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Școala nu ar trebui să înceapă mai devreme de ora 08:30
Începerea cursurilor în învă-

ţământul secundar inferior şi su-
perior nu mai devreme de ora 
08:30 i-ar ajuta pe adolescenţi să 
fi e mai atenţi la ore, mai sănă-
toşi şi mai pregătiţi să acumule-
ze cunoştinţe, informează Reu-
ters citând o poziţie a unei echi-
pe de oameni de ştiinţă din Sta-
tele Unite având ca specializare 
medicina somnului.

„Academia Americană pentru 
Medicina Somnului (AASM) reco-
mandă ca adolescenţii cu vârste 

între 13 şi 18 ani să doarmă în 
mod regulat 8-10 ore pe noapte 
pentru a avea o stare optimă de 
sănătate”, susţine autorul princi-
pal al declaraţiei care însoţeşte no-
ua poziţie a AASM, dr. Nathaniel 
Watson, specialist în somnologie 
la Universitatea Seattle din Wa-
shington, potrivit Agerpres.

„Biologia şi ora de începere a 
cursurilor ar putea fi  răspunză-
toare pentru somnul insufi cient 
în cazul adolescenţilor. O schim-
bare naturală a sincronizării cea-

sului «circadian» intern, care se 
petrece la pubertate, are drept re-
zultat faptul că majoritatea ado-
lescenţilor manifestă o predispo-
ziţie biologică spre a se culca la 
ore târzii”, a explicat Watson pen-
tru sursa citată.

Studiile demonstrează că, în 
cazul adolescenţilor, somnul in-
sufi cient este asociat cu perfor-
manţele scăzute la şcoală, obezi-
tatea, disfuncţiile metabolice, bo-
lile de inimă, accentuarea simp-
tomelor depresive şi a tendinţe-

lor suicidale, predispoziţia către 
asumarea riscurilor şi pericolul 
de rănire în timpul practicării 
sporturilor, notează Watson şi 
coautorii lucrării publicată în „Jo-
urnal of Clinical Sleep Medicine”.

Elevii cu vârste mai înaintate 
prezintă un risc mai mare de a fi  
implicaţi în accidente rutiere da-
că nu dorm sufi cient, adaugă oa-
menii de ştiinţă care precizează că 
circa 35% dintre decesele surve-
nite în rândul adolescenţilor se pe-
trec în urma accidentelor rutiere.

Repere culturale armeneşti
Vineri, ora 10.00

Muzeul de Artă

Intrare gratuită la Grădina 
Botanică cu o carte

Duminică, ora 08.00-20.00
Grădina Botanică „Alexandru Borza“

Buda candidează singur 
(ca de fiecare dată) şi… câştigă

Radu Mihăileanu lansează 
,,Povestea iubirii’’ la TIFF 2017

Liberalii clujeni îşi aleg duminică noua conducere. 
Nu se anunță nicio surpriză. Pagina 5

Filmul lui Radu Mihăileanu va putea fi văzut pe ecranul uriaș 
din Piața Unirii în 5 iunie. Pagina 7
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Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

A nins ca în poveşti la Cluj

Ninsorile căzute în cursul 
zilei de joi şi temperaturile 
scăzute au îngreunat 
circulaţia pe mai multe 
artere rutiere din judeţul 
Cluj, iar mai multe curse 
aeriene au înregistrat 
întârzieri. Pagina 3
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Rute noi şi mai multe zboruri de pe Aeroportul Internaţional Cluj
Începând din luna iulie, compania aeriană LOT va creşte numărul de zboruri dintre Cluj-Napoca şi Varşovia. Pagina 6

Ninsoare 
în aprilie: 
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a surprins 
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

21 aprilie

1816: S-a născut scriitoarea 
britanică Charlotte Bronte. 
(m.31 mart.1855)

1864: S-a născut economistul 
și sociologul german Max 
Weber. (m. 14 iun. 1920)

1926: S-a născut regina 
Elisabeta a II-a a Regatului 
Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord.

22 aprilie

1850: S-a născut poeta și pro-
zatoarea Veronica Micle (m. 3 
august 1889)

1870: S-a născut Vladimir Ilici 
Lenin, fost conducător al 
Partidului Bolșevic și apoi al 
P.C.U.S., primul președinte al 

guvernului sovietic (1917-
1924). (m. 21 ian. 1924)

1986: A murit Mircea 
Eliade, istoric al religiilor, fi-
losof, prozator și eseist, per-
sonalitate marcantă a cultu-
rii mondiale, membru post-
mortem al Academiei 
Române ( 3 iul. 1990) (n. 9 
mart. 1907).

23 aprilie

1616: A murit scriitorul englez 
William Shakespeare. (n. 23 apr. 
1564)

1887: Sfi nţirea Catedralei mi-
tropolitane de la Iași care a 
fost un eveniment naţional, 
la ceremonie luând parte și 
regele Carol I (1866-1914).
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Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

Palatele Clujului
20 martie– 23 aprilie 2017
Turnul Croitorilor
Expozitie de fotografi e: Palatele 
Clujului
Palatele care înfrumuseţează 
zona centrală a oraşului, fie 
ele administrative sau care au 
aparţinut unor familii nobilia-
re, într-o panoplie a stilurilor 
arhitecturale şi a bunului gust 
care încântă prin eleganţă şi 
monumentalitate.

Expoziţia Visibilitas
13 – 30 aprilie 2017
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Muzeul de Artă Cluj-Napoca vă 
invită să luaţi parte la expoziţia 
de artă plastică VISIBILITAS, eve-
niment organizat de Asociaţia de 
Artă „Caffart“ din Budapesta.
La vernisaj vor lua cuvântul: 
Excelenţa sa, Mile Lajos, consul 
general al Ungariei la 
Cluj-Napoca; prof. univ. dr. 
Lucian Nastasă-Kovács, mana-
gerul Muzeului de Artă 
Cluj-Napoca şi curatorul expozi-
ţiei, pictorul Süto Róbert.
Asociaţia de Artă Caffart a fost 
înfi inţată în 2009 de către doi-
sprezece membrii fondatori, 
dintre care zece artişti profesio-
nişti din Ungaria şi din 
Transilvania. Scopul acestora 
este popularizarea artei plasti-
ce contemporane, realizarea şi 
lărgirea posibilităţilor de expu-
nere şi de creaţie pentru artişti 
şi, nu în ultimul rând, manage-

mentul talentelor. Asociaţia 
reprezintă artişti plastici con-
temporani care doresc să con-
tribuie în mod activ la binele 
societăţii şi al artei.

Expoziţia „6 + 1”
19 aprilie – 4 mai 2017
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Curatoriată de Dr. Dan 
Breaz, expoziţia Grupului ce-
lor 6 + 1 îşi propune să rea-
ducă în faţa publicului 
Grupul celor 6, care a avut o 
contribuţie semnificativă la 
revirimentul picturii din 
România la sfârşitului anilor 
’90. Andrei Câmpan, Kudor 
Duka István, Aurelian 
Marius Piroşcă, Mihai Pop, 
Leonard Vartic şi Pattantyús 
– Ábrahám Zoltán fac parte 
dintr-un grup artistic care, 
printr-o artă preponderent 
figurativă, căuta să reafirme 
capacitatea genului pictural 
de a-şi păstra relevanţa 
într-o perioadă în care efor-
turile de sincronizare cu fe-
nomenul artistic contempo-
ran tindeau să plaseze pictu-
ra într-un plan secund. 
Recuperarea accelerată a le-
găturii artei autohtone cu 
performance-ul, instalaţia, 
fotografia şi arta video pă-
rea să însemne pentru mulţi 
şi o reactualizare a mitului 
morţii artei sub ipostaza mi-
tului morţii picturii.

Campionatele Europene 
de Gimnastică Artistică
19– 23 aprilie 2017
Sala Polivalentă Cluj-Napoca

Vineri

Repere culturale armeneşti. 
Istorie şi memorie în secolul 
XX
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Ora 10:00
Repere culturale armeneşti. 
Istorie şi memorie în secolul XX, 
este un eveniment dedicat pro-
movării artei, culturii, memoriei 
şi identităţii comunităţii armene 
din România. Este organizat în 
colaborare cu Uniunea Armenilor 
din România, Institutul de 
Armenologie al Universităţii 
Babeş-Bolyai. Cu această ocazie, 
de la ora 13, va avea loc şi verni-
sajul expoziţiei artistului contem-
poran Ovidiu Panighianţ.

Sâmbătă

Fast & Furious 8
Cinema Florin Piersic
Ora 17:00; 20:00
După Fast & Furious 7, unul din 
fi lmele care au ajuns cel mai ra-
pid la 1 miliard de dolari încasări 
internaţionale, şi cel de-al şaselea 
titlu cu cele mai mari încasări din 
istorie, vine cel mai nou capitol 
din cea mai populară şi mai în-
drăgită serie din toate timpurile: 
FURIOS ŞI IUTE 8.
Acum, Dom şi Lett sunt în luna 
de miere, Brian şi Mia s-au re-
tras din acţiune, iar restul echi-
pei a fost exonerată de orice vi-
nă. Cu toţii par să ducă o viaţă 
cât de cât normală. Dar, când o 
femeie misterioasă (Charlize 
Theron), îl seduce pe Dom să 
intre în lumea interlopă, acesta 
pare că nu mai are scăpare, şi, 

când acesta ajunge să-i trăde-
ze pe cei care îi erau cei mai 
apropiaţi, cu toţii vor fi supuşi 
unor încercări cum nu şi-au 
imaginat vreodată.. În 
FURIOS ȘI IUTE 8, lui Vin 
Diesel i se alătură o 
distribuție stelară, formată 
din Dwayne Johnson, Jason 
Statham, Michelle Rodriguez, 
Tyrese Gibson, Chris 
„Ludacris“ Bridges, Nathalie 
Emmanuel, Elsa Pataky și Kurt 
Russell. Alături de nou-venita 
Charlize Theron îi vom regăsi 
pe Scott Eastwood și pe multi-
premiata cu Oscar, Helen 
Mirren. Filmul e regizat de F. 
Gary Gray (Straight Outta 
Compton), și produs de Neal 
H. Moritz, Michael Fottrell și 
Vin Diesel.

Duminică
Intrare gratuită la Grădina 
Botanică dacă ai o carte 
la tine
Grădina Botanică „Alexandru 
Borza” 
Ora 08:00-20:00
Pentru al patrulea an consecutiv 
sărbătorim Ziua Internaţională 
a Cărţii prin lectură la Grădina 
Botanică „Alexandru Borza“ 
Cluj-Napoca. Ai o carte la tine şi 
intri gratuit 
Scopul acestui eveniment este 
să îi încurajeze pe oameni să ci-
tească în spaţii publice şi astfel 
să devină ambasadori ai lectu-
rii.
„Natura şi cărţile aparţin ochilor 
care le văd în profunzimea lor“ 
– Ralph Waldo Emerson“

VViineri Sâ

PUBLICITATE
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Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Ninsorile căzute în cur-

sul zilei de joi şi tempe-

raturile scăzute au 

îngreunat circulaţia pe 

mai multe artere rutiere 

din judeţul Cluj, iar mai 

multe curse aeriene au 

înregistrat întârzieri. 

Mai mulţi clujeni şi-au 

găsit maşinile avariate 

după ce mai multe cren-

gi s-au prăbuşit peste 

ele sub greutatea zăpe-

zii. În loc să intervină 

pentru limitarea pagube-

lor, Primăria dă vina pe 

asociaţiile de proprietari 

care nu au luat zăpada 

de pe copaci.

„Primăria face apel aso-

ciaţiilor de proprietari să ia 

măsuri în vederea degajării 

de zăpadă a arborilor, ar-

buştilor şi gardului viu, afe-

rente zonelor pe care le au 

în întreţinere. Aceste măsuri 

sunt necesare pentru evita-

rea ruperii crengilor, având 

în vedere faptul că aceştia 

sunt în plină vegetaţie, iar 

precipitaţiile abundente că-

zute duc la ruperea şi de-

gradarea acestora, iar în u-

nele cazuri pot crea acci-

dente”, a transms joi Primă-

ria Cluj.

Copaci doborâţi, 
drumuri închise

Cinci echipaje de pompi-

eri au intervenit în peste 20 

de situaţii de urgenţă, pe-

trecute în cursul nopţii de 

miercuri spre joi şi a dimi-

neţii de joi, în mai multe lo-

caţii din judeţul Cluj, pen-

tru eliberarea drumurilor 

sau autoturismelor suprin-

se de copaci sau crengi că-

zute, ca urmare fenomene-

lor meteo recente.

„Fenomenele meteorolo-

gice au fost semnalate prin-

tr-o avertizare de cod gal-

ben şi au fost înregistrate 

într-un timp relativ scurt, 

iar solicitările cetăţenilor au 

sosit prin intermediul ape-

lurilor la centrul de apel u-

nic de urgenţă 112, în vede-

rea eliberării părţii carosa-

bile sau autoturismelor”, 

transmite ISU Cluj.

Cele mai multe solicitări 

au venit din municipiul 

Cluj-Napoca, unde mai mul-

te străzi au fost blocate din 

cauza copacilor sau a fire-

lor căzute pe partea carosa-

bilă, dar şi din localităţile 

Gilău, Poeni, Lungeşti, Să-

licea şi Gărbău.

„De asemenea, au fost 

desfăşurate acţiuni pentru 

sprijinirea echipelor de in-

tervenţie ale furnizorilor de 

energie electrică pentru ges-

tionarea situaţiilor în care 

au fost semnalate fire căzu-

te, posibil de la reţeaua de 

furnizare a energiei electri-

ce. În unul dintre aceste ca-

zuri, pompierii, cu ajutorul 

unei barci de salvare, au ve-

nit în sprijinul unei echipe 

de electricieni, pentru tra-

versarea Râului Arieş de că-

tre electricieni, în vederea 

refacerii reţelei de distribu-

ţie a energiei electrice”, au 

mai spus reprezententanţii 

ISU Cluj.

Circulaţia a fost îngreu-

nată şi pe autostrada A3 Tur-

da – Gilău, din cauza zăpe-

zii, care măsura joi, pe alo-

curi, un centimetru, iar au-

totrenurile au înaintat în co-

loană. Aici s-a acţionat cu 

utilaje de deszăpezire şi de 

împrăştiere a materialului 

antiderapant.

Din birou, preşedintele 
CJ Cluj, Alin Tişe, nu a văzut 
drumurile închise

Circulaţia rutieră pe DN 

1 (E60), între localităţile Ciu-

cea şi Poieni din judeţul Cluj, 

şi pe DN 1J, între Gârbău şi 

Căpuşu Mare, a fost oprită 

joi, la ora 09.00, în urma 

prăbuşirii unor copaci pe 

carosabil din cauza vântu-

lui puternic, potrivit unei 

informări a Centrului Info-

trafic din Inspectoratul Ge-

neral al Poliţie Române.

De cealaltă parte, Consi-

liului Judeţean Cluj a trimis 

un comunicat de presă în 

care spunea că în cursul di-

mineţii zilei de joi „la jude-

ţului Cluj nu se înregistrea-

ză drumuri judeţene închi-

se sau blocate”.

Autorităţile nu învaţă nimic. Ca de fiecare 
dată, ninsoarea aduce haos pe drumuri.
Când nimeni nu se aştepta, o ninsoare a lovit judeţul Cluj, iar autorităţile au fost depăşite (a câta oară?!) de situaţie.

Pompierii s-au chinuit ore în șir să dea la o parte copacii căzuți pe carosabil

Deși în cursul zilei de joi s-a circulat bară la bară și s-au creat 
ambuteiaje, primarul Clujului, Emil Boc, din fotoliul cald al 
unui post de radio, declara că nu au fost probleme în trafi c.

„Știam că va fi  un cod galben, cu grindină, cu lapoviţă și 
ninsoare. Am dispus fi rmelor să acţioneze pe străzile în 
pantă. S-a intervenit pe aceste străzi ca să se poată derula 
circulaţia în condiţii de iarnă, nu au fost incidente în trafi c. 
În zonele de deal, cum a fost Zorilor, Dâmbu Rotund sau 
Gruia zăpada avea centimetri buni de grosime. Transportul 
în comun a funcţionat normal, dar greu, fără probleme ma-
jore pentru că nu a fost îngheţ. Temperaturile nu au cobo-
rât sub zero grade. Problema cea mai mare este legată de 
arborii care au fost rupţi și au fost afectaţi peste 50 de ar-
bori în diverse locaţii, căzuţi și crengi rupte, uneori pe ma-
șini pentru că această zăpadă a cântărit destul de mult. Vă 
dau un exemplu: Rășinarilor, Aurel Suciu, Băiţa, Creangă, 
Detunata, Mehedinţi, Parcul Simion Bărnuţiu, Titulescu, 
Pasteor”, a spus Boc.

Nici Boc nu a văzut probleme în trafic

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale de 
Meteorologie (ANM) au emis, marţi, două 
avertizări de precipitaţii abundente și răcire 
accentuată a vremii, ca urmare a unui ciclon 
trans-balcanic care va traversa România în ur-
mătoarele zile.

„Până vineri, la ora 10:00, a fost emis un cod 
galben de precipitaţii abundente, ninsori și in-
tensifi cări ale vântului. Cantităţile de apă vor 
depăși 20-25 litri pe metrul pătrat, iar izolat 

vor fi  chiar și 40 de litri pe metrul pătrat. 
Vântul se va intensifi ca în cea mai mare parte 
a ţării și local, îndeosebi în regiunile sudice și 
centrale, viteza la rafală va depăși 50-55 
km/h”, a declarat Mihai Huștiu, meteorolog 
de servicu al ANM.

De miercuri dimineaţă, de la ora 09:00, până 
vineri la ora 06:00, ANM a instituit alertă cod 
portocaliu de ninsori abundente și local visco-
lite în zona montană. 

Codurile portocaliu şi galben, în vigoare până vineri după-amiaza

Șapte curse aeriene interne și internaţionale 
operate, joi, pe Aeroportul Internaţional 
„Avram Iancu” Cluj, au avut întârzieri din ca-
uza gheţii depuse pe aeronave.

Directorul operaţional al Aeroportului 
Internaţional „Avram Iancu” Cluj, Iuliu Pop, a 
declarat, joi, că prognoza meteo arată o vre-
me de iarnă în cursul zilei de joi și în noaptea 
de joi spre vineri.

„Am avut șapte zboruri care prezintă întârzi-
eri, din cauza procedurii de degivrare, de în-
depărtare a gheţii depuse pe avioane. 
Aeronavele au stau la rând pentru degivrare. 
La sosiri sunt întârziate cursele care trebuiau 
să aterizeze de la București, la ora 9,10, re-
spectiv Malmo, la 10,15, iar la plecări prezin-
tă întârzieri cursele care trebuiau să plece 
spre Luton, la ora 6, Bologna, la 6,50, 

București, la ora 7, Bari, la 7,30 și Luton la 
ora 8. Prognoza meteo arată menţinerea 
condiţiilor de iarnă în cursul zilei de joi și în 
noaptea de joi spre vineri”, a spus Pop.

Traficul aerian, dat peste cap 
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Persoanele care n-au 

ajuns încă la vârsta de 

pensionare vor putea 

să-şi plătească retroactiv 

contribuţia de asigurări 

sociale pentru perioade-

le de timp în care nu au 

avut calitatea de asigu-

rat în sistemul public de 

pensii sau într-un sistem 

de asigurări sociale 

neintegrat acestuia, 

până la 31 decembrie 

2017.

Guvernul a prelungit prin-

tr-o Ordonanţă de urgenţă, 

adoptată în şedinţa de joi, 

termenul până la care se 

poate plăti această contri-

buţie, respectiv de la 27 apri-

lie 2017 până la sfârşitul a-

cestui an.

Plata contribuţiei de asi-

gurări sociale se va efectua 

într-o singură tranşă sau eşa-

lonat, până la data menţio-

nată, pentru o perioadă de 

maxim 5 ani retroactiv, cal-

culaţi de la data încheierii 

contractului de asigurare.

„Măsura a fost luată pen-

tru a permite cât mai mul-

tor persoane să realizeze 

stagii de cotizare în baza 

Legii nr. 186/2016, având în 

vedere numeroasele solici-

tări din partea unor cetăţeni 

români din ţară şi străină-

tate.

Scopul acestei măsuri es-

te evitarea de la excluderea 

socială a unor categorii de 

persoane care nu ar putea 

accede la pensia pentru li-

mită de vârstă din cadrul 

sistemului public de pen-

sii”, spun reprezentanţii Gu-

vernului.

Potrivit evidenţelor Ca-

sei Naţionale de Pensii Pu-

blice, până la data de 

10.04.2017, un număr de 

aprox. 13.300 de persoane 

au încheiat contracte de asi-

gurări sociale pentru care 

s-au achitat aproximativ 79 

milioane lei.

Persoanele interesate au 

avut, iniţial, termen de 6 

luni de la intrarea în vigoa-

re a legii, respectiv până la 

27 aprilie, în care să înche-

ie un contract de asigurare 

socială.

În ceea ce priveşte con-

diţiile şi procedura încheie-

rii contractelor de asigura-

re, acestea rămân nemodi-

ficate.

Termenul până la care pot fi plătite 
retroactiv contribuţiile de asigurări 
sociale, prelungit de Guvern

Guvernul modifi că unele 

condiţii de acordare a bur-

selor de merit olimpic 

internaţional pentru elevii 

premiaţi la olimpiadele 

şcolare internaţionale, ast-

fel încât de aceste burse să 

benefi cieze şi elevii care 

obţin menţiuni la olimpia-

dele şcolare internaţiona-

le, indiferent de disciplina 

de învăţământ.

Guvernul a aprobat, în şe-

dinţa de joi, un proiect de le-

ge de modifi care şi completa-

re a Legii 235/2010 care pre-

vede acordarea burselor de 

merit olimpic internaţional 

elevilor care obţineau premi-

ile I, II şi III la olimpiadele 

şcolare internaţionale, potri-

vin Mediafax.

Cuantumul lunar

Cuantumul lunar al bursei 

de merit acordate pentru ob-

ţinerea unei menţiuni la olim-

piadele şcolare internaţionale 

a fost stabilit la un nivel echi-

valent cu 25% din salariul de 

bază minim brut pe ţară ga-

rantat în plată la data acordă-

rii bursei, se arată într-un co-

municat al guvernului.

De asemenea, cuantumul 

lunar al burselor de merit olim-

pic international pentru ele-

vii care obţin premiile I, II şi 

II la olimpiadele şcolare inter-

naţionale va fi  raportat la sa-

lariul de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată la data 

acordării bursei, după cum 

urmează:

• Elevii care obţin locul I 

la o olimpiadă şcolară inter-

naţională vor primi o bursă 

de merit olimpic internaţional 

în cuantum lunar echivalent 

cu salariul de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată la da-

ta acordării bursei.

• Pentru elevii care obţin 

locul al II-lea, cuantumul lu-

nar al bursei de merit olimpic 

internaţional reprezintă echi-

valentul a 75% din salariul 

de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată la data acor-

dării bursei.

• Pentru locul al III-lea, 

cuantumul lunar al bursei 

de merit olimpic internaţi-

onal reprezintă echivalentul 

a 50% din salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat 

în plată la data acordării 

bursei.

Raportat la salariul 
minim

Anterior, cuantumul bur-

selor de merit olimpic inter-

naţional era raportat la sala-

riul minim garantat pe econo-

mie la data acordării bursei.

Iniţiativa Guvernului are 

drept scop susţinerea învăţă-

mântului de înaltă performan-

ţă şi se înscrie pe linia pro-

gramelor dezvoltate de Minis-

terul Educaţiei Naţionale pen-

tru susţinerea excelenţei şco-

lare în învăţământul preuni-

versitar.

Cum se va calcula bursa 
de merit pentru olimpici
Guvernul a decis ca nu numai elevii care câștigă un premiu 
la olimpiadele şcolare internaţionale să primească burse de merit.

De burse vor benefi cia și elevii care obțin mențiuni la olimpiadele internaționale

În cazul unei gospodării 

formată dintr-o singură 

persoană care câştigă 

acum un salariu mediu 

net pe economie de 2.354 

de lei, aceasta ar trebui să 

plătească, începând din 

2019, o diferenţă de impo-

zit de aproape 700 de lei, 

în condiţiile în care anga-

jatorul nu îi va mai reţine 

impozitul pe salariu, ca 

până acum.

Suma poate fi  însă dimi-

nuată după aplicarea unor de-

duceri, se precizează în pro-

iectului Ministerului Finanţe-

lor, care schimbă regulile de 

impozitare în România

Care sunt noutățile

Astfel, impozitul pe veni-

tul global se va calcula pe gos-

podărie, iar toţi românii care 

obţin venituri pot face o se-

rie de deduceri, în premieră 

acestea incluzând cheltuieli-

le cu educaţia copiilor.

O altă noutate este că, în 

cazul veniturilor in salariu, 

angajatorul va avea obligaţia 

de a reţine doar contribuţiilor 

sociale, nu şi valoarea impo-

zitului aferent sumei brute, ca 

până acum. Aceasta revine în 

sarcina angajatului, potrivit 

Mediafax.

Stabilirea venitului net 

anual global impozabil se va 

face pe gospodărie. Venitul 

anual global se determină re-

prezintă suma veniturilor/

câştigurilor nete/brute, după 

caz, obţinute de către fi eca-

re membru al gospodăriei din 

România.

Ulterior se determină plafo-

nul neimpozabil aferent fi ecă-

rei gospodării. Acesta se stabi-

leşte prin înmulţirea punctaju-

lui acordat gospodăriei cu 1.000 

de lei şi 12 luni, calcul în care 

punctajul este egal cu numărul 

membrilor gospodăriei plus 1.

Cum se va calcula

Mai exact, în cazul unei 

gospodării formate dintr-o sin-

gură persoană, plafonul ne-

impozabil va fi  de 24.000 de 

lei anual, în cazul unei gos-

podării formate din două per-

soane acesta va fi  de 36.000 

de lei, iar din trei persoane, 

cum e cazul unei familii cu 

un copil, de 48.000 de lei.

În cazul în care venitul anu-

al depăşeşte această valoare 

se va aplica pe diferenţă un 

impozit de 10%. Este vorba 

de impozitul pe venitul glo-

bal ajustat care se calculează 

ca diferenţă între venitul anu-

al global şi plafonul neimpo-

zabil.

Dacă venitul anual global 

ajustat este pozitiv, venitul 

net anual global impozabil se 

determină prin acordarea din 

venitul anual global ajustat 

pe gospodărie a există mai 

multe deduceri.

Ce impozit global 
ar putea plăti de anul 
viitor un angajat
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Liberalii clujeni organi-

zează duminică alegeri 

interne pentru şefia 

organizaţiei judeţene. 

Ca şi la alegerile pentru 

filiala municipală, în 

cursa pentru cea mai 

înaltă funcţie s-a înscris 

un singur candidat: 

Daniel Buda. 

Europarlamentarul clu-

jean candidează singur, 

exact ca în 2010 şi în 

2013.

De asemenea, la alegeri-

le de duminică pentru func-

ţiile de prim-vicepreşedinţi 

s-au înscris senatorul Ma-

rius Nicoară şi Mircea Mo-

roşan. Nici aici nu vor fi sur-

prize, pentru că există doar 

două posturi de prim-vice-

preşedinţi.

Horia Şulea, 
un pas în spate

Deşi iniţial Horia Şulea 

a anunţat că ar putea intra 

în cursa pentru şefia orga-

nizaţiei judeţene, acesta şi-a 

depus candidatura doar pen-

tru o funcţie de vicepreşe-

dinte din cele opt.

Şulea a decis să facă un 

pas în spate „pentru bine-

le partidului”. „Am decis să 

nu mai candidez pentru 

funcţia de preşedinte, mi-am 

depus candidatura pentru 

o funcţie de vicepreşedinte 

al PNL Cluj. Pentru binele 

partidului şi pentru tot ce-

ea ce înseamnă liberalism 

clujean am luat această ho-

tărâre.”, a spus Horia Şu-

lea.

„Urecheat” de Şulea

Primul care şi-a anunţat 

public intenţia de a candi-

da pentru şefia PNL Cluj a 

fost primarul comunei Flo-

reşti, Horia Şulea, care în 

urmă cu câteva luni a avut 

un discurs critic la adresa 

actualului lider al PNL Cluj, 

Daniel Buda. El spunea 

atunci că PNL se află în pra-

gul unei disoluţii.

Prin asumarea candida-

turii la şefia PNL Cluj, prac-

tic Horia Şulea îşi dorea să 

devină şeful politic al actu-

alilor lideri: Emil Boc, Alin 

Tişe, Marius Nicoară şi Da-

niel Buda.

„Suntem în pragul diso-

luţiei, cel puţin astăzi, în 

condiţiile în care se află 

PNL, organizaţia judeţea-

nă Cluj. Această organiza-

ţie nu mai poate fi condu-

să de acei membri de par-

tid, reprezentativi de altfel, 

care ocupa funcţii la Bucu-

reşti, la Bruxelles sau în al-

tă parte. Problemele sunt 

atât de grave şi atâta de 

stringente încât nu ne pu-

tem permite ca acum, în 

pragul dezintegrării, să mai 

facem experienţe de genul 

(ne întâlnim şi conducem 

partidul – n.red.) «la sfâr-

şit de săptămână». În opi-

nia mea, preşedintele, vi-

cepreşedinţii şi secretarul 

general trebuie să fie oa-

meni din teritoriu. Să ştie 

tot timpul şi să fie infor-

maţi de ceea ce se întâm-

plă şi să fie în măsură să 

ia deciziile care se impun 

pe loc şi la timp. Unii oa-

meni, fiind mâhniţi de si-

tuaţie, tind să se lase, să 

facă un pas înapoi. Dacă 

voi avea şansa să ajung pre-

şedinte al PNL Cluj, primul 

lucru pe care am să îl fac 

am să încerc să aduc libe-

ralii, cu state vechi, înapoi. 

Scopul meu este de a reîn-

chega tot ceea ce înseam-

nă mişcare liberală în ju-

deţul Cluj. Predecesorii mei 

au făcut o greşeală. Nu au 

atras tineretul de partea lor, 

nu au atras tineretul în func-

ţiile de răspundere astfel 

încât să creeze perspectiva 

şi viitorul zilei de mâine. 

Dacă ne uităm pe grupe de 

vârstă, există un vid în rân-

dul membrilor cu vârste cu-

prinse între 30 şi 50 de ani”, 

spunea Horia Şulea.

Buda candidează singur 
(ca de fiecare dată) 
şi… câştigă. Surprinzător!
PNL Cluj îşi alege duminică preşedintele, prim-vicepreşedinţii şi vicepreşedinţii.

Daniel Buda nu are contracandidat la alegerile care vor avea loc duminică

Astfel, duminică, Daniel Buda va candida din nou și va câș-
tiga un al patrulea mandat la șefia, de data aceasta a nou-
lui mare PNL. Europarlamentarul nu a avut contracandidat 
nici la alegerile interne din 2010, nici la cele din 2013. 
Mai mult, în 2010, și lista vicepreședinţilor a fost „bătută 
în cuie” înaintea alegerilor.

Mai exact, rezultatul alegerilor de atunci era cunoscut cu o 
zi în urmă. Dovada, o listă trimisă către mai multi membri 

ai partidului, cu mai bine de 12 ore înainte de alegeri, și 
pe care apăreau numele celor ce au obţinut posturi în con-
ducerea filialei. „Lista lui Buda” a fost trimisă de pe adresa 
de e-mail a unui membru al PDL Cluj, Ovidiu Vișan, subiec-
tul mesajului fiind „Lista aprobată de domnul președinte 
Daniel Buda”. Pe listă se regăseau, cu o singură excepţie, 
numele tuturor persoanelor care au obţinut a doua zi un 
mandat în conducerea filialei judetene a PDL. 

Lista lui Buda... Cum să ştii de vineri aleşii de sâmbătă?

Dragnea: „Toader întârzie nepermis 
cu legile Justiţiei”
Liderul PSD Liviu Dragnea i-a reproșat, joi, ministrului Justiţiei, Tudorel 
Toader, faptul că întârzie „nepermis” de mult cu pachetul de legi ale 
Justiţiei, el arătând că acesta nu va putea benefi cia de susţinere la ne-
sfârșit, mai ales în lipsa coerenţei acţiunii sale și a respectării unor ter-
mene. Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat, joi, că este necesară 
„o evaluare de la primul până la ultimul articol” a legilor care privesc 
modul de funcţionare a Justiţiei., scrie Mediafax. „Sunt trei legi privind 
modul de funcţionare a justiţiei. Dacă vrem să facem o treabă riguroasă 
și să facem o evaluare complete a celor trei legi, atunci trebuie să facem 
o evaluare de la primuil până la ultimul articol. Consultăm CSM, punem 
în transparenţă decizională și îl transmitem la Parlament ca proiect de 
lege. Dincolo de acest pachet, vom face o evaluare a celor patru Coduri, 
care au fost afectate prin angajarea guvernului și care și-au arătat ne-
concordanţele cu legea fundamental și cu legile europene”, a declarat, 
la Palatul Victoria, ministrul Justiţiei. În plus, ministrul a menţionat că va 

face „o evaluare a întregii legislaţii”, care va fi  pusă în acord cu exigen-
ţele Curţii Constituţionale și a amintit că există „soluţii complementare” 
pentru problema penitenciarelor. Toader a mai spus că rămâne preocu-
pat de bunul mers al justiţiei din România.

PMP modifică propriile amendamente 
depuse la Legea graţierii
Președintele Comisiei Juridice din Senat, Șerban Nicolae, a declarat că 
grupul parlamentar al PMP va modifi ca amendamentele aduse Legii 
graţierii. Propunerea ca pedepse de până la zece ani să fi e graţiate este 
considerată „excesivă” de șeful comisiei. „Grupul PMP vrea să facă și o 
serie de modifi cări la propriile amendamente. Vor fi  multiplicate și dis-
tribuite. Nu le critic înainte și vreau să le analizez pe toate cu maxim 
discernământ. (...) Singura intoleranţă pe care o manifest este faţă de 
intoleranţa altora”, a declarat președintele comisiei juridice a Senatului 
Șerban Nicolae, potrivit Mediafax. Potrivit amendamentelor transmise 
în faza iniţială, ar urma să se graţieze în întregime pedepsele de până 
la 10 ani, inclusiv aplicate de instanţa de judecată.

Tăriceanu amână depunerea candidaturii 
pentru şefia partidului
Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că nu 
și-a depus deocamdată candidatura pentru funcţia de președin-
te ALDE, adăugând că așteaptă „ultima clipă” pentru această ac-
ţiune. Călin Popescu-Tăriceanu a fost întrebat dacă și-a depus 
candidatura pentru funcţia de președinte al ALDE, având în ve-
dere faptul că vineri este prima zi a congresului partidului. „Nu 
încă, aștept ultima clipă”, a replicat Tăriceanu, potrivit 
Mediafax. În prima zi a congresului, formaţiunea va pune la 
punct aspecte legate de statut, urmând ca sâmbătă să fie aleasă 
noua conducere. „În prima zi a congresului vom vota modificări-
le la statut și sâmbătă principalele două puncte pe ordinea de zi 
vor fi dezbaterea și adoptarea unor moţiuni și rezoluţii în prima 
parte și, după aceea, votul pentru conducerea organismelor sta-
tutare”, a precizat, joi, la Senat, co-președintele ALDE Călin 
Popescu-Tăriceanu.

Pe scurt
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Anul trecut în noiembrie, 

singurul operator de pe 

Aeroportul Transilvania din 

Târgu Mureş şi-a mutat 

toate cursele timp de un an 

de zile la Cluj. Termenul 

s-ar putea prelungi pe dura-

tă nedeterminată după ce 

Consiliul Judeţean Mureş a 

făcut joi o plângere penală 

pentru posibile infracţiuni 

care au condus la suspen-

darea acestor curse.

Consiliul Judeţean Mureş 

a refuzat să facă publice aces-

te „posibile infracţiuni”, dar 

Autoritatea Aeronautică Civi-

lă a atras atenţia asupra pro-

blemelor la pista de decolare 

de doi ani. CJ Mureş a alocat 

18,6 milioane de lei pentru 

investiţii, dar s-au folosit doar 

5 milioane de lei.

Monitorul de Cluj a publicat 

anul trecut o serie de documen-

te potrivit cărora pe Aeroportul 

Transilvania din Târgu Mureş 

s-a instituit o restricţie de capa-

citate potrivit căreia pe căile de 

rurale şi platforma aeroportului 

nu pot găzdui aeronave a căror 

greutate depăşeşte 5700 de ki-

lograme. De pe Aeroportul Tran-

silvania Târgu Mureş zbura doar 

Wizz Air, care deţine o fl otă de 

aeronave Airbus A320 cu o gre-

utate doar a unui singur avion 

de peste 42.000 de kilograme.

Directorul Aeroportului Cluj, 

David Ciceo, spunea anul tre-

cut că Aeroportul Transilvania 

a fost nevoit să publice capaci-

tatea reală pe care o avea pista, 

după ce iniţial acesta a publicat 

nişte date nereale.

Zborurile de la Mureş, 
mutate definitiv la Cluj?

Începând din luna iulie, 

compania aeriană LOT va 

creşte numărul de zboruri 

dintre Cluj-Napoca şi 

Varşovia.

„Ne afl ăm aici la un an du-

pă succesul operaţiunilor de 

zbor de pe Aeroportul Cluj. Când 

ne-am întâlnit aici pentru pri-

ma dată anul trecut era soare, 

dar, din păcate, se pare că vre-

mea nu ţine cu noi de data a-

ceasta şi ne îndreptăm din nou 

spre iarnă. Asta nu ne împiedi-

că să aterizăm şi să decolăm în 

orice condiţii meteo. LOT cu-

noaşte un potenţial extraordi-

nar de creştere în Cluj-Napoca, 

tocmai de aceea mărim numă-

rul de zboruri spre Varşovia. Am 

început cu 4 zboruri pe săptă-

mână, iar acum se operează de 

cinci ori pe săptămână. Acest 

lucru nu este de ajuns, drept 

pentru care din luna iulie adă-

ugăm încă o frecvenţăd e zbor, 

astfel zborul Cluj-Varşovia se va 

opera de 6 ori pe săptămână”, 

a declarat Adrian Kubicki, di-

rector de comunicare LOT Po-

lish Airlines.

Potrivit lui Kubicki, compa-

nia a transportat 4,3 milioane 

de pasageri în 2015, 5,5 milioa-

ne de pasageri în 2016, iar pen-

tru acest an estimează că va 

transporta 6,6 milioane de pa-

sageri.

Fără cozi în aeroport

„Suntem singura companie 

din acestă regiune care efectu-

ează zboruri lungi spre Ameri-

ca de Nord şi suntem mândri 

să spunem că oferim conexiuni 

în cel mai important hub din 

Europa. În acest an am avut 

20.000 de pasageri care au zbu-

rat către şi de pe Aeroportul Cluj. 

Avem o strategie foarte puter-

nică în aceast hub. 70% din pa-

sagerii noştri de la Cluj se duc 

mai departe. La Cluj am văzut 

o creştere spectaculoasă, am 

ajuns la un număr dublu de pa-

sageri”, a mai spus Kubicki.

Cu ocazia acestei aniver-

sări, Aeroportul Cluj a organi-

zat un moment artistic dedi-

cat compozitorului polonez 

Frederic Chopin.

Zborurile spre Varşovia sunt 

operate în toate zilele lucrătoa-

re, în afară de duminică.

„Programul zborurilor este 

creat să asigure cea mai rapidă 

conexiune spre toate destinaţi-

ile din SUA şi Canada precum 

şi spre Scandinavia. LOT inten-

ţionează să-şi continue dezvol-

tarea, iar începând cu lna apri-

lie, transportatorul aerian oferă 

zboruri către destinaţii din SUA, 

Newark şi Los Angeles. De ce 

e import acest hub din Varşo-

via? Are foarte multe avantaje, 

este mic, timpul de conexiune 

este de 35 minute, astfel că nu 

trebuie să vă faceţi probleme că 

nu veţi prinde zborurile urmă-

toare, spre deosebire de hubu-

rile foarte mari din Vestul Euro-

pei, unde timpii sunt foarte ma-

ri”, au mai spus reprezentanţii 

companiei.

Pasagerul un million, 
sărbătorit în iunie

Cu această ocazie, vicepre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Marius Mînzat, a precizat 

că în această perioadă la aero-

port se desfăşoară mai multe lu-

crări de extindere a terminale-

lor.

„Îmi pare rău că nu v-am pu-

tut întâmpina cu un covor ro-

şu, v-am întâmpinat cu un co-

vor alb. Aseară ne-am culcat de 

Paşte şi ne-am trezit de Crăciun. 

Dar cu toate acestea, aeropor-

tul se descurcă. În 30 martie 

anul trecut am participat la con-

ferinţa de presă pentru primul 

zbor pe ar el-a deschis compa-

nia LOT. Atunci au fost 4 zbo-

ruri pe săptămână, acum sunt 

5 zboruri pe săptămână. Din iu-

lie se preconizează 6 zboruri 

săptămânale. Vreau să cred şi 

cred cu tărie că intensifi carea 

zborurilor se datorează şi Clu-

jului şi judeţului. Clujul are ce 

să ofere şi sunt sigur că contri-

buie la dezvoltarea şi intensifi -

carea zborurilor acestor compa-

nii. Sper să ajungă şi la mai mul-

te zboruri săptămânale. În per-

manenţă noi am sprijinit şi vom 

sprijini aeroportul pentru a se 

dezvolta. În această perioadă se 

execută lucrări de extindere a 

terminalului de pasageri pentru 

că piaţa o cere”, a spus vicepre-

şedintele Consiliului Judeţean, 

Marius Mînzat.

La rândul său, directorul Ae-

roportului Cluj, David Ciceo, a 

declarat că trafi cul pe aeroport 

a crescut în primul semestru cu 

60%, iar pasagerul cu numărul 

1 milion va fi  sărbătorit mai de-

vreme în acest an.

„În această vară vom avea 

20 de ani de când Consiliul 

Judeţean e proprietarul aero-

portului. Investiţiile şi spriji-

nul pe care CJ le-a dat sunt 

motivele pentru care în mo-

mentul de faţă suntem pe pro-

fi t şi ne apropiem de 3 mili-

oane de pasageri. E foarte im-

portantă pentru noi compa-

nia LOT pentru că are foarte 

multe conexiuni. Suntem con-

vinşi că dezvoltarea lor va fi  

importantă şi va contribui la 

diversifi carea destinaţiilor în 

întreaga lume. Ne bucurăm 

că şi ei au contribuit la creş-

terea trafi cului. Pe primul tri-

mestru am avut o creştere de 

60%, am depăşit 500.000 de 

pasageri. La jumătatea lunii 

iunie vă vom invita să sărbă-

torim împreună un milion de 

pasageri”, a spus Ciceo.

Mai multe zboruri 
de pe Aeroportul Cluj
O companie aeriană creşte numărul zborurilor de pe 
Aeroportul Cluj spre Varşovia. 

DAVID CICEO | 
directorul 
Aeroportului Cluj

 „În această vară vom 
avea 20 de ani de 
când Consiliul 
Judeţean e 
proprietarul 
aeroportului. 
Investiţiile şi sprijinul 
pe care CJ le-a dat 
sunt motivele pentru 
care în momentul de 
faţă suntem pe profi t 
şi ne apropiem de 3 
milioane de pasageri“



PROMOVARE

Povestea iubirii – primul 

lungmetraj în limba engle-

ză al lui Radu Mihăileanu, 

va avea premiera ofi cială în 

România la cea de-a 16-a 

ediţie a Festivalului 

Internaţional de Film 

Transilvania.

Filmul se va bucura de o se-

rie de proiecţii speciale în Cluj, 

în prezenţa regizorului şi a re-

numitului actor britanic Derek 

Jacobi. Pe 5 iunie, va putea fi  

văzut pe ecranul uriaş din Pia-

ţa Unirii, iar pe 7 iunie, chiar în 

localitatea Dâncu, acolo unde 

s-au desfăşurat o parte dintre 

fi lmări. Povestea iubirii va fi  

distribuit în cinematografe din 

9 iunie, de Transilvania Film.

Povestea de dragoste 
dintre doi tineri

Bazat pe bestsellerul cu ace-

laşi nume scris de Nicole Krauss, 

tradus în peste 35 de limbi, fi l-

mul urmăreşte povestea de dra-

goste dintre Leo şi Alma, doi ti-

neri evrei din Polonia pe care 

ororile celui de-a doilea război 

mondial par să-i despartă pen-

tru totdeauna. The History of 
Love este titlul cărţii pe care Léo 

Gursky (Derek Jacobi) o scrie 

pentru Alma Mereminski 

(GemmaArterton). După mulţi 

ani, apariţia ei misterioasă ajun-

ge să conecteze oameni din în-

treaga lume.

,,Când am citit pentru prima 

dată romanul lui Nicole Krauss, 

am avut senzaţia că ştiu deja 

toate acele personaje şi că ele 

au fost undeva în mine în tot 

acest timp. Sentimentul acela a 

fost atât de puternic, încât m-am 

întrebat cum a reuşit să intre în 

mintea mea fără să mă cunoas-

că, într-adevăr, cu mult mai mult 

talent decât mine. Povestea cu-

prinde toate temele pe care, la 

rândul meu, le ador: puterea iu-

birii, capacitatea ei de a traver-

sa epoci, continente, generaţii, 

războaie, culturi, umorul – ca 

dovadă că suntem cu toţii aici 

şi că suntem în viaţă’’, spune 

Radu Mihăileanu.

Invitaţi speciali

Sir Derek Jacobi (78 de ani), 

invitat special la TIFF, este unul 

dintre marile nume ale teatru-

lui şi fi lmului britanic. Actor 

şi regizor, Jacobi are în porto-

foliu peste 90 de roluri în fi l-

me de cinema şi producţii de 

televiziune, precum The Day 
of the Jackal (1973), Little-
Dorrit (1983), Dead Again
(1991), Gladiator (2000), 

Gosford Park (2001), The 
Riddle (2007), The King's Spe-
ech (2010). În teatru, a obţi-

nut de două ori prestigiosul 

trofeu Laurence Olivier, pen-

tru interpretarea memorabilă 

din Cyrano de Bergerac(1983) 

şiA douăsprezecea noapte 

(2009) şi un premiu Tony pen-

tru performanţa din Mult zgo-

mot pentru nimic (1984). Es-

te membru fondator al Natio-

nal Theatre Company din Ma-

rea Britanie.

O altă vedetă din distribu-

ţie este Gemma Arterton, fos-

tă „Bond girl” (Quantum of 
Solace, 2008) cu roluri în 

blockbustere precum Clash of 

theTitans (2010), Prince of 
Persia: The Sands of Time
(2010) sau Byzantium (2013) 

şi cu premii importante în tea-

tru. Alături de ei apar Sophi-

eNélisse (The BookThief) şi-
renumitul actor american Elli-

ottGould (M*A*S*H, trilogia 

Ocean, seria Friends) dar şi 

actori români, printre care Cor-

neliu Ulici, Mihai Călin, Miri-

am Rizea, Simona Maican, Cla-

udiu Maier şi Ovidiu Cuncea.

Povestea iubirii este o co-

producţie Franţa-Canada-Bel-

gia-România, co-producăto-

rul român fi indLibra Film. 

Filmările au avut locla Cluj 

şi Bucureşti, la Montreal şi 

New York. Scene importante 

au fost turnate în satul Dân-

cu din comuna Aghireşu şi 

în mai multe locaţii din Cluj 

(Sinagoga de pe strada Ho-

rea, Teatrul Naţional, Parcul 

Central, Facultatea de Chi-

mie).

Cine este Radu Mihăileanu
Regizorul şi scenaristul Ra-

du Mihăileanu, născut în 1958 

la Bucureştişi stabilit în Fran-

ţa în anii ‘80, a regizat fi lme 

multipremiate precum Trahir 
(1993), Trenul vieţii/ Train 
de vie (1998), recompensat 

cu Premiul FIPRESCI la Vene-

ţia şi cu Premiul publicului la 

Sundance, Trăieşte!/ Va, vis 
et deviens! (2005), care s-a 

bucurat la rândul lui de Pre-

miul publicului secţiunii Pa-

norama la Berlin şia fost dis-

tins cu César-ul pentru scena-

riu original. Concertul (2009), 

fi lmat în România, a fost no-

minalizat la Globul de Aur 

pentru cel mai bun fi lm stră-

in, recompensat cu César pen-

tru sunet şicoloană sonoră şi 

premiat cu patru trofee Gopo. 

Izvorul femeilor/ La source 
des femmes a fost selectat în 

2011 în competiţia ofi cială a 

Festivalului de la Cannes.

Radu Mihăileanu lansează 
,,Povestea iubirii’’ la TIFF 2017
Filmul va putea fi văzut pe ecranul uriaş din Piaţa Unirii în 5 iunie, iar pe 7 iunie, chiar în localitatea 
Dâncu, acolo unde s-au desfăşurat o parte dintre filmări.

Scene importante  din fi lm au fost turnate în satul Dâncu din comuna Aghireşu şi în mai multe locaţii din Cluj

RADU MIHĂILEANU | regizor și scenarist

 „Când am citit pentru prima dată romanul lui Nicole 
Krauss, am avut senzația că știu deja toate acele 
personaje și că ele au fost undeva în mine în tot 
acest timp. Sentimentul acela a fost atât de 
puternic, încât m-am întrebat cum a reușit să intre 
în mintea mea fără să mă cunoască, într-adevăr, cu 
mult mai mult talent decât mine. Povestea cuprinde 
toate temele pe care, la rândul meu, le ador: 
puterea iubirii, capacitatea ei de a traversa epoci, 
continente, generații, războaie, culturi, umorul – ca 
dovadă că suntem cu toții aici și că suntem în viață“
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† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Bartolomeu ANANIA

Într’o zicere populară, 

Sfântului Apostol Toma i 

s’a făcut un renume pe 

care, după părerea mea, 

nu-l merită. I se spune 

cuiva: – Nu fi  Toma necre-

dinciosul! Sau: Eşti Toma 

necredinciosul! Aşa este 

mustrat un om care refuză 

să admită evidenţa. Numai 

că Toma nu refuzase evi-

denţa, ci, dimpotrivă, o pre-

tindea. El nu tăgăduise fap-

tul în sine al învierii 

Domnului, ci se îndoia că 

ceea ce-i spuneau fârtaţii 

săi ar fi  fost adevărat.

Să admitem însă că Toma 

n’ar fi  crezut că Iisus înviase 

din morţi. Nu ar fi  fost primul. 

în pofi da faptului că Domnul le 

spusese ucenicilor Săi, în repe-

tate rânduri, că va pătimi şi va 

muri, dar că a treia zi va învia, 

nimeni nu-i dăduse crezare. Da-

că i-ar fi  dat, atunci această a 

treia zi ar fi  fost aşteptată cu 

emoţie şi înfrigurare, toţi ar fi  

numărat ceasurile şi clipele pâ-

nă ce vestea va fi  izbucnit de 

năprasnă. Nu s’a întâmplat aşa. 

Dimpotrivă, toţi cei unspreze-

ce, încă tremurând de frica Iu-

deilor, şedeau încuiaţi într’o ca-

să, cu sentimentul că fuseseră 

trădaţi şi părăsiţi. În dimineaţa 

aceleaşi zile, mironosiţele au 

mers la mormânt ca la un mort. 

Maria Magdalena, după ce a vă-

zut că mormântul era gol, a cre-

zut că mortul fusese strămutat. 

Când ele le-au spus ucenicilor 

ce afl aseră de la înger şi că ele 

însele Îl văzuseră pe Domnul, 

aceştia le-au spus că sunt scrân-

tite la cap. După ce Petru însuşi 

alergase la mormânt şi-l văzu-

se gol, n’a făcut altceva decât 

să se mire.

Oamenii nu credeau, pentru 

că faptul în sine al învierii părea 

incredibil. De trei ori îl văzuseră 

strigând oameni din moarte şi în-

viindu-i (vă amintiţi, desigur, de 

fi ica lui Iair, de fi ul văduvei din 

Nain şi de prietenul Lazăr), dar, 

după toate probabilităţile, oride-

câteori Domnul vorbise despre 

propria Sa înviere (precedată de 

patimi şi de moarte), ei o luase-

ră drept o metaforă pentru nu se 

ştie ce lupte şi triumf. Aşadar, de 

ce doar lui Toma i se atribuie pă-

catul necredinţei?

Din pericopa evanghelică pe 

care aţi auzit-o astăzi, aţi reţi-

nut, desigur, că primul episod 

s’a petrecut aşa: Toma a fost ab-

sent la prima întâlnire a lui Ii-

sus, de după înviere, cu uceni-

cii Săi. După câteva zile, el se 

afl ă împreună cu ei, iar aceştia 

îi spun că L-au văzut pe Dom-

nul. Dar faptul că Iisus li se ară-

tase nu era un argument că El, 

neapărat, şi înviase. Ca oricare 

altul, Toma ştia că există iluzii 

optice şi auditive (este cea ce 

va spune şi Eminescu al nostru 

într-o poezie: „Urechea te min-

te şi ochiul te ‘nşală). Când, cu 

o vreme în urmă, în timp ce 

ucenicii navigau, noaptea, pe 

mare, Domnul le apăruse mer-

gând cu picioarele pe valuri, ei 

au strigat de spaimă, crezând 

că văd o nălucă. Chiar şi după 

înviere, la lumina zilei, când 

Domnul li S’a arătat prin sur-

prindere, ei, tot cuprinşi de spai-

mă, „credeau că văd duh”. Iată 

de ce Toma, nevrând să fi e pra-

da unei înşelări a ochiului, ce-

re proba tactilă; aceasta, pentru 

că, dintre cele cinci simţuri, ace-

la al pipăitului pare cel mai con-

cret şi, deci, cel mai credibil. 

Prin acesta el căuta să se con-

vingă de un fapt esenţial: că 

acest Iisus, ale cărui răni puteau 

fi  nu doar văzute, ci şi pipăite, 

este una şi aceeaşi persoană cu 

Cel răstignit, mort şi îngropat.

A fost oare Toma, într’adevăr 

un necredincios? Nu, iubiţii mei, 

ci mai degrabă un sceptic. El fa-

ce parte din categoria acelor oa-

meni care nu primesc un ade-

văr pe de-a gata, numai pentru 

aceea că l-au citit auzit sau ci-

tit. Să ştiţi de la mine că, în do-

meniul cunoaşterii, îndoiala e 

un fapt pozitiv şi constituie o 

metodă de lucru. Am să vă dau, 

pentru început, un exemplu ab-

solut elementar, la îndemâna 

oricui: Ai de făcut adunarea mai 

multor numere, pe o coloană; 

aduni de jos în sus, tragi linie 

şi scrii rezultatul; dar mai aduni 

o dată, de sus în jos, ca să ve-

rifi ci; aceasta înseamnă că, con-

ştient sau nu, te-ai îndoit de ca-

pacitatea ta de a nu greşi. Chiar 

şi când lucrezi pe calculator, mai 

faci cel puţin o probă sau două, 

căci această maşină perfectă e 

operată tot de un om, care poa-

te greşi intrările sau comenzile. 

Orice pas în progresul ştiinţifi c 

sau în atitudinea comportamen-

tală este precedat de îndoială. 

Un fi zician din vechime a enun-

ţat că două linii paralele nu se 

întâlnesc niciodată; peste seco-

le, a venit un altul care a pus la 

îndoială prima aserţiune şi a 

descoperit că două linii parale-

le se pot întâlni la infi nit. Ştiţi 

care e minunea?: amândouă 

sunt – sau pot fi  – adevărate.

Bine-bine, veţi zice, dacă în-

doiala poate fi  un factor pozitiv 

în cercetare, poate fi  tot astfel 

şi în religie?

Da şi nu. Da, pentru că şi în 

materie de credinţă există cerce-

tare. Se vântură prin lume un fel 

de slogan care vrea să discredi-

teze actul credinţei, ca fi ind ne-

ştiinţifi c: „Crede şi nu cerceta”. 

Nimic mai fals! Tocmai dimpo-

trivă: „Rătăciţi neştiind Scriptu-

rile”, i-a dojenit Domnul pe sa-

duchei. Aşadar, ignoranţa duce 

la rătăcire. Dar, pentru a şti Scrip-

turile, e necesar ca mai întâi să 

le cercetezi. Cercetarea însă pre-

supune o metodă de lucru: lec-

tura repetată a unui text şi inter-

pretarea care duce la adevăr, iar 

aceasta, de cele mai multe ori, 

nu se poate face de unul singur. 

Amintiţi-vă de demnitarul etio-

pian care, mergând în caretă, ci-

tea cu glas tare un text din pro-

fetul Isaia. Văzându-l, diaconul 

Filip îl întreabă: „înţelegi tu oa-

re ce citeşti?” La care i se răs-

punde: „Cum aş putea-o dacă 

nu mă va călăuzi cineva?”. Iar 

Filip s’a urcat în caretă şi i-a tâl-

cuit textul (un text într’adevăr, 

foarte difi cil, o profeţie despre 

venirea lui Mesia). Este ceea ce 

se petrece şi cu noi, astăzi, aici. 

Frăţiile voastre nu aţi citit textul 

evanghelic, dar l-aţi auzit şi apoi 

m’aţi aşteptat pe mine să vi-l tâl-

cuiesc. Aceasta înseamnă cerce-

tare, pentru ca prin ea să ajun-

geţi la credinţă sau să vă întăriţi. 

Or, această cercetare presupune 

şi un dubiu: vă îndoiţi că puteţi 

pricepe singuri un anume ade-

văr de credinţă, şi aţi apelat la 

ajutorul meu, aşa cum şi eu, la 

rându-mi, îndoindu-mă că ştiu 

tot, am apelat la Sfi nţii Părinţi şi 

la cei mai destoinici decât mine.

Nu, pentru că, în materie de 

credinţă, e bine să nu te îndoieşti. 

Totuşi mă’ntorc şi zic: E bine să 

nu te îndoieşti, dar, omeneşte, te 

poţi îndoi. Şi, cum toţi suntem oa-

meni, toţi ne putem îndoi. V’o 

spune un om bătrân, călugăr, pre-

ot şi arhiereu, care nu o dată în 

viaţa lui s’a îndoit, atât în tinere-

ţe, cât şi mai târziu. Îndoiala nu 

e necredinţă, ci cumpăna dintre 

credinţă şi necredinţă; de fapt, ea 

e credinţă, dar e puţină.

Acum e momentul să vă spun 

că ea, credinţa, nu e o însuşire 

oarecare, nu e un sentiment sau 

o simplă virtute morală, ci e pu-

tere, e dinamică spirituală care 

se manifestă cantitativ. Credin-

ţa poate fi , totodată, multă, pu-

ţină sau puţintică, iar efectele 

ei sunt pe măsura acestor can-

tităţi. Dacă e totală, poate mu-

ta munţii din loc. Dacă e puţi-

nă, şi rezultatul lucrării ei va fi  

modest. Pentru ca ea să produ-

că un anumit efect e necesar ca 

ea să aibă o putere corespunză-

toare. Am să vă dau un exem-

plu. După cum se ştie, metale-

le au grade de topire specifi ce. 

Să zicem că un metal se topeş-

te la o temperatură de l250 de 

grade. Furnalul dezvoltă o căl-

dură din ce în ce mai ridicată, 

care ajunge la l000, ll00, l200 

de grade – sau chiar ceva mai 

mult -, dar, dintr’un motiv oa-

recare (combustibilul nu e de 

cea mai bună calitate) se opreş-

te aici. Temperatura e foarte ma-

re, dar nu destul de mare; deci, 

puţină: dacă nu atinge l250 de 

grade, metalul nu se topeşte; şi, 

dacă nu se topeşte, căldura e 

inutilă, fi indcă nu şi-a atins sco-

pul; de fapt, e ca şi cum n’ar fi .

Vedeţi acum, iubiţii mei, cât 

de minunată este credinţa voas-

tră, a celor ce credeţi fără să fi  

văzut? Măcar că nu L-aţi văzut 

pe Hristos în trupul Său cel în-

viat, măcar că încă n’aţi văzut 

viitoarea natură a trupurilor 

voastre înviate, prin credinţă aţi 

devenit contemporani şi cu în-

ceputul, şi cu sfârşitul împără-

ţiei lui Dumnezeu. Vă îndoiţi 

cumva de fericirea voastră? Dom-

nul v’a făgăduit-o, iar El, vă rog 

să mă credeţi, se ţine de cuvânt.

Toma şi neputinţa de a crede minunii

În a treia zi a Sfi ntelor 

Paşti, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, Mitropolitul 

Clujului s-a afl at în mijlo-

cul credincioşilor din muni-

cipiul Beclean, judeţul 

Bistriţa-Năsăud. Ierarhul a 

ajuns în jurul orei 8,30, 

pentru a târnosi Capela 

Spitalului Orăşenesc care a 

fost pusă sub protecţia 

Sfântului Tămăduitor 

Pantelimon.

Începând cu ora 10:00 pe o 

scenă amenajată în curtea in-

stituţiei, s-a ofi ciat Sfânta şi 

Dumnezeiasca Liturghie. Ală-

turi de Înaltpreasfi nţitul Andrei 

au slujit un sobor numeros de 

preoţi, răspunsurile liturgice fi -

ind date de corul „Sfântul Apos-

tol Andrei” din Beclean.

După citirea pericopei evan-

ghelice, ierarhul a vorbit în cu-

vântul de învăţătură despre 

vindecarea neputinţelor şi a 

păcatelor, subliniind că Iisus 

Hristos este Doctorul cel ma-

re, El putând vindeca sufl ete-

le şi trupurile. Înaltpreasfi nţia 

Sa a arătat că suferinţa trupeas-

că are o legătură strânsă cu sta-

rea sufl etească a omului, de a-

ceea Cel care poate vindeca a-

tât suferinţa trupească cât şi 

cea sufl etească este Mântuito-

rul nostru Iisus Hristos.

La fi nalul Dumnezeieştii Li-

turghii, preotul slujitor al Cape-

lei, Pr. Pavel Rusu a fost ridicat 

la rangul de iconom cu drept de 

a purta brâu roşu. De asemenea, 

li s-a oferit ordinul Sfântul Paho-

mie de la Gledin în semn de mul-

ţumire pentru sprijinul pe care 

l-au acordat la ridicarea acestui 

lăcaş de cult directorului actual 

al spitalului, domnul Bogdan Du-

şa, primarului oraşului Beclean, 

domnul Nicolae Moldovan şi fos-

tului director al spitalului orăşe-

nesc, doamna Maria Timaru.

ÎPS Andrei a târnosit 
Capela Spitalului 
Orăşenesc BecleanÎn prima zi de Paşti credin-

cioşii clujeni care au parti-

cipat la Sfânta Liturghie în 

Catedrala Mitropolitană au 

fost îndemnaţi de 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei să să fi e cu discer-

nământ, şi să nu fi e depen-

denţi de imagine.

Omul contemporan a deve-

nit rob imaginii. Dacă imaginea 

este bună lucrurile sunt în or-

dine. Dar, dacă imaginea este 

rea, păcătoasă sau indecentă? 

Atunci este o problemă. Pentru 

că prin imagine intră dracul în 

sufl et. Or imaginile păcătoase 

pot fi  oferite de televizor, de si-

te-urile indecente de pe inter-

net, de facebook. Şi în felul aces-

ta imaginea păcătoasă devine o 

fereastră înspre iad.

Această patimă a dependen-

ţei de imagine, ca orice altă pa-

timă, creşte gradual şi poate 

ajunge să te distrugă sufl eteş-

te, iar dacă provoacă păcate 

trupeşti, îţi distruge şi sănăta-

tea. Prin cele relatate n-avem 

intenţia să diabolizăm televi-

zorul sau internetul, pentru că 

la televizor sunt şi emisiuni bu-

ne, iar de pe internet putem 

afl a şi lucruri folositoare. Do-

rim un singur lucru: să fi m cu 

discernământ, să nu ne robeas-

că imaginea, mai ales imagi-

nea păcătoasă. Icoana, ca fe-

reastră înspre Raiul Învierii, dă 

sufl etului posibilitatea de a in-

tra în legătură cu Împărăţia lui 

Dumnezeu.

 „Icoanele Sfi nţilor care um-
plu biserica ne determină să 
ne simţim ca în cer.”

În scrisoarea Pastorală inti-

tulată Icoana, ca fereastră în-

spre Raiul Învierii, timisă în toa-

te parohiile şi mănăstirile din 

Arhiepiscopia Clujului, ierarhul 

i-a îndemnat pe credincioşi să 

preţuiască sfi ntele icoane întru-

cât ele constituie locul unei pre-

zenţe harice. Icoanele Domnu-

lui Hristos, a Maicii Domnului 

şi a sfi nţilor constituie locul u-

nei prezenţe harice. Imaginile îi 

reprezintă aşa cum sunt în rai, 

îmbrăcaţi în slavă. Întruparea 

Mântuitorului, spune Sfântul 

Pavel, constituie temeiul zugră-

virii icoanelor: Acesta este chi-

pul lui Dumnezeu celui nevă-

zut, mai întîi născut decât toa-

tă faptura (Coloseni 1,15).

Noi nu putem concepe bise-

rica, spaţiul sacru care ne trans-

pune în Rai, fără icoane. Ar fi  

un spaţiu pustiu. De fapt, nu 

putem accepta nici casele noas-

tre fără icoane care sunt, aşa 

cum spuneam, ferestre înspre 

Raiul Învierii. Zugrăvind icoa-

nele nu încălcăm porunca a 2-a 

a Decalogului (Ieşire 20,4) pen-

tru că Dumnezeu nu se contra-

zice pe Sine, iar El când îi po-

runceşte lui Moise să ridice Cor-

tul Mărturiei, îi zice să facă „chi-

puri de heruvimi alese cu iscu-

sinţă” (Ieşire 26,1; 25, 18-20). 

Icoanele Sfi nţilor care umplu bi-

serica ne determină să ne sim-

ţim ca în cer.

La fi nal, părintele mitro-

polit le-a mulţumit tuturor 

acelora care prin implicarea 

lor au ajutat ca manifestări-

le organizate de Învierea Dom-

nului să se desfăşoare cu bi-

ne. De asemenea, le-a mul-

ţumit şi credincioşilor pentru 

prezenţa lor la slujbă, subli-

niind faptul că ei alcătuiesc 

Biserica cea vie a lui Hristos 

Cel Înviat.

La fi nalul slujbei maestrul 

Dorel Vişan a recitat o poezie 

credincioşilor prezenţi la Sfân-

ta Liturghie.

Mulţime de credincioşi s-au 

împărtăşit cu sfi ntele taine iar 

copii prezenţi au primit din par-

tea preoţilor catedralei cadouri 

constând în iepuraşi şi ouă de 

ciocolată.

În încheiere, Înaltpreasfi n-

ţitul Andrei a binecuvântat, 

aşa cum este tradiţia, coşu-

rile cu ouă, brânză şi carne 

aduse de credincioşi spre 

sfi nțire.

Ziua învierii la Catedrala Mitropolitană 
din Cluj-Napoca
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PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. ACI CLUJ S.A, cu sediul in Cluj Napoca, Calea 
Dorobantilor nr.70, ap. 3-4, avand CUI nr. 200513, atribut fi scal: RO, inmatriculata sub 
nr. J12/200/1991, convoaca la sediul societatii toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor 
la data de referinta de 1 mai 2017, pentru data de 24 mai 2017 ora 13.00 pt AGOA si 
13.30 pt AGEA, si 25 mai 2017 aceleasi ora a doua convocare :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
ORDINE DE ZI:
1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de administratie aferent 

anului 2016 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2016.
2.Supunerea spre aprobare a situatiilor fi nanciare aferente anului 2016, respectiv : 

bilant contabil, cont de profi t si pierderi, politici contabile si note explicative, prezentarea 
raportului auditorului extern

3.Supunerea spre aprobare a repartizarii profi tului aferent anului 2016.
4. Supunerea spre aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017;
5. Aprobarea planului de investiţii pe anul 2017;
6.Supunerea spre aprobare a numirii auditorului fi nanciar, a duratei contractului și a 

remuneraţiei acestuia;
7. Aprobarea inventarierii patrimoniului societatii;
8. Imputernicirea unei persoane care sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare 

a Actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
ORDINE DE ZI:
1. Supunerea spre aprobare a angajarii de la Reiffeisen Bank a urmatoarelor produse 

bancare:
•  plafon global in suma totala de 25 milioane lei, cu urmatoarele sublimite- linie capital de 

lucru de maxim 10 milioane lei si plafon SGB de pana la 15 milioane lei;
•  credit de investitii in valoare de maxim 3 milioane de lei;
Aceste produse bancare vor fi  angajate in vederea refi nantarii creditelor pe care societatea 

le are la BRD. Garantarea se va face prin ipoteca mobiliara si imobiliara asupra unor active 
patrimoniale detinute de societate precum si asupra unor imobile afl ate in proprietatea societatii;

2. Prelungirea contractului de factoring angajat la UniCredit Tiriac Bank SA in suma 
de 15.600.000 lei.

3. Prelungirea plafonului pentru emiterea scrisorilor de garantie bancara in valoare 
de 3.200.000 lei la UniCredit Tiriac Bank SA

4. Prelungirea plafonului multi-scop in valoare de 15.000.000 lei, in aceleasi 
conditiiangajat la UniCredit Tiriac Bank SA

5. Prelungirea liniei pentru emitere scrisori de garantie bancara de participare la 
licitatie in valoare de 4.500.000 lei de la UniCredit Tiriac Bank SA,

6. Prelungirea creditului angajat la UniCredit Tiriac Bank SA ,in suma de 7.500.000 
lei si utilizarea lui cash si non cash in afara scrisorilor de confort emise din acest plafon.

7. Garantarea produselor bancare se va face in conditiile negociate cu banca, inclusiv 
ipoteca asupra imobilelor afl ate deja in garantie la UniCredit Tiriac Bank SA. Garantarea va 
fi i facuta in favoarea ACI CLUJ SA si de catre SC CANTINA DEJ SA si SC CONSTRUCTII DEJ SA.

8. Angajarea unui leasing fi nanciar in suma de 50.000 euro in vederea achizitionarii 
unei CIFE. Leasingul va fi  achizitionat de la Unicredit Leasing, Presedintele Consiliului de 
Administratie fi ind imputernicit in vederea negocierii contractului aferent;

9. Supunerea spre aprobare a constituirii de catre BRD a unei garantii temporare asupra sumei 
de 384.496 lei, pana la constituirea unei contragarantii aferente SGB nr. 34GBE20 16-3356.

10. Ratifi carea urmatoarelor hotarari ale Consiliului de Administratie a societatii:
a) Hotararea din data de 10.03.2017 privind prelungirea SGB nr. 879/09.12.2014 

aferenta lucrarii Sala de Sport Sf. Gheorghe precum si privind achizitionarea a teri imobile 
situate in Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 188;

b) Hotararea din data de 10.04.2017 privind imputernicirea unei persone in vederea 
semnarii documetelor de vanzare- cumparare a imobilelor situate in Calea Turzii nr. 188;

c) Hotararea din data de 12.04.2017 privind contractarea unui credit ipotecar in suma de 
21.800.000 RON de la Banca Transilvania SA , pe o durata de 36 luni, pentru fi nantarea/refi nantarea 
in proportie de 62% a costurilor (fara TVA), aferente Proiectului Rezidential Calea Turzii

La Adunare pot participa si vota, personal sau prin reprezentant in baza unei procuri 
speciale, toti actionarii Societatii inregistrati la data de 1 mai 2017 stabilita ca data de referinta.

Procurile speciale vor fi  depuse in original la sediul Societatii cu cel putin 48 de ore inaintea 
datei stabilite pentru adunari. Documentele si materialele privind ordinea de zi a Adunarii 
Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii vor fi  puse la dispozitia actionarilor 
Societatii pentru consultare in perioada de 30 (treizeci) zile anterioare tinerii adunarilor.

Informatii suplimentare se pot primi la sediul societatii sau la telefon: 0264- 405202, sau 
0724544879, fax: 64/412412.

Data 20.04.2017

Presedintele Consiliului de Administratie
Dr. Ing. Aschilean Ioan

Persoanele care fac nave-

ta folosind bicicleta pre-

zintă un risc mult mai 

mic de moarte prematură 

sau de a dezvolta cancer 

ori boli de inimă, astfel că 

autorităţile guvernamen-

tale ar trebui să facă tot 

ce le stă în putinţă pentru 

a încuraja transportul 

activ, susţine un studiu 

recent, citat joi de 

Reuters.

În cadrul cercetării publi-

cate în jurnalul medical „BMJ”, 

oamenii de ştiinţă au desco-

perit că utilizarea bicicletei 

pentru deplasarea la serviciu 

a fost asociată cu benefi cii 

semnifi cative pentru sănăta-

te – un risc cu 45% mai re-

dus de a dezvolta cancer şi o 

probabilitate cu 46% mai mi-

că de apariţie a bolilor de ini-

mă – prin comparaţie cu per-

soanele mai puţin active.

Mai puţine boli de inimă

Mersul pe jos la locul de 

muncă a fost asociat cu un risc 

cu 27% mai scăzut de a dez-

volta boli de inimă şi cu o pro-

babilitate cu 36% mai redusă 

de deces din cauza acestora, 

chiar dacă, per total, s-a ob-

servat că această activitate nu 

a avut nici un efect asupra ris-

cului de cancer sau de moar-

te prematură, se mai arată în 

studiu, potrivit Agerpres.

Cercetarea a fost efectuată 

pe 264.377 de persoane cu vâr-

sta medie de 53 de ani ale că-

ror informaţii au fost colectate 

pentru UK Biobank – o bază 

de date cu informaţii biologice 

de la jumătate de milion de 

adulţi din Marea Britanie.

Un studiu observaţional

Fiind un studiu observaţi-

onal, nu poate fi  trasă însă o 

concluzie fermă cu privire la 

cauză şi efect, au menţionat 

cercetătorii. Potrivit acestora, 

descoperirile ar putea fi  infl u-

enţate de unii factori precum 

faptul că modul şi distanţa de 

deplasare au fost înregistrate 

pe baza raportărilor proveni-

te de la subiecţi şi nu din mă-

surători obiective.

Însă, „în cazul în care exis-

tă o relaţie cauzală, descope-

ririle sugerează că starea de 

sănătate a populaţiei ar putea 

fi  îmbunătăţită prin politici de 

încurajare a deplasării active 

la locul de muncă, în special 

prin ciclism”, notează cerce-

tătorii. Printre aceste măsuri 

se numără crearea de mai mul-

te piste pentru biciclete, spo-

rirea sistemelor de cumpăra-

re sau închiriere a acestor ve-

hicule şi îmbunătăţirea acce-

sului bicicliştilor în mijloace-

le de transport în comun.

Potrivit lui Lars Bo Ander-

sen, profesor în cadrul Wes-

tern Norwegian University of 

Applied Sciences, care nu a 

fost direct implicat în studiu, 

dar a scris un comentariu în 

„BMJ” referitor la acesta, des-

coperirile „reprezintă un apel 

clar la acţiuni politice în ve-

derea îmbunătăţirii sănătăţii 

publice prin reducerea ratei 

bolilor cronice”. De aseme-

nea, susţine el, „trecerea de 

la maşini la moduri mai acti-

ve de deplasare va contribui 

la o îmbunătăţire a trafi cului 

în centrele urbane aglomera-

te şi va reduce poluarea din 

atmosferă, având totodată be-

nefi cii pentru sănătate”.

De ce e bine 
să circulăm cu bicicleta
Deplasarea cu bicicleta la locul de muncă scade 
cu 45% riscul de cancer.

Copiii ai căror mame au 

folosit frecvent telefoanele 

mobile în timpul sarcinii 

au un risc mai mare de a 

deveni hiperactivi, potrivit 

unui studiu recent, citat 

de Reuters. Cu toate aces-

tea, cercetătorii nu le sfă-

tuiesc pe femei să îşi 

închidă telefoanele mobi-

le, ci să ia în calcul şi sti-

lul de creştere a copiilor 

ca potenţial factor declan-

şator.

Conducătoarea studiului, 

Laura Birks, şi colegii săi au 

analizat date de la peste 80.000 

de perechi mamă-copil din Da-

nemarca, Spania, Norvegia, 

Olanda şi Coreea. Cercetătorii 

au descoperit informaţii con-

sistente care dovedesc o creş-

tere a riscului de declanşare a 

problemelor comportamenta-

le – în special hiperactivitatea 

– la copiii cu vârste între 5 şi 

7 ani, impactul fi ind proporţi-

onal cu durata de utilizare a 

telefonului mobil în timpul sar-

cinii.

Ţinând cont că nu există 

nici un mecanism biologic cu-

noscut care face ca radiaţiile 

emise de telefon în timpul pe-

rioadei prenatale să determi-

ne hiperactivitatea la copiii mi-

ci, rezultatele au fost surprin-

zătoare, după cum a recunos-

cut Birks, doctorandă în bio-

medicină în cadrul Barcelona 

Institute for Global Health din 

Spania. Asocierea a fost con-

fi rmată în cinci ţări şi pe mai 

multe perioade de timp.

Copiii ai căror mame au de-

clarat că au purtat cel puţin 

patru convorbiri la telefonul 

mobil pe zi – sau care au vor-

bit la aceste dispozitive peste 

o oră pe zi – manifestau un 

risc cu 28% mai mare de fi  hi-

peractivi prin comparaţie cu 

cei ai căror mame au raportat 

că au fost angajate în unul sau 

mai puţine apeluri pe zi, în 

medie – au descoperit cerce-

tătorii după ce au luat în cal-

cul o gamă largă de variabile, 

precum vârsta femeilor, statu-

tul marital şi educaţia.

Cercetările au fost realiza-

te pe mai multe perioade de 

timp, din 1996 până în 2011.

Cât sunt de nocive telefoanele 
mobile pentru făt

Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate (CNAS) infor-

mează joi că se afl ă în 

etapa fi nală a procesului de 

pregătire a reluării prescri-

erii tratamentului fără 

interferon pentru pacienţii 

cu hepatita cronică virală 

C, data estimată pentru ca 

aceştia să poată benefi cia 

de prescripţii medicale 

fi ind 1 mai 2017.

„CNAS a semnat contracte-

le cost-volum-rezultat pe aria 

terapeutică hepatita cronică vi-

rală C pentru 10.000 de pacienţi 

eligibili. Pe baza protocoalelor 

terapeutice elaborate de comi-

sia de specialitate din cadrul Mi-

nisterului Sănătăţii, CNAS va 

emite formularele specifi ce de 

prescriere a tratamentelor re-

spective”, se precizează într-un 

comunicat al CNAS, potrivti 

Agerpres..

Casa menţionează că un alt 

contract cost-volum-rezultat, pe 

aceeaşi arie terapeutică, semnat 

în urmă cu o lună, vizează alţi 

2.000 de pacienţi eligibili cu ci-

roză decompensată, medica-

mentul fi ind deja inclus în lista 

aprobată prin HG nr. 

178/04.04.2017.

Potrivit CNAS, noua etapă 

de tratament pentru hepatita 

cronică virală C vizează: 9.700 

de pacienţi cu fi broză F3 şi F4 

(ciroză compensată), cu fi bro-

ză F2 asociată cu manifestări 

extrahepatice de tip autoimun, 

cu limfom cu celule B 

non-Hodgkin, cu hepatocarci-

nom, cu hemofi lie sau talase-

mie majoră, precum şi persona-

lul medical, indiferent de sta-

diul fi brozei; 250 de pacienţi cu 

insufi cienţă renală afl aţi în dia-

liză, stadiile de fi broză F2, F3 

şi F4 (ciroză compensată); 50 

de pacienţi cu transplant hepa-

tic; 2.000 de pacienţi cu ciroză 

decompensată.

Tratamentul va fi  efectuat cu 

DCI Dasabuvirum + Ombitas-

virum + Paritaprevirum + Ri-

tonavirum pentru primele do-

uă grupe de pacienţi menţiona-

te şi cu DCI Ledipasvirum + 

Sofosbuvirum pentru celelalte 

două grupe de pacienţi, con-

form CNAS.

După succesul tratării fără 

interferon a 5.860 de pacienţi, 

în cadrul primului contract 

cost-volum-rezultat pe aria te-

rapeutică hepatita cronică vira-

lă C, contract fi nalizat la 1 no-

iembrie 2016, negocierea şi sem-

narea noilor contracte cost-vo-

lum-rezultat, ţintind un număr 

semnifi cativ mai mare de paci-

enţi pe aceeaşi arie terapeutică, 

a reprezentat o prioritate pen-

tru CNAS, susţine sursa citată.

CNAS pregăteşte reînceperea 
tratamentului fără interferon
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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.
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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

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (15.15)

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu garaj, grădină, în 
Dej. Pentru informaţi suplimenta-
re sunaţi la 0720-005916. (1.7)

¤ 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 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

¤ P.F. vând teren în comuna Tu-
reni, jud. Cluj, 11600 mp teren, 
front de 2,8 m pe 444 m, în zonă 
liniștită, se vinde parcelat (1000 
pm-2000 mp), pentru construcţii 
case, cabane. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0740-981510. (1.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în supr. 
de 1400 mp, cu pomi fructifi eri și 
teren pentru grădinărit, zonă fru-
moasă, liniștită, drum asfaltat, 
front 19 m, în loc. Mera, la 13 km 

de Cluj. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0740-312851. (1.9)

¤ Vând teren în supr. de 58000 mp, 
situat la capătul str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, zona de case, la intrare în 
satul Valea Fânaţelor, drum pietruit, 
se poate circula fără probleme până 
la teren, C.F., cadastru, curent elec-
tric, teren compact, preţ 8 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (5.7)

¤ 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 extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

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

¤ 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.

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

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

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

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren agricol, suprafaţa 
20.000 mp (2 hectare) în Jucu de 
Sus – Molitură. Terenul este com-

pact, situat la 100 metri de utilităţi, 
lânga drumul comunal asfaltat. 
Preţ: 3 Euro/mp. Tel. 0740-615547.

SCHIMBURI

¤ Schimb casă cu garaj, grădină, 
în Dej. Informaţi suplimentare la 
tel. 0720-005916. (1.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez garaj pe str. Doroban-
ţilor pentru autoturism. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0753-902739. (1.7)

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1200 lei/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (1.9)

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ 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 seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

Compania Salina 
Equines SRL, cu sediul 
în Turda, Dealul Viilor 

nr. 10, angajează 
antrenor cabaline.

Oferim salariu atractiv și 
posibilitate de relocare.

Persanele interesate 
sunt rugate să trimită 

un CV la adresa 
club.salina.equines@

gmail.com

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(9.12*)

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

Familie 
cu domiciliul în ţară 

membră UE
angajează

BONĂ
Cerem: – cunoaşterea 

lb. germane sau 
engleze

Oferim: – salariu 
atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.
0722-239875.

¤ 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.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (1.7)

¤ Tânăr clujean, execut zugră-

veli în lavabil, vopsesc în ulei, 
plachez în polistiren. Ofer seri-
ozitate maximă, punctualitate, 
calitat. Cei interesaţi mă pot 
contacta la 0752-362823. (5.7)

CAUCIUCURI noi 
şi second-hand 

pentru utilaje agricole 
și industriale. 

Asigurăm garanţie 
și livrare! Telefon: 

0758-400500 (8.12*)

¤ 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.

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

ELECTRO

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (1.7)

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (1.7)

¤ Vând casetofon, casete video, au-
dio, discuri, CD-uri cu fi lm și muzică. 
Informaţii la 0773-756130. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând vase inox ”Zepter”, originali, 
cu termostat, două seturi a câte 20 
de piese, în ambalaje originale, preţ 
350 euro/set, negociabili. Informaţii 
la tel. 0744-479172. (1.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

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

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând reviste de modă pentru 
croșetat și diferite materiale pen-

tru croșetat, preţ negociabil. In-
formaţii supimentare la 
0264-590688, seara. (1.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, în stare 
bună de funcţionare. Informaţii și 
relaţii la tel. la 0744-605935. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând harpon aer comprimat 
subacvatic, două genţi de damă, 
una de culoare neagră și una al-
bă. Informaţii suplimentare la tel. 
0744-282885. (1.7)

¤ Vând mașină de scris mecanică, 
în stare foarte bună, preţ 150 
RON. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (1.7)

¤ Vând pantofi , sandale, în stare 
foarte bună, nr. 37-38, preţ nego-
ciabil. Inf. la telefon 0264-590688, 
seara. (1.7)

CUMPĂR puncte 
A.N.R.P.

Tel. 0740-876436. 
(63.75)

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440. (4.8)

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

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând 1500 kg de grâu din recolta 
2016, în sat Boju. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0753-771323.

¤ Vând baloţi de lucernă în Comu-
na Feleacu. Preţ 10 lei/bucată. Aș-
tept telefoane la 0745-182440.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, han-
dicap ușor, doresc corespondenţă 
cu doamne/domni. Vă rog să scri-
eţi la BAT GABRIEL, str. Morii nr. 
7-9, Aiud 515200, jud. Alba.

ANIMALE

¤ Cine a pierdut o căţelușă de 
companie de talie mică, să sune 
la nr. de telefon 0364-143.848.

MATRIMONIALE

¤ Tânăr clujean, 42 de ani, îmi ca-
ut jumătatea, pentru relaţie sau 
căsătorie. Nu mă deranjează să fi e 
de la ţară și dacă are copil. Aștept 
telefoane la 0752-362823. (4.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator și 
certifi cat de înregistrare al societăţii 
S.C. ZMEURĂ BIO S.R.L. cu sediul în 
loc. Rîșca nr. 202. jud. Cluj, cod. u-
nic de înregistrare 37382490, nu-
măr de înregistrare la Registrul Co-
merţului J12/1541/2017. 
Le declar nule. (1.1)

www.batrom.ro

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Iara anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Modernizare infrastructura rutiera in comuna Iara, judetul 
Cluj”, propus a fi  amplasat in localitatea Ocolisel, comuna 
Iara, judetul Cluj. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni-vineri intre orele 
9.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor, nr.99, bl. 9B, cod 400609, fax 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.



vineri – duminică, 21 – 23 aprilie 2017 monitorulcj.ro 11

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

Vrei să lucrezi ca șofer 

în comunitatea europeană? 

Ai experiență pe tir sau ai doar califi care C+E? 

Sună-ne la 0743.161.336 (zona est) sau 
0740.295.418 (zona vest) 

sau scrie-ne pe adresa hr.bucuresti@trota.ro 

și te ajutăm să te alături echipei noastre.

TOP DRINKS

IMPORTATOR AUTORIZAT 
DE BĂUTURI ALCOOLICE

PREŢURI MICI PENTRU EVENIMENTE MARI!

OFERTE SPECIALE ÎN FIECARE ZI!

Adresa:  EROILOR 35 – NON STOP, 
Tel. 0742-402932
 IULIUS MALL (LA PARTER), 
Tel. 0753-758734
 MAGAZIN CENTRAL (LA PARTER), 
Tel. 0753-758857
 G. BARIŢIU, nr.18, 
Tel. 0742-402535

www.topdrinks.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
temporar vacante, în conformitate cu H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modifi cările și completările 
ulterioare, la sediul din Cluj-Napoca, str. Constanţa, nr. 5, în 
data de 03.05.2017, ora 10.00 – proba scrisă. Proba interviu 
va avea loc în conformitate cu HG. nr. 611/2008.

• Consilier cl. I, grad profesional superior în cadrul 
Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute 

de art. 54 din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modifi cările și completările ulterioare.

- studii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: Știintelor 
sociale, ramura știinte economice, specializarea economie 
generală; Finante în specializarea fi nanţe și bănci;

- vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 
9 ani;

• Consilier cl. I, grad profesional principal în cadrul 
Serviciului Decontare Ambulator de Specialitate, Paraclinic, 
Recuperare, Îngrijiri, Urgenţă Prespitalicească, Spitale, 
Programe Naţionale de Sănătate

Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute 

de art. 54 din Legea 188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modifi cările și completările ulterioare.

- studii: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în: domeniul știinţelor 
sociale, ramura știinţe economice, specializarea economie 
generală, fi nanţe și bănci; domeniul știinţelor biologice și 
biomedicale/sănătate specializarea medicină

- vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 
5 ani;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 8 zile de la data publicării în Monitorul Ofi cial, partea 
a III-a, la sediul CAS Cluj, str. Constanţa, nr. 5, cam 316, 
până la ora 12.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 
611/2008 cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs și bibliografi a stabilită 
se afi șează la sediul și pe site-ul Casei de Asigurări de 
Sănătate Cluj www.cascluj.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul CAS Cluj, 
cam. 316 și la tel. 0264/407134

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL , desemnată în 
calitate de lichidator judiciar al societății CLEANTECH COM 
SRL – (în faliment, in bankruptcy, en faillite), organizează 
licitație publică cu strigare pentru vanzarea autoturismului 
marca VW Polo din patrimoniul debitoarei.

Licitația va avea loc în data de 11.01.2017, ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. 
Cluj. Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 15:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în datele de 17.01.2017, 23.01.2017, 
30.01.2017, 06.02.2017, 13.02.2017, 20.02.2017, 
27.02.2017, 06.03.2017, 13.03.2017, 20.03.2017, 
27.03.2017, 03.04.2017, 10.04.2017, 17.04.2017, 
24.04.2017, 01.05.2017, 08.05.2017

Informații suplimentare se pot obține la tel: 0264.432.603;

LICITAŢIE PUBLICĂ

Se aduce la cunoștinţa generală că în ziua de 08.05.2017 
ora 10, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc 
Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str. Tudor Vladimirescu 
nr. 1, bl. Lira, ap. 8, jud. Sălaj, va avea loc vânzarea la 
licitaţie publică a imobilului apartament 43,18 mp, 1 
camera, 1 bucătărie, 1 living, 1 baie, 1 hol, 1 balcon – în 
Cluj-Napoca, str. Pablo Picasso nr. 3, mansardă, ap. 6, 
judeţul Cluj, proprietatea debitorului MARIAN Simion Gabriel.

Preţul de începere al licitaţiei este de 193.500 lei.

Toti cei interesaţi de cumpărarea bunului imobil scos la 
licitaţie publică se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, 
având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare 
scrisă și dovada consemnării garanţiei de participare 
reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei, în contul 
colector de executare silită nr. RO21 BRDE 320S V151 2137 
3200 deschis la B.R.D. Zalău.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, SC AITO 
EPOC SRL isi anunta începerea demersurilor în vederea 
obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul PUNCT DE 
LUCRU denumire obiectiv Atelier intretinere si repatatii auto 
(service auto-tinichigerie și vopsitorie )” din localitatea CLUJ 
NAPOCA, str. Bdul Muncii nr .16., judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, după 
următorul program: luni între orele 12:30 – 17:00, marţi 
și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vineri între orele 
8:30 – 13:00.

ANUNŢ DE MEDIU

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sucursala Tg. Mureş prin S.C. 
Rominsta S.R.L, titular al proiectului „Modernizarea 
sistemului actual de răcire a gazelor comprimate şi a 
compresoarelor la S.C. Ţaga“, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru 
proiectul „Modernizarea sistemului actual de răcire a 
gazelor comprimate şi a compresoarelor la S.C. Ţaga“, 
propus a fi  amplasat în localitatea Ţaga judeţul Cluj.

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 9:00-16:00, vineri între orele 
9:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: 
http://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, până la data de 26.04.2017.

CONVOCATOR

S.C. BIMEXIM S.A.
Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr.180
J12/347/1991; CIF RO 200297

Administratorul unic al S.C. BIMEXIM S.A., convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară la ora 11, pentru data 
de 25 mai 2017, la sediul social al societăţii.

Adunarea se convoacă pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor, la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2017.

Adunarea Generală Extraordinară se convoacă pentru 
ora 11 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Schimbarea sediului social în P-ţa 1 Mai nr. 3-5;
2. Actualizarea actului constitutiv;
3. Diverse.

ADMINISTRATOR UNIC,
BRUMARU VASILE VALENTIN
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CFR joacă pe 
terenul campioanei
Echipa de fotbal CFR Cluj va juca 
sâmbătă de la ora 17.30 în depla-
sare contra Astrei Giurgiu, în a 7-a 
etapă din play-off-ul Ligii 1 de fot-
bal. Clujenii vin după o remiză cu 
FCSB, acasă. Fotbaliștii antrenaţi 
de Vasile Miriuţă sunt pe locul 4 
în Liga 1 de fotbal, după FCSB, 
Viitorul și Dinamo. În celelalte 
meciuri din etapă se întâlnesc 
echipele CSU Craiova – Dinamo 
sâmbătă de la 20.30 și FCSB – 
Viitorul luni de la 20.30.

Le aşteaptă 
să crească
Gimnastele Olivia Cîmpian și 
Ioana Crișan, afl ate la primul con-
curs ca senioare, dau acum apro-
ximativ 50% din potenţial, iar 
când vor reuși să treacă de 85% 
va fi  mult mai bine, a declarat joi 
antrenorul coordonator al lotului 
feminin al României, Nicolae 
Forminte, după a doua subdivizi-
une a califi cărilor de la 
Campionatele Europene, transmi-
te Agerpres. „Pe fete le-am felici-
tat și le-am spus că nu trebuie să 
fi e supărate pentru că regretele 
după concurs nu te ajută cu ni-
mic”, a declarat Forminte. El aș-
tepta fi nalul zilei pentru a afl a da-
că cele două sportive se vor califi -
ca în vreo fi nală și era optimist în 
ceea ce privește participarea 
Oliviei Cîmpian în ultimul act la 
individual compus și sol. În ultima 
subdiviziune a zilei, desfășurată 
după închiderea ediţiei, au intrat 
în concurs și Cătălina Ponor și 
Larisa Iordache.

Ungureanu, bronz la 
Europenele de judo
Sportiva Monica Ungureanu a cu-
cerit medalia de bronz în limitele 
categoriei 48 kg la Campionatele 
Europene de judo de la Varșovia, 
după ce a învins-o în meciul deci-
siv pe Noa Minsker (Israel), joi, 
transmite agenţia Agerpres. 
Ungureanu a obţinut bronzul și la 
ediţia de anul trecut, iar acum a 
trecut în optimi de Cinta Garcia 
Mesa (Spania), prin ippon, iar în 
sferturi a câștigat tot prin ippon, 
în faţa ucrainencei Marina 
Cerniak. Ea a pierdut în schimb 
semifi nala cu rusoaica Irina 
Dolgova (ippon), după care a câș-
tigat meciul pentru locurile 3-5 cu 
Noa Minsker.

Simona Halep vrea 
revanşa, în Fed Cup
Jucătoarea de tenis Simona 
Halep (25 de ani) așteaptă me-
ciul din Fed Cup cu Johanna 
Konta, cel mai bine clasată jucă-
toare a britanicilor, în faţa căreia 
vrea să-și ia revanșa după înfrân-
gerea suferită recent la turneul de 
la Miami. „Sperăm să câștigăm, 
ca de fi ecare dată, și să facem 
meciuri frumoase. Adversarele 
sunt jucătoare foarte bune, chiar 
top 10, cazul Konta. Am pierdut 
contra ei nu demult, dar sper să 
îmi iau revanșa, să câștigăm par-
tida. Dar întâi trebuie să fi m bu-
curoase că se întâmplă acest eve-
niment la Constanţa, este prima 
dată și sper ca publicul să fi e ală-
turi de noi în fi ecare moment”, a 
declarat Halep. România se va 
baza pe Halep, Begu, Cârstea și 
Niculescu pentru întâlnirea cu 
Marea Britanie care va avea loc 
între 22-23 aprilie la Constanţa, 
în play-off-ul Grupei Mondiale II a 
Fed Cup.

Pe scurt

România stă într-un sin-

gur gimnast în fi nalele 

masculine ale Europenelor 

de Gimnastică Artistică 

Individuală de la Cluj: 

Marian Drăgulescu, care 

va lua startul în fi nalele 

de sol şi sărituri. Ieri au 

fost programate califi cările 

la feminin, unde România 

s-a bazat pe patru sporti-

ve, cu Cătălina Ponor şi 

Larisa Iordache vârfuri de 

lance.

Gimnastul român Marian 

Drăgulescu s-a califi cat miercuri 

în fi nalele la sol şi sărituri la 

Campionatele Europene care se 

desfăşoară în aceste zile la Sa-

la Polivalentă din Cluj-Napoca. 

Multiplu medaliat cu aur la Cam-

pionatele Mondiale şi Europe-

ne, Drăgulescu a avut o evolu-

ţie reuşită la sol, arbitrii acor-

dându-i 14,666 puncte, a doua 

notă a califi cărilor. La sărituri, 

gimnastul român a obţinut ca-

lifi carea în fi nală cu prima no-

tă, media sa fi ind de 14,666 

puncte, transmite Agerpres.

Singurul român în fi nală

Medaliat cu argint la sol şi 

sărituri la ediţia de anul tre-

cut a Campionatelor Europe-

ne, Marian Drăgulescu va fi  

singurul reprezentant al lotu-

lui masculin în fi nalele pe a-

parate, ceilalţi cinci sportivi, 

Cristian Băţagă, Vlad Cotuna, 

Adelin Kotrong, Andrei Ursa-

che şi Laurenţiu Nistor, nere-

uşind să obţină califi carea. 

România nu va avea reprezen-

tant în fi nala masculină la in-

dividual compus întrucât ni-

ciunul dintre cei şase gimnaşti 

nu a concurat la toate apara-

tele, şase la număr.

„Se poate şi mai bine”

„M-am simţit foarte bine, 

sala este superbă, oamenii ca-

re au venit ne-au încurajat foar-

te mult. Mă bucur pentru că 

am reuşit să îmi stăpânesc emo-

ţiile şi să realizez execuţiile pe 

care mi le-am dorit. Însă întot-

deauna se poate şi mai bine. 

Dacă ar rămâne aceleaşi clasa-

mente şi în fi nale, locul 1 la să-

rituri şi locul 2 la sol, aş fi  fe-

ricit; dar în competiţie toată lu-

mea se luptă pentru o meda-

lie. Cea mai mica greşeală te 

poate costa mult. E bine că as-

tăzi am reuşit execuţii bune şi 

sper să prind o zi bună şi în fi -

nale”, a declarat Marian Dră-

gulescu. Amintim, Laurenţiu 

Nistor a suferit o accidentare 

la spate în urma exerciţiului 

său la bară, după ce a ratat o 

prindere. Finalele masculine la 

aparate au loc sâmbătă.

„Dacă vorbesc despre Mari-

an Drăgulesc, evident mă de-

clar mulţumit. Dacă ne referim 

la plutonul second al lotului mai 

avem multe lucruri de şlefuit pe 

partea de stăpânire a emoţiilor. 

Cred eu că prezenţa în sala de 

la Cluj le-a amplifi cat emoţiile 

şi pur şi simplu nu au reuşit să 

şi le stăpânească”, a declarat 

antrenorul lotului, Ioan Suciu.

Şapte probe, 
şapte lideri diferiţi

Cele şapte probe din între-

cerea masculină sunt conduse 

de şapte gimnaşti diferiţi, în ur-

ma califi cărilor desfăşurate 

miercuri. Peste 150 de gimnaşti 

au concurat în Sala Polivalen-

tă, pentru un loc în fi nala de 

individual compus (unde au 

ajuns cei mai buni 24 de gim-

naşti) ori în fi nalele pe apara-

te (câte 8 fi nalişti per aparat). 

Ezitările şi unele căzături au 

fost compensate de exerciţii 

spectaculoase, notează site-ul 

ofi cial al Europenelor de Gim-

nastică.

Verniaiev, primul 
la individual

La individual compus se 

anunţă o luptă încinsă între vi-

cecampionul olimpic şi campi-

onul european Oleg Verniaiev, 

din Ucraina (liderul califi cări-

lor) campionul Rusiei Artur Da-

laloyan (locul 2) şi Nikita Ig-

natyev. James Hall (locul 3) din 

Marea Britanie, Oliver Hegi şi 

Eddy Yusof din Elveţia, dar şi 

armeanul Artur Davtyan sunt 

şi ei în lupta pentru fi nală.

Primii clasaţi pe aparate

Rayderley Zapata şi-a execu-

tat exerciţiul impecabil şi s-a ca-

lifi cat primul în evenimentul lui 

favorit, fi nala la sol, depăşin-

du-l cu puţin pe Marian Drăgu-

lescu. Medaliatul cu bronz din 

2016 Alexander Shatilov ţinteş-

te din nou către un loc pe po-

dium, la fel ca şi compatriotul 

său, Artem Dolgopyat. La cal 

cu mânere campionul olimpic 

din 2012 Krisztian Berki şi-a de-

monstrat tehnica, obţinând cu 

uşurinţă primul loc în clasa-

ment, în faţa rusului David 

Belyvavskiy. Între specialiştii a-

cestui aparat care se vor lupta 

sâmbătă pentru un loc pe podi-

um se numără Saso Bertoncelj, 

Harutyun Merdinyan şi Robert 

Seligman. La inele, campionul 

olimpic, mondial şi european 

Eleftherios Petrounias pare im-

batabil în prima competiţie a 

noului ciclu olimpic, clasându-se 

pe locul 1, înaintea armenilor 

Artur Tovmasyan şi Vahagn 

Davtyan, între care s-a interca-

lat Courtney Tulloch din Marea 

Britanie.

La sărituri Marian Drăgules-

cu, venit pe locul 4 la Olimpi-

ada din 2016, a reuşit să domi-

ne ierarhia, fi ind urmat de Igor 

Radivilov din Ucraina şi de Ar-

tur Dalaloyan din Rusia. La pa-

ralele sportivul Marcel Nguyen, 

din Germania, l-a devansat cu 

puţin pe rivalul său Ferhat Ari-

can, din Turcia; la mică dife-

renţă în urmă s-a clasat Lukas 

Dauser din Germania. La bară, 

unde Laurenţiu Nistor a ratat 

o prindere, elveţianul Oliver 

Hegi a executat un exerciţiu 

execelent, întrecându-i pe David 

Belyavskiy din Rusia şi pe James 

Hall din Marea Britanie.

Drăgulescu, primul finalist 
român la Europenele de la Cluj
Marian Drăgulescu va concura sâmbătă în finalele de sol şi sărituri.

Marian Drăgulescu va concura în două fi nale, sâmbătă, la sol şi sărituri.

Cermonia de deschidere a Europenelor de Gimnastică de la 
Cluj a avut loc miercuri, între două serii de probe masculine 
de califi cări. Festivitatea a debutat cu un spectacol de lase-
re, urmat de un moment artistic pregătit de Lotul Naţional 
de Gimnastică Aerobică, condus de antrenorul coordonator 
Maria Fumea și de coregrafa Mariana Mezei. De asemenea 
și gimnastele din proiectul „Ţară, ţară, vrem campioane!”, 
susţinut de Petrom și coordonat de antrenoarea Mariana 
Bitang, au urcat pe scenă. După defi larea cu cele 37 de 
steaguri ale ţărilor participante la competiţie, au luat cuvân-
tul Marius Duca, ministrul Tineretului si Sportului si Georges 
Guelzec, presedintele Uniunii Europene de Gimnastică, pri-
mul dintre ei salutând prezenţa în sală a Nadiei Comăneci.

Ceremonia de deschidere

Ovidiu CORNEA
sport@monitorulcj.ro

Fosta mare gimnastă Nadia 

Comăneci a declarat la Cluj 

că reducerea ariei de selec-

ţie este principala problemă 

care a cauzat scăderea per-

formanţelor în gimnastica 

românească.

Ambasadoare a Campiona-

telor Europene de Gimnastică 

Artistică individuală care se des-

făşoară în perioada 19-23 apri-

lie la Cluj, Nadia Comăneci a 

participat joi la un eveniment 

destinat întăririi legăturii dintre 

sportul de mare performanţă şi 

mediul de afaceri, la sediul com-

paniei de IT NTT Data.

Îl vor pe Bellu înapoi la lot

Întrebată dacă ar fi  dispusă 

să se implice în pregătirea gim-

nastelor României pe viitor, Na-

dia a răspuns: „Doar dacă vine 

domnul Bellu antrenor”. Chiar 

dacă afi rmaţia fostei glorii a gim-

nasticii mondiale a fost mai de-

grabă o glumă, în schimb reve-

nirea lui Octavian Bellu la câr-

ma lotului rămâne un subiect de 

actualitate. Ministrul Tineretului 

şi Sportului, Marius Dunca, a de-

clarat joi că îşi doreşte ca antre-

norii Octavian Bellu şi Mariana 

Bitang, să se întoarcă la lotul na-

ţional feminin, pentru a-şi pune 

în valoare experienţa, precizând 

că gimnastica românească tre-

buie să profi te de experienţa aces-

tora. Cei doi au în palmares cir-

ca 400 de medalii cucerite de 

sportivii pregătiţi de ei, la Olim-

piade, Campionate Mondiale şi 

Europene. Octavian Bellu a fost 

prezent şi el în cadrul evenimen-

tului care a avut-o în centru pe 

Nadia Comăneci.

„S-a subţiat baza 
de selecţie”

Pe de altă parte, Nadia Co-

măneci a menţionat că princi-

pala problemă a gimnasticii ro-

mâneşti o reprezintă reducerea 

ariei de selecţie: „Baza de selec-

ţia s-a subţiat, am avut o bază 

mult mai mare. (...) Când baza 

se subţiază, şi a început să se 

subţieze începând de la Tavi 

(Octavian Belu-nr) înspre încoa-

ce, este mai greu. În momentul 

în care ai 10 sau 8 fete şi trebu-

ie să alegi 6 şi ai şi 3 care s-au 

accidentat, atunci ai o mare pro-

blemă. (...) În Statele Unite, gim-

nastica a devenit foarte popula-

ră după 1984 când Mary Lou 

Retton a câştigat. Fiecare copi-

laş vrea să facă gimnastică, nu 

neapărat doresc să ajungă la 

Olimpiadă. Bine-înţeles fi ecare 

sportiv visează să ajungă la 

Olimpiadă, dar gimastica este 

un sport de bază precum orice 

alt sport pe care-l fac”, a decla-

rat Nadia Comăneci. Fosta ma-

re gimnastă s-a arătat impresi-

onată de ceremonia de deschi-

dre a Europenelor de la Cluj: „A 

fost foarte frumos, tradiţional şi 

plin de căldură”, a sintetizat ea.

Foste campioane

La întâlnirea de joi, desfă-

şurată într-un mini-amfi teatru 

al companiei, au mai partici-

pat fostele campioane olimpi-

ce Andreea Răducan şi Moni-

ca Roşu, respectiv fostul an-

trenor al echipei naţionale a 

României, Octavian Bellu şi 

preşedintele Comitetului Olim-

pic Român, Mihai Covaliu, fost 

campion olimpic la scrimă. De 

altfel şi multe alte foste cam-

pioane din gimnastica româ-

nească sunt prezente zilele 

acestea la Campionatele Eu-

ropene de la Cluj.

Nadia Comăneci, despre problemele gimnasticii româneşti
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