
Prietenele 
la „comisie” 

se cunosc:
Mariana Rațiu, 

Simona Gaci, 
Rodica 
Gazsi!

MAPAMOND

Parisul, cel mai periculos oraş din Europa la capitolul risc terorist
Bagdadul este cel mai pe-

riculos oraş din lume din 
punctul de vedere al riscului 
terorist, Parisul şi Belfastul 
fiind cele mai riscante oraşe 
din Europa, potrivit unui cla-
sament realizat de Verisk Ma-
plecroft, informează publica-
ţia britanică Express.

Bagdadul rămâne cel mai 
periculos oraş din lume, în 
contextul în care în ultimele 
12 luni în capitala Irakului au 
avut loc 380 de atentate, sol-

date cu 3.654 de morţi. Capi-
tala Irakului este urmată în 
clasament de oraşele irakie-
ne Mosul şi Ramadi, aflate 
sub controlul reţelei teroris-
te Stat Islamic. Şase dintre 
cele mai periculoase zece ora-
şe din lume sunt în Irak, trei 
în Pakistan şi unul în Libia - 
Benghazi.

Oraşul Belfast, capitala re-
giunii britanice Irlanda de 
Nord, şi Parisul sunt cele mai 
periculoase oraşe din Europa, 

la capitolul risc terorist. Aten-
tatele comise la Paris în ianu-
arie s-au soldat cu 17 morţi.

Pe lista oraşelor europene 
cu risc terorist figurează şi 
Atena, Bruxelles, Berlin, Ni-
cosia, Priştina, Tirana, Skopje 
şi Monaco.

La capitolul destinaţii tu-
ristice cu risc terorist, cele 
mai periculoase oraşe sunt Ie-
rusalim, Cairo, Nairobi, Bang-
kok, Tunis, Istanbul şi Las Ve-
gas.
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Declarația săptămânii

„Impozitarea bacşişului 
a fost o experienţă, 

nu un eşec”

EUGEN TEODOROVICI  |
Ministrul Finanţelor 

Jurnalism responsabil, 
cu vestă anti-glonţ

„Bună seara prieteni”, 
va răsuna din nou la Cluj

Supervizorul editorial al postului CNN International 
pentru Orientul Mijlociu a venit la Cluj pentru a le 
vorbi studenţilor despre jurnalismul în zonele de 
conflict. Paginile 8-9

După trei ani de zile, Cristi Minculescu cântă din nou cu IRIS. 
Primul concert va avea loc vineri în Piața Unirii. Ultimul con-
cert în această formulă a fost în urmă cu trei ani la Caste-
lul Banffy de la Bonţida.  Pagina 7
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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Concurs la CJ, ca la PCR.
Salanță – UNIC CANDIDAT a promovat!

Ginerele lui Blaga, reținut 
pentru evaziune fiscală
Andrei Rudeanu a fost reţinut de procurorii Parchetului Curţii de Apel 
Bucureşti, fiind acuzat de evaziune fiscală. Paginile 4-5

Claudiu Salanță a concurat singur pentru postul de arhitect-șef. Ca să nu aibă nicio emoție, 
„examenul” a fost pregătit: nu s-a putut înscrie nimeni din afara Consiliului Județean, iar din 
comisie au făcut parte nu mai puțin de trei colege din instituție. Paginile 4-5

monitorul weekendde

Conține ghidul

GRATUIT împreună cu cotidianul Monitorul de Cluj la chioșcuri și pentru ABONAȚI
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AU TRECUT DEJA de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan 
a luat act de demisia președintelui 
Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?

PUBLICITATE
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?

Zilele Clujului debutează vineri, 22 mai 2015, 
cu evenimentul „Studenţii dau Culoare 
Clujului”. Studenţii vor demonstra că sunt o 
forţă şi un element esenţial în dinamica oraşu-
lui nostru. Manifestarea va avea loc vineri, 22 
mai 2015, de la ora 9.00, la Sala Polivalentă, 

unde studenţii universităţilor clujene vor lua 
parte la „Închiderea anului universitar”. De la 
ora 10.30, aceştia vor participa la Parada 
Universităţilor Clujene, după care, vor ajunge 
în Piaţa Unirii la un spectacol de culoare pe rit-
murile orchestrei Bigg Dimm A'Band.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

22 mai

1948: Guvernul Petru Groza îi 
retrage cetățenia regelui 
Mihai I și altor membri ai fa-
miliei regale.

1960: Un cutremur de 9,5 pe 
scara Richter a lovit Chile; cel 
mai puternic seism înregis-
trat.

2005: Ziariștii români răpiți 
în Irak au fost eliberați.

23 mai

1915: Primul Război 
Mondial: Italia a declarat răz-
boi Austro-Ungariei.

1934: Faimosul cuplul de 
gangsteri americani Bonnie 

Parker și Clyde Barrow  (foto)
au fost împușcați în apropiere 
de Bienville Parish, Louisiana, 
de către poliție.

1430: Ioana D'Arc este captu-
rată de către burgunzi în timp 
ce conducea armata spre a 
elibera Compiègne.

24 mai

1844: Samuel Morse a 
transmis prima telegramă în 
codul Morse de la 
Washington DC, către asis-
tentul său Alfred Vail, în 
Baltimore, Maryland pentru 
a inaugura prima linie tele-
grafi că. Conținutul mesajului 
a fost: „Ce a făcut 
Dumnezeu?” (un citat biblic, 
numerele 23:23).

1941: Se naște Bob Dylan, 
poet, compozitor, cântăreț, 
chitarist și actor american

2004: Explozia de la 
Mihăilești, accident soldat cu 
18 morți, 13 răniți și impor-
tante pagube materiale.

Studenţii dau Culoare Clujului

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziție TANGO
Perioada:  20 mai – 30 iunie
Expoziţia cu titlul „T.A.N.G.O. – 
turning art now gliding over“, 
prezintă pictura artistului Ioan 
Sbârciu care intră într-un dialog 
artistic cu lucrările semnate de 
9 artiste reprezentative pentru 
noul val în arta contemporană 
românească: Teodora Axente, 
Anca Badea, Anca Bodea, Anca 
Brânzaş, Ioana Iacob, Oana 
Năstăsache, Ioana Olăhuţ, 
Alexandra Ioana Şerban şi 
Andrea Tivadar.

Expoziție: Sarmizegetusa 
Regia
Perioada: 15 mai – 12 septem-
brie

Photo Romania Festival
Perioada: 15–24 mai

Expoziție: Ultimii dinozauri 
din Transilvania
Perioada: 3 aprilie – 30 sep-
tembrie
Casa Universitarilor

Expoziție: Albrecht Dürer
Perioada: 26 martie – 7 iunie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
În cadrul acestei expoziţii sunt 
prezentate 111 stampe ale lui 
ALBRECHT DÜRER, imprimate 
de Amand Durand după plăcile 
originale în cupru realizate de 
artistul german.

Expoziție: De vita Caesarum
Perioada: 31 martie – 30 mai
Muzeul Național de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia aduce în atenţia pu-
blicului „seria imperială“ de 
medalii a maestrului gravor 
Christian Wermuth (216 piese 
păstrate în colecţia MNIT, dedi-
cate împăraţilor romani, bizan-
tini, carolingieni, romano-ger-
manici şi habsburgici), prezen-
tată într-un cadru care evidenţi-
ază climatul cultural-politic al 
epocii baroce în Europa 
Centrală.

Expoziție: The Dreaming 
House, de Alexandra 
Zuckerman
Perioada: 24 aprilie – 24 mai
Fabrica de Pensule

Expoziție: Muri Transylvani 
Antiqui
Perioada: 6–29 mai
Expoziţia aduce în atenţia publi-
cului 119 lucrări ce reiterează o 
pasiune veche a artistului Liviu 
Vlad pentru istorie şi mai ales, 
potrivit acestuia, ,,pentru o isto-
rie subiectivă a locurilor unde îşi 
are rădăcinile: Clujul, 
Transilvania’’.

SÂMBĂTĂ 

Nunta lui Figaro
Ora 11.00
Opera Națională Română
Spectacol interpretat în limba 
italiană

Baiadera 
Ora 18.00
Opera Maghiară de Stat
Pentru menţinerea păcii dintre 
India şi Spania, moștenitorul 
tronului ar trebui să se căsăto-
rească cu o prinţesă spaniolă pe 
care nici măcar nu o cunoaşte, 
însă prinţul nu renunţă la iubi-
rea sa faţă de Odette.

Iona, de Marin Sorescu
Salina Turda
Ora 18.00

Festivalul Luminii Cluj-
Napoca
Parcul „Iuliu Hațieganu”
Festivalul Luminii a devenit unul 
dintre cele mai așteptate și 
apreciate evenimente clujene. 
De la cele 200 de gulguțe din 
2004, s-a ajuns la 22 000 de 
gulguțe în 2014.

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania

Cel care închide noaptea
Ora 20.00

Teatrul Maghiar de Stat
Un fost ofi ţer nazist şi o fostă 
deţinută în lagăr, între care a 
existat o relaţie pornită printr-
un abuz sexual, se reîntâlnesc 
întâmplător la Viena, după 13 
ani de la terminarea războiului.

EVENIMENTE ÎN CADRUL ZILELOR CLUJULUI 2015

VINERI

Piața Unirii

ora 18:00 elevii școlilor 
clujene vor bate recordul de 
cel mai mare „Cup Song.

ora 19:00: Concerte David & 
The Six Martini Band, Vunk și, 
în premieră, va urca pe scenă, 
împreună, trupa Iris cu 
legendarul solist Cristi 
Minculescu, dar și cu Dan 
Bittman, soprana Felicia Filip și 
actorul clujean Dan Chiorean.

Piața Muzeului

Concerte live ale trupelor 
clujene:
19:00 The Beat (acustic)
19: 30 Ad Libitum Voices 
20:00 Indie Folker  
21:00 Jazzybirds 
22:00 Teatru Stradal - Parola 
Bianca – Moonlight Invasion

Str. Mihail Kogălniceanu

10:00 – 22:00
Promenada Cărților
Promenada Multiculturalității

Târgul meșterilor populari 
clujeni
Festivalul Culinar 
Internațional
17:30 - Vernisaj expoziție 
„Point of View“
Scena Urbană: 
20:00 Score Band- 21:00 Trupa 
Puzzle

Str. Potaissa – Zidul Cetăţii - Tabăra 
Antică și Medievală

18:00 Deschiderea Taberei 
Istorice 

Memo 10 

11:00-18:00 Ziua culinară 
japoneză 

Bld. Eroilor

10:00 – 14:00 Ateliere de 
Creație - Civic Art

14:00 Lansare Sharebooks - 
15:00 RoboTactica - Concurs 
de sumo între roboți

17:00 – 21:00 Animație 
Stradală Famous

Teatru în cadrul Festivalului 
Man.In.Fest:
14:00 Devenir / 15:30 Golden / 
16:30 Stillman Theatre  / 18:00 
Inevidenza / 19:00 Cântăreții 
din Bremen /20:00 Varina 

Casino – Parcul Central

14:00 Lansarea volumului 
„Cortez“ 
15:00 Inaugurarea 
ansambluluii statuar „Scara 
Lumii” a artistului Liviu Mocan

14:00 – 18:00 Youth Fair

Parcul Central „Simion Bărnuţiu”

10:00 – 20:00 The Fun Zone 
- Escaladă, canoeing, tir cu 
arcul, trambulină, tiroliană
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Peste 800 de pelerini din 

Ungaria, care merg de 

Rusaliile catolice la 

Şumuleu Ciuc, au fost 

întâmpinaţi, joi, pe pero-

nul Gării Cluj-Napoca de 

aproximativ două sute de 

clujeni de etnie maghiară 

cu imnul Ungariei şi 

imnul secuiesc.

Ei au fost întâmpinaţi pe 

peron de circa două sute de 

clujeni de etnie maghiară cu 

pancarte pe care scria "Cluj-Na-

poca – Kolozsvar – Klausen-

burg” şi care au cântat imnul 

Ungariei şi imnul secuiesc.

Printre cei prezenţi s-au 

numărat mai mulţi reprezen-

tanţi ai UDMR Cluj, consulul 

general al Ungariei la Cluj-Na-

poca, Mile Lajos, şi doi pre-

oţi romano-catolici.

Unul dintre pelerinii veniţi 

din Ungaria a declarat că mer-

ge pentru prima oară de Rusa-

lii la Şumuleu Ciuc pentru a se 

ruga la statuia Fecioarei Maria 

şi este extrem de emoţionat.

„Am venit cu soţia, cu fa-

ta şi cei doi nepoţi. Noi sun-

tem din Budapesta şi facem 

prima oară acest drum. Am 

venit cu trenul peste zece ore, 

mai facem câteva ore până în 

Secuime, e obositor, dar me-

rită. Vreau să le arăt nepoţi-

lor ce înseamnă solidaritatea 

maghiară, unde trăiesc fraţii 

noştri din Ardeal, şi să ne ru-

găm de Rusalii, împreună, să 

o ducem mai bine, şi noi în 

Ungaria, şi maghiarii din Ro-

mânia”, a declarat pelerinul, 

în vârstă de 60 de ani.

La rândul său, o femeie în 

vârstă de 75 de ani, care lo-

cuieşte în oraşul Gyor, la gra-

niţa Ungariei cu Austria, a 

spus că vine în pelerinajul de 

Rusalii cu trenul, împreună 

cu familia, de peste zece ani.

Vineri, este aşteptat să so-

sească în Gara Cluj-Napoca 

un alt tren cu pelerini din Un-

garia care merg de Rusalii la 

Şumuleu Ciuc.

Anul trecut, peste 100.000 

de persoane au asistat la sluj-

ba de Rusalii ofi ciată pe Mun-

tele Şumuleul Mic din Harghi-

ta. Sfânta afl ată în centrul pe-

lerinajului este Fecioara Maria, 

a cărei statuie este sculptată în 

lemn de tei, are o înălţime de 

2,27 metri şi este cea mai ma-

re statuie din lume a Fecioarei. 

Este madonă şi regină deopo-

trivă, în mâna dreaptă ţine un 

sceptru, iar pe braţul stâng îl 

poartă pe Pruncul Iisus. Pe cap 

poartă o tiara, înconjurată de 

o coroană formată din 12 ste-

le, sub picioarele ei se afl ă lu-

na şi de sus până jos este în-

văluită în razele soarelui.

Sute de vindecări miracu-

loase şi de dorinţe împlinite 

sunt puse pe seama statuii Fe-

cioarei Maria. Dovadă stau nu-

meroase obiecte din metal, din 

aur şi din argint, donate de 

persoanele ale căror rugăciuni 

au primit ascultarea divină.

Pelerini din Ungaria, întâmpinaţi 
la Cluj cu imnul secuiesc
Ei au arborat la geamurile trenului care îi ducea la Şumuleu Ciuc steaguri ale Ungariei şi ale Ţinutului Secuiesc.

Andrei Rudeanu, ginerele 

liderului PNL Vasile Blaga 

(foto), a fost reţinut de 

procurorii Parchetului 

Curţii de Apel Bucureşti, 

fi ind acuzat de evaziune 

fi scală cu un prejudiciu 

de 600.000 de euro.

Andrei Rudeanu va fi  pre-

zentat vineri, la 

Tribunalul Bucureşti, cu 

propunere de arestare 

preventivă. Surse din rân-

dul anchetatorilor au 

declarat că acest dosar 

are legătură cu percheziţi-

ile care au vizat societa-

tea de pază NEI Guard, 

din decembrie 2014.

Poliţiştii au făcut, joi dimi-

neaţă, percheziţii în Bucureşti 

şi Hunedoara, într-un dosar 

în care sunt vizate cinci fi r-

me de pază, printre care şi 

cea a lui Andrei Rudeanu, pen-

tru evaziune prin înregistra-

rea unor achiziţii fi ctive de 

servicii, prejudiciul fi ind de 

600.000 de euro.

Poliţia Română anunţa că 

în acest caz sunt vizate cinci 

societăţi comerciale care ar fi  

fost implicate în comiterea unor 

infracţiuni de evaziune fi sca-

lă, în domeniul prestării de 

servicii de pază şi protecţie.

„Din investigaţii a reieşit 

faptul că, în scopul sustrage-

rii de la plata taxelor şi im-

pozitelor către bugetul de 

stat, reprezentanţii unei com-

panii specializate în prestări 

de servicii de pază ar fi  cre-

at un circuit infracţional, for-

mat din mai multe societăţi 

comerciale, prin care ar fi  fost 

evidenţiate tranzacţii fi ctive”, 

se arăta într-un comunicat de 

presă al Poliţiei Române.

În contabilitatea companiei 

ar fi  fost înregistrate achiziţii 

fi ctive de servicii, bugetul de 

stat fi ind astfel prejudiciat cu 

aproximativ 600.000 de euro.

Potrivit unor surse judicia-

re, printre fi rmele vizate de an-

chetatori ar fi  şi Axis Corpo-

rate Security, deţinută de An-

drei Rudeanu, ginerele copre-

şedintelui PNL Vasile Blaga.

Înfi inţată în anul 2009, Axis 

Corporate Security este o com-

panie care acţioneaza în do-

meniul securităţii private şi ai 

cărei specialişti sunt recrutaţi 

din agenţiile publice, private 

sau guvernamentale, scrie pe 

site-ul fi rmei.

În 2012, firma a câstigat 

si contractul de pază a uni-

tătilor miniere din Valea Ji-

ului, iar presa a relatat că 

societatea a fost sancţiona-

tă de mai multe ori de In-

spectoratul Teritorial de 

Muncă Hunedoara, pentru 

că nu şi-a respectat obliga-

ţiile faţă de angajaţii care se 

ocupă cu paza unităţilor mi-

niere.

De asemenea, fi rma a câş-

tigat contracte cu Direcţia Re-

gională de Drumuri şi Poduri 

Timişoara, pentru paza unor 

poduri afl ate în patrimoniul 

regiei. Urmare a criticilor la 

adresa lui Vasile Blaga, fi rma 

Axis Corporate Security a re-

nunţat la contractul cu 

CNADNR.

Andrei Ionuţ Rudeanu es-

te căsătorit cu fi ica lui Vasile 

Blaga, Agathe Cristina, din 

2008.

Fostul ministru al 

Finanţelor Darius Vâlcov 

(foto) le-a declarat procu-

rorilor DNA că Vasile 

Blaga, co-preşedinte PNL, 

a făcut intervenţii pentru 

ca fi rma Tehnologica 

Radion, administrată de 

Theodor Berna, să câştige 

contracte de reabilitare a 

reţelelor de apă şi canali-

zare din judeţul Olt.

Detalii despre acest caz a-

par în rechizitoriul întocmit 

de procurorii DNA, prin care 

Darius Vâlcov a fost trimis în 

judecată pentru trafi c de in-

fl uenţă.

„Astfel, inculpatul Vâlcov 

Darius a arătat că, în anul 2009, 

a fost chemat de Vasile Blaga 

la sediul central al Partidului 

Democrat Liberal şi i-a spus, 

confi denţial, că ştie că în Olt 

se va licita pentru nişte lucrări 

de reabilitare a reţelelor de a-

pă şi canalizare, transmiţân-

du-i, fără echivoc, că alocarea 

în viitor a fondurilor pentru u-

nele lucrări la Primăria Slatina 

se va face sub condiţia ca SC 

Tehnologica Radion SRL să câş-

tige licitaţiile. Prin urmare, in-

culpatul trebuia să intervină 

pentru anularea licitaţiilor, sco-

pul urmărit fi ind acela ca SC 

Tehnologica Radion SRL, prin 

reprezentantul său Berna The-

odor, să câştige toate cele 3 li-

citaţii”, se arată în rechizitoriu.

„În justifi carea interesului 

manifestat de Vasile Blaga, in-

culpatul Vâlcov Darius Bogdan 

a arătat că avea cunoştinţă că 

Berna Theodor a fost consilier 

personal al preşedintelui Româ-

niei, că Tehnologica Radion SRL 

era condusă «din umbră» de că-

tre greii PDL de la acea vreme, 

'printre care se afl a şi domnul 

Vasile Blaga'. În contextul aces-

tei întâlniri, inculpatul Vâlcov 

Darius Bogdan a primit de la 

Vasile Blaga numărul de telefon 

al lui Berna Theodor, spunân-

du-i-se să-l contacteze că este 

aşteptat. Astfel, l-a sunat pe Ber-

na Theodor şi s-a întâlnit cu 

acesta la sediul Tehnologica Ra-

dion SRL, unde s-au purtat dis-

cuţii despre posibilităţile tehni-

ce şi fi nanciare ale societăţii, 

martorul lăsându-l să înţeleagă 

că ştie «cine este şi din partea 

cui vine». În perioada 2009-2010, 

în cadrul unor întâlniri regula-

te cu Vasile Blaga, atât la par-

tid, cât şi în Slatina, cu ocazia 

unor vizite la blocurile care erau 

reabilitate şi cu ocazia inaugu-

rării unora dintre ele, acesta s-a 

interesat permanent de Tehno-

logica Radion SRL”, mai spun 

procurorii.

Motivul pentru care Vasile 

Blaga ar fi  intervenit la Da-

rius Vâlcov era că Tehnologi-

ca Radion nu îndeplinea cri-

teriile pentru a câştiga licita-

ţiile din judeţul Olt.

Vasile Blaga spune, legat 

de menţionarea numelui său 

în rechizitorul din dosarul Da-

rius Vâlcov, că nu a interve-

nit în favoarea vreunei fi rme 

participante la licitaţii şi că 

regretă că numele său "e fo-

losit în declaraţii pe care per-

soane afl ate într-o situaţie di-

fi că le dau în faţa anchetato-

rilor".

„Nu am făcut niciodată vreo 

recomandare domnului Darius 

Vâlcov cu privire la modul de 

a conduce primăria Slatina şi 

nici vreuna referitoare la pro-

cedura de achizciţii derulate 

de primăria pe care o condu-

cea la momentul respectiv”, 

menţionează Blaga.

„Nu am intervenit nicioda-

tă în favoarea vreunei fi rme 

participante la licitaţii în Româ-

nia, nici din poziţia de lider al 

PDL, nici din cea de membru 

al Guvernului”, mai spune el.

Vasile Blaga precizează de 

asemenea că nu a fost che-

mat de nicio instituţie pentru 

da explicaţii în legătură cu su-

biecte care fac obiectul vreu-

nei anchete.

„Regret că numele meu es-

te folosit în declaraţii pe care 

persoane afl ate într-o situaţie 

difi că le dau în faţa ancheta-

torilor”, mai spune copreşe-

dintele PNL.

Procurorii îi dau târcoale lui Vasile Baga
Ginerele lui Blaga, Ionuț Rudeanu,
reținut pentru evaziune fiscală

Co-președintele PNL, acuzat de Vâlcov
de „intervenții” în favoarea unor firme
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PUBLICITATE

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

IN DATA DE 20.05.2015 INTRE ORELE 10.36 – 11.03 A 
FOST INTRERUPTA CIRCULATIA TROLEIBUZELOR SI 
TRAMVAIELOR CARE DESERVESC CARTIERUL MANASTUR. 
BLOCAJUL S-A DATORAT UNEI AVARII PRODUSA LA CABLUL 
SUBTERAN DE ALIMENTARE DE 20 KV PE STRADA OASULUI. 
FIRMA KIAT RESPONSABILA DE PRODUCEREA AVARIEI SI-A 
INSUSIT VINA SI VA SUPORTA CHELTUIELILE DE REMEDIERE.

IN DATA DE 21.05 INTRE ORELE 10.56 – 11.23 A FOST 
BLOCATA CIRCULATIA TRAMVAIELOR LA OPERA MAGHIARA 
SPRE GARA DIN CAUZA UNEI AUTOSPECIALE APARTINAND 
ROSSAL CARE A RAMAS DEFECTA PE LINIA DE RULARE TRAMVAI.

PE ACEASTA CALE NE CEREM SCUZE PUBLICULUI CALATOR 
PENTRU NEPLACERILE CAUZATE.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
Serviciul Tehnic

                                                                                                        
 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investitii pentru viitorul dumneavoastra“

COMUNICAT DE PRESĂ

„Cresterea productivitatii fi rmei S.C. FIMARO S.A. prin modernizarea 
activitatii de fabricare a constructiilor metalice cu ajutorul utilajelor 

performante“

PROIECT COFINANŢAT PRIN FONDUL EUROPEAN 
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Cluj-Napoca, 22.05.2015

S.C. FIMARO S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Corneliu Coposu, nr. 167, judetul Cluj 
a derulat, începând cu data de 18.12.2013, proiectul „Cresterea productivitatii fi rmei S.C. 
FIMARO S.A. prin modernizarea activitatii de fabricare a constructiilor metalice cu ajutorul 
utilajelor performante“, cod SMIS-CSNR 43443, cofi nanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 4m/400964/5/17.12.2013 
încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Cresterea 
Competitivitatii Economice (POSCCE) prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest , 
in calitate de Organism Intermediar al POSCCE.

Valoarea totală a proiectului este de 814.548,50 lei, din care asistenţa fi nanciară 

nerambursabilă este de 386.804,36 lei, din care 332.651,75 lei din FEDR și 54.152,61 lei 

din bugetul naţional.

Proiectul s-a implementat în Cluj-Napoca, Str. Corneliu Coposu, nr. 167, pe o durată de 18 luni.

Rezultatul proiectului consta in:
•  Achziţia si punerea in functiune a 2 utilaje (pod rulant și presă de îndoit tabla, cu 

comandă numerică) în perioada de implementare a proiectului.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: S.C. FIMARO S.A.
Nume persoană de contact:Zirbo Mariana

Funcţie: Consilier juridic

Tel: 0264.502.701, Fax: 0264.502.731, e-mail: offi ce@fi maro.ro 

                

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Aşa cum Monitorul a mai 

scris, concursul pentru 

funcția de arhitect-șef al 

județului a fost organizat 

„cu dedicație”, el fi ind un 

concurs de promovare şi 

nu de angajare pe post, 

limitându-se astfel partici-

parea la funcţionarii din 

cadrul Consiliului 

Judeţean. Mai interesant 

este faptul că din comisia 

de concurs care l-a „audi-

at” pe Salanţă au făcut 

parte nu mai puţin de trei 

dintre colegii săi din 

Consiliul Judeţean Cluj, 

din care doi au fost audiaţi 

de procurori în dosarul de 

corupţie al lui Horea 

Uioreanu.

Agenţia Naţională a Func-

ţionarilor Publici (ANFP) a or-

ganizat săptămâna trecută 

concursul pentru ocuparea 

funcţiei de arhitect-şef al ju-

deţului Cluj. Singurul candi-

dat a fost actualul arhitect-şef 

interimar, Claudiu Salanţă. 

Chiar dacă se afl ă în vizorul 

Agenţiei Naţionale de Integri-

tate, Claudiu Salanţă a candi-

dat pentru funcţia de arhi-

tect-şef al judeţului Cluj.

Din comisia de concurs au 

făcut parte două persoane din 

cadrul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici (Cristi-

na Bebereche, director ANFP 

şi Alexandra Apostoleanu, ex-

pert ANFP) şi trei persoane 

din cadrul Consiliului Jude-

ţean Cluj, şi anume: Simona 

Gaci (secretar al judeţului Cluj, 

audiată de procurori în dosa-

rul de corupţie al fostului pre-

şedinte Horea Uioreanu), Ma-

riana Raţiu (director executiv 

CJ Cluj, interceptată şi audi-

ată de asemenea în dosarului 

Uioreanu) şi Rodica Gazsi (di-

rector general CJ Cluj în locul 

Simonei Tatomir care şi-a dat 

demisia din funcţie în octom-

brie 2014).

„Legiuitorul a avut în ve-

dere, la ocuparea unei funcţii 

publice de execuţie sau con-

ducere, în primul rând, func-

ţionarii publici afl aţi deja în 

corpul funcţionarilor publici 

sau cei afl aţi în corpul de re-

zervă al funcţionarilor publici, 

dând acestora posibilitatea de 

dezvoltare a carierei. La acest 

concurs de promovare pentru 

ocuparea funcţiei publice de 

conducere vacante de arhitect 

şef în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Ju-

deţean Cluj se putea înscrie 

orice funcţionar public afl at 

în Corpul funcţionarilor pu-

blici, cu condiţia îndeplinirii 

cerute în anunţ”, precizează 

reprezentanţii CJ Cluj, între-

baţi de ce această modalitate 

de organizare a concursului.

Cu toate că Salanţă a fost 

singurul candidat şi cel mai 

probabil a promovat concur-

sul, până în acest moment, 

Agenţia Naţională a Funcţio-

narilor Publici (ANFP) nu a 

trimis propunerea de numire 

în funcţie a sa către Consiliul 

Judeţean Cluj.

„În termen de 15 zile de la 

data afi şării rezultatelor fi nale 

ale concursului, Agenţia are 

obligaţia de a emite propune-

rea de numire a candidatului 

declarat admis. Până în acest 

moment nu s-a primit din par-

tea ANFP propunerea de nu-

mire”, a precizat Vakar Istvan, 

preşedintele CJ Cluj, care a adă-

ugat că nu deţine informaţii 

privind depunerea vreunei con-

testaţii la acest concurs şi nici 

de nota obţinută de Salanţă.

Reprezentanţii Agenţiei Na-

Comisie de concurs pentru 
ANFP: Condiţiile concursului, 
Arhitectul şef al Clujului, Claudiu Salanţă, a fost nominalizat 

Anca M COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Cei mai mulţi consilieri 

locali clujeni despre care 

Monitorul a scris sunt 

inexistenţi în ochii cluje-

nilor. Aceasta chiar dacă 

la anul vor fi  alegeri şi 

mulţi dintre ei vor candi-

da pentru un nou mandat.

Astfel, un alt ales local in-

existent în ochii clujenilor es-

te italianul Giacomo Dreoni. 

Consilierul liberal se afl ă în fo-

rul local la primul mandat, iar 

iniţiativele sale rămân o necu-

noscută, cu toate că este im-

plicat în politică de ani buni.

Rapoartele de activitate, 
ţinute la secret

Pe site-ul Primăriei Cluj-Na-

poca, Dreoni nu are publicat 

un raport de activitate pe anii 

trecuţi, în contrast cu ceilalţi 

colegi de partid, astfel că ale-

gătorul de rând habar nu are 

cu ce s-a ocupat acest consi-

lier local. Dreoni este 

„absent“pe site-ul Primăriei 

şi totodată prea puţin activ în 

cadrul şedinţelor de for local, 

unde intervenţiile sale sunt 

destul de rare, comparativ cu 

ale colegilor săi de partid.

Giacomo Dreoni îşi ţine la 

secret rapoartele de activita-

te, publice fi ind doar CV-ul 

său şi declaraţia de avere.

Trei locuinţe şi o maşină

Consilierul italian nu stă 

deloc rău la capitolul zestre, 

având 2 apartamente, o casă 

de vacanţă şi un spaţiu co-

mercial. Dreoni deţine, de a-

SUNT DE ANI BUNI ÎN CONSILIUL LOCAL, DAR NU ÎI RECUNOAŞTE NIMENI

Consilierul Giacomo 
cavalerul promisiunilor 
Dacă îi vezi lângă un stâlp, mai degrabă saluţi stâlpul: cu un an înaintea 
politicienii, în ochii cetăţenilor. În ordine alfabetică, în seria pe care 
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Salanţă: l-au „ascultat” colegii. 
fixate de Consiliul Judeţean Cluj
pe funcţia publică în urma unui concurs cu serioase semne de întrebare.

ţionale a Funcţionarilor Pu-

blici precizează că au organi-

zat concursul de promovare 

pentru ocuparea funcţiei pu-

blice de conducere vacante de 

arhitect şef al judeţului Cluj 

„la solicitarea Consiliului Ju-

deţean Cluj”.

„Solicitarea transmisă de că-

tre instituţia/autoritatea publi-

că pentru organizarea concur-

sului trebuie să cuprindă con-

diţiile de participare la concurs, 

respectiv, condiţiile prevăzute 

de lege pentru ocuparea funcţi-

ilor publice vacante şi alte con-

diţii specifi ce prevăzute în fi ţa 

postului aferentă respectivei 

funcţii publice. Stabilirea moda-

lităţii de ocupare a unei funcţii 

publice îi revine ordonatorului 

de credite”, arată ANFP.

Potrivit Agenţiei Naţiona-

le a Funcţionarilor Publici, 

Claudiu Salanţă a fost decla-

rat admis, având un punctaj 

fi nal de 170, 2.

De asemenea, mai preci-

zează ANFP, “pentru acest 

concurs nu au fost înregistra-

te contestaţii”.

În aprilie 2014, Monitorul 

de Cluj a scris despre faptul 

că arhitectul-şef Claudiu Sa-

lanţă a fost asociat şase luni 

într-o fi rmă care are contrac-

te cu Consiliul Judeţean Cluj, 

informaţie pe care a „uitat” 

s-o menţioneze în declaraţia 

de interese, acesta fi ind în 

incompatibilitate şi existând 

suspiciuni că ar fi  săvârşit şi 

infracţiunea de fals în decla-

raţii.

Copreşedintele PNL Alina 

Gorghiu a declarat, joi, că 

ceea ce face Guvernul 

Ponta, prin refuzul de a 

organiza alegeri parţiale 

se numeşte exces de pute-

re şi este „o etichetă care 

spune totul despre felul în 

care PSD doreşte să 

guverneze“.

Gorghiu a subliniat faptul 

că PNL a câştigat un nou pro-

ces, pe care l-a intentat Guver-

nului în luna februarie, în con-

tencios administrativ, prin ca-

re sesiza că Guvernul Româ-

niei încalcă legea cu privire la 

refuzul de a organiza alegeri 

parţiale în două colegii unino-

minale de parlamentari.„Din 

momentul depunerii acestei 

acţiuni, s-au mai vacantat 17 

colegii, motiv pentru care sun-

tem în măsură să vă spunem 

că este a doua decizie a unei 

instanţe din România, după 

cea de la Cluj, care dă câştig 

de cauză PNL. Vor curge aces-

te decizii în defavoarea PSD şi 

a Guvernului, pentru că săp-

tămâna viitoare aşteptăm de-

cizia pe un dosar privitor la 

alegerile în cazul primăriilor, 

sunt 28 de posturi de primari 

vacante, inclusiv primării re-

şedinţă de judeţ, precum Si-

biu şi Târgovişte, în legătură 

cu care am depus dosare şi 

soluţia, din nefericire pentru 

statul de drept şi democraţia 

din România, este foarte cla-

ră, va fi  în acelaşi sens“, a 

spus Gorghiu.

Liberalii acuză guvernul 
de exces de putere 
pentru că nu organizează 
alegeri parţiale

Preşedintele Klaus Iohannis 

a declarat, joi, după întâlni-

rea cu parlamentarii de 

diaspora că el consideră că 

se poate ajunge la un com-

promis în Parlament pe 

votul în diaspora.

„Foarte pe scurt, toată dis-

cuţia a fost în jurul votului 

pentru diaspora, vot prin co-

respondenţă, vot electronic, 

variantele care sunt în discu-

ţie şi i-am rugat în fi nal să 

fi e partenerii mei în a pro-

mova un act normativ care 

înlesneşte votul prin cores-

pondenţă“, a spus Iohannis.

Întrebat dacă consideră 

că se va ajunge la un com-

promis în privinţa votului 

prin corespondenţă, şeful 

statului a răspuns: „Eu cred 

că da“.

Klaus Iohannis a precizat 

că nu crede că se va ajunge 

la o formă fi nală a legii pri-

vind votul prin coresponden-

ţă, până la sfârşitul acestei se-

siuni parlamentare.

El a explicat însă că legea 

poate fi  aplicată la următoa-

rele alegeri parlamentare, 

chiar dacă nu se adoptă în a-

ceastă sesiune parlamentară.

Soluţie de compromis 
pe votul pentru diaspora

Parlamentul trebuie să 

facă cumva „şi lucruri“ 

care să îi vizeze pe cetă-

ţeni, a spus deputatul 

PNL Cristina Pocora, 

într-o emisiune TV, refe-

rindu-se la alocaţiile 

pentru copii. Pentru 

declaraţia sa, liberala a 

fost însă atenţionată în 

emisiune că această 

expresie relevă mentali-

tatea politicienilor, obiş-

nuiţi să lucreze numai 

pentru ei.

„Cred că fi ecare dintre noi 

are în audienţă, se întâlneş-

te cu oameni, fi ecare dintre 

noi avem copii sau mulţi din-

tre noi avem copii. Toată lu-

mea cred că este de acord că 

42 de lei este o sumă infi mă, 

cu care nu ai ce să-i cumperi 

copilului într-o lună. Nici 84 

nu sunt bani să spui că ai ce 

să faci foarte multe cu ei. Am 

văzut, Ponta este consecvent 

poziţiei sale, este împotriva 

acestui proiect, împotriva creş-

terii alocaţiei pentru copii, dar, 

dincolo de asta, ceea ce eu 

am cerut a fost lipsă de pasi-

une politică pe acest subiect 

şi cred că asta am reuşit să 

obţin, adică să votăm cu to-

ţii, o majoritate largă, un pro-

iect de lege care chiar ţine de 

cetăţeni, pentru că, uitaţi-vă, 

povesteaţi de pensiile parla-

mentarilor: cred că trebuie 

cumva să facem şi lucruri ca-

re să-i vizeze pe cetăţeni, iar 

3,7 milioane de mici cetăţeni, 

copii, sunt importanţi", a afi r-

mat Pocora, miercuri seară, 

la postul B1 TV.

Parlamentarii încep 
să se gândească la cetăţeni

Claudiu Salanță a fost audiat anul trecut la DNA Cluj în dosarul de corupție al lui Horea Uioreanu

Dreoni (PNL),
neîndeplinite
alegerilor locale, Monitorul de Cluj vă arată cât sunt de vizibili 
Monitorul o realizează urmează Giacomo Dreoni. 

semenea o maşină dobândi-

tă prin cumpărare.

Ce promitea la alegerile 
din 2012

La ultimele alegeri locale, Dre-

oni a candidat din partea USL 

pentru un mandat de consilier 

local în Cluj-Napoca. El s-a năs-

cut în Borgo San Lorenzo, Italia, 

şi s-a stabilit în Cluj în 1999, un-

de s-a căsătorit cu o româncă şi 

a dobândit cetăţenia romănă.

Dreoni a fost proprietarul 

unui restaurant din centrul Clu-

jului. Dreoni, care este şi con-

silier al senatorului PNL Ma-

rius Nicoară, a primit în 2010 

cea mai înaltă distincţie oferi-

tă de statul italian – titlul de 

„Cavaler al Republicii Italia”.

Dreoni a luat parte la o serie 

de acţiuni umanitare. Dintre pro-

iectele la care visa înainte de ale-

gerile locale, amintim un parc IT 

și un Aqua Park.

„Nu îl știu, nu cred că l-am 
văzut vreodată. Nu îi știu 
pe consilieri, știu doar că 
administrează banii munici-
piului Cluj-Napoca. 
Probabil ar trebui să se fa-
că mai vizibili, nu știu, pot 
spune doar că la Cluj se 
mai face una, alta, deci re-
prezentanţii administraţiei 
locale mai fac câte ceva“. 
(anonim, 31 de ani)

„Nu îi știu pe consilieri, nu știu 
ce fac ei. Știu că mai demult au fost 
întruniri între cetăţeni și reprezen-
tanţi ai administraţiei locale, a fost 
una de care îmi aduc aminte când 
era Sorin Apostu primar, la care au 
fost și cetăţeni. Nu sunt vizibili, nu 
știe lumea ce fac. Ar trebui, cred 
eu, la capitolul curăţenie să se im-
plice mai mult. Poliţia locală să dea 
mai multe amenzi, de exemplu, 
dar amenzi modice, atât cât trebu-
ie doar să se rușineze oamenii“. 
(Ioan Pop, 70 de ani)

„Nu îl știu, stă bine ascuns, 
toţi stau bine ascunși. Eu nu 
știu dacă a văzut cineva vreoda-
tă vreun consilier local, toţi 
stau bine ascunși, prin birourile 
lor și își iau salariille. De primar 
mai auzi că merge și se întâl-
nește cu oamenii prin cartiere, 
e mai activ, dar acești consilieri, 
eu nu am auzit de întâlniri între 
ei și cetăţeni“. (Aurelia Chiș, 59 
de ani)

Clujenii cu care am stat de vorbă consideră că aleşii locali 
„stau bine ascunşi în birourile lor“
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ANUNŢ PUBLIC

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din 
judeţ că in perioada 25.05.2015 – 29.05.2015 Societatea „Drumuri şi Poduri 
Judeţene Cluj“ SA execută lucrări de reparaţii modernizări şi reabilitări pe 
următoarele sectoare:

Reabilitare și modernizare DJ 108C : Mănăstireni-Călata , km 44+765 – 46+000

Reabilitare si modernizare DJ 103N:DN 1( Șaula)-limita jud.Salaj,km 0+000 – 2+800

Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 0+000 – 4+000

Reparaţie capitala străzi in localitatea Băiţa (municipiul Gherla)

Reciclare strat rutier pe DJ 161E:Habadoc-Buza,km 8+000 – 10+000

Covor asfaltic DJ 161D : Nires-Unguras-Vl Ungurasului, km 19+900 – 24+700

Lucrari de intretinere imbracaminti asfaltice( plombari)

-DJ 109:Rascruci-Borsa-Aschileu ,km 7+000 – 31+100

Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c pentru disconfortul creat 
de execuţia acestor lucrări , cu menţiunea că pe aceste sectoare trafi cul nu este 
închis.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, str. Clinicilor 
nr.3-5, jud. Cluj, organizează concurs în data de 15.06.2015, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1 Economist Serviciu R.U.N.O.S.

1 Referent de specialitate Serviciu administrativ

1 Economist Serviciu achizitii publice - contractare

1 Consilier juridic Compartiment juridic

1 Sef serviciu Serviciu evaluare si statistica medicala

2 Economist Serviciu evaluare si statistica medicala

1 Inginer aparatura 
medicala

Compartiment intretinere si reparare aparatura medicala 

1 Inginer Compartiment ATI (Ortopedie-traumatologie)

1 Inginer de sistem Birou informatica

1 Tehnician electronist Compartiment intretinere si reparare aparatura medicala 

4 Spalatoreasa Compartiment spalatorie

4 Bucatar Bloc alimentar 

6 Muncitor necalifi cat Bloc alimentar 

1 Lacatus mecanic Birou tehnic, intretinere

2 Instalator Birou tehnic, intretinere

1 Sudor Birou tehnic, intretinere

1 Instalator-sudor Birou tehnic, intretinere

1 Tamplar Birou tehnic, intretinere

1 Zidar Birou tehnic, intretinere

1 Fochist Birou tehnic, intretinere

1 Croitor Compartiment croitorie

1 Portar Administrativ

Informaţiile detaliate despre calendarul concursuului și condiţiile de participare sunt 
afi șate la sediul Spitalului.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., et. II, cam.22, in perioada 
25.05.2015-08.06.2015, dupa urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

 „Europa încotro?”, un 

subiect analizat de stu-

denţii şi universitarii 

clujeni cu ajutorul şi 

împreună cu economistul 

Daniel Dăianu.

Conferinţa a avut loc mier-

curi, 20 mai, în Aula Facultă-

ţii de Ştiinţe Economice şi Ges-

tiunea Afacerilor a UBB, şi a 

adus în discuţie problemele 

actuale cu care se confruntă 

Europa şi implicit Uniunea Eu-

ropeană, dar şi ideile din cea 

mai recentă carte a profesoru-

lui Daniel Dăianu, „Marele im-

pas în Europa. Ce poate face 

România?”, volum apărut re-

cent la editura Polirom.

Alături de invitatul speci-

al Daniel Dăianu, la conferin-

ţa moderată de prof. univ. dr. 

Ioan Lumperdean au fost pre-

zenţi prof. univ. dr. Mihaela 

Luţaş, prof. univ. dr. Nicolae 

Păun, conf. univ. dr. Cătălin 

Postelnicu, conf. univ. dr. Va-

lentin Naumescu. Moderea-

ză: Prof. Univ. Dr. Ioan Lum-

perdean.

În cadrul conferinţei s-a 

discutat pe seama şocurilor 

puternice prin care a trecut 

Europa în ultimul deceniu, 

probleme cu efecte persis-

tente, dintre care s-au amin-

tit criza economică, recesi-

unea, supra-îndatorarea, di-

minuarea potenţialului de 

creştere economică şi criza 

zonei euro.

Putem visa la euro?

În ceea ce priveşte aderarea 

la zona euro, profesorul Dani-

el Dăianu a precizat ca aceas-

ta este o zonă economică foar-

te exigentă, iar pentru a nu te 

sufoca trebuie să ai o econo-

mie puternică. Care ar fi  însă 

soluţile? „Este nevoie de con-

vergenţă reală, de creştere, în-

tărire instituţională, e nevoie 

de competitivitate şi renunţa-

rea la ideea de a tăia salarii şi 

venituri. O soluţie ar putea fi  

ideea de a pune valoarea adă-

ugată în altă parte, în produc-

ţie sau într-o agricultură mai 

bună”, a conchis Dăianu.

România are nevoie de o 

analiză economică mai seri-

oasă pentru că „noi românii 

suntem de multe ori prea na-

ivi în modul în care ne pro-

punem anumite obiective”, 

spune Dăianu. Rezolvarea ar 

fi  „să fi m mai temeinici, să 

ne facem corect temele şi 

atunci vom putea deveni mai 

realişti”.

Îngrijorător. Avem
cel mai mic buget pentru 
educaţie din UE!

O altă problemă asupra că-

reia profesorul Dăianu s-a oprit 

a fost aceea că în România se 

alocă foarte puţini bani pentru 

educaţie şi sănătate, deşi aces-

tea nu ar trebui privite ca şi chel-

tuieli sociale, ci mai degrabă ca 

investiţii. „Un procent de 3-4% 

pentru educaţie şi sănătate es-

te foarte puţin, acesta reprezin-

tă cifra poate cea mai scăzută 

din UE, un lucru îngrijorător”, 

a mai spus Dăianu. (Articol 
scris de Eliza LUCACIU, stu-
dentă la Jurnalism FSPAC-UBB, 
anul III; fotografi i de Cosmina 
MĂCICĂŞAN, studentă la Jur-
nalism, FSPAC-UBB, anul III)

La întrebarea „Europa încotro?”, 
Daniel Dăianu răspunde 
cu întrebarea 
„Ce poate face România?” 
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Concert de zile mari la 

Cluj-Napoca: trupa IRIS cu 

Cristi Minculescu la voce 

va cânta astăzi în Piaţa 

Unirii. Ultimul concert în 

această formulă a fost în 

urmă cu trei ani la Castelul 

Banffy de la Bonţida.

Concertul face parte din tur-

neul naţional „IRIS şi prietenii”, 

fi ind urmat de alte spectacole 

în aceeaşi formulă, la Năsăud, 

Târgu Mureş si Târgu Jiu.

Mesajul lui Cristi Mincules-

cu pentru fani este acelaşi pe 

care l-a transmis atâta timp: 

„Să aibă încredere şi să creadă 

în noi, pentru că restul facem 

noi”. Despre publicul din Cluj, 

Minculescu spune că „e un pu-

blic foarte pretenţios pentru că 

scara valorică din România s-a 

inversat din decent în obscen.”

Cristi este de părere că în-

tre rockerii cei mai tineri şi 

cei de generaţia lor, a mem-

brilor trupei, este o falie care 

nu va dispărea curând, fi ind-

că cei tineri stau mult timp 

pe net, iar cei din generaţia 

lor se confruntă cu probleme 

zilnice şi din acest motiv nu 

mai merg la spectacole, unde 

biletele costă foarte mult da-

torită producţiei muzicale. “O 

astfel de producţie se va ob-

serva la concertul susţinut de 

Robbie Williams”, spune Min-

culescu. El a mai spus că ast-

fel de artişti au un impact ni-

micitor şi emoţionant asupra 

publicului, iar în următoarea 

perioadă se lasă o linişte în 

lumea muzicii. El este de pă-

rere că după astfel de eveni-

mente mari trupa trebuie „să 

se adune şi să se acomodeze 

condiţiilor din ţară”.

La rândul său, Nelu Dumi-

trescu, lideul grupului IRIS, a 

declarat că toţi mebrii trupei 

sunt încântaţi să fi e din nou 

pe aceeaşi scenă cu Cristi Min-

culescu, dar şi cu Felicia Filip.

„Suntem hotărâţi să facem 

totul pentru a satisface aştep-

tările publicului, care ne-a tri-

mis o mulţime de semnale că 

îşi doreşte reluarea acestor co-

laborări şi vom răspunde cu 

plăcere propunerilor venite de 

la organizatorii de evenimen-

te. Pe de altă parte, ne vom sus-

ţine obiceiul de a încuraja so-

liştii mai tineri, cărora le vom 

oferi posibilitatea de a cânta 

împreună cu noi. Cu aceeaşi 

bucurie vom invita alături de 

noi şi alţi prieteni şi colabora-

tori, cum ar fi  Dan Bitman sau 

Felicia Filip, împreună cu care 

spectacolele noastre vor deve-

ni tot mai complexe dar la fel 

de directe ca şi până acum”, a 

spus Nelu Dumitrescu.

Referitor la invitaţii care vor 

urca astăzi pe scenă alături de 

trupa IRIS, soprana Felicia Fi-

lip şi Dan Bitman, Cristi Min-

culescu afi rmă că: „ Este o ca-

maraderie foarte frumoasă ca-

re s-a cimentat în timp. Vă daţi 

seama că dacă eşti nostalgic 

cum sunt eu, nici nu mai poţi 

să te gândeşti în trecut pentru 

că este o nostalgie foarte du-

reroasă, dar şi plăcută.”

Concertul trupei IRIS din 

acest weekend, în care Com-

pexit, distribuitor local Skoda 

şi Porsche Finance Group sunt 

partenerii de mobilitate ai tru-

pei, este primul din seria de 

evenimente dedicate „20 de 

ani Compexit”.

Trupa IRIS va susţine pâ-

nă la sfârşitul lunii septem-

brie concerte în 20 de oraşe 

în toata ţara şi lucrează la un 

nou single, pe care plănuiesc 

să îl promoveze în toamnă. 

(Articol scris de Cristina Chiş, 
Studentă la Jurnalism, 
FSPAC-UBB, Anul II. Foto Sa-
ul Paul, Student la Jurna-
lism, FSPAC-UBB, Anul I)

După 3 ani de zile, Cristi Minculescu 
cântă din nou cu IRIS la Cluj-Napoca
Trupa IRIS şi Cristi Minculescu vor cânta vineri, în premieră, la Cluj-Napoca.

Trupa Iris a apărut în 1976, 
având-i ca membrii pe Nuţu 
Olteanu (chitară, vocal), 
Emil Lechiţeanu (chitară 
bas) și Nelu Dumitrescu 
(baterie). De-a lungul tim-
pului, s-au perindat aproxi-
mativ 15 instrumentiști și 
vocaliști, printre care se nu-
mără nume sonore precum 
Dan Bitman, Florin Ochescu 
și Sorin Chifi riuc. În 1980 a 
intrat în această formaţie 
Cristi Minculescu. 
Colaborarea sopranei Felicia 
Filip cu trupa IRIS a început 
în 1996, având un succes 
uriaș ce a culminat cu lansa-
rea albumului „Filipissima”. 
În 3 septembrie 2012, 
Minculescu a părăsit forma-
ţia după 32 de ani de cola-
borare, locul său fi ind înlo-
cuit de Tony Șeicărescu 
(ex-Dierecţia 5). În luna iu-
nie a anului 2013 membru 
formaţiei IRIS a fost din nou 
înlocuit, de data aceasta cu 
Rafael, câștigătorul 
Festivalului European de 
Muzică Malta-Valleta 
(2000) și a altor spectacole 
renumite. Anul acesta, Cristi 
Minculescu a revenit în for-
maţiei, trupa IRIS fi ind 
acum completă.

40 de ani cu Iris

Până în prezent, trupa IRIS a susţinut peste 6000 de spectacole şi se mândresc cu o discografi e de 20 de albume
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Campania include prețuri promoționale și pentru pavajul Rettango 
20x10x6cm, treptele Rettango, gardul Rivago și dalele Bradstone Tile.  
Pentru mai multe detalii, accesați www.semmelrock.ro. 

În grădina ta răsar idei noiPAVAJE  
DALE

GARDURI
ZIDURI DE GRĂDINĂ

TREPTE
BORDURI

DELIMITĂRI
JARDINIERE

Ofertă valabilă în perioada 15.04 - 30.06.2015

(TVA și transport 
inclus)

Rettango Smart 
pavaj combi 5 cm, 

dale 40x40x4 cm

43
RON/m2

Campania incluC i i

Super 
ofertă de 
primăvară 
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Timp de două ore, viitorii 

jurnalişti care studiază la 

Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi 

ale Comunicării 

(FSPAC-UBB) au discutat 

despre jurnalismul în 

zone de confl ict cu 

Schams Elwazer, supervi-

zorul editorial al postului 

CNN International pentru 

Orientul Mijlociu.

„Când vine vorba despre 

Orientul Mijlociu, toată lumea 

se gândeşte automat la arme. 

Câteodată este drăguţ şi edu-

cativ să arăţi ceva despre un 

regizor sau despre frumuseţea 

naturii despre care se vorbeşte 

mai puţin”, le-a spus producă-

torul CNN Schams Elwazer.

Jurnalista le-a vorbit studen-

ţilor despre experienţa sa de 13 

ani în televiziune şi despre im-

portanţa meseriei pe care o vor 

practica şi paşii pe care trebuie 

să îi parcurgă un reporter pen-

tru a avea o carieră de succes.

Schams Elwazer a spus că 

a vrut dintotdeauna să fi e jur-

nalist şi a urmat o facultate 

de profi l, dar a ales să nu îşi 

continue studiile de master şi 

a început să lucreze pe teren.

„Meseria de producător sea-

mănă cel mai bine cu cea de 

mamă”, le-a spus jurnalista 

CNN, mai ales când este vorba 

de a activa ca jurnalist într-o zo-

nă difi cilă din punct de vedere 

politic sau climateric. „Trebuie 

să ştii tot despre echipa trimisă 

pe teren: de la ce măsură poar-

tă la haine, dacă au mai mare 

nevoie de veste anti-glonţ decăt 

de căşti de protecţie, deoarece 

toate aceste detalii sunt extrem 

de importante.”

Uneori depinzi 
de echipa ta, de şofer 
şi garda de corp!

Două dintre persoanele 

esenţiale din echipa unui jur-

nalist de război sunt şoferul 

şi persoana care se ocupă de 

securitate.

„Şoferul este probabil cea 

mai importantă persoană din 

echipa ta. În situaţii periculoa-

se, un şofer care ştie limba ţă-

rii, care ştie să-i asigure pe ce-

tăţeni că ai venit doar să-ţi faci 

meseria, care are cunoştinţe 

ce pot să-ţi ofere cazare în si-

tuaţii difi cile şi, de asemenea, 

îţi pot oferi o viziune proprie 

a ceea ce se întâmplă în ţară, 

o poveste bună. Un şofer ca-

re este speriat intră în maşină 

şi te părăseşte”, a explicat 

Schams Elwazer.

Despre persoana însărci-

nată cu securitatea echipei, 

jurnalista crede că sunt de 

mai mare folos cunoştinţe-

le în domeniul medical, de-

cât cele militare. „Un coleg 

de-al meu, din echipa din 

Australia, a fost în Pakistan, 

în anul 2002, să scrie des-

pre protestele de acolo. A 

fost împuşcat în gât şi tipul 

de la securitate l-a ţinut de 

gât, oprindu-i pe cât posibil 

sângerarea, şi astfel i-a sal-

vat viaţa până au ajuns la 

spital”, a povestit Schams 

Elwazer.

„Toată lumea care se gân-

deşte la Orientul Mijlociu, se 

gândeşte automat la arme. Câ-

teodată este drăguţ şi educa-

tiv să arăţi ceva despre un re-

gizor sau despre frumuseţea 

naturii despre care se vorbeş-

te mai puţin.”

Nu întotdeauna e sufi cient 
să spui „povestea”

„Ne place să credem că 

uneori spunând poveştile oa-

menilor îi putem ajuta, dar 

uneori nu se întâmplă acest 

lucru”, spune Schams Elwa-

zer.

Jurnalista a ţinut să sub-

linieze importanţa responsa-

Jurnalism responsabil, cu vestă 
Schams Elwazer, supervizorul editorial al postului CNN International pentru Orientul Mijlociu, a venit la Cluj pentru a le

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Schams Elwazer, alături de directorul Departamentului de Jurnalism din cadrul FSPAC – UBB, Elena Abrudan (dreapta) și directorul adjunct 
al Direcţiei Comunicare şi Relaţii Publice UBB, dr. Laura Irimieş (stânga)
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Echipa McDonald’s din Cluj te invită să aplici 
pentru poziţia de Crew!

Ești o persoană energică, dornică de a învăţa în permanenţă lucruri 

noi, care vrea să lucreze alături de o echipă dinamică? Ești încă 

student sau elev și dorești să acumulezi experienţă profesională? 

Atunci poţi opta pentru poziţia de Crew și benefi ciezi de un program 

de lucru fl exibil, training și oportunitatea de a promova într-un timp 

foarte scurt.

A lucra alături de McDonald’s înseamnă mai mult decât a avea un loc 

de muncă – toate califi cările noastre sunt create astfel încât să 

dezvolte atât latura profesională, cât și pe cea personală a angajaţilor. 

Poziţia de Crew implică o activitate antrenantă și variată, care include 

toate zonele unui restaurant McDonald’s: bucătărie, case de marcat și 

sala de mese. Astfel, ai șansa de a acumula experienţa necesară și de 

a-ţi dezvolta abilităţile de comunicare.

Cei care doresc să aplice pentru poziţia de Crew într-unul dintre 

restaurantele McDonald’s din Cluj ne pot trimite CV-ul la adresa 

cluj.recrutare@ro.mcd.com 
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Clujenii şi turiştii vor 

avea o duminică deli-

cioasă dacă vor trece pe 

strada Mihail 

Kogălniceanu din 

Cluj-Napoca unde va fi 

pregătit un cheesecake 

de peste 200 de kilogra-

me.

Prepararea cheeseca-

ke-ului gigant va începe la 

ora 16.00 pe strada Mihail 

Kogălniceanu, în cadrul eve-

nimentelor Zilele Clujului. 

Participanţii la Festivalul Cu-

linar Internaţional vor rea-

liza cel mai mare cheeseca-

ke din România. Cel mai 

dulce element al Zilelor Clu-

jului va avea peste 200 de 

kilograme şi va fi susţinut 

de Selgros Cash&Carry şi 

Delaco.

La pregătirea cheeseca-

ke-ului participă chefii bu-

cătari Cezar Munteanu, Adri-

an Pop, Ioan Fatol şi resta-

urantele Marty, Olivo Cafe, 

Tokyo, Indigo, Miko, Salad 

Box, Hora, Memo 10, Klau-

senBurger. Pentru pregăti-

rea şi împărţirea cheeseca-

ke-ului vor fi necesare apro-

ximativ trei ore.

Cheesecake-ul rezultat va 

fi donat Asociaţiei de Cari-

tate Raluca – Centrul de E-

ducaţie pentru Copii cu Sin-

dorm Down care vor oferi 

publicului câte o felie din 

produs contra unei donaţii 

minime de trei lei. Banii re-

zultaţi vor întregi suma ne-

cesară achiziţiei unui nou 

spaţiu.

Cel mai mare cheesecake 
din țară, pregătit la Zilele Clujului

anti-glonţ
 vorbi studenţilor despre jurnalismul în zonele de conflict.

bilităţii etice a jurnaliştilor 

când vine vorba despre po-

veştilor create în jurul unor 

persoane ce ar putea deveni 

celebrităţi peste noapte şi nu 

realizează asta.

„În Beirut scriam o poves-

te despre comunitatea LGBT 

din Orientul Mijlociu şi un 

tânăr gay, un musulman ca-

re făcea parte dintr-un grup 

conservator din societate, a 

vrut să vorbească despre a 

fi  gay şi arab; dar trebuie să 

te întrebi dacă este ok să îi 

arăţi faţa pe TV, dacă el re-

alizează ce i s-ar putea în-

tâmpla după ce apare pe un 

post de televiziune atât de 

cunoscut.”, a explicat jurna-

lista.

Schams Elwazer este su-

pervizor editorial al postului 

de televiziune CNN 

International’s în Orientul Mij-

lociu din 2013. Timp de pa-

tru ani a fost reporter şi pro-

ducător senior în Abu Dhabi, 

iar vreme de alţi şapte ani în 

Beirut. 

 (Articol scris de Cristi-
na CHIŞ, studentă la Jur-

nalism, FSPAC-UBB, anul II 
şi Roxana NASTOR, stu-

dentă la Jurnalism, 
FSPAC-UBB, anul III)

PUBLICITATE

Schams Elwazer a participat la FSPAC la conferinţa bilaterală 
„The future of US-Romania partnership: a strategic perspecti-
ve” („Viitorul parteneriatului SUA-România: o viziune strate-
gică”) în cadrul unui parteneriat strategic între Facultatea de 
Știiţe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universităţii 
„Babeș-Bolyai" din Cluj și School of Public and International 
Affairs, University of Georgia, Athens (USA).
Acest parteneriat urmărește dezvoltarea unui hub educaţio-
nal româno-american la Cluj-Napoca. La lucrările aceastei 
conferinţe au mai fost invitaţi Powell A. Moore, fostul secre-
tar-adjunct al Apărării SUA și fost ambasador al Statelor 
Unite la OSCE, Tudor Vlad, directorul adjunct al Centrului de 
Comunicare Internaţională în Masă, Training și Cercetare 
„James M. Cox Jr.” din cadrul Universităţii Georgia, și Roger 
Hamlin, director de programe internaţionale al Universităţii 
de Stat din Michigan (USA).

Invitaţi de top la FSPAC, în cadrul 
unui proiect strategic

Schams Elwazer are legături de sânge cu România; mama ei este din Iaşi

Cheesecake-ul 
gigant va fi  
pregătit din 
următoarele 
ingrediente: 
brânză pufoasă 
Delaco – cca. 200 
kg, unt Delaco – 
cca. 20 kg, 
smântână Delaco 
– cca. 20 kg, 
gelatină – 8.5 kg, 
zahăr – 8 kg, 
cremă de ciocolată 
– 6 kg şi zahăr 
vanilinat – 2 kg şi 
alte ingrediente 
delicioase.
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Clericii din protopopiate-

le Gherla şi Dej au fost 

îndemnaţi la o dinamiza-

re a misiunii, în cadrul 

conferinţei preoţeşti de 

primavară la care au 

participat luni, 18 mai 

2015, toţi preoţii din 

aceste protopopiate, ală-

turi de părinţii proto-

popi, Paul Isip şi Ioan 

Buftea.

Întâlnirea s-a desfăşurat în 

prezenţa Înaltpresfi nţitului Pă-

rinte Andrei, Mitropolitul Clu-

jului, care la fi nalul Te Deum-ului 

săvârşit în Biserica parohiei Dej 

I, i-a sfătuit pe preoţi să se im-

plice mai mult în dinamizarea 

activităţilor parohiale.

Conferinţa cu tema „Misi-

unea parohiei şi mănăstirii 

azi”, abordată în întreaga Pa-

triarhie Română în această pri-

măvară, a fost susţinută de du-

hovnicul Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca, pă-

rintele arhimandrit Teofi l Tia.

„Părintele Teofi l Tia a prezen-

tat 33 de exigenţe pentru o mi-

siune fructuoasă a parohiei, in-

titulată Parohia –faimilia lui Dum-

nezeu pe pământ. Au urmat do-

uă conferinţe susţinute de părin-

tele Marius Abrudan din paro-

hia Bobâlna a protopopiatului 

Dej şi de părintele Nicolae Ho-

ria din protopopiatul Gherla, ca-

re au vorbit de asemenea despre 

misiunea parohiei azi”.

De asemenea, preoţilor le-a 

fost adus la cunoştinţă calen-

darul evenimentelor întâlnirii 

de tineret din septembrie, un-

de sunt invitaţi să se implice 

în calitate de voluntari.

În perioada 4-7 septembrie 

2015, Arhiepiscopia Clujului 

organizează la Cluj-Napoca 

cea mai mare întâlnire de ti-

neret din lumea ortodoxă, la 

care vor participa peste 5.000 

de tineri din ţară şi din străi-

nătate.

Preoţii din protopopiatele Gherla şi Dej, îndemnaţi să fie buni misionari

† Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul ANDREI

După Înviere, înainte de a 

se înălţa la cer, Domnul 

Hristos i-a trimis pe uce-

nici să propovăduiască, 

făcându-i misionari: 

Mergând, învăţaţi toate 

neamurile, botezându-le 

în numele Tatălui şi al 

Fiului şi al Sfântului Duh, 

învăţându-le să păzească 

toate câte v-am poruncit 

vouă (Matei 28, 19-20). 

Acest mandat Apostolii 

l-au împlinit cu străşnicie, 

transmiţându-l atât păsto-

rilor Bisericii, cât şi cre-

dincioşilor.

Ceea ce făceau ei, şi ce fac 

misionarii din trecut şi de as-

tăzi, se cheamă misiune. Ter-

menul vine de la latinescul mitte-

re care înseamnă a trimite. Mi-

siunea este vocaţia apostolică a 

Bisericii de a propovădui Evan-

ghelia lui Hristos la toate nea-

murile, chemându-le la recon-

ciliere, în numele lui Hristos, 

prin pocăinţă şi botez. Misiu-

nea este un act de trimitere: pre-

cum M-a trimis pe Mine Tatăl, 

aşa vă trimit şi Eu pe voi (Ioan 

20, 21); de mărturie a Învierii 

lui Hristos: voi sunteţi martorii 

acestora (Luca 24, 48); şi de evo-

care a evenimentelor care con-

stituie istoria mântuirii: Şi ve-

nind şi adunând Biserica, au 

vestit câte a făcut Dumnezeu cu 

ei şi că a deschis păgânilor uşa 

credinţei (Fapte 14, 27). Misiu-

nea este un criteriu fundamen-

tal al Bisericii, nu numai în sen-

sul că Biserica este instrumen-

tul misiunii, ci şi că ea, Biseri-

ca, este scopul sau realizarea 

misiunii.În istoria Bisericii, mi-

siunea bine făcută s-a fi nalizat 

prin înfi inţarea de noi comuni-

tăţi în care domnea dragostea 

lui Hristos. Chemarea misiona-

ră a Bisericii ţine de natura ei 

apostolică. Misiunea este un act 

de fi delitate a Bisericii faţă de 

Domnul Hristos.

Biserica este deschisă pen-

tru toate neamurile şi culturi-

le, aşa cum arată prezenţa mul-

ţimii de neamuri la Cincizeci-

me. Imaginea Bisericii la Cinci-

zecime este reversul turnului 

Babel, de aceea proiectul ei 

apostolic este «zidirea» Trupu-

lui lui Hristos. Datoria de a pro-

povădui Evanghelia se datorea-

ză faptului că învăţătura lui 

Hristos trebuie pusă în practi-

că, şi, pusă în practică, ea schim-

bă lumea. Şi schimbă, de fapt, 

persoane concrete care devin 

mădulare active ale Trupului 

lui Hristos, a Bisericii.

Sfântul Grigorie Sinaitul sub-

liniază importanţa pe care o a-

re cuvântul lui Hristos pentru 

noi: Cuvântul s-a dat spre bu-

curia fi ecărei fi ri raţionale, ase-

menea unor mâncăruri feluri-

te, sufl etul simte plăcerea cu-

vintelor, primindu-le în chip fe-

lurit. Cuvântul cunoştinţei îl a-

re ca pe un pedagog, care-i mo-

delează purtările, pe al citirii, 

ca pe unul care-l adapă ca pe 

o apă a odihnei; pe al faptei, 

ca pe un loc de verdeaţă care-l 

îngraşă; pe al harului, ca pe un 

pahar care-l îmbată şi-l vese-

leşte; iar bucuria negrăită a ha-

rului, ca pe un untdelemn ca-

re veseleşte faţa şi o face stră-

lucitoare.

Creştinul născut din nou în 

Hristos are purtări care grăiesc 

chiar fără cuvinte. Oare nu spu-

ne Mântuitorul în Predica de 

pe Munte: Aşa să lumineze lu-

mina voastră înaintea oameni-

lor, aşa încât să vadă faptele 

voastre cele bune şi să slăveas-

că pe Tatăl vostru cel din ceruri 

(Matei 5,16). Iar Avva Isidor 

Pelusiotul face o remarcă de o 

înţelepciune absolută: Viaţa fă-

ră de cuvânt mai mult foloseş-

te decât cuvântul fără viaţă. Că-

ci viaţa şi tăcând foloseşte, iar 

cuvântul şi strigând supără. 

Dar dacă şi cuvântul şi viaţa 

se vor întâlni, fac o icoană a 

toată fi losofi a.

Ştim bine că în prima peri-

oadă creştină viaţa credincioşi-

lor era contaminantă pentru lu-

mea din jur. Dragostea lor, mo-

dul lor de a trăi, era un argu-

ment covârşitor pentru ca alţii 

să vină la Hristos. Ce este su-

fl etul în trup, aceea sunt creşti-

nii în lume. Sufl etul este răspân-

dit în toate mădularele trupu-

lui, iar creştinii în toate oraşele 

lumii. Sufl etul locuieşte în trup, 

dar nu este din trup; creştinii 

locuiesc în lume, dar nu sunt 

din lume. Sufl etul nevăzut este 

închis în trup văzut; şi creştinii 

sunt văzuţi, pentru că sunt în 

lume, dar credinţa lor în Dum-

nezeu rămâne nevăzută… Su-

fl etul iubeşte trupul, deşi trupul 

urăşte sufl etul; sufl etul iubeşte 

şi mădularele; şi creştinii iubesc 

şi pe vrăjmaşii lor.

De-a lungul veacurilor, pâ-

nă astăzi, creştinii de voca-

ţie sunt misionari pentru cei-

lalţi, atât cu cuvântul, cât, 

mai ales, cu fapta. Viaţa du-

hovnicească nu e doar o pro-

blemă particulară, cum ar 

vrea să o considere lumea 

post-modernă, ci e un lucru 

esenţial pentru toţi. Creşti-

nii trebuie să fi e misionari. 

Sfântul Pavel ne spune: Ci-

ne nu poartă grijă de ai săi 

şi, mai ales, de casnicii săi, 

s-a lepădat de credinţă şi es-

te mai rău decât un necre-

dincios (1 Timotei 5,8).

Şi dacă lucrul acesta s-a în-

tâmplat peste tot în lume, în mod 

special s-a întâmplat în Româ-

nia. Destinul neamului s-a îm-

pletit cu cel al Bisericii Ortodo-

xe. Misionarismul l-a făcut pre-

otul dar, în acelaşi timp, şi cre-

dincioşii. Întâi de toate Biserica 

s-a preocupat de cele spirituale, 

dar a fost imens rolul ei şi în ce-

le culturale şi naţionale. Noi cre-

dem că rugăciunile Bisericii ne-au 

ajutat să trecem prin toate încer-

cările care au fost şi mai sunt. 

Cine nu crede în puterea rugă-

ciunii de a pogorî cerul pe pă-

mânt şi de a-l ridica pe om, prin 

strădania îndumnezeirii, la mo-

delul suprem, care este Mântu-

itorul Iisus Hristos, acela se gă-

seşte la antipolul ortodoxiei. Şi 

nimeni nu trebuie să creadă mai 

cu putere în lucrarea îndumne-

zeitoare a rugăciunii decât pre-

otul ortodox.

Pentru adevăratul preot or-

todox suprema preocupare a 

vieţii, prin care poate lucra el 

la mântuirea lumii, este misi-

unea însoţită de rugăciune. Mi-

siunea secondată de rugăciune 

constituie viaţa preotului orto-

dox. Dar nu numai a preotu-

lui, ci şi a credinciosului orto-

dox. A parohiei întregi, a con-

siliului şi comitetului parohial, 

a activităţilor catehetice şi fi -

lantropice şi a tuturor acţiuni-

lor ce trebuiesc orientate în duh 

misionar şi în spiritul rugăciu-

nii către apropierea oamenilor 

de Hristos.

Întrebuinţarea efi cientă a 

timpului scurt pe care-l trăim 

presupune rugăciune şi acţiu-

ne, ora et labora. Aşa s-a în-

tâmplat în vremurile normale 

în ortodoxie. Aşa s-a petrecut 

şi la noi, cu excepţia perioa-

dei comuniste, când am făcut 

ce s-a putut, dar când tot or-

todoxia a ţinut dreaptă coloa-

na vertebrală a neamului.

Din nefericire, din acea pe-

rioadă au rămas nişte sechele 

pe care cu greutate le putem 

surmonta. Dacă atunci conve-

nea sistemului să se facă cât 

mai puţin pe tărâm spiritual, 

după căderea sistemului, unii 

dintre preoţii şi credincioşii noş-

tri au rămas într-un imobilism 

păgubos. O seamă de parohii 

au consilii parohiale mai mult 

fi ctive şi nelucrative. Este trist 

să constaţi, pentru aceste ex-

cepţii negative, că preotul este 

un simplu funcţionar care pre-

stează servicii religioase, iar pa-

rohia este inertă.

Sunt tendinţe în societa-

tea post-modernă de a con-

sidera preocupările duhov-

niceşti ca potrivite pentru 

spaţiul privat şi nu pentru 

cel public. Noi nu suntem 

de acord cu acest lucru. Nu 

suntem de acord că doar în 

vremurile trecute ortodoxia 

avea un rol public şi astăzi 

nu. Ortodoxia este o realita-

te veşnică: Iisus Hristos, ieri 

şi azi şi în veci, este acelaşi 

(Evrei 13, 8) iar Biserica Lui 

nici porţile iadului nu o vor 

birui (Matei 16, 18).

Nu putem degrada Biserica, 

ar fi  o blasfemie, la măsura u-

nei simple instituţii istorice, ca-

re s-a născut în istorie şi ar mu-

ri odată cu timpul. Ea are o di-

mensiune eshatologică… Co-

munitatea de creştini într-un 

loc dat, adică Biserica pămân-

tească, este nedespărţită de Bi-

serica cerească sau comunita-

tea sfi nţilor, fi ind astfel un semn 

profetic al Împărăţiei.

Parohia care nu-i activă şi 

misionară are toate şansele să 

ajungă o epavă. În zadar ne lă-

udăm cu credinţa înaintaşilor 

şi voievozilor, dacă nu trăim a-

semenea lor. Era o meteahnă 

pe care o aveau iudeii şi pe ca-

re Sfântul Pavel o înfi erează as-

pru. Şi ei se lăudau cu înainta-

şii. De aceea vom interpreta 

duhovniceşte câteva versete din 

Epistola către Romani, înlocu-

ind cuvântul iudeu cu cel de 

creştin. Şi apoi vom trage con-

cluziile necesare.

Întâi textul neparafrazat: Da-

că tu te numeşti iudeu şi te rea-

zemi pe lege şi te lauzi cu Dum-

nezeu şi cunoşti voia Lui şi ştii 

să încuviinţezi cele bune, fi ind 

învăţat din lege, şi eşti încre-

dinţat că tu eşti călăuză orbi-

lor, lumină celor ce sunt în în-

tuneric, povăţuitor celor fără 

minte, învăţător celor nevârst-

nici, având în lege dreptarul 

conştiinţei şi al adevărului, deci 

tu, cel care înveţi pe altul, pe 

tine însuţi nu te înveţi? Tu, cel 

ce propovăduieşti: să nu furi, 

şi tu furi? Tu, cel care zici: Să 

nu săvârşeşti adulter, şi tu să-

vârşeşti adulter? Tu, cel care 

urăşti idolii, furi cele sfi nte? Tu, 

care te lauzi cu legea: Îl necin-

steşti pe Dumnezeu prin călca-

rea legii? Căci numele lui Dum-

nezeu, din pricina voastră es-

te hulit între neamuri. (Romani 

2, 17-24)

Şi acum parafrazarea: Da-

că tu te numeşti creştin şi te 

reazimi pe tradiţie şi te lauzi 

cu Dumnezeu, şi cunoşti vo-

ia Lui şi ştii să încuviinţezi 

cele bune, fi ind învăţat din 

tradiţia sfântă…. Tu, care în-

veţi pe altul, pe tine nu te în-

veţi? Tu, care propovăduieşti 

să fi i corect, eşti incorect?… 

Căci numele lui Hristos din 

pricina voastră este hulit prin-

tre necredincioşi. Acesta es-

te o atitudine totalmente an-

timisionară.

Parohia care nu este misionară, în frunte 
cu preotul ei, are toate şansele să devină o epavă
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Marin Moraru, unul din-

tre cei mai îndrăgiţi actori 

români, cu o carieră în 

fi lm şi teatru ce se întinde 

pe şase decenii, va fi  dis-

tins cu Premiul de 

Excelenţă la cea de-a 14-a 

ediţie a Festivalului 

Internaţional de Film 

Transilvania (29 mai – 7 

iunie).

Spectatorii TIFF vor avea 

ocazia să îl (re)vadă pe mare-

le actor alături de Toma Cara-

giu şi Octavian Cotescu 

într-unul dintre cele mai renu-

mite roluri ale sale, în come-

dia “Operaţiunea Monstrul” 

(1976), regizată de Manole 

Marcus, după un scenariu de 

Titus Popovici. În fi lm, un grup 

de cinci bărbaţi pleacă fără şti-

rea nevestelor într-o expediţie 

în Deltă unde, la pescuit şi la 

vânătoare, ajung în situaţii din-

tre cele mai neaşteptate. Pro-

iecţia specială, în prezenţa lui 

Marin Moraru, va avea loc 

sâmbătă, 6 iunie, ora 14.15, la 

Cinema Arta.

Marin Moraru s-a născut 

pe 31 ianuarie 1937, la Bucu-

reşti. După absolvirea Institu-

tului de Artă Teatrală şi Cine-

matografi că „I.L.Caragiale” în 

1961, sub îndrumarea lui Di-

nu Cocea, Marin Moraru a ju-

cat pe scena Teatrului Tinere-

tului timp de trei ani, apoi la 

Teatrul de Comedie şi Bulan-

dra. Cariera în fi lm şi-a înce-

put-o în 1966, cu „Haiducii”, 

alături de Ion Besoiu, Toma 

Caragiu, Amza Pellea şi Co-

lea Răutu. Actorul a devenit 

foarte popular în România ani-

lor '70 şi '80, când a avut ro-

luri importante în fi lme regi-

zate de Manole Marcus („Ac-

torul şi sălbaticii”), Dan Piţa 

(„Concurs”, „Faleze de nisip”, 

„Filip cel bun”), Mircea Dră-

gan („Chiriţa în Iaşi”) sau Ho-

rea Popescu („Cuibul de 

viespi”).

Din 1971, Marin Moraru 

joacă pe scena Teatrului Na-

ţional din Bucureşti, având 

în paralel roluri în peste 20 

de fi lme. Timp de şase ani, 

a predat actoria la IATC, ca-

rieră pe care a abandonat-o 

în 1980 pentru a se dedica 

în totalitate celei de la Tea-

trul Naţional Bucureşti – un-

de din 2002 este societar de 

onoare – şi de pe marele 

ecran. A avut partituri înde-

lung aplaudate în spectaco-

le celebre, în regia unor nu-

me ca Mihai Măniuţiu, Lu-

cian Pintilie, Liviu Ciulei, 

Ion Cojar, Alexandru Dabi-

ja, Sanda Manu, Radu Beli-

gan.

În 2002, Marin Moraru a 

apărut, alături de Mathieu 

Kassovitz, Marcel Iureş şi Ho-

raţiu Mălăele în producţia lui 

Costa Gavras, “Amen”, care 

a intrat în competiţia pentru 

Ursul de Aur la Berlin şi a 

câştigat premiul César pen-

tru scenariu. În 2009, acto-

rul a fost recompensat cu Pre-

miul Gopo pentru întreaga 

carieră, primind astfel recu-

noaşterea industriei cinema-

tografi ce din România. (Ar-
ticol scris de Carmen Bizău, 
studentă la FSPAC-UBB, 
anul) 

Marin Moraru va primi 
premiul de excelenţă 
la gala de închidere a TIFF
Trofeul îi va fi decernat sâmbătă, 6 iunie, la gala de închidere 
de la Teatrul Naţional din Cluj.

Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca pune în 

scenă vineri, 22 mai, ora 

18.30, la „Amor Amores”, 

o poveste coregrafi că de 

dragoste în ritmuri aprin-

se de dans contemporan, 

un spectacol de mare 

încărcătură energetică şi 

spirituală.

Realizată de către renumi-

tul maestru Gigi Căciuleanu, 

cel mai apreciat coregraf al 

momentului, această manifes-

tare artistică unică în ţară a 

deschis apetitul oraşului pen-

tru lumea dansului contem-

poran. ”Amor Amores” a fost 

prezentat în premieră absolu-

tă pe scena Operei Naţionale 

clujene în vara anului trecut, 

inaugurând prima ediţie a Fes-

tivalului Internaţional de Dans 

STEPS. Coregrafi a modernă, 

construită ca şi metaforă a 

sentimentelor, ritmului şi miş-

cării, a adus în faţa publicu-

lui un nou tip de manifestare 

artistică, de talie internaţio-

nală, extrem de rar întâlnită 

la Cluj, însă primită cu mare 

entuziasm şi curiozitate de 

publicul local.

Spectacolul este susţinut 

de o coloană sonoră organi-

zată de o formulă alchimică 

ce aparţine aceluiaşi Gigi Că-

ciuleanu, ce îmbină tangouri, 

canţonete şi cântece de dra-

goste în principal din reper-

toriul spaniol, semnat de 

Albèniz, Cano, de Falla, Gra-

nados, Lara, Lalo, Luna, Rodri-

go şi Sarasate.

Armonia avangardistă adu-

ce pe scenă Corpul de balet 

al Operei Naţionale Române 

din Cluj-Napoca, format din 

Andreea Jura, Anamaria 

Boancă, Adelina Filipaş, Sil-

via Bariţchi, Rodica Bacoiu, 

Dalia Costea, Ofelia Mărgi-

nean, Raluca Gherman, Do-

rina Lucaciu, Dan Haja, Lu-

cian Bacoiu, Mircea Bariţchi, 

Augustin Gribnicea, Robert 

Kalman, Romulus Petruş, Va-

lentin Mihăilă, Radu Sântim-

brean, Paul Cuibus, afl aţi sub 

pregătirea coregrafi că şi regi-

zorală a maestrului Gigi Că-

ciuleanu.

Biletele spectacolului sunt 

puse în vânzare la Agenţia 

Teatrală, în reţeaua Eventim 

şi online.

Amores, amores, 
spectacol de dans 
contemporan unic 
Spectacolul care a dat tonul dansului modern la 
Cluj revine.
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Dirijorul român Ion 

Marin va dirija, dumini-

că, orchestra Filarmonicii 

din Sankt Petersburg, cel 

mai vechi ansamblu sim-

fonic rusesc, într-un con-

cert care va cuprinde şi 

"Simfonia a 9-a", de 

Gustav Mahler.

Colaborarea lui Ion Marin 

cu această orchestră a început 

în urmă cu trei ani şi are în 

vederea realizarea integralelor 

simfoniilor compozitorilor Gus-

tav Mahler şi Anton Bruckner.

Concertul se va desfăşura 

la cea de-a X-a ediţie a Inter-

national Festival "Musical Col-

lection" şi va cuprinde în pro-

gramul său şi concertul de pi-

an nr. 9, de W. A. Mozart, in-

terpretat de Miroslav Kultyshev.

Orchestra Filarmonicii San-

kt Petersburg este cel mai vechi 

ansamblu simfonic rusesc, fi -

ind fondat în anul 1882, la or-

dinul lui Alexandru al III-lea. 

În prezent, conducerea artis-

tică a instituţiei este asigurată 

de celebrul dirijor Yuri Te-

mirkanov.

Reputat ambasador român 

în lumea dirijorală, Ion Ma-

rin a condus unele dintre ce-

le mai importante orchestre 

europene (Berliner Philhar-

moniker, Staatskapelle din 

Dresda, Leipzig Gewandhaus, 

Bayerischer Rundfunk, Filar-

monica din Sankt Petersburg, 

London Symphony Orchestra, 

Wiener Symphoniker) şi a co-

laborat cu celebri artişi (Lu-

ciano Pavarotti, Placido Do-

mingo, Jose Carreras, Montser-

rat Caballe, Angela Gheorghiu, 

Cecilia Bartoli, Renee Fleming, 

Anna Netrebko).

Dirijorul român Ion Marin dirijează 
orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg

UNTOLD Festival, cel mai 

aşteptat festival al anului 

2015 în România, aduce 

pe scena principală de la 

Cluj-Napoca, greii 

hip-hopului mondial, 

Wu-Tang Clan.

Pe lângă cei mai îndrăgiţi 

artişti electro-dance-music Avi-

cii, Armin van Buuren, David 

Guetta, Dimitri Vegas & Like 

Mike, care urcă pe aceeaşi sce-

nă pentru prima dată în Ro-

mânia între 30 iulie – 2 au-

gust, organizatorii aduc şi u-

nii din cei mai îndrăgiţi artişti 

ai hip-hop WU-TANG CLAN, 

DJ Premier, Tinie Tempah, Je-

ru the Damaja.

Cea mai notorie grupare 

hip-hop din lume, Wu-Tang 

Clan a reuşit la începutul ani-

lor ’90 să instaurareze o "no-

uă ordine mondială", înlătu-

rând supremaţia lui Dr. Dre, 

atât pe plan artistic, cât şi pe 

plan fi nanciar. RZA, GZA, 

Method Man, U-God, 

Raekwon, Inspectah Deck, 

Ghostface Killah şi Masta Killa 

– cei opt artişti rap ai grupu-

lui Wu-Tang Clan acaparează 

industria muzicală, imediat 

după lansarea lor din 1993, 

câştigându-şi statutul de cla-

sic al genului. Viziunea im-

periului Wu-Tang Clan de a 

cuceri industria muzicală a 

fost rapid implementată prin 

multiplele proiecte secunda-

re solo realizate şi prin bran-

dul vestimentar lansat (WU 

WEAR).

About.com a desemnat gru-

pul ca cel mai bun din istoria 

muzicii hip hop susţinând că 

„nicio armă din istoria muzi-

cii hip hop nu poate concura 

cu coeziunea haotică a 

Wu-Tang Clan. Clanul (The 

Clan) a avut multe persona-

je, fi ecare cu excentricităţile 

lui. Au fost neînfricaţi în abor-

darea lor".

Al şaselea album al trupei, 

„A Better Tomorrow” va fi  lan-

sat în premieră în România la 

Cluj-Napoca, pe scena UN-

TOLD Festival!

„Legende ale industriei mu-

zicale mondiale urcă pe sce-

na Untold Festival. Ne bucu-

răm să-i găzduim în această 

vară la Cluj-Napoca pe cei mai 

doriţi artişti ai momentului. 

Publicul ne-a ajutat foarte 

mult în selecţia artiştilor, tri-

miţându-şi preferinţele. Cu 

ajutorul lor am reuşit să con-

turăm cel mai puternic line-up 

avut până acum în România”, 

a declarat Bogdan Buta, di-

rector general UNTOLD Fes-

tival.

WU-TANG CLAN vine 
la UNTOLD Festival
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
supr. de 56 mp utili, ultracentral, 
P-ţa Mihai Viteazul, parter, reno-
vat recent, ideal pentru locuinţă, 
cabinete, birouri sau alte activităţi 
silenţioase, geamuri la stradă și 
curte interioară, preţ 56.000 eu-
ro. Fără agenţii. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (6.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând IEFTIN casă cu 3 camere, 
grajd, șură, coteţe, curte și grădi-
nă mare, în satul Sumurducu, 
com. Sânpaul, jud. Cluj, la 29 km 
de Cluj-Napoca. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0753-057929. 
(1.7)

¤ P.F. vând casă la ţară, la 60 
km de Cluj, compusă din 3 ca-
mere + hol, în supr. de 70 mp + 
500 mp curte, apă de Cluj, gaz 
la poartă, cu acte în regulă, preţ 
negociabil. Inf. şi relaţii supli-
mentare la tel. 0755-568802. 
(1.10)

¤ Vând casă în Cluj-Napoca, str 
Dunării nr. 35, 3 camere, bucătă-
rie, antreu și baie, cu garaje, 
construcție din cărămidă, teren 
în supr. de 300 mp. Preț negoci-
abil. Realții la tel. 0741-100529. 
(5.7)

¤ P.F. vând 2 camere, confort, 
central, et. ¼, curte mare închisă, 
geamuri spre curte cu abrori și 
bănci, loc de joacă pentru copii. 
Relaţii la tel. 0751-271474. (7.7)

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. vând teren în Cara, la 19 
km de Cluj, în supr. de 2800 mp, 
preţ negociabil. Aştept oferte la 
tel. 0755-568802. (1.10)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toate 
utilităţile pe teren, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite, preţ negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 m 
de autobuzul nr. 39, în supr. 6200 
mp, cu 180 m front la toate utilită-
ţile de pe teren, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (6.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aș-
tept oferte la tel. 0740-876853. 
(7.7)

¤ Cumpăr teren de 500 mp 
pentru construcţie vilă, sau de 
1500 mp pentru construcţie ca-
se înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, 
Donath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. 
Ionescu Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848-Clujana), front min. 16 
m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, aproape de 
Cal. Turzii, supr. 4200 mp, se 
poate vinde şi mai puţin, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0755-568802. (1.10)

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0756-091346.

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 

apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ P.F. dau în chirie pe termen 
lung, la casă cu grădină, acces 
auto, apartament cu 3 camere, 
decomandate, dependinţe + te-
rasă, C.T., utilat, mobilat clasic, , 
contorizat, în cart. Andrei Mure-
șanu, pe str. Predeal, după 1 iu-
nie, preţ 300 euro/lună. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-440108 
sau 0743-515388. (1.7)

SPAȚII

¤ P.F. închiriez două garaje sub-
terane, în cart. Bună Ziua, str. 
Mircea Zaciu nr. 12-18, cu ușă 
automată, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântânele 
nr. 5, vis-à-vis de Institutul de Chi-
mie. Inf. la tel. 0364-404101, 
0771-382360. (7.7)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ Schimb apartament afl at în cart. 
Gheorgheni, 4 camere decomanda-
te, două băi, balcon îngrijit, et. 4/4, 
fără probleme, cu apartament cu 2 
camere decomandate, la et. 1, cu 
balcon + diferenţă. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0728-061570. 
(2.7)

¤ P.F. schimb apartament cu 2 
camere, bucătărie + 3 beciuri, în 
supr. de 56 mp utili și beciurile 
12-13 mp, zonă ultracentrală, 
lângă Hala Agroalimentară – 
P-ţa M. Viteazul, la parter, ideal 
pentru persoane în vârstă, cabi-
nete, sediu fi rmă sau depozit, cu 
casă, singur în curte + grădină, 
în cartierele periferice a Clujului, 
cu acte în regulă, la înţelegere 
plătesc diferenţă. Fără intermedi-
ari. Tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (6.7)

¤ Schimb ap. cu 2 camere, fi ni-
sat, central, parter înalt, pe str. 
Horea, cu apartament ultracen-
tral sau variante. Sunaţi la tel. 
0744-164087. (7.7)

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Schimb casă din Oradea 
(central), 1000 mp teren, 600 

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

Tel. 0723-564777. (17.20)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curățenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAȚENIE

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.
Condiții salariale 

avantajoase.
Tel. 0745-595.312. (2.7)

¤ Magazin Chanttal Polus recru-
tează consilieri vânzări; (ajutor) 
şef magazin, program 6.5-8 ore, 
venituri 1000 minim-2000-2500, 
depinzând de experienţa profesi-
onală. 0729-073.236/ 
0735-610205; ovidiana@chant-
tal.ro; chanttal.ramona@gmail.
com; chanttal.constanta@gmail.
com. (5.10)

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-

bere), experienţă în domeniu. 
Cer şi ofer seriozitate. Rog su-
naţi la tel. 0745-802150.

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

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

SERVICII

¤ Cosesc cu motocoasă în jurul 
Clujului, spaţii mici și mari. Aș-
tept telefoane la nr. de tel. 
0742-220187. (5.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
și revizie tehnică la zi, an fabri-
caţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Re-
nault Clio), tinichigeria și vopsi-
tul făcută recent. Preţ 1.200 Eu-
ro. Informaţii la telefon 
0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând toaster grill, electric, sta-
ţie călcat aburi, mică, preţuri mici. 
Inf. la tel. 0748-299885. (4.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
verde, preţ forte convenabil. Inf. 
și relaţii la tel. 0740-395558. 
(4.7)

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

ELECTRO

¤ Vând motor trifazic de 3 KW, 
cu 300 rot/min. Sunați la tel. 
0751-779367. (3.7)

MOBILIER

¤ Tehnician maseur, califi cat, 
efectuez masaj terapeutic, refl e-
xoterapie, relaxare și anticeluli-
tic. Ofer și cer seriozitate. Inf. și 
relaţii la tel. 0740-395558. (4.7)

CĂRȚI

¤ Vând IEFTIN Atlasul Grant’s, a-
utor J. Anderson – Ed. VII și 
dicționar medical – LITERA, vol. 
2, 4, 5, 8 – compactat, nou, la 
prețul de 12 lei/buc. Inf. la tel. 
0264-532272 sau 0754-
504008. (7.7)

DIVERSE

¤ Cumpăr cărţi tehnice, emble-
me, brelocuri, cu următoarele 
autoturisme: Oltcit, Trabant, Da-
cia, ARO sau camioane româ-
nești. Aștept oferte serioase la 
tel. 0749-174082. (1.5)¤ Vând 
patuţ pentru copii și butelie de 
aragaz. Inf. suplimenatre la tel. 
0264-581895. (2.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, 
aproape nouă. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (2.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă 
smălţuită, cu dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu patru ochiuri, 
fabricaţie veche Satu mare, con-
tra cost. Rog sunaţi la tel. 
0728-061570. (2.7)

¤ Vând palton din piele, culoare 
neagră, mărimea nr. 54, la preţ 
convenabil pentru amble părţi. 
Inf. suplimentare la tel. 
0728-061570. (2.7)

¤ Vând doi fi cuși, unul de 1 m și 
culoare alb cu verde, celălalt de 
1,30 m, de culoare verde, arbori, 
preţuri mici. Inf. la tel. 
0748-299885. (4.7)

¤ Vând curele din piele naturală, 
cu cataramă pătrată sau tip paf-
ta, cu clichet, foarte elegante, cu 
lungimea de 1,5 m, lăţimea de 
14 mm, pentru toate tipurile de 
pantaloni, preţuri fără concuren-
ţă. Tel. 0762-258062. (4.7)

¤ Vând lucernă pentru cosit în 
supr. de 6000 mp, în zona Ghe-
orgheni-Sopor. Merită văzut. Preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând cort de două persoane 
cu sac de dormit, culoare albas-
tră. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând URGENT haină și pălărie 
de vânător, noi, aduse din Ger-
mania, nr. 4. Sunaţi la la tel. 
0264-591965. (7.7)

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

¤ Vând trei pardesie de damă și 
trei de bărbaţi, diferite mărimi, 
stare foarte bună, foarte ieftin. 
Inf. la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând ţarc pentru copii. Aștept 
telefoane la 0264-581895. (6.7)

¤ Vând coniac de 47°, preţ 30 
RON/l, ţuică de 53°, preţ 25 
RON/l și vin alb și roșu la preţul 
de 8 RON/l. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând blugi, tricouri, geci, de 
toate culorile și mărimile, la 
preţul de 5 RON/buc. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (6.7)

DONAŢII

¤ DONEZ FÂN (iarbă din gradi-
nă) GATA COSIT. Tel. 0721-356 
827 sau 0364-143 746.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (1.5)

¤ Cumpăr embleme auto, insig-
ne, insigne fanioane, decoraţii 
medalii vechi românești. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu 
pendulă, monede, mojar, etc). 
Ofer 5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (6.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe 
care se servesc și se pun paha-
rele în locale. Tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografii, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Vând colecţie de 12 piese de 
aramă (cupru), compus din ca-
rafă, candelă, servici de cafea 
cu tavă și cești, etc. Preţ bun. 
Inf. la tel. 0264-591965. (6.7)

ANIMALE

¤ Crescător de păsări, vând ouă 
pentru consum zilnic, găini, raţe și 

gâște, crescute cu cereale ecologi-
ce, crescute în gospodărie, sunt 
proaspete și curate. Sunaţi la tel. 
0762-258062. (4.7)

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

¤ Vând 10 porci pentru tăiat, 
hrăniţi cu cereale și lucenă, 
aprox. 120-140 , pe ales din 4 
bucăţi, preţ 7,50 RON/kg. Inf. la 
tel. 0751-095924 sau 
0741-100529. (5.7)

PIERDERI

¤ Subscrisa A&K TEAM CONSULT 
SRL înreg. nr. J12/5049/2007 
declarăm pierdut Certifi cat Con-
statator nr. 43965 / 08.04.2009 
emis de O.R.C. Cluj. Îl declarăm 
nul. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ Agenţia pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj anunţă publicul interesat 
că: PUZ construire 2 locuinţe indi-
viduale S+P+E, respectiv P+E, 
anexe, împrejmuire, amenajări, 
racorduri şi branşamente, operaţi-
uni notariale, comuna Chinteni, 
localitatea Chinteni, nr. 105, jud. 
Cluj, titulari: Kupa László, Na-
gy-Imecs Péter nu necesită evalu-
are de mediu, planul urmând a fi  
supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu. Observaţiile și co-
mentariile publicului interesat pri-
vind decizia etapei de încadrare se 
trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Do-
robanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 
400609, ţel. 0264-410722, fax: 
0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vi-
neri, între orele 900 – 1400, în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu 
OUG195/2005 privind protecţia 
mediului aprobată prin Legea 
265/2006 cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și 
Ord.1798/2007 S.C. SUS HOLZ 
S.R.L., anunţă începerea demer-
surilor în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de mediu pentru obiecti-
vul CAEN 0220 exploatare foresti-
eră și CAEN 1610 atelier prelucra-
rea lemnului din localitatea Măr-
gău nr.149. Eventualele sugestii 
și reclamaţii se vor depune la se-
diul APM Cluj Calea Dorobanţilor 
nr.99, în zilele de 
luni:8,30-18,30; marţi, miercuri, 
joi; 8,30-16,30, vineri 
8,30-14,00. (1.1)

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

ANUNŢ DE MEDIU

MIRCEA MOLDOVAN cu domiciliul în mun. Timișoara, 
Calea Buziașului, bl. A1, sc. B, ap. 10, judeţul Timiș anunţă 
elaborarea primei versiuni a P.U.Z. Construire depozit logistic, 
anexe tehnice, platforme şi împrejmuire amplasat în com. 
Apahida, sat Apahida, nr. cad. 57795, 57796 și 57601, jud. 
Cluj, întocmit de S.C. 5U Stamp S.R.L. Timișoara și declanșarea 
etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal 
se poate realiza la sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, mun. 
Cluj-Napoca, în termen de 18 zile calendaristice de la 
data prezentului anunţ.

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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ANGAJEAZĂ

ŞOFER TRANSPORT MARFĂ
Cerinţe:

- Permis de conducere categoriile B, C și E;
- Avantaj cunoscător în operarea graiferului

- Experienţă minim 2 ani în transportul rutier 
de mărfuri generale;

- Card tahograf digital; Atestat transport marfă;
- Autorizaţie ISCIR pentru macaragiu grupa A (constituie 

avantaj dar nu este obligatoriu)

Atribuţii principale:
- Asigură transportul mărfi i conform programului, pe 

traseul stabilit în ruta zilnică;

SE OFERĂ:

- Pachet salarial motivant – Condiţii excelente de lucru

DETALII LA NR. DE TELEFON: 0733-070.108; 
0264-450.875 SAU 

e-mail la elena.cramba@rematinvest.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA 
CLUJ NAPOCA, având ca domeniu de activitate salubritate 
și activităţi similare – anunţă selecţie de personal pentru:

1. DISPECER
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Studii medii
– Cunostinte de operare PC – Microsoft;
– Persoana care da dovada de:

– bune abilitati de comunicare
–  seriozitate, responsabilitate, initiativa, loialitate, 

spirit de echipa, rezistenta la stres,
– atentie distributiva, promptitudine.
– experienta minim 1 an.

2. SEF ATELIER INTRETINERE SI REPARATII AUTO
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Permis de conducere categoriile B, C
– Atestat Manager de transport
– Experienta minim 3 ani pe un post similar
– Studii superioare tehnice, cunostinte de hidraulica

3. MERCEOLOG
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Studii medii
– Cunostinte de operare PC – Microsoft;
– Experienta minim 1 an.
– Permis de conducere categoria B

4. CONDUCĂTORI AUTO
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Permis de conducere categoriile C, E
– Atestat transport marfa cu masa > de 3.5 tone

5. SEF COLOANA AUTO
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

– Permis de conducere categoriile B, C
– Atestat manager de transport
–  Atestat transport marfa cu masa > de 3.5 Tone (constituie 

avantaj)
– Experienta minim 5 ani pe un post similar
–  Studii postliceale sau superioare in domeniul 

transporturilor

6. SEF ATELIER INTRETINERE SI REPARATII AUTO
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Permis de conducere categoriile B, C
– Atestat manager de transport
– Experienta minim 5 ani pe un post similar
– Studii superioare tehnice, cunostinte de hidraulica

7. REVIZOR TEHNIC
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Permis de conducere categoriile b, c
– Atestat manager de transport
– Studii medii
– Experienta minim 5 ani

Cererile se pot depune la adresa:
Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc H, intre orele 
8.30–16.00. Telefon: 0264/375101 

ANUNŢ DE VÂNZARE

Oferim spre vânzare, prin negociere directă, imobil – 

Construcție birouri -Depozit, compus din P+1 E, situat în 

Str. Tăietura Turcului nr.47, Cluj-Napoca, zona Parcul industrial 

Tetarom 1, cu o suprafață construită de 1351,4 mp, din 

care parter 1.173,3mp și etaj 178,1mp , anul de constructie 

2008, pentru utilizare generală – calitate 1A – fi nisaje 

excepționale, la prețul de pornire de 580.000 EUR + TVA  

Utilizat în ultimi 7 ani ca depozit farmaceutic. 

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare 

precum și documentele conținând descrierea imobilului la 

e-mailul george.caramizaru@aadialab.ro , gabriel.tunaru@

aam.ro, putând trimite și ofertele de preț la același e-mail. 

Terenul în suprafață de 5.600 mp este concesionat de 

la TETAROM 1 S.A. 

Ofertele de cumparare pot fi  trimise pe mail pana la 

data de 30.06.2015, data la care expira perioada de 

depunere a acestora.

ANUNŢ DE ANGAJARE
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu”, 

cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr.8, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de 
H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea 
a unui post temporar vacant de SECRETAR, studii superioare 
la biroul Eliberare Acte de Studii.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii, str. 
Victor-Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca:

– Proba scrisă: 10.06.2015, ora 10;
– Proba practică: 12.06.2015, ora 10;
– Proba de interviu: 16.06.2015, ora 10;

Cerinţe de participare:
– studii superioare;
–  experienţa în domeniul actelor de studii – constituie 

avantaj;
– cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională;
–  cunoștinţe avansate de utilizare și operare PC (Microsoft 

Offi ce);
–  abilităţi de comunicare și organizare, atenţie la detalii, 

operativitate.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
2.06.2015 în intervalul orar 9-15 la sediul Universităţii, 
str. Victor Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la tel: 0264-597256, int. 
2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro

ACORD DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interest că planul „Întocmire PUZ şi construire imobil 
locuinţe colective P+2E+M“, propus a fi  amplasat în Florești, 
str. Tăuţiului FN jud. CLUJ titular SEICHE EMANUEL IOAN 
nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
precedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile și 
comentarile publicului interesat privind decizia etapei de 
încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Cluj Calea Dorobanţilor, nr. 99 blocul 9B, cod 
400609, tel: 0264-410722, fax 0264-412914 e-mail 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 
9,00-14,00, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic”
Tomorrowland
V, D, L, Ma: 14:00, 20:00

Faceti cunostinta cu Mormonii
V, D-J: 17:00

S: 18:00
Poltergeist 3D

Zilnic: 23:00
Dezastrul din San Andreas 3D

Mi, J: 20:00

Cinema Victoria
De ce eu?
D: 15:00; J: 20:00

Aliyah DaDa 
Mi: 15:00

Pasolini
V, J: 17:30; S, L: 22:30; D: 20:00; 
Ma:15:00; Mi: 22:00

Live
V: 22:30; S, L: 15:00; D: 17:30; 
Ma: 20:00

Violette
V: 15:00; S: 17:30; D, Ma: 22:30; 
L: 20:00

Child 44. Crime trecute sub tăce-
re
V: 20:00; Ma: 17:30

Secretul lui Adaline: 
S: 20:00; L: 17:30; J: 15:00

Cinema City Polus
Pitch Perfect 2 2D
Mi - J 19:50

The Avengers: Age of Ultron 3D 
V - Ma 13:00, 15:50, 18:40, 
21:30; Mi - J 13:00, 15:20, 22:50

The age of Adaline 2D
V - J 16:00, 19:20, 21:40

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V, L - J 15:00; S - D 11:10, 15:00

Fast and Furious 7 2D
V - Ma 17:00, 21:50; Mi - J 17:00, 
22:10

Tomorrowland 2D
V, L - J 14:00, 16:30, 19:00, 
21:30; S - D 11:30, 14:00, 16:30, 
19:00, 21:30

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
V, L - Ma 13:50; S - D 11:40, 
13:50; Mi - J 13:20

Minuscule 3D
V, L - J 13:00; S - D 11:00, 13:00

Cinderella 2D dubbed
S - D 12:10

Mad Max: Fury Road 3D 
V, L - J 14:40, 17:10, 19:40, 22:10; 
S - D 12:10, 14:40, 17:10, 19:40, 
22:10

Live 2D
V - J 18:20, 20:40

Hot pursuit 2D
V - J 14:30, 16:40, 18:30, 20:20, 
22:20

San Andreas 3D 
Mi - J 18:10, 20:30

Coconut:The little dragon 3D 
dubbed
V, L - J 13:40, 15:40, 17:30; S - D 
11:50, 13:40, 15:40, 17:30

She's funny that way 2D
V, L - Ma 19:50; S - D 11:50, 19:50

Poltergeist 3D
V - J 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00

Cinema City Iulius
Amazonia 3D
S - D 11:40

Coconut :The little dragon 2D 
dubbed
V, L - J 13:00; S - D 11:00, 13:00

San Andreas 3D 
Mi - J 19:20, 22:10

Tomorrowland 2D
V, L - J 14:30, 17:00, 19:30, 
22:00; S - D 12:00, 14:30, 17:00, 
19:30, 22:00

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
S - D 11:00

Paul Blart:Mall Cop 2-2D
Ma 17:00, 22:10; Mi - J 17:00

Poltergeist 3D
V - J 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30

Cinderella 2D dubbed
S - D 12:20

Tinkerbell:The legend of never-
beast 2D dubbed
S - D 11:10, 12:50

She's funny that way 2D
V - Ma 14:50, 19:20, 21:20; Mi - J 
14:50, 21:40

Hot pursuit 2D
V - Ma 17:10, 19:00, 20:50, 
22:50; Mi - J 17:00, 19:00, 20:50, 
22:50

Fast and Furious 7 2D
V - Ma 16:00, 19:00, 21:50; Mi - J 

16:30, 18:50, 21:50

Mad Max: Fury Road 3D 
V, L - J 14:00, 15:10, 16:30, 17:40, 
19:10, 20:10, 21:40, 22:40; S - D 
11:20, 12:40, 14:00, 15:10, 
16:30, 17:40, 19:10, 20:10, 
21:40, 22:40

Tinkerbell:The legend of never-
beast 3D dubbed
V, L - J 15:20; S - D 11:30, 15:20

The Avengers :Age of Ultron 2D
V - J 17:10

Coconut:The little dragon 3D 
dubbed
V, L - J 14:20, 16:10, 18:00; S - D 
12:30, 14:20, 16:10, 18:00

Pitch Perfect 2 2D
Mi - J 19:50

BERBEC
Dacă intenţionaţi să faceţi schimbări în casă, acum este momentul. Vă pu-
teţi baza pe ajutorul rudelor și al prietenilor. Este o săptămână bună pentru 
mutat mobilă, pentru reparaţii sau zugrăvit. Sfaturile unei femei ar putea 
declanșa un scandal cu partenerul de viaţă. Vă sfătuim să fi ţi prudent și să 
vă păstraţi calmul.

TAUR
Chiar dacă aveţi multe probleme de rezolvat, vă recomandăm să nu vă ne-
glijaţi sănătatea. Găsiţi-vă timp și pentru odihnă! Reușiţi să faceţi schimbări 
în cămin, care vă vor îmbunătăţi mult viaţa sentimentală. Sunteţi tentat să 
cheltuiţi o sumă prea mare. Vă sfătuim să fi ţi prudent, pentru că nu este un 
moment favorabil investiţiilor. 

GEMENI
Dacă puteţi să plecaţi într-o excursie cu partenerul de viaţă, vă recomandăm 
să nu ezitaţi. O ieșire în mijlocul naturii vă poate apropia și mai mult. Aveţi 
idei originale, apreciate de anturaj, dar vă sfătuim să ţineţi cont și de păreri-
le celorlalţi. Nu vă implicaţi în activităţi importante! 

RAC
Traversaţi o perioadă favorabilă relaţiilor sentimentale și iniţiativelor cu pri-
vire la cămin. La mijlocul săptămânii afl aţi că nu mai trebuie să plecaţi într-o 
delegaţie. Nu este cazul regretaţi. Astfel aveţi mai mult timp pentru proble-
mele casei. În wee-kend , mergeţi într-o vizită la prieteni. 

LEU
Începeţi o serie de schimbări în cămin. Vă sfătuim să ţineţi cont și de păreri-
le partenerului de viaţă. Puteţi să vă faceţi de planuri de viitor. Nu începeţi 
mai multe treburi deodată, pentru că s-ar putea să nu terminaţi nici una! La 
mijlocul săptămânii primiţi un cadou care vă impresionează.

FECIOARĂ
Doriţi foarte mult să faceţi schimbări în casă și reușiţi să faceţi rost de banii 
necesari. Vă recomandăm să mergeţi la cumpărături împreună cu partene-
rul de viaţă. Hotărâţi-vă de acasă ce doriţi să cumpăraţi! 

BALANȚĂ
S-ar putea să primiţi un cadou consistent pentru casă. Aveţi o săptămână 
foarte aglomerată, dar și satisfacţia este pe măsură. În week-end staţi acasă 
împreună cu câţiva prieteni care v-au dat o mână de ajutor. 

SCORPION
Vineri sunteţi hotărât să terminaţi o serie de modifi cări începute în casă. Vă 
ajută cu bani o persoană mai în vârstă din familie, dar va încerca să-și im-
pună punctul de vedere. Vă sfătuim să faceţi tot posibilul pentru a evita o 
ceartă. În week-end, o rudă îndepărtată vă dă niște vești nu tocmai bune.

SĂGETĂTOR
Sunteţi preocupat de probleme legate de cămin. La începutul săptmânii 
aveţi ocazia să cumpăraţi o casă nouă sau să faceţi un schimb de locuinţă. 
Partenerul de viaţă este de acord cu iniţiativele dumneavoastră. Vă sfătuim 
să evitaţi speculaţiile. Bazaţi-vă pe intuiţie! 

CAPRICORN
La mijlocul săptămânii primiţi o sumă importantă și reușiţi să vă puneţi în 
practică planurile de a face schimbări în casă. Puteţi să începeţi lucrări de re-
paraţii sau să zugrăviţi. Evitaţi o ceartă cu partenerul de viaţă din cauza 
cheltuielilor pe care le aveţi de făcut!

VĂRSĂTOR
Ar fi  bine să amânaţi întâlnirile de afaceri, pentru că nu vă afl aţi într-un mo-
ment foarte bun. Vă recomandăm să nu luaţi decizii importante. Ar fi  bine 
să vă găsiţi mai mult timp pentru problemele familiei. Vineri, faceţi planuri 
pentru o călătorie împreună cu partenerul de viaţă.

PEȘTI
Vă concentraţi asupra familiei și a căminului. Doriţi să cumpăraţi un obiect 
de valoare pentru casă. S-ar putea ca o rudă apropiată să vă dea un sfat 
bun și să economisiţi bani. Nu luaţi nicio hotărâre fără să vă consultaţi cu 
partenerul de viaţă!
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT
Ce aruncă clujenii în Someş? Haine, jucării şi PET-uri, articole vestimentare, până la piese metalice si obiecte de uz casnic
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PROMOVARE

Insulele artifi ciale şi pre-

zenţa militară masivă chi-

neză au alarmat 

Pentagonul, care efectuea-

ză zboruri de supraveghe-

re în regiune pentru a 

arăta fără echivoc faptul 

că Statele Unite nu recu-

nosc revendicările terito-

riale ale Chinei. Aliaţii 

din regiune ai americani-

lor sunt, la rândul lor, 

îngrijoraţi.

Fostul director adjunct al 

CIA Michael Morell a decla-

rat pentru CNN, în noaptea 

de miercuri spre joi, că aceas-

tă confruntare arată că există 

riscul izbucnirii unui război 

între Statele Unite şi China.

O echipă a postului american 

CNN a primit acces exclusiv în 

timpul unei misiuni aeriene de 

supraveghere a apelor disputa-

te, aratând că Pentagonul a do-

rit astfel să atragă atenţia asupra 

provocării reprezentate de insu-

lele artifi ciale chineze.

Un avion de supraveghere 

de tip P8-A Poseidon – cea 

mai avansată aeronavă ame-

ricană de acest tip, care este 

totodată un vânător de sub-

marine – a coborât până la al-

titudinea de 4.500 de metri 

deasupra insulelor.

„Aici Marina chineză... Aici 

marina chineză... Vă rugăm 

să plecaţi... pentru a evita o 

neînţelegere”, s-a auzit o vo-

ce, într-o transmisie radio re-

ceptată la bordul aeronavei în 

care se afl a echipa CNN.

Pentagonul a declasifi cat 

pentru prima dată înregistrări 

video care surprind activitatea 

Chinei în regiune şi înregistrări 

audio în care chinezii provoa-

că o aeronavă americană.

Potrivit CNN, Statele Uni-

te analizează atât posibilita-

tea efectuării unor zboruri la 

o altitudine şi mai mică, cât 

şi trimiterea unor nave de răz-

boi în imediata apropiere a 

acestor insule, în cadrul unei 

noi prezenţe, „mai robuste”, 

în regiune.

Imediat după transmisie, 

aeronava a observat şi sursa 

acesteia – o insulă artifi cială 

situată la aproximativ 1.000 

de kilometri de coastele chi-

neze.

Marea Chinei de Sud face 

obiectul a numeroase revendi-

cări teritoriale asupra unei zo-

ne bogate în peşte, în subsolul 

căreia s-ar afl a zăcăminte im-

portante de resurse naturale.

Misiunea de miercuri a vi-

zat în mod special monitoriza-

rea activităţilor chineze pe trei 

insule care în urmă cu trei luni 

erau doar nişte recife care abia 

ieşeau din apă. În prezent, ele 

au devenit proiecte masive de 

construcţii, despre care Statele 

Unite afi rmă că urmează să 

găzduiască instalaţii militare.

Această creare de noi teri-

torii în Marea Chinei de Sud 

face parte dintr-un efort mili-

tar chinez mai amplu care vi-

zează, în opinia unora, pro-

vocarea dominaţiei america-

ne în regiune, după ce Beiji-

nul şi-a lansat primul porta-

vion, îşi echipează rachetele 

nucleare cu focoase multiple, 

dezvoltă rachete împotriva na-

velor de război iar în prezent 

construieşte baze militare la 

mare depărtare de ţărm.

Pentagonul, îngrijorat 
de activitatea marinei chineze
Marina chineză a avertizat miercuri – de opt ori – un avion militar 
de supraveghere aparţinând Statelor Unite să părăsească spaţiul 
aerian al unor insule artificiale pe care Beijingul le-a construit.

Partidul Popular 

European (PPE) i-a dat 

joi, 21 mai, un ultimatum 

premierului ungar Viktor 

Orban în chestiunea 

pedepsei cu moartea, 

avertizându-l că, dacă va 

pregăti un proiect de lege 

pentru reintroducerea 

acestei pedepse, atunci 

partidul său Fidesz va fi  

exclus din grupul popula-

rilor europeni.

Secretarul general al PPE, 

Antonio Lopez-Isturiz, a de-

clarat că pentru popularii eu-

ropeni „există linii roşii foarte 

clare ce nu pot fi  depăşite, prin-

tre acestea fi ind şi pedeapsa 

cu moartea”. „PPE este un par-

tid cu puternice convingeri 

umaniste, total incompatibile 

cu pedeapsa cu moartea”, a 

adăugat eurodeputatul.

„Vreau să fi e foarte clar că 

numai pregătirea unei astfel de 

legislaţii în Ungaria va însem-

na excluderea imediată a Fi-

desz”, partidul condus de Or-

ban, din grupul popularilor eu-

ropeni, unde formaţiunea afl a-

tă la guvernare la Budapesta a-

re 12 europarlamentari, a in-

sistat Antonio Lopez-Isturiz.

Premierul ungar a interve-

nit marţi, din proprie iniţiati-

vă, într-o dezbatere despre 

Ungaria în Parlamentul Euro-

pean, solicitată de eurodepu-

taţi după declaraţiile sale des-

pre pedeapsa cu moartea.

Atât în timpul dezbaterii din 

plen, cât şi la conferinţa de pre-

să ce a urmat, Orban a susţi-

nut ideea reintroducerii pedep-

sei, pe care a califi cat-o drept 

„pedeapsă proporţionată”.

Ulterior el a avut şi o întâl-

nire cu uşile închise cu euro-

deputaţii din PPE, care, potri-

vit declaraţiilor acordate agen-

ţiei EFE de surse din cadrul 

acestei formaţiuni, au avut 

schimburi dure de replici cu şe-

ful executivului ungar, unii chiar 

ieşind din sală în semn de pro-

test faţă de atitudinea sa.

Anterior, Comisia Europeană 

l-a avertizat pe Orban că artico-

lul 7 din tratatul UE prevede po-

sibilitatea retragerii dreptului de 

vot în Consiliul European pen-

tru statele care încalcă valorile 

şi principiile europene.

Liderii europeni s-au supărat pe Viktor Orban

În doar doi ani, China a extins suprafaţa recifului cu aproximativ 800 
de hectare, într-o zonă în care adâncimea apei este de 90 de metri
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Antrenoarea 
de atletism Viorica 
Enescu a decedat
Antrenoarea de atletism, Viorica 
Enescu, care a pregătit-o pe campi-
oana mondială Ionela Târlea, a 
decedat, miercuri, la vârsta de 70 
de ani, informează Federaţia 
Română de Atletism. Născută în 
31 ianuarie 1945, la Arad, Viorica 
Enescu a fost campioană naţională 
la mai multe probe. În activitatea 
de antrenoare s-a făcut remarcată 
descoperind-o pe fosta atletă 
Ionela Târlea, medaliată cu argint 
la JO din 2004.

Manuel Neuer, 
cel mai bun sportiv 
al lumii în 2014
Portarul echipei de fotbal a 
Germaniei și al echipei Bayern 
Munchen, Manuel Neuer, a primit 
miercuri la Munchen premiul pen-
tru cel mai bun sportiv european și 
al lumii în 2014, decernat de aso-
ciaţii internaţionale ale jurnaliștilor 
sportive.Neuer, 29 ani, câștigător 
cu Germania al Cupei Mondiale 
2014 și al „Mănușii de aur” la tur-
neului fi nal din Brazilia, a primit 
premiul din partea Asociaţiei 
Presei Sportive Europene (UEPS) și 
a Asociaţiei Internaţionale a 
Jurnaliștilor Sportivi (AIPS), repre-
zentate de Ioannis Daras, preșe-
dinte UEPS și vicepreședinte AIPS.

Pe scurt

După un sezon de 

Superligă terminat la 

egalitate de puncte cu 

veşnica sa rivală şi toto-

dată vice-campioana din 

anii trecuţi, ASA Târgu 

Mureş, şi decis în 

play-off, Olimpia a deve-

nit pentru a cincea oară 

consecutiv Campioană 

Naţională cu o etapă îna-

inte de fi nalul sezonului 

2014-2015 cu 5 puncte 

avans.

Premierea campioanelor 

a avut loc imediat după par-

tida din Semifi nala Cupei Ro-

mâniei în care protagoniste 

au fost cele două echipe ale 

Olimpiei. Olimpia I şi Olim-

pia II au contribuit prin a-

ceastă performanţă la scrie-

rea istoriei fotbalului româ-

nesc, întrucât întâlnirea în 

semifi nalele Cupei Români-

ei a două echipe de la ace-

laşi club este un eveniment 

unic în România până în 

acest moment.

Titlul de golgeter a ajuns 

tot la Cluj, Alexandra Lunca 

fi ind cea care a înscris cele 

mai multe goluri în acest se-

zon competiţional şi anume 

32 de goluri, fi ind urmată în-

deaproape de mijlocaşul Olim-

piei, Andreea Voicu – 28 de 

goluri.

Deşi este deja Campioana 

României şi se gandeşte la UE-

FA Women’s Champions Lea-

gue, Olimpia mai are de dispu-

tat încă 2 meciuri din cadrul a-

cestui sezon: ultimul meci din 

play-off-ul Superligii în depla-

sare la ASA Târgu Mureş în 24 

mai de la ora 11:00 şi Finala 

Cupei României. Finala a fost 

stabilită pe 3 iunie, la Bistriţa, 

pe stadionul Gloria.

Până în acest moment es-

te cunoscută doar o fi nalistă 

deoarece cealaltă semifi nală 

a Cupei României dintre ASA 

Târgu Mureş şi Fair Play Bu-

cureşti se va disputa doar în 

27 mai la Bucureşti.

Primarul Emil Boc a fost 

impresionat de parcursul Olim-

piei de până acum şi a ţinut 

să felicite campioanele perso-

nal, fi ind prezent la festivita-

tea de premiere. Tot el a fost 

şi cel care a înmânat Olimpi-

ei medaliile şi titlul de Cam-

pioană Naţională a sezonului 

competiţional 2014-2015.

Olimpia UT este campioana României 
pentru a 5-a oară consecutiv
Olimpia UT Cluj-Napoca nu se dezminte şi câştigă titlul şi anul acesta.

Emil Boc le-a felicitat personal pe campioane


