul Biroului Achiziţii Publice USAMV

Condiţii de participare:
- Vechime în muncă în domeniul studiilor minim 3 ani
- Studii superioare Absolvent al Facultăţii de Construcţii, 

sau Inginerie economică în construcţii
- Atestat de supraveghere lucrări (diriginte de santier)
Proba scrisă în data de 11.08.2017 ora 10,00 la sediul 

USAMV Cluj Napoca.
Interviu în data de 18.08.2017 ora 10,00 la sediul USAMV 

Cluj Napoca.
* secretară – 1 post contractual vacant, in cadrul Direcţiei 

Secretariate – USAMV Cluj-Napoca
Condiţii de participare:
- Vechime în muncă minim 5 ani,
- Absolvent de studii superioare ,
- Atestat de limbă străină de circulaţie internaţională,
-  Cunoștinţe de operare pe calculator,
- Cunoștinţe de secretariat.
Proba scrisă în data de 11.08.2017 ora 10,00 la sediul 

USAMV Cluj Napoca.
Interviu în data de 18.08.2017 ora 10,00 la sediul USAMV 

Cluj Napoca.
Data limită de depunere a dosarelor este 02.08.2017 

ora 10,30. Dosarele se depun la Biroul Personal camera 
24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 
Centrul Judeţean Cluj, cu sediul pe Bulevardul Muncii, nr. 
18, Cluj-Napoca, scoate la concurs o funcţie publică teritorială 
de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 
superior, de la Centrul Local Dej din cadrul APIA – Centrul 
Judeţean Cluj, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 45/2008:

Condiţii:
Consilier superior: studii universitare de licenţa absolvite 

cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă, de 
specialitate: Inginerești/ Economice/ Juridice/ Administraţie 
publică/ Socio-umane.

• Vechime: consilier superior – 9 ani vechime în 
specialitatea studiilor, necesare exercitarii functiei publice;

Concursul se va desfășura în data de 08.08.2017 – proba 
scrisă (ora 1000) la sediul Centrului Judeţean Cluj, B-dul 
Muncii, nr. 18, Cluj-Napoca.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului 
Judeţean Cluj, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului 
anunţ în Monitorul Ofi cial al României, partea a-III-a și în 
presă, respectiv până în data de 27.07.2017 orele 16.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 0264/456.454.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată de Legea 265/2006 cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007 SC IMOSTEEL 
SRL anunță începerea demersurilor în vederea obținerii 
autorizației de mediu pentru obiectivul „Producția de profi le 
obținute la rece“, din Mun. Cluj Napoca, Calea Baciului, 
nr. 1-3, jud. Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, în zilele de luni, 
marți, miercuri, joi între orele 9.00-14.00 și vineri între 
orele 9.00-12.00.

ANUNŢ DE MEDIU

ŞUŞMAN GABRIEL CALIN II anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea 
evaluării de impact asupra mediului și de a nu solicita 
parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare 
adecvată, în cadrul procedurii de evaluare de impact asupra 
mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul „Extindere 
şi fi nalizare pensiune agroturistica “ propus a fi  amplasată 
în comună Mărgău, satul Răchitele, nr.223F, jud. Cluj.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele 
de luni- joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 
9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet 
offi ce@apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. ONCOS PROD S.R.L., Cluj Napoca, str. Donath, 
nr. 76, judeţul Cluj, anunţă publicul asupra depunerii 
solicitării de emitere a Autorizaţiei integrate de mediu 
pentru activitatea de creștere a păsărilor în Ferma de păsări 
Gilău, din localitatea Gilău, situată în extravilanul localităţii, 
în incinta fostei SC AVICOLA SA Ferma nr. 7, judeţul Cluj.

Documentaţia de susţinere a solicitării de emitere a AIM 
poate fi  consultată la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99, Cluj-Napoca, tel. 0264-410722 și la sediul punctului 
de lucru: Ferma de păsări Gilău, localitatea Gilău, judeţul 
Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-410720, e-mail 
autorizare@apmcj.anpm.ro, până la data de 19 august 
2017 (30 zile de la data apariţiei anunţului).
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CFR, în căutare de 
încă două transferuri
Formaţia CFR Cluj pare să nu fi e 
mulţumită cu transferurile făcute, 
iar președintele clubului Iuliu 
Mureșan a mărturisit că vor mai 
aduce un mijlocaș și un atacant. 
”Poate vom mai aduce jucător la 
mijloc, poate încă un atacant. Să 
vedem. Un plus este și Vîtcă, care 
a apărat bine. De obicei nu vor-
besc individual despre jucători, 
dar mi-a plăcut foarte mult Cristi 
Manea. Este un fotbalist tânăr ca-
re a jucat foarte bine, cu tupeu, 
cu dezinvoltură. El a jucat cel mai 
bine, de la noi din echipă.” a de-
clarat Mureșan pentru Look TV. 
Întrebat despre Culio, Mureșan a 
susţinut: ”Culio are valoare, a ţi-
nut de multe mingi, a fost cel mai 
faultat și o să joace tot mai bine. 
Prin etapa a 3-a va fi  unul dintre 
cei mai buni jucători.” Echipa clu-
jeană o va întâlni, sâmbătă, în 
Gruia, pe campioana FC Viitorul.

Ilie Năstase revine 
în circuit în ciuda 
suspendării de la ITF
Ilie Năstase a revenit în circuit în 
ciuda suspendării dictate de 
Federaţia Internaţională de Tenis. 
Năstase a fost invitat de organiza-
torii turneului și a fost antrenorul 
lui Mats Wilander și al Mikael 
Pernfors la un meci demonstrativ. 
Organizatorii sunt de părere că nu 
au încălcat regulile ITF dat fi ind 
faptul că invitaţia către Ilie 
Năstase a fost făcută înainte de 
scandalul de la Fed Cup, iar ITF nu 
a oferit încă o decizie fi nală în 
acest sens. ”L-am invitat pe 
Năstate cu mult înaintea inciden-
telor din aprilie. A făcut atât de 
multe pentru acest sport și are o 
conexiune puternică cu tenisul din 
Suedia.” a declarat pentru www.
hd.se, directorul turneului de la 
Bastad, Christer Hult. 

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

La conferinţa de presă a 

fost prezentă şi jucătoarea 

Mihaela Ana-Senocico care 

a revenit la ”U”, dar şi noul 

antrenor Adrian Popovici.

”Sunt foarte fericit că am 

venit la Cluj. Eu un oraş fain 

care mi-a plăcut tot timpul, şi 

la fel de mult echipa de fete. 

Am auzit lucruri frumoase, îmi 

place că sunt un grup unit. Sper 

să rămână în continuare un 

grup aşa de frumos. Vreau să 

facem treabă bună pe toată pe-

rioadă a anului competiţional. 

Sunt foarte bucuros că alături 

de noi s-a întors şi Seno şi îi 

doresc să aibă un campionat 

foarte bun. Venirea mea la U-

niversitatea, este o provocare. 

Dar mie îmi place să muncesc, 

îmi place să lucrez şi cu jucă-

toare tinere. Sper să scot ce e 

mai bun din fi ecare jucătoare 

în parte. Eu cred că vom face 

un an bun, după primele două 

zile de când am avut contact 

cu fetele, mi-au plăcut foarte 

mult cum au reacţionat.” a de-

clarat Adrian Popovici.

„Vreau să închei 
cariera la U”

”Mă bucur că m-am întors 

acasă. Îmi doresc să îmi închei 

cariera aici, la această echipă la 

care am depus tot ce am avut 

mai bun. Am avut momente 

foarte frumoase împreună, şi mai 

puţin frumoase, dar peste aces-

tea trecem cu vederea. Pentru 

noul sezon îmi propun să fi u să-

nătoasă de la început ca să pot 

să ajut echipa. Într-adevăr avem 

un lot subţirel şi tânăr de la ca-

re eu consider că în acest mo-

ment nu putem avea mari pre-

tenţii. Eu îmi doresc de la ele să 

răspundă cât mai bine la antre-

namente şi să muncească cot la 

cot cu noi şi să mergem pe ace-

eaşi direcţie. Vreau să dovedim 

că suntem la fel de unite cum e-

ra Universitatea înainte. De ase-

menea, vreau ca ele să îşi schim-

be atitudinea, să muncească şi 

să se afi rme. Pentru că eu cred 

că dacă ele îşi schimbă atitudi-

nea, şi ne arătăm o altă faţă pe 

teren, atunci şi lumea va veni la 

sală. Pe această cale doresc să le 

spun celor care au fost aproape 

de această echipă să vină lângă 

noi, să ne susţină şi la bine şi la 

rău, pentru că avem mare nevo-

ie de ei. Bineînţeles, ne dorim ca 

situaţia fi nanciară să se îmbună-

tăţească. Sper să mai primim 

sprijin şi din alte părţi pentru că 

avem mare nevoie. Automat da-

că ai sprijin fi nanciar, cresc şi 

pretenţiile.” a spus Mihaela 

Ana-Senocico.

Întrebată de următorul se-

zon, Seno a declarat: ”Eu zic că 

o să fi e un sezon foarte greu 

anul acesta, multe echipe şi-au 

adus jucătoare, şi-au întărit lo-

tul. Noi, momentan, avem un 

lot mult prea tânăr, de asta fe-

tele trebuie să muncească du-

blu. Eu îmi doresc din sufl et să 

ne înţelegem cu toţi. Un grup 

unit face mult pe teren.”

Buget mic

Preşedintele secţiei, Codruţ 

Crişan a explicat situaţia actu-

ală a echipei: „Avem acum un 

lot aşa de subţire pentru că nu 

mai vrem să repetăm aceleaşi 

greşeli din trecut. Bugetul pe 

care îl avem va acoperi organi-

zarea de competiţii şi remune-

raţia fi ecărei sportive. Avem cel 

mai mic buget dintre echipele 

din Liga Naţională, dar ne dăm 

silinţa să atragem cât mai mul-

ţi sponsori. Sperăm să intrăm 

şi noi în programele de fi nan-

ţare la primărie şi de anul vii-

tor să fi m fi nanţaţi de Primă-

ria şi Consiliul Local. Ne dorim 

crearea unui grup foarte unit 

şi nu avem un obiectiv clar de-

fi nit pentru sezonul următor, 

dar evident că nu ne gândim 

la retrogradare.”

În perioada 23-30 iulie, Uni-

versitatea va pleca în cantona-

ment la Cheile Grădiştei. 

„U” Cluj a început pregătirile cu cel 
mai mic buget din Liga Naţională
Echipa de handbal feminin ”U” Cluj s-a reunit luni pentru a începe pregătirile pentru noul sezon.

Universitatea va disputa un turneu la Bistriţa, în 12 şi 13 august

CODRUȚ CRIȘAN | 
președintele secției

 „Avem cel mai mic 
buget dintre echipele 
din Liga Națională, 
dar ne dăm silința să 
atragem cât mai mulți 
sponsori. Sperăm să 
intrăm și noi în 
programele de 
fi nanțare la primărie 
și de anul viitor să fi m 
fi nanțați de Primăria 
și Consiliul Local. Ne 
dorim crearea unui 
grup foarte unit și nu 
avem un obiectiv clar 
defi nit pentru sezonul 
următor, dar evident 
că nu ne gândim la 
retrogradare.“

Începând de joi până dumi-

nică în pădurile din jurul 

Clujului se va desfăşura 

concursul de orientare în 

alergare Transylvania Open.

La această competiţie vor 

participa peste 350 de concu-

renţi din 21 de tari reprezentând 

62 de cluburi sportive.

Concursul este compus din 

3 etape prin pădure şi una 

prin oraş şi este organizat de 

CS TranSilva Cluj în colabo-

rare cu Federaţia Romana de 

Orientare, Direcţia Judeţea-

nă pentru Sport şi Tineret 

Cluj, respectiv Asociaţia Ju-

deţeană de Orientare Cluj şi 

CS Compass Cluj.

Terenurile pe care se des-

făşoară competiţia pot fi  pă-

duri de foioase, respectiv zo-

ne deschise sau semideschi-

se. Vizibilitatea variază în 

funcţie de zonă. De sistemul 

de cronometrare şi de verifi -

care se va ocupa Sport Ident.

Câştigătorii conform rezulta-

telor cumulate ale celor patru eta-

pe de concurs vor fi  premiaţi cu 

trofeul Transylvania Open. De a-

semenea, etapele 2 si 3 cumula-

te contează pentru Cupa Româ-

niei, iar etapa de sâmbătă este în 

acelaşi timp şi Cupa Compass.

La concurs participa spor-

tivi cu vârstă cuprinsă între 

10 ani, unde sunt înscrişi 11 

fete şi 11 băieţi, şi peste vâr-

sta de 80 ani, unde sunt în-

scrişi 6 sportivi. Lungimea tra-

seelor este cuprinsă între 

1100m (copii sub 10 ani) şi 

10km, iar difi cultatea lor este 

adaptată la vârsta şi gradul de 

pregătire al concurenţilor.

Ca în ediţia precedentă, şi 

acum sunt proiectate trasee 

„open” pentru începători. Cei 

interesaţi pot afl a detalii des-

pre locaţiile etapelor şi condi-

ţiile de participare, pe adrese-

le de web www.orienteering.

ro sau www.transilva.ro.

Transylvania Open şi Cupa României, 
la orientare în alergare

Joi 20 iulie 2017 ora 16 – start Transylvania Open et.1 (MD)

Vineri 21 iulie 2017 ora 11 – start Cupa României et.1 și 
Transylvania Open et.2 (LD)

Sâmbătă 22 iulie 2017 ora 10:30 – start Cupa României 
et.2 + Cupa Compass și Transylvania Open et.3 (MD)

Sâmbătă 22 iulie 2017 ora 13:30 – premiere Cupa 
Compass și Cupa României

Duminică 23 iulie 2017 ora 10 – start etapa de 10 de Camp. 
Național de Parc-Oraș și Transylvania Open et.4 (Sprint)

Duminică 23 iulie 2017 ora 12 – premiere Transylvania Open 

Program:
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