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ŞTIREA ZILEI

Soluție de clasare în dosarul „Flota” în cazul lui Traian Băsescu
Procurorii Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie (DNA) au dispus 

clasarea dosarului „Flota”, în ca-

re este vizat şi fostul preşedinte 

Traian Băsescu.

Într-un răspuns al DNA la so-

licitarea Agerpres se arată că în 

acest dosar, datorită cauzei de 

impunitate prevăzută de Con-

stituţia României, prin rezolu-

ţia din 19 octombrie 2006, s-a 

dispus suspendarea urmăririi 

penale.

Ulterior, ca urmare a încetării 

cauzei de suspendare a urmări-

rii penale, împrejurare ce a inter-

venit la data de 21 decembrie 

2014, prin ordonanţa din 12 ia-

nuarie 2015, s-a dispus reluarea 

urmăririi penale.

Prin ordonanţa procurorului 

din data de 21 ianuarie 2015 s-a 

dispus faţă de Traian Băsescu cla-

sarea cauzei având ca obiect in-

fracţiunile de abuz în serviciu cu 

consecinţe deosebit de grave în 

formă continuată, fals intelectu-

al în formă continuată şi delapi-

dare, întrucât faptele nu există.

Potrivit DNA, în ceea ce pri-

veşte infracţiunea de abuz în ser-

viciu, reţinută în sarcina lui Tra-

ian Băsescu, se constată că aceas-

tă faptă nu există, deoarece prin 

exercitarea funcţiilor de decizie 

în cadrul Ministerului Transpor-

turilor, în perioada 1990-1992 şi 

1996-2000, „nu a produs şi nu a 

determinat producerea vreunui 

prejudiciu în patrimoniul CNM 

Petromin SA Constanţa”

„De altfel, cu referire la aceas-

tă presupusă faptă, respectiv de-

lapidare, răspunderea penală s-a 

prescris la data de 30 septembrie 

1999, ca urmare a intrării în vi-

goare la data de 01.02.2014 a No-

ului Cod Penal, conform căruia, 

maximul special al pedepsei pen-

tru infracţiunea de delapidare a 

fost redus la 7 ani”, mai spun 

procurorii anticorupţie.
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Declarația săptămânii

„Instituţia Avocatul poporului 
a devenit Instituția Dușmanul 

poporului. Victor Ciorbea 
este avocatul politic al PSD.”

ALIN TIŞE | senator de cluj
Iepurașul de Paști
poate veni de la Fisc!

Atenție, șoferi, reguli noi 
pentru copiii transportați!

Prima extragere la Loteria Bonurilor 
Fiscale va fi organizată pe data de
13 aprilie. Pagina 5

Potrivit noilor dispoziții, copiii mai 
mici de 1,35 m. pot fi transportaţi 
doar dacă sunt „fixaţi”. Pagina 4
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„Bârlogul lui Faust”
MONITORUL VĂ PREZINTĂ LOCURILE NEȘTIUTE ALE CLUJULUI

„Femeile de succes nu sunt rezultatul unor întâmplări norocoase”
Interviu cu Nina Moldovan, CEO Liberty Technology Park Cluj, despre dezvoltarea unei cariere de succes 
şi momentele ei cheie, despre priorităţi, prejudecăţi, stereotipuri şi discriminare. Paginile 8-9
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AU TRECUT DEJA zile de când prefectul Gheorghe Vușcan 
a luat act de demisia președintelui 
Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?
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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?
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

23 ianuarie

1821: Tudor Vladimirescu s-a 
adresat printr-o proclamație 
locuitorilor Țării Românești, 
chemându-i la luptă împotri-
va orânduirii. Acesta a fost 
momentul declanșării 
revoluției conduse de Tudor 
Vladimirescu.

1878: Armistițiul din războiul 
ruso-româno-turc de la 1877-
1878. Sfârșitul Războiului de 
Independență.

2001: Camera Lorzilor a 
Parlamentului Marii Britanii a 
adoptat o lege care autori-
zează clonarea embrionilor 
umani în scopuri științifi ce.

24 ianuarie

1458: Matia Corvin, al doilea 
fi u al guvernatorului Ioan de 
Hunedoara, este ales rege al 
Ungariei.

1859: Adunarea Electivă a 
Țării Românești se pronunță 
pentru alegerea ca domn a 
lui Al.I.Cuza, realizându–se 
astfel de facto Unirea 
Principatelor Române.

1891: Își începe activitatea, 
la București, „Liga pentru uni-
tatea culturală a tuturor ro-
mânilor”, care a militat pen-
tru alipirea Transilvaniei și 
Bucovinei la Regatul 
României. Liga a publicat mai 
multe memorii privitoare la 
situația românilor din Austro-
Ungaria.

1893: Apare la București re-
vista umoristică Moftul ro-
mân, condusă de 
I.L.Caragiale și Anton 
Bacalbașa.

25 ianuarie

1533: Henric al VIII-lea al 
Angliei se căsătorește în se-
cret cu cea de-a doua soție, 
Anne Boleyn.

1919: Președintele SUA, 
Woodrow Wilson (1913-
1921), propune la Conferința 
de pace de la Paris crearea 
Ligii Națiunilor.

1924: Au început primele 
Jocuri Olimpice de Iarnă în 
Franța, la Chamonix.
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PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziţie de pictură – Iurie 
Cojocaru
Perioada: 20 ianuarie – 20 fe-
bruarie
Colegiul Academic (Galeria 
Paul Sima)
Pictorul Iurie Cojocaru are nu-
meroase participări la expoziţii 
de grup, în ţară şi străinătate, 
în prezent artistul se afl ă la cea 
de-a noua expoziţie personală. 
”Pictez ceea ce sunt, ce simt, ce 
cred“, este crezul artistic după 
care se ghidează Iurie Cojocaru. 

Expoziție: Eminescu 
în Transilvania
Perioada: 15–31 ianuarie
Prin cele peste 50 de lucrări uni-
cat prezentate în această 
expoziție, Horea Remus Epure 
își propune să reconstituie tra-
seele eminesciene prin 
Transilvania

Expoziţie Rezi Van Lankveld
Perioada: 19 noiembrie 2014 
– 10 februarie 2015
Fabrica de Pensule

VINERI

Solidaritate prin sport
Ora 17.00
Sala Polivalentă
Suporterii Universității Cluj joa-
că fotbal într-un eveniment cari-
tabil prin care vor sprijinii fami-
liile militarilor Dorin Fodor și 
Gabriel Cornel Titiana, victime 
ale accidentului aviatic de acum 
câteva luni de lângă Sibiu.

Meci baschet: „U“ Cluj - 
SCM Craiova 
Ora 17.00
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”
Liga Naţională de Baschet 
Feminin – Etapa a XX-a

Viețașii
Ora 19.00
Reactor

Filarmonica de Stat 
„Transilvania“: Concert 
vocal-simfonic
Ora 19.00
Colegiul Academic

Artă, de Yasmina Reza
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca
În Artă ne confruntăm cu o situ-
aţie insolită (achiziţionarea 
unui tablou alb, cu dungi albe 
pe un fond alb) şi un trio mas-
culin – Marc, Serge, Yvan – ti-
puri ale intelectualului de sfîrşit 
de secol XX, care asigură vivaci-
tatea dialogului şi strălucirea 
piesei.

Concert Ionuț Mangu
Ora 20.00
La Perne

SÂMBĂTĂ

Cluj Shorts pentru cei mici
Ora 11.00
Reactor
Cei mici sunt invitați la o 
dimineață inedită de fi lm – scurt 
metraje de animație nonverbale, 
cu popcorn, ceai cald și suprize.

Unirea Principatelor 
Române, 156 de ani
Ora 17.30
Piața Unirii

Vizita bătrânei doamne, 
de Friedrich Dürrenmatt
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat

Concert Răzvan Krivach
Ora 22.00
Restaurant Livada

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
Revând Market este un târg ge-

neral duminical de revânzari. La 
Revând Market puteţi să vindeţi 
ce nu utilizaţi şi să cumpăraţi 
ieftin ce vă trebuie.

Maraton de proiecții în 
memoria Holocaustului
Ora 12.00
Cinema Mărăști
Maratonul va dura toată dupa-
amiaza, iar intrarea va fi  liberă, 
în limita locurilor disponibile. 
Programul proiecțiilor este ur-
mătorul:
- 12:00: Lista lui Schindler
- 15:30: Pianistul
- 18:00: La vita è bella

Trubadurul, de Giuseppe 
Verdi
Ora 18.30
Opera Națională Română

Unchiul Vania, de A. P. 
Cehov
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat
Serebriakov, profesorul uni-
versitar aflat la pensie, se re-

trage la ţară împreună cu so-
ţia lui tânără şi frumoasă, 
Elena. Viaţa celor de aici se 
schimbă cu desăvârşire, 
Vania şi Astrov se luptă pen-
tru privirile Elenei, în timp ce 
Sonia şi Elena se simt atrase 
de Astrov…

Conul Leonida față cu 
reacțiunea, de I. L. Caragiale
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca
În această viziune regizorală, 
„politicianul“ Leonida a înlocuit 
tribuna politică/cafeneaua cu 
odaia modestă dintr-o mahala 
bucureşteană, auditoriul fi ind 
format dintr-o singură persoa-
nă: Efi miţa.

Meci baschet: 
„U“ Cluj 2 – 
Timba Timişoara 2
Ora 16.00
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”
Liga I de Baschet Masculin

Cu Ciprian Mistreanu
Scenariu după Vieţaşii de pe Rahova, de 
Eugen Istodor
Regia Cătălin Chirilă
Dumitru Marcel (omul pliculeţ de ceai), 
Lipoveanu, Czampar și A.E. sunt patru con-
damnaţi la închisoare pe viaţă care se confe-
sează vineri 23 ianuarie la Reactor de crea-
ţie și experiment.

Interpretarea actorului Ciprian Mistreanu 
aduce la viaţă mărturiile lor într-un spectacol 
după romanul Vieţașii de pe Rahova de 

Eugen Istodor. Un decor muzeal insoţește a-
ceastă producţie semnată de regizorul 
Cătălin Chirilă care alege să abordeze pe-
deapsa și reflecţiile vieţașilor într-o manieră 
profund umană și totodată ironică.

Libertatea se vede de după gratii ca un vis. 
Visul e un lucru frumos făcut la om. Și dacă 
ţi se ia rămân ca la televizor, știri proaste.
(Lipoveanu)

Genul spectacolului intră în categoria teatru-
lui-documentar.

Interzis minorilor sub 16 ani.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Viețașii – spectacol invitat la Reactor
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Biblioteca Centrală 

Universitară „Lucian 

Blaga” din Cluj-Napoca 

pare o fortăreaţă a cărţi-

lor cu multe încăperi 

ascunse, cu secrete ştiute 

doar de angajaţi.

Dacă urci scările principale, 

apoi te întorci cu faţa spre in-

trare, în partea dreaptă se văd 

câteva trepte care merg spre 

etajul superior. După ce urci 

puţin, se iveşte parcă de nică-

ieri o uşă îngustă, albă şi mis-

terioasă pe care scrie “Bârlogul 

lui Faust”. Curiozitatea este cu 

atât mai mare cu cât afl i că aco-

lo nu oricine poate intra, fi ind 

nevoie de acord special şi ghi-

daj pentru vizitatori.

Odată ce uşa se deschide, 

se arată o cămăruţă luminoa-

să, cu geamuri înalte cu ve-

dere la străzile Clinicilor şi 

Victor Babeş. Poate fi  asemu-

ită cu o chilie monahală da-

torită dimensiunii.

Uşa este undeva sus şi ca 

să ajungi în camera propriu 

zisă trebuie să cobori o scară 

din lemn de stejar. Sunt „ne-

bănuitele trepte” care cu fi e-

care pas te duc spre locul în 

care Lucian Blaga a tradus ce-

lebra operă „Faust” a lui Go-

ethe, locul unde şi-a petrecut 

cea mai mare parte a timpu-

lui vreme de doi ani, din 1952 

până în 1954. Acum, „Bârlo-

gul lui Faust” este birou ad-

ministrativ, ocupat de direc-

torul tehnic al bibliotecii şi de 

colegul său.

Canapeaua de sub 
„nebănuitele trepte”

Două birouri, trei scaune 

tapisate, un cufăr verde, o ca-

napea crem, două scaune din 

lemn şi un dulap sunt piese-

le de mobilier din cămăruţa 

de sub scări. Arhitectul Tibe-

riu Trenea, directorul tehnic 

al Bibliotecii Centrale Univer-

sitare spune că biroul pe ca-

re îşi toceşte acum coatele 

colegul său este din perioa-

da când Lucian Blaga îşi pe-

trecea serile şi nopţile tradu-

când „Faust” sau revizuin-

du-şi propriile scrieri. Cana-

peaua crem este tot din acea 

perioadă şi se afl ă exact în 

acelaşi loc ca atunci, sub „ne-

bănuitele trepte”, aşa cum 

le-a botezat poetul după ti-

tlul ultimului său volum de 

poeme antum.

Cele trei scaune tapisate 

nu sunt nişte piese de mobi-

lier oarecare. I-au fost dona-

te lui Blaga de familia poetu-

lui Octavian Goga.

Cufărul verde şi iubirea 
pentru Elena Daniello

Cufărul a aparţinut poetu-

lui şi a fost donat de Helene 

Daniello, fi ica dr. Elena Da-

niello, cea de care poetul s-a 

îndrăgostit în timp ce mergea 

la cabinetul ei la tratament 

stomatologic şi cea care a fost 

muza poetului în ultimii ani 

de creaţie. Fiica Elenei Dani-

ello a donat Bibliotecii Cen-

trale Universitare şi 40 de ma-

nuscrise care sunt păstrate în 

Colecţiile Speciale ale Bibli-

otecii.

„La magazie mai avem 

un colţ de etajeră de la ca-

sa lui din Lancrăm. Am pri-

mit-o de la doamna Dani-

ello care lucra aici la Medi-

cală I. Tot de la ea am pri-

mit şi cufărul”, spune Tibe-

riu Trenea.

Eszter Kovacs, şef Serviciu 

Relaţii cu Publicul în cadrul 

bibliotecii afi rmă că în unele 

documente scrie că Lucian 

Blaga stătea la geam şi pân-

dea când ieşea Elena Daniello 

de la Clinica Medicală I să o 

vadă.

Elena Daniello: 
Prietenia s-a format 
în timpul tratamentului

Despre dragostea pe care 

poetul i-a purtat-o Elenei Da-

niello şi despre prietenia din-

tre ei a vorbit chiar protago-

nista poveştii într-un interviu 

de acum câţiva ani pentru re-

vista „Apostrof”. Povestea a 

avut loc în 1950. „Prietenia 

s-a format în timpul trata-

mentului dentar. Eu aveam 

cabinetul aici în locuinţă şi 

pe dânsul îl lăsam să aştep-

te în biroul soţului meu, a-

vând o uşă care comunica cu 

acel birou. Şi-atuncea îl pof-

team – între doi bolnavi, ca 

să nu provoc animozităţi în 

sala de aşteptare –, îl tratam 

şi… Între timp, până aştep-

ta, se mai uita la cărţi, mai 

primea o cafea – bea o cafea, 

că-i plăcea foarte mult cafea-

ua – şi… Asta a durat, cred, 

vreo două luni, până când 

am terminat tratamentul”, 

spunea Elena Daniello în in-

terviul pentru „Apostrof”.

Cum a ajuns Blaga într-o 
cameră cât o chilie

Perioada în care Lucian Bla-

ga a trăit mai mult în „Bârlo-

gul lui Faust” a fost poate cea 

mai nefastă din viaţa sa. În 

1948, comuniştii l-au înlătu-

rat de la catedră, între 1949 – 

1951 a lucrat la Institutul de 

Istorie şi Filosofi e al Acade-

miei R.P.R., iar din 1951 a fost 

transferat la Biblioteca Aca-

demiei. Deşi era angajat al Bi-

bliotecii Academiei îşi desfă-

şura activitatea la Biblioteca 

Centrală Universitară.

“Atunci când el era aici, 

când a fost dat afară de la u-

niversitate, practic nu a mai 

rămas cu nimic decât cu casa 

de la Lancrăm. Nu mai avea 

nimic şi de aceea stătea aici. 

Acesta era singurul spaţiu în 

care putea să doarmă. Aceas-

ta a fost fosa sălii festive. Aici 

se vede că a fost o uşă acope-

rită ulterior”, precizează Tibe-

riu Tronea în timp ce arată spre 

peretele din spatele birourilor.

Eszter Kovacs povesteşte 

că, iniţial, Lucian Blaga a lu-

crat într-una din sălile de la 

etajul II al bibliotecii, apoi s-a 

mutat într-un birou la acelaşi 

etaj, iar în 1952 a coborât în 

încăperea de sub scări.

Drumurile lui Lucian Bla-

ga între sălile bibliotecii şi 

„Bârlogul lui Faust”, paşii pe 

scara de stejar şi poate câte o 

privire pe geam sunt recon-

stituite acum de cei doi loca-

tari ai cămăruţei sale. Manus-

crisele poetului din Colecţiile 

Speciale sunt atinse de cerce-

tători, iar opera sa prinde via-

ţă sub ochii cititorilor. Lucian 

Blaga rămâne o prezenţă vie 

în Biblioteca Centrală Univer-

sitară.

Ce ascunde „Bârlogul lui Faust” ?
Ca să intri acolo, trebuie să treci de o uşă îngustă, albă şi apoi să cobori „nebănuitele trepte”.

„Bârlogul lui Faust”, văzut de la intrare

Scările care duc spre încăperea de sub „nebănuitele trepte”

Inscripția de pe ușa „Bârlogului”

Ușa de intrare în „Bârlog”

În fundal, canapeaua pe care dormea Lucian Blaga

Scaunele din încăpere au fost donate de familia lui 
Octavian Goga

Cufărul în care Lucian Blaga își ținea manuscrisele
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Din data de 15 februarie, 

vor intra în vigoare noi 

reglementări rutiere în 

ceea ce priveşte siguranţa 

copiilor care sunt trans-

portaţi în autovehicule, pe 

drumurile publice, infor-

mează Inspectoratul 

General al Poliţiei Române 

(IGPR), într-un comunicat 

remis joi Agerpres.

Potrivit noilor prevederi, 

de la jumătatea lunii februa-

rie, copiii cu o înălţime de pâ-

nă la 135 de cm „pot fi  trans-

portaţi în autovehicule doar 

dacă sunt fi xaţi sau prinşi cu 

ajutorul unui dispozitiv de fi -

xare în scaun pentru copii”.

De asemenea, copiii cu o 

înălţime de peste 135 de cm. 

pot fi  transportaţi în autove-

hicule, doar dacă poartă cen-

turi de siguranţă pentru adulţi, 

reglate astfel încât să nu trea-

că peste zona gâtului sau fe-

ţei, sau dacă sunt fi xaţi sau 

prinşi cu ajutorul unui dis-

pozitiv de fi xare în scaun pen-

tru copii.

Care sunt excepţiile

Poliţiştii precizează şi ex-

cepţiile de la regulă.

„Astfel, dispozitivul de fi -

xare în scaun pentru copii nu 

este obligatoriu dacă copilul 

se afl ă într-un autovehicul des-

tinat transportului public de 

persoane, precum şi în taxi, 

dacă ocupă orice alt loc decât 

cel de pe scaunul din faţă. Tot-

odată, se exceptează de la obli-

gaţia de a fi  fi xat sau prins cu 

ajutorul unui dispozitiv de fi -

xare în scaun pentru copii ori 

de a purta centura de siguran-

ţă pe timpul transportului, co-

pilul pentru care este eliberat 

un certifi cat medical de scuti-

re pe motiv medical grav, în 

care să fi e menţionată afecţi-

unea care contraindică purta-

rea acestor sisteme de siguran-

ţă. Conducătorul de autovehi-

cul are obligaţia să aibă asu-

pra sa certifi catul medical, în 

conţinutul căruia trebuie să fi e 

menţionată durata de valabi-

litate a acestuia”, arată comu-

nicatul citat.

IGPR subliniază că, în a-

ceste cazuri, transportul co-

pilului se realizează pe locu-

rile din spate ale autovehicu-

lului, iar în cazul copilului în 

vârstă de până la 3 ani, trans-

portul se realizează sub su-

pravegherea unei persoane, 

alta decât conducătorul de 

autovehicul.

Dispozitiv „omologat
şi adecvat”

Potrivit poliţiştilor, dispozi-

tivul de fi xare în scaun pentru 

copii trebuie să fi e omologat 

şi adecvat pentru caracteristi-

cile fi zice ale copiilor şi se in-

stalează pe locurile din spate 

ale autovehiculului, în confor-

mitate cu instrucţiunile de mon-

tare furnizate de către produ-

cătorul acestuia, care indică în 

ce mod şi în care tipuri de au-

tovehicule poate fi  folosit sis-

temul în condiţii de siguranţă.

„Prin excepţie, dispozitive-

le de fi xare în scaun pentru 

copii pot fi  montate inclusiv 

pe locul din faţă, prin orienta-

rea cu faţa spre direcţia opu-

să direcţiei normale de depla-

sare a autovehiculului, numai 

după dezactivarea airbag-ului 

frontal corespunzător locului”, 

arată comunicatul menţionat.

Care sunt sancţiunile

IGPR reaminteşte că, în con-

formitate cu prevederile lega-

le în vigoare, în cazul neres-

pectării obligaţiei de a se asi-

gura că minorii poartă centuri 

de siguranţă sau sunt trans-

portaţi în dispozitive de fi xa-

re în scaune pentru copii omo-

logate, în condiţiile prevăzute 

de regulament, sau al neres-

pectării dispoziţiilor privind 

transportul copiilor în autove-

hicule care nu sunt echipate 

cu sisteme de siguranţă, con-

ducătorul autovehiculului es-

te sancţionat cu 4 – 5 punc-

te-amendă (390 – 487,5 de lei) 

şi 3 puncte de penalizare.

Atenţie, şoferi: noi 
reglementări privind 
transportul copiilor!
Potrivit noilor dispoziţii, copiii mai mici de 1,35 m.
pot fi transportaţi în autovehicule doar dacă sunt „fixaţi sau prinşi
cu ajutorul unui dispozitiv de fixare”.

Regia Autonomă de 

Termofi care (RAT) 

Cluj-Napoca a implemen-

tat cele mai efi ciente teh-

nologii de producere a 

energiei, cum este cogene-

rarea, dar şi gestionarea 

efi cientă a surselor.

O astfel de operaţiune a fost 

realizată şi prin gestionarea şi 

urmărirea unitară a tuturor ca-

pacităţilor de producţie şi dis-

tribuţie cu ajutorul sistemelor 

de automatizare integrate în 

ansamblul instalaţiilor de pro-

ducere şi distribuţie a energi-

ei termice din Cluj-Napoca.

Centralele modernizate 
oferă servicii de calitate

RAT desfăşoară activităţi de 

exploatare şi întreţinere a insta-

laţiilor termice şi de automati-

zare, iar echipele mobile de spe-

cialişti, afl ate în permanenţă pe 

teren, sunt în măsură să asigu-

re verifi carea tehnică a instala-

ţiilor de producere a energiei 

termice şi să gestioneze inciden-

tele apărute în funcţionarea unor 

astfel de echipamente.

Centrale urmărite în 
timp real de sistemul de 
automatizare

Sistemul de automatizare 

integrat permite urmărirea şi 

intervenţia  în timp real, de la 

dispeceratul central, a tuturor 

capacităţilor de producţie din 

cetralele şi punctele termice.

Gestionarea şi întreţinerea 

echipamentelor de producere 

a energiei termice în condomi-

nii, spitale, scoli, grădiniţe, cen-

tre comerciale, implică un con-

sum de resurse – umane şi ma-

teriale – ale celor direct impli-

caţi în administrarea acestor 

imobile, precum este necesar 

un grad ridicat de profesiona-

lism în realizarea operaţiunilor 

de service şi întreţinere a echi-

pamentelor de producere a ener-

giei termice, echipamente cu 

regim special de funcţionare.

Servicii de specialitate în do-

meniul supravegherii, operării, 

service-ului instalaţiilor de pro-

ducere a energiei termice, care 

poate consta în automatizarea 

şi supravegherea de la distanţă 

24h/24h a echipementelor de 

producere a energiei termice, in-

tervenţii şi service operativ atât 

pentru întreţinerea curentă cât 

şi pentru situaţiile de avarie, ser-

vicii de operare a echipamente-

lor, consultanţă şi suport tehnic 

în obţinerea avizelor şi autori-

zaţiilor de funcţionare, sunt prin-

tre câteva din serviciile pe care 

Regia Autonomă de Termofi ca-

re Cluj le oferă.

RAT este operatorul licenţi-

at al serviciului public de fur-

nizare a energiei termice în mu-

nicipiul Cluj-Napoca, oferind 

prestaţii de specialitate pentru 

circa 31.000 de locuinţe, bene-

fi ciari direcţi fi ind aproximativ 

80.000 locuitori ai Clujului.

Regia oferă şi realizează şi 

servicii de gestionare, supra-

veghere, întreţinere şi service 

a echipamentelor de produce-

re a energiei termice afl ate în 

exploatarea locuitorilor mun. 

Cluj-Napoca – centrale mon-

tate la blocuri de locuinte, spi-

tale, şcoli, gradiniţe, centre co-

merciale.

Cele mai eficiente tehnologii
în domeniul energetic,
implementate de RAT Cluj

Rata şomajului înregistrat 

la sfârşitul lunii decembrie 

2014, la nivel naţional, a 

fost de 5,29%, mai mare cu 

0,11 puncte procentuale 

(pp) faţă de cea din noiem-

brie 2014 şi cu 0,36 pp sub 

cea din decembrie 2013, 

informează Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă (ANOFM).

Numărul total al şomerilor 

înregistraţi în evidenţele agen-

ţiilor judeţene pentru ocuparea 

forţei de muncă era, la sfârşi-

tul lui decembrie 2014, mai ma-

re cu 9.489 faţă de fi nele lunii 

precedente, ajungând la 478.338 

de persoane.

Tot în decembrie 2014, com-

parativ cu noiembrie, a crescut 

rata şomajului masculin, de la 

5,57% la 5,78%, în timp ce ra-

ta şomajului feminin a scăzut 

de la 4,74% la 4,73%.

Cei mai mulţi şomeri înre-

gistraţi în decembrie 2014 avea 

vârste între 40 şi 49 de ani. Ast-

fel, pe grupe de vârstă, struc-

tura şomajului la sfârşitul lui 

decembrie 2014 a fost: 78.185 

de şomeri aveau sub 25 de ani, 

39.024 aveau între 25 şi 29 de 

ani, 102.188 erau şomeri cu 

vârsta între 30 şi 39 de ani, 

129.554 aveau între 40 şi 49 de 

ani, 60.679 de şomeri aveau în-

tre 50 şi 55 de ani, iar 68.708 

şomeri, peste 55 de ani.

Referitor la structura şoma-

jului după nivelul de instruire, 

şomerii fără studii şi cei cu ni-

vel de instruire primar, gimna-

zial şi profesional au ponderea 

cea mai mare în totalul şome-

rilor înregistraţi în evidenţele 

agenţiilor judeţene pentru ocu-

parea forţei de muncă (74,71 

%). Şomerii cu nivel de instru-

ire liceal şi postliceal reprezin-

tă 19,24% din totalul şomeri-

lor înregistraţi, iar cei cu studii 

universitare 6,05%.

Cele mai ridicate niveluri ale 

ratei şomajului au fost atinse 

în judeţele Vaslui (11,15%), Te-

leorman (10,92 %) şi Mehe-

dinţi (9.75 %).

Din totalul şomerilor înregis-

traţi, 140.955 au fost şomeri in-

demnizaţi şi 337.383 neindem-

nizaţi. Numărul şomerilor in-

demnizaţi a crescut cu 10.909 

persoane, iar numărul şomerilor 

neindemnizaţi a scăzut cu 1.420 

persoane faţă de noiembrie 2014.

Rata şomajului creşte uşor
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Anunț de presă

23.01.2015

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Așchileu 
și Școala Gimnazială Așchileu Mare va implementa proiectul cu fonduri 

europene nerambursabile ,,Reabilitare Școala Gimnazială Așchileu Mare, 
comuna Așchileu, județul Cluj”, cod SMIS 54156

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Așchileu și 
Școala Gimnazială Așchileu Mare, cu sediul în sat Așchileu Mare, nr. 179, Comuna 
Așchileu, județ Cluj, România, transmite prezentul anunț de presă prin care 
informează publicul interesat cu privire la demararea implementării proiectului 
,,Reabilitare Școala Gimnazială Așchileu Mare, comuna Așchileu, județul Cluj”, 
începând cu data de 24.12.2014.
Proiectul a obținut fi nanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – ,,Imbunătățirea infrastructurii sociale”, 
Domeniul major de intervenție 3.4 – ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și 
echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Pentru implementarea 
proiectului, Autoritatea de Management este reprezentată de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este reprezentat de 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Principalul obiectiv al proiectului este de îmbunătățire a calității infrastructurii 
educaționale în comuna Așchileu și de creșterea a participării populației școlare la 
procesul educațional.
Durata de implementare a activităților în cadrul proiectului va fi  de 12 luni, iar 
valoarea totală a proiectului este de 2.199.893,76 lei, din care 1.368.455,29 lei 
valoare fi nanțare nerambursabilă și 831.438,47 lei contribuția proprie a 
benefi ciarului.
Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: Reprezentant legal – IOAN G. 
PORUMB, tel. 0733.048.200, e-mail primariaaschileu@yahoo.com.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

   

PARTENERIATUL DINTRE UNITATEA 

COMUNA A

Premierul Victor Ponta a 

anunţat că Guvernul a 

iniţiat un proiect de 

Ordonanţă privind institu-

irea Loteriei Bonurilor 

Fiscale (LBF), iniţiativă 

menită să contribuie la 

combaterea evaziunii fi s-

cale, şi adaugă că prima 

extragere ocazională va fi  

organizată pe 13 aprilie 

2015, cu un fond de pre-

miere de un milion de lei.

„Loteria Bonurilor Fiscale 

– o iniţiativă extrem de bine-

venită, care, la fel ca în alte 

state în care s-a aplicat, va 

ajuta la combaterea evaziunii 

fi scale. Vom începe Loteria 

Bonurilor Fiscale pe 13 apri-

lie 2015 (a doua zi de Paşti), 

când se va programa prima 

extragere ocazională, având 

un fond de premiere de un 

milion de lei”, a scris premi-

erul Victor Ponta pe pagina 

sa de Facebook.

Victor Ponta precizează că 

proiectul de Ordonanţă este 

postat spre dezbatere publi-

că pe site-ul Ministerului de 

Finanţe.

Ce rol are loteria 
bonurilor fi scale?

Conform proiectului, „or-

ganizarea Loteriei bonurilor 

fi scale, denumită în continu-

are Loterie”, se organizează 

„ca măsură pentru combate-

rea evaziunii fi scale şi redu-

cerea economiei subterane”.

„Loteria constă în extra-

gerea aleatorie de numere, 

în vederea acordării de pre-

mii în bani, persoanelor fi -

zice rezidente şi nereziden-

te în România, care deţin bo-

nuri fi scale care atestă cum-

părarea de bunuri sau servi-

cii pe teritoriul României”, 

potrivit proiectului de act 

normativ.

Bonurile, „valabile”
o lună

La Loteria care este orga-

nizată lunar pot participa bo-

nurile fi scale emise în luna 

calendaristică anterioară or-

ganizării extragerii. Totodată, 

LBF se poate organiza şi oca-

zional. Extragerile sunt orga-

nizate de către Compania Na-

ţională „Loteria Română”- S.A. 

şi sunt publice.

Totodată, proiectul de or-

donanţă privind Loteria Bo-

nurilor Fiscale prevede că „re-

vendicarea premiilor se face 

prin depunerea bonului fi s-

cal câştigător, în original, la 

orice unitate teritorială a 

Agenţiei Naţionale de Admi-

nistrare Fiscală, alături de co-

pia actului de identitate sau 

a paşaportului titularului bo-

nului şi de o declaraţie al că-

rei model se aprobă prin or-

din al ministrului fi nanţelor 

publice, până la data de 30 

aprilie 2015”.

Pentru anul 2015, prima 

extragere lunară are loc în lu-

na iulie 2015, mai prevede 

proiectul de ordonanţă.

Iepuraşul de Paşti poate veni de la Fisc!
Prima extragere la Loteria Bonurilor Fiscale va fi organizată pe data de 13 aprilie.

Piaţa valutară a înregis-

trat joi o premieră, media 

stabilită de BNR pentru 

francul elveţian a depă-

şit-o pe cea a monedei 

europene.

Cursul francului a crescut 

de la 4,5054 la 4,5152 lei, ca-

re reprezintă un nou maxim 

istoric. Astfel, în numai o săp-

tămână moneda helvetă a ur-

cat faţă de fi nalul anului tre-

cut cu 78,77 bani.

Evoluţia ascendentă a fran-

cului a început joia trecută, atunci 

când Banca Naţională a Elveţiei 

a decis să renunţe la pragul mi-

nim de 1,2 franci/euro, ceea ce 

a produs deprecierea semnifi ca-

tivă a euro. Ieri, raportul dintre 

cele două monede a fl uctua pâ-

nă la ora 15:00 între 0,9912 şi 

1,0032 franci/euro.

Cursul monedei unice a 

scăzut de la 4,5110 lei, maxi-

mul ultimelor 10 luni, la 4,5005 

lei. Volatilitatea cotaţiilor a 

fost redusă, la fel ca şi în şe-

dinţele precedente, tranzacţi-

ile realizându-se între 4,4970 

şi 4,5030 lei. La ora 15.00, 

transferurile se realizau între 

4,4990 şi 4,5020 lei.

Dolarul american care a 

atins miercuri maximul isto-

ric de 3,8989 lei, a scăzut la 

3,8721 lei.

Monedele din regiune 

aveau o evoluţie faţă de eu-

ro, asemănătoare cu cea a le-

ului. Moneda poloneză se tran-

zacţiona între 4,29 şi 4,305 

zloţi iar cea maghiară între 

314,8 şi 315,8 forinţi.

Anunţul făcut de preşedin-

tele BCE, Mario Draghi, refe-

ritor la lansarea unui program 

de achiziţii de obligaţiuni ale 

statelor din zona euro care se 

confruntă cu probleme, care 

se va derula până în septem-

brie 2016 şi va avea o valoa-

re lunară de 69 miliarde eu-

ro, nu a afectat semnifi cativ 

perechea euro/dolar.

Aceasta se tranzacţiona pâ-

nă în momentul conferinţei de 

presă între 1,576 şi 1,1633 do-

lari, pentru ca apoi să scadă 

până la 1,1526 dolari. Reamin-

tim că, după desfi inţarea pra-

gului de 1,20 franci/euro, mo-

neda unică a scăzut până la 

1,1460 dolari, nivel care nu 

mai fusese atins din 2003.

BCE a decis, de asemenea, 

menţinerea dobânzii sale de 

referinţă la nivelul minim re-

cord de 0,05. R. G.

Nou maxim istoric
pentru francul elveţian

PIAŢA VALUTARĂ

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI LEGISLATIV

 „La extragerile lunare organizate de către Compania Naţională 
Loteria Română SA vor fi acordate un număr de 160 de premii 
egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, valoarea preconizată a 
fiecărui premiu fiind de 1.200 lei. În consecinţă, lunar la nivelul 
celor 8 regiuni fiscale, vor fi acordate premii totale în valoare 
de 192.000 lei, iar pe parcursul unui an, vor fi acordate un 
număr apreciabil de premii, mai precis 1.920, valoarea acestora 
fiind de 2.304.000 lei.“
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IN ATENTIA PENSIONARILOR SI PERSOANELOR CARE BENEFICIAZA DE TRANSPORT 
URBAN GRATUIT PE BAZA L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999

Ca urmare a HCL nr. 715/2007, completata prin prevederile HCL nr. 195/2009, toate 
persoanele varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil in municipiul Cluj-Napoca, cu varsta peste 
70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de pensie la 
rubrica “Total drepturi”, precum si persoanele varstnice si pensionarii cu varsta sub 70 de ani, cu 
veniturile lunare sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” 
sub 1.300 lei, benefi ciaza de gratuitate la transportul in comun pe toate liniile pe raza 
municipiului Cluj-Napoca si pe raza comunelor Floresti si Apahida.

Aceleasi 2 acte normative mentioneaza ca toti pensionarii cu varsta sub 70 de ani, cu 
veniturile lunare sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” 
cuprinse intre 1.301 si 1.500 lei, benefi ciaza de gratuitate la transportul in comun pe o singura 
linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Persoanele benefi ciare ale L 118/1990 si L 189/2000 – privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 
1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, dar si persoanele 
benefi ciare ale OUG 214/1999 – privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta 
anticomunista, benefi ciaza de gratuitate la transportul in comun pe toate liniile in cadrul 
Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj (municipiul Cluj-Napoca, comunele Floresti, 
Apahida, Baciu, Chinteni, Feleacu si Ciurila).

Comunicam persoanelor incadrate in categoriile mai sus mentionate ca se continua 
eliberarea abonamentelor pentru anul 2015 pana in data de 31.01.2015 la urmatoarele puncte 
de vanzare CTP Cluj-Napoca S.A.
 Cart. Marasti  – SEDIU CTP  – B-dul 21 Dec. nr.79A
   – ARTE PLASTICE – Str. A. Vlaicu
   – IRA  – Str. A. Vlaicu
 Cart. Gheorgheni  – BISTRITEI  – Str. N. Titulescu
   – BAISOARA  – Al. Baisoara
 Cart. Zorilor   – ZORILOR  – Str. Observatorului
 Cart. Manastur   – MINERVA   – Str. Primaverii
   – CAMPULUI – Cl. Manastur
   – CALVARIA  – Str. Primaverii
 Cart. Grigorescu   – 1 DECEMBRIE 1918 – Str. Fantanele
   – BUZAU   – Str. Al. Vlahuta
 Cart. D. Rotund, Iris  – GARA    – P-ta Garii
   – CLUJANA – P-ta 1 Mai
 Centru    – P-ta M.VITEAZUL  – P-ta M.Viteazul
Incepand cu 01.02.2015 eliberarea abonamentelor se va face doar la biroul de abonamente 
SEDIU CTP Cluj-Napoca S.A. – B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 79A
Pensionarii si persoanele varstnice vor avea asupra lor urmatoarele documente:
 Buletin / carte de identitate;
 Ultimul cupon de pensie;
 Ultimul abonament – se va preda;
 Fotografi e recenta;

In plus, benefi ciarii L118, L189 si OUG214 vor prezenta la biroul de abonamente:
 Decizia sau Hotararea de la Casa Judeteana de Pensii Cluj ;
 Doua copii dupa ultimul cupon de pensii.

Persoanele care in anul 2014 nu au benefi ciat de abonament se vor prezenta la biroul de 
abonamente SEDIU CTP Cluj-Napoca S.A. – B-dul 21 Dec. nr. 79A, avand asupra lor si decizia de 
pensionare.

ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, cu sediul în Cluj – Napoca, Silver 

Business Center, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6-7, jud. Cluj, înmatriculată la Registrul 

Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0253/31.12.2006 și în Tabloul U.N.P.I.R. 

sub nr. 2A0095/31.12.2006, având CIF RO 21057514, în calitate de administrator judiciar 
al SC ELECTRO DANIELLA IMPEX SRL – în reorganizare, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul în loc. Cluj Napoca, Str. TRAIAN VUIA 236, înmatriculată la Ofi ciul 

Registrului Comerţului sub nr J12 /3384 /1994, având CUI: 6466205, organizează licitaţie 

publică cu strigare, pentru valorifi carea următoarelor bunuri imobile și mobile din patrimoniul 

societăţii:

• Bunuri imobile:

Nr. 
Inventar Activ Imobiliar Suprafaţă 

(mp)
Preţ de pornire 
(euro fără TVA)

2111001 TEREN-FERMA ZOOTEHNICA-COLŢEȘTI 49.576 60.690

2121001 CONSTRUCŢII-FERMĂ ZOOT.COLŢEȘTI  

2111005 TEREN – TEILOR, Nr. 6, CLUJ-NAPOCA 798 119.033

2111006 TEREN – TEILOR, Nr. 4, CLUJ-NAPOCA 802

2121005 CASĂ – TEILOR, Nr. 6, CLUJ-NAPOCA  

2111009 AMENAJARE TEREN  

2111007 TEREN – MĂGURELE, ILFOV 17.043 210.000

2111008 TEREN – MĂGURELE ILFOV 2.500

TOTAL 389.723

• Bunuri mobile:

Nr. inventar Denumire activ An PIF Preţ de pornire 
(euro fără TVA)

2133112 DUBA ALUMINIU IVECO 2001 3.985

2133114 IVECO EUROCARGO 75E-15 2001

2133118 VW POLO CL 1.2/65CP 2001 2.384

2133124 VW CADDY 1.4 2000 1.227

2133142 MOTOCICLETA KTM 2002 896

TOTAL 8.492

Toate preţurile sunt exprimate în EURO, se va aplica cota TVA din momentul vânzării.

Licitaţia va avea loc în 29.01.2015, ora 15:00, la sediul Casei de Insolvenţă Transilvania 

SPRL Cluj-Napoca. În cazul nevalorifi cării se va organiza o noua licitatie in data de 05.02.2015, 
12.02.2015 şi 19.02.2015 la același preţ, locaţie și oră.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul administratorului, iar documentaţia 

de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfăsurării licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii la telefon 0735.307.631, 

0726.392.520 și pe site-ul http://sales.citr.ro, cod de licitaţie CIT1504.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Mai multe ţări, printre 

care şi România, au sesi-

zat Comisia Europeană în 

legătură cu salariul 

minim din Germania.

Mai multe ţări membre UE, 

printre care şi România, au 

sesizat Comisia Europeană 

după ce autorităţile germane 

au decis că noua lege privind 

instituirea unui salariu minim 

se aplică şi transportatorilor 

străini pe perioada tranzitării 

teritoriului Germaniei.

Guvernul german a decis 

ca, începând cu 1 ianuarie 

2015, să fi e instituit un sala-

riu minim, de 8,50 de euro pe 

oră, urmând ca această lege 

să se aplice şi transportatori-

lor străini pe perioada în ca-

re şoferii fi rmelor de transport 

tranzitează teritoriul Germa-

niei, informează Mediafax.

Publicaţia mai notează că 

fi rmele străine care nu plătesc 

acest salariu minim şoferilor 

pe perioada tranzitării terito-

riului Germaniei riscă o amen-

dă de 30.000 de euro.

În urma acestei decizii, 

din cauza diferenţelor mari 

în ceea ce priveşte salariul 

minim aplicat de statele UE, 

Polonia, România, Ungaria, 

Estonia, Letonia, Lituania şi 

Marea Britanie au sesizat Co-

misia Europeană.

Premierul polonez, Ewa 

Kopacz, a discutat la telefon 

cu cancelarul german, Ange-

la Merkel, pe această temă.

În Polonia, salariul minim 

brut este de 1,750 de zloţi 

(400 de euro), în timp ce în 

România salariul minim este, 

de la 1 iulie 2014, de 5,357 lei 

pe oră.

Comisia Europeană a ce-

rut explicaţii din partea Gu-

vernului de la Berlin, apreci-

ind că decizia autorităţilor ger-

mane ar putea încălca legis-

laţia europeană. Berlinul are 

la dispoziţie 30 de zile pen-

tru a da un răspuns.

De partea cealaltă, Execu-

tivul german consideră că a-

plicarea legii salariului minim 

inclusiv pentru şoferii care 

tranzitează Germania este per-

misă de legile UE.

„Unele aspecte ale acestei 

legi (Legea germană a sala-

riului minim) referitoare la 

sectorul transporturilor ne-au 

fost aduse la cunoştinţă de u-

nele state membre, dar şi de 

reprezentanţi ai sectorului 

transporturilor şi suntem în 

faza de cercetare a acestor în-

grijorări”, a declarat, joi, răs-

punzând unei întrebări, pur-

tătorul de cuvânt al Comisiei 

Europene Christian Wigand.

Acesta a precizat că, săp-

tămâna viitoare, comisarul 

pentru Ocuparea forţei de 

muncă, Marianne Thyssen, şi 

comisarul pentru Transport, 

Violeta Bulc, vor face o vizi-

tă la Berlin şi vor folosi aceas-

tă ocazie pentru a discuta şi 

acest subiect.

Salariu nemţesc 
pentru şoferii care 
tranzitează Germania
Indemnizaţiile şoferilor care traversează Germania 
ar putea fi egale cu cele ale şoferilor din Germania.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Treisprezece persoane au 

fost ucise joi dimineaţă la 

Doneţk, în estul Ucrainei, 

în momentul în care un 

troleibuz a fost lovit de 

un obuz într-un cartier al 

oraşului care până în pre-

zent a fost ferit de lupte.

Ministrul ucrainean al A-

părării a acuzat separatiştii 

proruşi că s-ar afl a la originea 

bombardamentului, cel mai 

sângeros atac împotriva civi-

lilor de la semnarea acordu-

rilor de pace de la Minsk, în 

septembrie.

Rusia a acuzat joi forţele 

ucrainene că au fost la origi-

nea tirului de obuz care a ucis 

13 civili într-un troleibuz din 

Doneţk, afi rmând că este vor-

ba despre o „provocare gro-

solană” la o zi după apelul la 

pace lansat de miniştrii de Ex-

terne german, francez, rus şi 

ucrainean. „Noi considerăm 

acest incident o crimă împo-

triva umanităţii”, a denunţat 

ministrul rus al Afacerilor Ex-

terne, Serghei Lavrov, într-un 

comunicat în care acuză „for-

ţele ucrainene”.

Premierul ucrainean Arseni 

Iaţeniuk a acuzat Rusia că „poar-

tă responsabilitatea” bombar-

damentului care a ucis cel pu-

ţin 13 civili, joi dimineaţă, la 

Doneţk, relatează Mediafax.

Cel puţin 34 de persoane, 

civili şi militari, au fost uci-

se în ultimele 24 de ore în es-

tul Ucrainei, teatrul unui con-

fl ict între armata ucraineană 

şi rebelii separatişti proruşi, 

potrivit unui bilanţ întocmit 

joi de AFP pornind de la ci-

frele ofi ciale.

„Teroriştii (numele dat de 

Kiev separatiştilor, n.red.) au 

bombardat un troleibuz la Do-

neţk şi au ucis civili. Acest 

bombardament împotriva unui 

mijloc de transport civil a fost 

operat într-un cartier în care 

nu există confruntări”, a afi r-

mat ministrul ucrainean al A-

părării într-un comunicat.

„Zona în care a fost lovit 

troleibuzul este situată la pes-

te 15 kilometri de locul în ca-

re se afl ă forţele antiteroriste 

(nume dat trupelor ucrainene 

care luptă împotriva separa-

tiştilor, n.red.). Până în pre-

zent, nu au fost înregistrate 

pagube în acest cartier. Toate 

aceste fapte arată că teroriş-

tii au tras asupra cestui mij-

loc de transport civil din zo-

nele rezidenţiale ale oraşului, 

care sunt controlate de gru-

pări armate ilegale (alt nume 

dat separatiştilor, n.red.)”, 

continuă textul.

Acesta este cel mai sânge-

ros atac împotriva civililor de 

la semnarea acordurilor de pa-

ce de la Minsk, în septembrie.

A reînceput măcelul în Ucraina
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Preşedintele executiv al 

PNL Cluj Mihai Seplecan 

(foto) susţine că 

Guvernul Ponta vrea să îi 

pedepsească pe clujeni 

pentru faptul că nu au 

votat cu social democraţii 

la alegerile de anul tre-

cut, „taxându-i” la buget.

„Acesta este motivul pen-

tru care premierul Victor Vi-

orel Ponta a ales să-i pedep-

sească pe clujeni şi să dimi-

nueze bugetul CJ Cluj. De al-

tfel nu este la prima nedrep-

tate de acest fel. Să ne amin-

tim că nu mai departe de anul 

trecut, în ceea ce priveşte îm-

părţirea TVA-ului încasat de 

stat de la populaţie, care mer-

ge către plata datoriilor au-

torităţilor locale, judeţul Cluj 

s-a situat pe penultimul loc, 

alocându-i-se 54 de lei pe cap 

de locuitor, faţă de judeţele 

din sudul ţării şi nordul Mol-

dovei cărora li s-au alocat pâ-

nă la 150 de lei pe cap de lo-

cuitor. Să fi e clar, nu sunt de 

blamat cei care primesc, ci 

cei care fac incorect împăr-

ţeala.

Şi, că tot veni vorba des-

pre împărţeală şi ce anume 

înţelege Premierul Ponta din 

acest lucru, în ultima şedin-

ţă de Guvern s-a decis ca ba-

nii de echilibrare a bugetelor 

locale să fi e repartizaţi de Mi-

nisterul de Finanţe. Asta ci-

că ar fi  justifi carea faptului 

că dacă consiliile judeţene 

hotărau unde se duc banii în 

teritoriu ca până acum, atunci 

tabăra de la putere îşi trăgea 

partea leului. Păi, PSD este 

la putere la Cluj, o putere în-

ţeleasă prin a obstrucţiona 

investiţiile majore ale jude-

ţului. De fapt prin acest lu-

cru Guvernul Ponta doreşte 

doar să ţină în şah fi nanciar 

acele comunităţi care nu joa-

că după cum vor interesele 

PSD“, susţine co-preşedinte-

le executiv al PNL Cluj.

Astfel, arată liberalul, ju-

deţul Cluj îşi începe anul cu 

un buget diminuat, în ciuda 

declaraţiilor festiviste şi a pro-

misiunilor făcute cândva de 

către Premierul Victor Ponta. 

De exemplu, spune Seplecan, 

s-au tăiat banii pentru 

investiții și reparații în dru-

murile județeneşi tot ceea ce 

se va face, se va face pe ba-

nii proprii ai județului.

„Consider că Guvernul 

Ponta își bate joc de clujeni 

și le cer liderilor PSD Cluj să 

intervină legal pe lângă co-

legul și președintele lor de 

partid să nu ne nedreptățească, 

să ne retrimită bani pe mă-

sura ciolectărilor bugetare fă-

cute“, mai spune Seplecan.

Guvernul Ponta ţine în „şah 
bugetar” comunităţile locale Potrivit unor informaţii „pe 

surse” vehiculate de presa 

centrală, fostul ministru al 

Comunicaţiilor Gabriel 

Sandu, arestat preventiv în 

dosarul Microsoft-EADS, 

le-ar fi  declarat anchetato-

rilor că pe durata ministe-

riatului său ar fi  fi nanţat 

lunar PDL cu sume de 

circa 300.000 de euro.

Gabriel Sandu ar mai fi  de-

clarat, în susţinerea solicitării sa-

le de plasare în arest la domici-

liu, că i-ar fi  înmânat aceşti bani 

direct preşedintelui de la acea 

vreme al PDL, premierul Emil 

Boc, şi că o altă parte din bani 

ar fi  ajuns şi la foştii miniştri 

Adriean Videanu şi Radu Ber-

ceanu, şi la Roberta Anastase.

„Recunosc şi admit, de ase-

menea, că am acceptat să fi nan-

ţez partidul şi acţiunile sale, pen-

tru a-mi facilita sprijinul politic 

şi a-mi menţine funcţia de mi-

nistru dar şi poziţia în conduce-

rea centrala PDL”, le-ar fi  decla-

rat Sandu procurorilor.

Emil Boc a declarat ieri 

pentru Mediafax că nu înţe-

lege în ce context şi de ce ar 

fi  făcut Gabriel Sandu o ast-

fel de afi rmaţie.

„Resping categoric aseme-

nea afi rmaţii, dacă au fost fă-

cute, nu am nicio legătură cu 

ele şi fac precizarea că, în ca-

litate de prim-ministru, cu oca-

zia remanierii guvernamenta-

le, l-am remaniat pe Gabriel 

Sandu din funcţia de ministru 

al Comunicaţiilor. Din acest 

punct de vedere, dacă ai fi  pri-

mit bani de la cineva pentru 

partid, cum l-ai fi  remaniat? Nu 

înţeleg în ce context şi de ce a 

fost făcută o astfel de afi rma-

ţie. Ce pot să certifi c este că nu 

are niciun fel de suport real”, 

a spus Boc.

În dosarul Microsoft, oame-

nii de afaceri Dorin Cocoş şi Ni-

colae Dumitru şi primarul mu-

nicipiului Piatra Neamţ, Gheor-

ghe Ştefan, sunt acuzaţi de tra-

fi c de infl uenţă şi spălare de bani, 

iar Gabriel Sandu de luare de mi-

tă şi spălare de bani.

Gabriel Sandu a fost minis-

tru al Comunicaţiilor şi Societă-

ţii Informaţionale în perioada de-

cembrie 2008 – septembrie 2010.

Fostul ministru Gabriel Sandu:
„Mi-am cumpărat funcția”

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Liberalii subliniază că 

Victor Ciorbea (foto) este 

„avocatul politic al PSD“, 

nicidecum Avocatul 

Poporului şi cere destitui-

rea sau demiterea acestu-

ia din funcţie. În acest 

sens, parlamentarul clu-

jean Alin Tişe a depus 

chiar o adresă la Biroul 

Permanent al Senatului.

„Am solicitat Biroului Per-

manent al Senatului desti-

tuirea – revocarea de urgen-

ţă a Avocatului Poporului. 

Activitatea lui dăunează ire-

versibil democraţiei româ-

neşti. S-a desfăşurat o acti-

vitate politică ilegală, încăl-

când atribuţiile constituţio-

nale şi legale“, spune sena-

torul PNL Alin Tişe.

Cât a muncit pentru 
popor Avocatul 
Poporului

Senatorul clujean arată că 

în tot anul 2014, Victor Cior-

bea a ridicat din ofi ciu doar 3 

sesizări de neconstituţionali-

tate, toate pe legi, chiar şi vechi 

din 2008, dar nici una pe 

OUG-uri, deşi este singura au-

toritate din ţară care poate îm-

piedica abuzurile Guvernului 

împotriva propriului popor şi 

mai ales poate împiedica în-

călcarea grosolană a Constitu-

ţiei şi a ordinii de drept.

„Sesizat de vechiul PDL şi 

de PNL sau de societatea ci-

vilă, Victor Ciorbea, avocatul 

PSD, rămâne surd şi orb la 

ciuntirea sistemului constitu-

ţional prin OUG.

CCR a dat hotărâri de ne-

constituţionalitate pe diferite 

legi sau OUG devenite legi, în 

care Victor Ciorbea a refuzat 

să sesizeze CCR – chiar dacă 

a fost solicitat de vreun partid 

ori chiar de societatea civilă.

Victor Ciorbea a încălcat 

atribuţiile constituţionale şi 

legale ale Avocatului Poporu-

lui“, mai spune parlamenta-

rul clujean.

„Ordonanţa 
traseiştilor“, pe lista 
OUG ignorate de 
Avocatul Poporului

Pe lista ordonanţelor de Ur-

genţă pe care Avocatul Popo-

rului nu le-a atacat se numă-

ră şi ordonanţa traseiştilor, 

prin care mulţi reprezentanţi 

ai opoziţiei au trecut în bar-

ca puterii.

Astfel, potrivit lui Tişe, es-

te vorba despre mai multe 

OUG adoptate de Guvern în 

cursul anului trecut, printre 

care OUG nr. 27, privind re-

ţeaua spitalicească a Minis-

trului Transporturilor, OUG nr. 

45, privind alegerile preziden-

ţiale, OUG nr. 49, privind mo-

difi carea Legii Educaţiei, OUG 

nr. 55, privind migraţia aleşe-

ilor, OUG nr. 86, privind des-

fi inţarea Inspecţiei Muncii, 

OUG nr. 94, privind renunţa-

rea personală a lui Victor Pon-

ta la doctorat.

Din vechiul PDL Cluj au 

plecat, în total, la PSD şi PMP 

20 de consilieri judeţeni, lo-

cali şi primari. Mai exact, şap-

te au plecat la PMP, 12 la PSD, 

iar unul a rămas independent.

Curtea Constituţională a 

României a decis că se pierd 

mandatele consilierilor locali 

şi judeţeni care au părăsit par-

tidele pe listele cărora şi-au 

dobândit funcţiile, însă a lă-

sat la dispoziţia Parlamentu-

lui să reglementeze situaţia 

primarilor şi a preşedinţilor 

de consilii judeţene.

PNL cere destituirea lui Victor 
Ciorbea, „duşmanul poporului”
„Avocatul politic al PSD” a refuzat să atace la CCR mai multe ordonanţe de urgenţă,
printre care şi cea a traseiştilor, acuză liberalii.
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Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Absolventă a Universităţii 

Babeş-Bolyai, a acumulat 

o experienţă complexă în 

domeniul serviciilor şi a 

dezvoltării de business, 

căutând întotdeauna cele 

mai creative moduri de a 

descoperi cerinţele pieţei, 

de a genera cerere şi de 

a-şi învăţa clientela să 

ceară mai mult. Fire 

extrem de determinată şi 

pasionată, Nina Moldovan 

este o „business woman” 

în adevăratul sens al 

cuvântului.

Prezenţă discretă în media, 

Monitorul de Cluj a stat de vor-

bă cu Nina Moldovan, despre 

dezvoltarea unei cariere de 

succes şi momentele ei cheie, 

despre priorităţi, prejudecăţi, 

stereotipuri şi discriminare.

Reporter: Cum te-ai descrie? 
Cine este Nina Moldovan?

Nina Moldovan: Sunt un 

om căruia îi pasă. Trebuie să 

recunosc căci nu am ştiut ni-

ciodată exact ce profesie vreau 

să am, dar am ştiut ce fel de 

om vreau să devin. Un om ca-

re face diferenţa în toate ac-

ţiunile în care se implică.

Reporter: Ţi-ai început cari-
era în industria turismului, 
după care ai devenit CEO al 
unui parc tehnologic. A fost 
grea trecerea de la un do-
meniu la altul? Ce a presu-
pus această tranziţie? Cât 
de grea a fost evoluţia?

Nina Moldovan: Turismul 

este încă domeniul meu de 

sufl et, deşi când mi-am ales 

specialităţile la examenul de 

admitere la facultate am des-

considerat total acest dome-

niu. Interesant cum o şansă 

în domeniu m-a făcut să în-

drăgesc această zonă de ser-

vicii şi apoi să studiez HoRe-

Ca, astfel încât să vin cu mai 

multă expertiză în companii-

le în care lucram.

Cu o experienţă de peste 

10 ani în management, trece-

rea către domeniul imobiliar 

nu a fost grea, însă a fost o 

provocare atunci când împre-

ună cu investitorii am ales să 

nu dezvoltăm un simplu con-

cept de real estate ci un parc 

tehnologic, o platformă de bu-

siness complexă, un ecosis-

tem destinat companiilor din 

IT&C şi R&D.

Întrucât am lucrat doar în 

start-up-uri ştiam la ce să mă 

aştept ca timp şi energie alo-

cate, mai ales că este vorba 

de un proiect mare, care de-

vine deja o referinţă în dome-

niu în România.

Reporter: Ţi-ai dorit dintot-
deauna să ajungi în pos-
turi de conducere?

Nina Moldovan: Cred că e 

activitatea care îmi place şi 

pe care o fac cel mai bine. În-

totdeauna eram cea pe care 

copiii vecini o aşteptau ca să 

vedem «ce ne jucăm azi». În-

să nu mi-am fi xat conştient 

această aşteptare. Sunt o per-

soană ambiţioasă, competiti-

vă şi cred în oameni, iar aces-

te calităţi sunt cele care mă 

conduc inevitabil în aceste jo-

buri.

Reporter: Când auzim cu-
vântul „tehnologic” (CEO 
al Liberty Technology Park 
SA) ne putem duce cu gân-
dul la chestiuni tehnice. 
Cum te descurci la condu-
cerea unui parc tehnologic 
şi ce presupune munca ta? 
Cum arată o zi de muncă 
din viaţa Ninei Moldovan?

Nina Moldovan: Concep-

tul de parc tehnologic nu es-

te unul nou, însă adaptarea 

şi implementarea lui în Ro-

mânia s-au lăsat aşteptate. Di-

recţiile de dezvoltare ale Clu-

jului sunt cele care au indicat 

această necesitate şi astfel ini-

ţierea acestui proiect mai în-

tâi la Cluj.

Activitatea mea curentă 

presupune project manage-

mentul dezvoltării de proiect, 

unde lucrez cu o echipă ope-

raţională dedicată şi implica-

tă, formată din specialişti în 

domeniu: arhitectură, con-

strucţii şi instalaţii. De ase-

menea, activitatea comercia-

lă este foarte importantă, că-

utăm clienţii potriviţi concep-

tului Liberty Technology Park 

şi bineînţeles, activitatea de 

întreţinere şi cea administra-

tivă a companiei necesită aten-

ţia mea zilnică.

Cred că fi ecare dintre noi 

îşi împarte timpul între ches-

tiunile urgente, cele impor-

tante, cele obligatorii şi cele 

de sufl et, personale. Ordinea 

şi importanţa lor poate fi  di-

ferită. Pentru mine timpul 

alocat fi ecărui business sau 

proiect în care sunt implica-

tă este strâns corelat cu pla-

nul strategic pe care l-am con-

struit. Încerc să nu am mul-

te livrări care se suprapun, 

dar inevitabil se întâmplă, 

aşa că secretul meu este că 

mă bazez pe echipă. Inves-

tesc mult în oameni astfel în-

cât am încredere că tempo-

rar ar putea funcţiona şi fă-

ră mine.

Proiectele mele principale 

azi sunt: Liberty Technology 

Park Cluj, primul parc tehno-

logic autentic din România şi 

este exact ceea ce au nevoie 

companiile din domeniile te-

ch pentru a se dezvolta, iar 

Transilvania are resurse ex-

cepţionale în aceste domenii, 

Spherik Accelerator Associa-

tion, o asociaţie non-profi t, 

non-guvernamentală a cărui 

scop principal este susţine-

rea şi promovarea antrepre-

norilor români prin punerea 

la dispoziţie a unei structuri 

complexe de resurse care vor 

ajuta să punem Clujul pe har-

ta antreprenorială a Europei, 

City Travels, agenţia de tu-

rism în care sunt asociată îm-

preună cu prietena mea din 

2007, care oferă o gamă lar-

gă de servicii turistice pen-

tru corporaţii şi individuali, 

cu expertiză excelentă pe des-

tinaţii exotice şi Asociaţia Fe-

meilor de Afaceri Cluj unde 

sunt membră, asociaţie care 

iniţiază şi susţine multe pro-

iecte mai ales în domeniul 

social şi educaţional cu o ex-

perienţă de peste 10 ani în 

care a făcut mulţi oameni fe-

riciţi şi a contribuit la conso-

lidarea comunităţii de busi-

ness locale.

Reporter: Cât de greu este 
pentru o femeie să ajungă 
CEO (în orice domeniu), 
comparativ cu un bărbat? 
Cum este privită femeia 
CEO în relaţiile cu ceilalţi?

Nina Moldovan: Nu îmi 

plac generalizările, stereotipu-

rile şi discriminarea. Atât fe-

meile, cât şi bărbaţii au rolul 

lor într-o companie şi este clar 

că şi femeile şi bărbaţii ar fi  i-

deal să îşi asume ceea ce ştiu 

să facă şi ceea ce nu ştiu, dar 

mai ales să fi e deschişi să în-

veţe de la cei din jur.

Cred în echilibru şi în fap-

tul că doar abilităţile diverse 

şi diferite pe care le au feme-

ile şi bărbaţii pot construi o 

companie consistentă, valo-

roasă. Aşa cum este nevoie 

de acest echilibru în familie, 

la fel e necesar într-o compa-

nie, într-o comunitate şi într-o 

societate.

Societatea tradiţională s-a 

schimbat, iar în societatea mo-

dernă femeia are un rol tot 

mai extins şi mai complex. Ea 

trebuie să muncească azi pe 

toate planurile. Studiile arată 

că majoritatea femeilor în func-

ţii de conducere sunt în do-

meniul serviciilor, datorită abi-

lităţilor „soft skills” pe care le 

au. Cultura managerială este 

cu precădere de gen mascu-

lin, dar în ultimii ani tot mai 

multe femei ocupă poziţii de 

top în companii sau devin an-

treprenoare, ceea ce arată o 

maturizare continuă a socie-

tăţii noastre. Să nu uităm to-

tuşi că nu avem tradiţie în a-

ceastă zonă, dezvoltarea unei 

cariere de succes a devenit un 

subiect de discuţie pentru fe-

mei abia după anii '90. Până 

atunci, mentalul colectiv aso-

cia femeia cu gospodăria.

Reporter: Valorile şi princi-
piile pe care trebuie să le 
aibă o femeie pentru a 
ajunge să conducă diferă 
de cele ale bărbaţilor? Ce 
ar trebuie să facem noi, so-
cietatea, pentru a încuraja 
femeile să se implice mai 
mult, să schimbăm menta-
litatea acea potrivit căreia 
rolul şi locul femeii este să 

aibă grijă de casă, de soţ, 
de familie? Cum putem eli-
mina stereotipurile de ge-
nul celor menţionate mai 
sus că impresia generală, 
cel puţin în România, este 
că rolul femeii trebuie să 
fi e „la cratiţă”?

Nina Moldovan: Încă ne 

lovim zilnic de prejudecăţi 

chiar şi la cei tineri, raportu-

rile sociale contribuie la păs-

trarea acestor stereotipuri, dar, 

din fericire, aceste stereotipuri 

nu sunt universale, ceea ce 

confi rmă că sunt acte artifi ci-

ale de cultură. Astfel, treptat 

se schimbă aceste percepţii 

chiar forţate de dezvoltarea 

organică, naturală a societă-

ţii în care femeia are un rol 

tot mai important.

Fiecare dintre noi avem pri-

orităţi diverse şi activităţi di-

ferite care ne fac fericiţi, de 

ce să privim suspicioşi un băr-

bat care îşi doreşte rolul de 

tată şi soţ mai mult decât cel 

de manager? Poate presiunea 

sociala este şi în această di-

recţie, iar noi ne grăbim să 

etichetăm bărbaţii ca fi ind sin-

gurii care pot conduce lumea.

Trebuie să facem abstrac-

ţie de constrângerile sociale 

şi să ne cunoaştem bine, să 

înţelegem ce ne dorim şi apoi 

Nina Moldovan, CEO Liberty Technology
de succes nu sunt rezultatul unor întâmp
Şi-a început cariera în industria turismului în 2002, iar în 2007 devenea managing partner la o agenţie de turism
În prezent, Nina Moldovan este CEO al Liberty Technology Park Cluj.

„Experienţa este cea care îmi lipsea la 20 
ani, dar aveam destul curaj şi inocenţă să 
cred că totul e posibil.“
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Chile va redeschide 

ancheta privind moartea 

poetului laureat cu pre-

miul Nobel pentru litera-

tură Pablo Neruda, pen-

tru a stabili dacă a fost 

otrăvit în urmă cu 40 de 

ani, de regimul dictatori-

al militar, după ce teste-

le efectuate pe rămăşiţe-

le exhumate în 2013 nu 

au descoperit dovezi în 

acest sens.

Pablo Neruda, faimos pen-

tru poemele sale de dragoste 

şi apropierea de ideologia co-

munistă, ar fi  murit din cau-

za unui cancer la prostată la 

doar câteva zile după lovitu-

ra de stat, din 11 septembrie 

1973, prin care puterea a fost 

preluată, în Chile, de regimul 

dictatorial al lui Augusto Pi-

nochet, potrivit Reuters.

„Există dovezi iniţiale că 

(Pablo Neruda, n.r.) a fost 

otrăvit, iar, din acest punct de 

vedere, indiciile duc către anu-

miţi agenţi... Acest lucru ar 

putea fi  o crimă la adresa uma-

nităţii”, a declarat, miercuri, 

Francisco Ugas, şeful depar-

tamentului pentru drepturile 

omului din cadrul Guvernu-

lui chilian.

Şoferul poetului a declarat 

că agenţii lui Pinochet au pro-

fi tat de starea de sănătate a 

lui Neruda pentru a-i injecta 

acestuia otravă în stomac, în 

timp ce scriitorul zăcea în pat 

în spitalul Santa Maria din 

Santiago de Chile.

Una dintre teoriile privind 

motivaţia din spatele presupu-

sei otrăviri se referă la faptul 

că era un comunist convins şi 

loial preşedintelui Salvador Al-

lende, îndepărtat de la putere 

prin lovitură de stat de Pino-

chet, care l-ar fi  considerat pe 

poet o ameninţare, având şan-

se să devină un lider al opo-

ziţiei în acea perioadă.

Noile teste medico-legale 

vor căuta urme de substanţe 

anorganice şi metale grele în 

rămăşiţele pământeşti ale lui 

Neruda, pentru a se încerca 

să se stabilească o cauză di-

rectă sau indirectă a morţii. 

Testele vor fi  concentrate pe 

detectarea posibilelor daune 

provocate proteinelor şi celu-

lelor de agenţi chimici, spre 

deosebire de analizele anteri-

oare, care au căutat în mod 

special urme de otravă.

Pablo Neruda, unul dintre 

cei mai cunoscuţi poeţi chili-

eni, a obţinut aprecierea cri-

ticilor literari odată cu publi-

carea, în 1924, a volumului 

"Douăzeci de poeme de dra-

goste şi un cântec de deznă-

dejde", la vârsta de 19 ani. A 

fost un scriitor prolifi c de-a 

lungul întregii vieţi şi a deve-

nit, de asemenea, activist po-

litic, candidând la preşedin-

ţie la un moment dat, înain-

te de a renunţa, pentru a îl 

susţine pe Salvador Allende.

Neruda s-a ocupat de adu-

cerea în Chile a unui vapor 

cu 2.000 de refugiaţi la bord, 

care fugeau din Spania din ca-

uza războiului civil care a 

afectat acest stat european în 

perioada 1936 – 1939. Scrii-

torul a fost ambasador în Fran-

ţa în timpul mandatului de 

preşedinte al lui Allende.

Pablo Neruda a primit pre-

miul Nobel pentru literatură în 

1971, pentru „pentru opera lui, 

care, cu sufl etul unei forţe ele-

mentare, dă viaţă destinului şi 

viselor unui întreg continent”.

Anchetă privind moartea unui poety Park Cluj: „Femeile 
plări norocoase”
m ai căror clienţi erau în principal oameni de afaceri. 

cu toată forţa şi încrederea să 

pornim pe drumul ales.

Reporter: Te-ai lovit vreo-
dată pe parcursul carierei 
de prejudecăţile oameni-
lor? Ai fost vreodată discri-
minată la locul de muncă 
doar pentru simplul fapt 
că eşti femeie?

Nina Moldovan: Am spe-

ranţe mari pentru societatea 

românească şi cred că şi me-

diul legislativ chiar se va adap-

ta modifi cărilor de rol al fe-

meii, dar noi trebuie în pri-

mul rând să fi m mai tranşan-

te şi mai explicite atunci când 

ne lovim de discriminare.

Reporter: Care a fost cea 
mai mare provocare de-a 
lungul carierei?

Nina Moldovan: Provocări 

au fost diverse şi ceea ce am 

considerat ca o mare provo-

care acum 10 ani, azi mi se 

pare atât de simplu. Experi-

enţa este cea care îmi lipsea 

la 20 ani, dar aveam destul 

curaj şi inocenţă să cred că 

totul e posibil. Cred că ade-

sea am acceptat provocări ma-

ri, de a mă implica în proiec-

te ambiţioase, tocmai pentru 

că nu mi-e teamă de multă 

muncă şi responsabilitate şi 

am considerat aceste provo-

cări ca fi ind reale şanse.

Reporter: Accepţi critica?
Nina Moldovan: Mă stră-

dui întotdeauna ca ceea ce fac 

să fi e peste aşteptări, măcar 

puţin, tocmai pentru că nu 

îmi place mult critica. Dacă 

este o opinie obiectivă, cu si-

guranţă învăţ şi atunci devi-

ne ceva util.

Reporter: Ce ai face dacă 
ţi-ai începe cariera acum? 
Ai face aceleaşi alegeri sau 
te-ai gândi să explorezi şi 
alte domenii?

Nina Moldovan: Tinerii 

sunt acum mult mai conşti-

enţi, mai informaţi, mai bine 

conectaţi cu realitatea econo-

mică şi astfel îşi pot croi un 

drum bazat pe mai multe da-

te. Pe de altă parte, ideal es-

te să ne găsim vocaţia şi să 

profesăm în acel domeniu. 

Dacă azi aş alege din nou, 

mi-aş construi o carieră în do-

meniul educaţiei.

Reporter: De ce crezi că fe-
meile sunt mai reticente în 
a spune ce gândesc?

Nina Moldovan: Din feri-

cire, nu toate femeile sunt re-

ticente în a spune ce gândesc, 

dar tocmai aceste prejudecăţi 

generalizate sunt cele care le 

obligă pe femei să fi e mai pre-

caute în abordare. Să nu de-

ranjeze prea tare, să nu fi e 

privite ca persoane prea în-

drăzneţe sau nepoliticoase. 

Chiar feminitatea este înţelea-

să greşit atât de des.

Reporter: Cum defi neşti 
succesul? Ar trebui presa 
să prezinte mai multe 
ştiri despre femeile de 
succes pentru a le da ca 
exemplu că da, se poate, 

şi pentru a le impulsiona 
pe celelalte?

Nina Moldovan: Avem ne-

voie de povesti de succes, dar 

şi relatări ale eşecurilor pen-

tru a percepe mai realist felul 

în care femeile au ajuns la 

succes, să nu fi e privite ca în-

tâmplări norocoase şi conjunc-

turi minunate. Astfel încât să 

se înţeleagă mai bine parcur-

sul şi toţi paşii pe care îi face 

fi ecare persoană pentru a avea 

succes atât în viaţa profesio-

nală, cât şi în cea personală, 

să vedem mai multe exemple 

pentru a desfi inţa miturile re-

ţetei de succes. Indiferent ce 

şansă ai avut din familie sau 

ce fel de şcoală nepotrivită ai 

urmat, să te raportezi la mo-

mentul: acum! Şi să te bazezi 

pe forţele proprii, dar să te în-

conjori de oameni motivaţi de 

la care ai ce învăţa.

Reporter: Ce i-ai sfătui pe 
cei care îşi doresc o ascen-
siune cât mai rapidă pe 
plan profesional?

Nina Moldovan: Baza edu-

caţională este foarte impor-

tantă, iar faptul că ai specia-

lizări multiple şi cunoşti mul-

te limbi străine, clar sunt fac-

tori care accelerează evoluţia 

carierei. Aşadar, îi sfătuiesc 

să profi te la maxim de anii de 

liceu şi facultate pentru a stu-

dia cât mai mult, şi materii 

auxiliare, să se implice ca vo-

luntari în diverse proiecte, să 

participe la toate traininguri-

le practice. Aşa îşi câştigă ex-

perienţa încă din şcoală şi îşi 

creează o etică a muncii.

Reporter: Unde te vezi pes-
te 10-15 ani? În acelaşi loc 
de muncă? Sunt oameni 
care odată ajunşi în pos-
turi de conducere, confor-
tabile, se gândesc să iasă 
la pensie de acolo. Gân-
deşti la fel sau dacă se 
iveşte o altă oportunitate 
de job o alegi fără să te 
uiţi în urmă? Te vezi fă-
când şi altceva?

Nina Moldovan: Aceasta 

este o întrebare difi cilă, sin-

cer, şi pentru mine care sunt 

o persoană structurată şi pla-

nifi cată. Cu siguranţă voi fi  

parte dintr-un proiect care îmi 

place, voi face ceva în care 

cred, cel mai probabil voi pu-

ne în practică propriile idei de 

business.

„Îi sfătuiesc pe tineri să profi te la maxim de 
anii de liceu şi facultate, să se implice ca 
voluntari, să participe la toate trainingurile. 
Aşa îşi câştigă experienţa şi îşi creează o 
etică a muncii.“

„Sunt o persoană ambiţioasă, competitivă 
şi cred în oameni, iar aceste calităţi sunt 
cele care mă conduc inevitabil în posturi de 
conducere.“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. cumpăr direct de la proprie-
tar, ap. cu 2 camere, etaj interme-
diar, fi nisat, eventual mobilat, cu 
plata integrală, în cart. Andrei 
Mureșanu, Gheorgheni, Pata, Zori-
lor sau Plopilor. Sunați la tel. 0743-
515388 sau 0264-440108. (1.9)

¤ Vând urgent apartament în su-
pr. de 52 mp, terasă de 16 mp, în 
centru, et. 1/1, preţ 49.000 euro. 
Inf. la tel. 0752-251595. (2.5)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în comuna Câţcău, jud 
Cluj, 4 camere, șură cu 2 grajduri, 
bucătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, acces la toate utilită-
ţile, cu sau fără 4 ha teren agricol. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (2.5)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(3.7)

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulga-
ria (P-ţa 1848, Clujana), suprafa-
ţa utilă între 100-150 mp, pod, 
garaj, teren/grădină min. 400 
mp, front minim de 16 m, aproa-
pe de mijloacele de transport în 
comun. Tel. 0748-111295. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, la etaj 3 camere, ba-
ie, balcon, terasă, hol, baie, WC. 
Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (6.7)

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp, front la drum 90 m, curent 
electric, carte funciară, în Mărișel – 
Cluj, preţ 10 euro/mp. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-653097. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune în judeţele Cluj, Alba, 
Mureș. Sunaţi la tel. 
0740-876.853 (4.7)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană 60, situat la intrarea 
Turda-Dăbăgău, teren compact, 
curent electric, carte funciară, po-
ziţie și locaţie foarte bună pentru 
construcţie de anvergură, 

vis-à-vis de Pensiunea Rebecca, 
preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (4.7)

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

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

Terenul este plan, situat într-o 
poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

¤ Vând teren în supr. de 6 hecta-
re, str Giuseppe Verdi, cart Iris, 
compact, cadastru, front 90 m, 
curent electric, pretabil construc-
ţii agrozootehnice, fermă, sere, 
preţ 11 euro/mp. Inf. suplimen-
tare la tel 0744-653.097 (4.7)

¤ Cumpăr teren în supr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (5.5)

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

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

¤ 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.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, con-
fort, str. Donath nr. 18, bl 4, turn, 
bloc reabiltat termic, C.T., apara-
tură electrocasnică, mobilat, loc 
parcare, lângă coloane. Prefer fa-
milie. Inf. la tel. 0753-057.929 
sau 0749-041.067 (3.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAȚII

¤ Închiriez spațiu commercial în 
centru, în supr. de 38 mp, P-ța 
Mihai Viteazul, preț 2000 RON/
lună. Inf. suplimentare la tel. 
0752-251595. (2.5)

¤ Caut garaj de închiriat pe ter-
men lung (pentru depozitare de 
haine), în zona Gheorgheni, 
Mărăști sau Mănăștur. Sunați la 
tel. 0752-397165. Ofer 120 
RON. (4.7)

SCHIMBURI

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. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru Winmarkt Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0733-383932. (3.3)

¤ Căutăm personal pe post de 
BUCĂTAR SPECIALIST, educaţie 
12 clase, experienţă minim 5 ani 
pe post de Bucătar sau Bucătar 
Specialist în restaurant cu specifi c 
indian. Necesară cunoașterea 
tehnicilor culinare indiene tip 
curry și tandoori, limbile engleză 
și hindi obligatorii, limba punjabi 
opţional. Orar: fl exibil, 40 ore/
săptămână. Contact: Restaurant 
Indian – INDIGO, Cluj-Napoca, 
str. Piezișă nr. 10-12, tel. 

0756-631958, 
offi ce@indigorestaurant.ro. (2.2)

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Caut de lucru în domeniul 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 contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

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

SERVICII

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (3.5)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, studii 
superioare, îngrijim o persoană, 
contra locuinţei în Cluj-Napoca. 
Cerem și oferim seriozitate! Su-
naţi la tel. 0740-876853. (4.7)

¤ Reparații la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, în Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și 
studenți. NON-STOP! în tot 
județul. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0755-367251. (4.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
auto de iarnă, noi, dim. 185 x 60, 
R14 827 radiabil, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0740-323779. (3.7)

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
de iarnă, noi, dim. 175 x 80, 
R14 88T radiabil, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0740-323779. (3.7)

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (5.7)

AUTO/MOTO

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

UZ CASNIC

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

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând sobă de fontă cu orna-
mente rotundă, cu baza octogona-
lă, înălţimea de 170 cm, pentru în-
călzire gaz sau lemne, sau orna-
ment , preţ 1000 RON. Inf. supli-
mentare la tel. 0755-437088 sau 
0264-452882. (4.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape 
nouă, în stare bună de funcţiona-
re. Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând întrerupătoare de Al-3, 
10, 16, de 63 A. Inf. la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (3.7)

¤ Vând TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare 
neagră, cu farfurie parabolică sa-
telit “Dolce”, reciver ”Dolce”, ca-
blu coaxial 40 m, Ph α termome-
tru digital portabil, toate în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (3.7)

¤ Vând generator electric 220 V, 
marca Einhell 800/1, nou. Inf. la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

DIVERSE

¤ Cumpăr loc de veci, cu acte în 
regulă, C.F. la zi. Inf. suplimenta-
re la tel. 0722-886013. (1.9)

¤ Vând ţuică de prune de calitate, 
pentru consumatori pretenţioși, preţ 
40 RON. Inf. la tel. 0744-485224 
sau 0264-440637. (3.7)

¤ Vând o pereche role pe bo-
canci, noi, nr. 40, preţ la aprecie-
rea clientului. Inf. la tel. 
0740-323779. (3.7)

¤ Vând blană astrahan + căciulă, 
foarte frumoasă. Sunaţi la tel. 
0264-431115. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, nou, pe curent 220V, în 6 
role, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100.529 (3.7)

¤ Vând patine pe bocanci, nr. 
40, noi, preţ 50 RON/buc, nego-
ciabil. Sunaţi la tel. 

0740-323779. (3.7)

¤ Vând covor ”Delina”, cu dim. 3 
x 2,5 m, carpetă și covor lucrat 
manual din lână cu dim. 3 x 2,50 
m, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând coniac de 47°, rachiu de 
fruncte de 53°, din stoc, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Calitate 
superioară.. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând URGENT două perechi de 
patine nr. 36 și 38, două perechi 
de role din piele, nr. 36-38, preţ 
negociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ 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 două paltoane de damă, 
nr. 40-50, paltoane de bărbaţi, un 
cojoc cu guler de blană, talia 
52-54, stare bună, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (4.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, suc, 
băuturi, apă, cartoane pe care se 
servesc și se pun paharele în loca-
le. Tel. 0749-174082. (4.5)

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-591965. (4.5)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.5)

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale Marlboro 
(brelocuri, brichete, scrumiere, 
reclame, afi șe, etc.) Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.5)

¤ Plătesc bani frumoși pentru 
icoane vechi, tablouri, colecţii de 
monede, obiecte de artă, timbre, 
ceasuri, bijuterii și alte antichităţi. 
Sunaţi la tel. 0755-811730. (4.7)

PIERDERI

¤ Firma S.C. ELRON CONSTRUCT 
S.R.L. , Cluj-Napoca, str. Lunii nr. 
10, J12/2314/2012, C.U.I. 
30603399, pierdut certifi cat 
constatator pentru sediul social 
și pentru terţi, nr. certifi cat 
547031/28.08.2012. se declară 
nul. (1.1)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.

Asociația de Proprietari 
Albac 6 Cluj-Napoca

anunță

SELECȚIE OFERTE
pentru

LUCRĂRI RENOVARE 
FAȚADĂ IMOBIL.

Firmele interesate pot depune 
ofertele la adresa: str. Albac nr. 
6, C.P. Administrator

tel: 0745.316.378

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

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

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L. (cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud.Cluj; tel: 0364.146.512; fax: 
0364.146.515; e-mail: offi ce@solvendi.ro), în calitate de 
lichidator judiciar al S.C. AS Info Construct S.R.L., conform 
sentinţei pronunţată la data de 07.01.2015 de către Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 1120/1285/2014, afl at pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj

NOTIFICĂ
Toţi creditorii S.C. AS Info Construct (cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 55, judeţ Cluj, înmatriculată 
în Registrul Comerţului sub nr. J12/825/2008, C.U.I. 
23373769) că faţă de aceasta a fost deschisă procedura 
falimentului în formă simplifi cată prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 
data de 10 zile de la data primirii notifi cării (pentru 
creanţele născute între data deschiderii procedurii 
insolvenţei – 03.12.2014 și data deschiderii procedurii 
falimentului – 07.01.2015).

2.  Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
data de 30.01.2015.

3.  Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii 
formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor 
este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar 
de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

4.  Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și defi nitivarea tabelului de creanţe este data de 
18.02.2015.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
06.02.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

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. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA

Organizează concurs în data de  02.02.2015 pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi personal tehnico-administrativ:

 1 post economist
 1 post analist
 1 post tehnician utilaje sanitare
 1 post muncitor califi cat – electrician
 1 post muncitor califi cat – zugrav
 1 post lucrator comercial
 1 post portar
 2 posturi spalatoreasa
 5 posturi muncitori califi cati – bucatari
 2 posturi muncitori necalifi cati
 2 posturi telefonioste
Dosarele de concurs se vor prezenta la sediul unităţii 

str. Clinicilor nr. 3-5, Biroul Personal, et.II cam. 22, până 
la data de 26.01.2015

Relaţii suplimentare la telefon 0264-592771 interior 
1168.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
CLUJ-NAPOCA

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi  
de personal medico-sanitar si auxiliar sanitar pe perioada 
nedeterminata si perioada determinata astfel:

Perioada nedeterminata: 
- in data de 30.01.2015:
 24 posturi de asistent medical
 1 post asistent de farmacie
 2 posturi tehnicieni de radiologie licentiati
 1 post kinetoterapeut
 1 post registrator medical
 1 post statistician medical
 16 posturi infi rmier
 3 posturi brancardieri
- in data de 02.02.2015:
 4 posturi asistent medical
 21 posturi ingrijitoare
Dosarele de concurs se vor prezenta la sediul unităţii str. 

Clinicilor nr. 3-5, Biroul Personal, et.II cam. 22, până la data 
de 23.01.2015 pentru concursul din data de 30.01.2015, 
iar pana la data de 26.01.2015 pentru concursul din data 
de 02.02.2015.

Relaţii suplimentare la telefon 0264-592771 interior 
1168.

Perioada determinata:
- in data de 02.02.2015
 7 posturi asistent medical temporar
 3 posturi infi rmier temporar
 2 posturi ingrijitoare temporare
Dosarele de concurs se vor prezenta la sediul unităţii str. 

Clinicilor nr. 3-5, Biroul Personal, et.II cam. 22, până la data 
de 20.01.2015.

Cea mai mare gamă de băuturi

Cele mai mici preţuri

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788
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Faza locală a Olimpiadei 

de Religie în judeţul Cluj 

se va desfăşura vineri, 23 

ianuarie 2015. Competiţia 

se adresează elevilor din 

clasele VII-XII şi se va 

desfăşura în 6 centre din 

judeţ. Centrul de examen 

la Cluj-Napoca va fi  la 

Şcoala Horea, iar competi-

ţia va începe la ora 13:00.

„Am căutat ca subiectele să 

fi e elaborate în aşa fel încât 

elevii să aibă posibilitatea să-şi 

exprime pe de o parte cunoş-

tinţele de religie acumulate, 

iar pe de altă parte să-şi poa-

tă exprime un punct de vede-

re personal vis-a-vis de modul 

în care aceste cunoştinţe teo-

retice se regăsesc şi se împli-

nesc în viaţa de zi cu zi a fi e-

căruia”, a declarat părintele 

Marian Sidon, inspectorul de 

religie al judeţului Cluj.

Părintele Marian Sidon a 

precizat că vor merge mai de-

parte, la etapa judeţeană din 

28 februarie, elevii care vor 

obţine note peste 8,5.

Faza locală a Olimpiadei 
de Religie, în județul Cluj

În parohia „Nașterea Domnu-

lui” din Cluj-Napoca au fost 

premiați duminică, 18 ianua-

rie 2015, elevii cu rezultate de-

osebite la învățătură. Toți cei 

care au câștigat anul trecut 

premii importante la competiții 

naționale și internaționale în 

domeniul sportului, artei și 

culturii au fost felicitați după 

Sfânta Liturghie. Cei 17 

premianți, majoritatea elevi ai 

școlii „Constantin Brâncuși”, 

au primit în dar din partea 

preoților slujitori Nicolae Bu-

da și Valentin Bochiș, precum 

și a părintelui inspector de re-

ligie al județului Cluj, Marian 

Sidon cărți religioase, diplome 

și alte mici daruri.

S-a remarcat în anul școlar 

trecut elevul Matei Bolog, de 

la Liceul „Gheorghe Șincai”, 

câștigătorul concursului „Bă-

tălia cărților” și „Cititorul anu-

lui” desemnat de Biblioteca 

Județeană „Octavian Goga”. 

Matei Bolog a obținut în 2014 

și premiul I la etapa județeană 

a concursului de consiliere 

școlară „Gândul-prieten sau 

dușman”, mențiune la  faza 

județeană a Olimpiadei de re-

ligie și s-a califi cat la faza 

națională a concursului „Lite-

ratura ca abilitate de viață” ca-

re se va desfășura în acest an.

Au participat la această săr-

bătoare pe lângă comunitatea 

parohială și părinții copiilor și 

directoarea  școlii „Constantin 

Brâncuși”, Eugenia Marcu și 

profesoara de limba și litera-

tura română Ana-Maria Țibre.

Acțiunea face parte din pro-

iectul „Luna credincioșilor” 

inițiat în urmă cu 3 ani de pr. 

paroh Nicolae Buda și care își 

propune ca în duminicile pri-

mei luni ale anului să îi re-

compenseze pe toți cei care 

au avut realizări sau care s-

au remarcat în mod deosebit 

în anul precedent.

Premierea elevilor clujeni 
cu rezultate deosebite 
la învățătură în parohia 
Naşterea Domnului din Cluj

Marele poet Mihai 

Eminescu a fost comemo-

rat joi, 15 ianuarie 2015, 

la împlinirea a 165 de ani 

de la naşterea sa. În mari-

le oraşe din ţară, dar şi la 

Ipoteşti, localitatea sa 

natală, au fost organizate 

cu acest prilej manifestări 

speciale.

La Cluj-Napoca, de la ora 

12:00 a avut loc un ceremonial 

la statuia sa din faţa Teatrului 

Naţional. Ofi cialităţi locale, re-

prezentanţi ale principalelor in-

stituţii publice, oameni de cul-

tură, elevi şi simpli cetăţeni au 

luat parte la eveniment şi au de-

pus coroane de fl ori, pentru a-i 

aduce un omagiu lui Eminescu.

Alături de aceştia a fost şi 

Înaltpresfi nţitul Părinte Andrei, 

Mitropolitul Clujului care a 

rostit o rugăciune de pomeni-

re şi a vorbit despre persona-

litatea poetului şi legătura cu 

biserica. A luat cuvântul şi 

scriitoarea Irina Petraş, preşe-

dintele fi lialei Cluj a Uniunii 

Scriitorilor din România, care 

i-a provocat pe cei prezenţi să 

îşi analizeze care este cu ade-

vărat disponibilitatea lor faţă 

de operele marilor oameni de 

cultură. În cuvântul său, pă-

rintele Mitropolit a subliniat 

viziunea lui Mihai Eminescu 

de a şti că românia este o pun-

te între Orient şi Occident, cu 

rădăcini adânci în trecutul şi 

tradiţiile răsăritene, dar cu as-

piraţii europene. În încheierea 

cuvântului său, Înaltpreasfi n-

ţitul a subliniat sensibilitatea 

religioasă a poetului şi profun-

dul său ataşament faţă de va-

lorile ortodoxiei şi a recitat po-

ezia Rugăciune.

Din 2011, data de 15 ianu-

arie, este şi Ziua Culturii Na-

ţionale, la iniţiativa Academi-

ei Române.

Mitropolitul Andrei la 
comemorarea poetului Mihai 
Eminescu, la Cluj-Napoca

În duminica din 18 ianua-

rie 2015, numită şi 

Duminica a 29-a după 

Rusalii, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei a fost 

prezent în parohia ortodo-

xă Nima din protopopiatul 

Dej.

Ierarhul a fost întâmpinat 

la ora 9:30 în faţa bisericii din 

centrul satului, de un sobor 

de preoţi din care a făcut par-

te şi noul protopop de Dej, Pr. 

Ioan Buftea. Mai apoi Părin-

tele Mitropolit a ofi ciat, ală-

turi de soborul de preoţi şi di-

aconi, Sfânta Liturghie, în ca-

drul căreia a săvârşit şi o hi-

rotonie întru preot. Răspun-

surile la slujbă au fost date 

de un grup de tineri teologi 

de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca.

În cadrul cuvântului de în-

văţătură, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei, a vorbit despre 

recunoştinţă, pornind de la pe-

ricopa evanghelică de astăzi 

ce prezintă pilda celor 10 le-

proşi. Părintele Mitropolit i-a 

îndemnat astfel pe credincioşi 

să fi e recunoscători Bunului 

Dumnezeu pentru darul vieţii 

şi pentru purtarea de grijă, cât 

şi părinţilor, dascălilor şi tutu-

ror celor care îi ajută.

În semn de recunoştinţă 

pentru implicare, Înaltprea-

sfi nţia Sa a oferit diplome de 

aleasă cinstire preotului, co-

mitetului şi consiliului paro-

hial, dar şi oamenilor care au 

sprijinit activitatea pasto-

ral-misionară a bisericii.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii 

Arhiepiscopul şi Mitropoli-

tul Clujului a vizitat şi cele-

lalte două biserici ortodoxe 

din localitate, biserica mo-

nument istoric şi cea de la 

periferia satului. În cadrul 

vizitei sale în parohia orto-

doxă Nima, Înaltpreasfi nţi-

tul Andrei a fost însoţit de 

vicarul eparhial, Pr. Iustin 

Tira şi de preşedintele fi lia-

lei din Cluj a Academiei Ro-

mâne, Emil Burzo, care es-

te şi un fi u al satului.

IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei 
în parohia ortodoxă Nima

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Bartolomeu ANANIA

În anii de dinaintea lui Au-

gust ’44 temniţele politice din 

România măcinau, de a val-

ma, deţinuţi de stânga, de 

dreapta şi de mijloc. De cum 

a intrat năpasta’n ţară, primii 

au ieşit, ceilalţi au rămas. Unul 

din cei eliberaţi a ajuns pro-

curor militar şi, după o vre-

me, a fost trimis şi la Aiud să 

şi facă meseria. În una din ce-

lule a dat peste câţiva din foş-

tii săi fârtaţi de suferinţă, ca-

re l au întrebat:

— Tu ştii bine că la vre-

mea când eram aici, împreu-

nă, ni se dădea hrană cât de 

cât omenească, puteam primi 

scrisori şi pachete, aveam cărţi 

de citit şi hârtie de scris, fe-

restrele aveau numai gratii, 

nu şi obloane, ochelarii negri 

erau necunoscuţi. De ce voi, 

comuniştii, în numele uma-

nismului, ne ţineţi acum ca 

pe nişte animale?

Răspunsul a căzut sec şi 

glacial, ca dintr’un ochi de 

sticlă:

— Noi nu repetăm greşe-

lile burgheziei!

Şi uşa s’a închis în urmă i, 

grea, sprijinită’n zăvoare.

Aceasta a fost întâmplarea 

de atunci. Procurorul devenea 

prosper, gradele sale creşteau 

în raport direct proporţional 

cu cei ce mureau de foame.

Vremurile s’au schimbat, 

sistemul burghez se cheamă 

acum democraţie: libertăţi, 

până peste poate; justiţie, a-

tât cât se poate. Fostul procu-

ror a ajuns din nou la închi-

soare şi se spune că în celu-

lă ar avea cărţi, ziare, caiete, 

frigider şi televizor. Desigur, 

nu e de invidiat; chiar dacă 

el ar avea la desert savarină 

cu frişcă, puşcăria rămâne tot 

puşcărie. Important e altceva: 

dacă insul gândeşte la fel. Şi 

se pare că da: dacă atunci, pe 

vremuri, greşelile democraţi-

ei nu trebuiau repetate, în cea-

sul de faţă ele se cer exploa-

tate.

Desigur, pe nimeni n’ar in-

teresa ce gândeşte un deţinut, 

fi e el şi politic, dacă o astfel 

de gândire n’ar fi  şi aceea a 

foştilor săi tovarăşi de drum, 

îmbuibaţi acum din preapli-

nul libertăţilor democratice, 

uimitori nu numai prin repe-

ziciunea cu care s’au repliat, 

dar şi prin aceea cu care şi au 

aliat forţe complementare, de 

aici şi de aiurea, într’o fl otă 

de iceberguri cu frunţile’n soa-

re şi plutirile’n genuni. Alian-

ţele sunt multe şi variate, cu 

forme care de abia se recu-

nosc între ele, de la structura 

bancară până la experimen-

tul misticoid. Toate însă au 

un numitor comun: exploata-

rea libertăţii ca viciu funda-

mental al democraţiei. Aşa-

dar, în continuare, o răstur-

nare de valori; virtutea devi-

ne slăbiciune, iar slăbiciunea 

devine sursă de exploatare; 

cu cât libertatea e mai gene-

roasă, cu atât mai mari sunt 

foloasele celor ce o neagă.

Totul însă s’ar mărgini la o 

problemă de politică sau soci-

ologie dacă libertatea n’ar fi  

un dar divin. Atribut al lui 

Dumnezeu – liber prin exce-

lenţă –, ea nu putea lipsi din 

zestrea omului pe care Acesta 

îl crease după chipul şi asemă-

narea Sa. Cel dintâi care a ex-

ploatat o a fost însuşi diavolul, 

în chiar inima Raiului. Mai târ-

ziu avea s’o exploateze în chiar 

inima Bisericii. Sfântul Petru, 

episcop al Alexandriei, l a vă-

zut în vedenie pe Copilul Iisus 

cu cămaşa ruptă.

— Doamne, cine Ţi a sfâ-

şiat o?

— Arie, cu erezia lui.

Acest Arie, preot în Alexan-

dria secolului IV, a fost pri-

mul mare sectant care L lo-

vea pe Hristos în numele lui 

Hristos, cel ce I sfâşia căma-

şa pe care răstignitorii o lăsa-

seră întreagă. De a lungul se-

colelor, urmaşii săi se strădu-

iesc să i desăvârşească opera, 

rupând câte o fâşie din căma-

şa Domnului la adăpostul nu-

melui Domnului.

Nici Ortodoxia româneas-

că nu a fost scutită de inva-

zii, cu atât mai mult cu cât e-

le exploatează proverbiala to-

leranţă a acestui popor. Tova-

răşii procurorului s’au con-

vertit repede la creştinism şi 

patronează şcoli, universităţi, 

programe şi metode pedago-

gice, cercuri de parapsiholo-

gie, cursuri biblice, ajutoare 

umanitare, grădiniţe şi orfeli-

nate, bănci ecumenice, burse 

în străinătate şi câte altele, 

ştiute şi neştiute, bănuite şi 

nebănuite, noile asalturi dân-

du şi mâna cu cele vechi în 

nepotolita foame de a mai ru-

pe o fâşie. Totul, în numele 

drepturilor omului, ca şi cum 

Carta i ar consfi nţi acestuia 

dreptul de a agresa şi i l ar tă-

gădui pe acela de a se apăra; 

totul, pe fondul de sărăcie ge-

nerală, în care tranzacţiile se 

fac rapid: o bursă â un pro-

zelit; un frigider â o conştiin-

ţă; o ciocolată cu lapte â un 

sufl et de copil.

Da, cămaşa lui Hristos poa-

te fi  sfâşiată. Trupul Său însă 

rămâne întreg. E marea pute-

re a Ortodoxiei.

Cămaşa lui Hristos
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Câştigătorul concursului 

pentru Pavilionului 

României la a 56-a ediţie a 

Expoziţiei Internaţionale 

de Artă La Biennale di 

Venezia (9 mai – 22 

noiembrie) este proiectul 

„Darwin's Room” al lui 

Adrian Ghenie (curator: 

Mihai Pop).

La sediul Ministerului Cul-

turii a avut loc marţi procedu-

ra de selecţie a proiectelor în-

scrise în cadrul Concursului 

naţional pentru selectarea pro-

iectelor care vor reprezenta Ro-

mânia la cea de-a 56-a ediţie 

a Expoziţiei Internaţionale de 

Artă – la Biennale di Venezia.

Comisia care a primit spre 

evaluare un număr de 29 de 

proiecte înscrise a fost forma-

tă din Saverio Simi de Burgis, 

de la Accademia di Belle Ar-

ti din Veneţia, Alexandru Da-

mian, de la Institutul Român 

pentru Cultură şi Cercetare 

Umanistică din Veneţia, vice-

comisar, Ruxandra Demetres-

cu, de la Universitatea Naţio-

nală de Arte Bucureşti, Moni-

ca Morariu, din partea Minis-

terului Culturii, Cristian Nae, 

de la Universitatea de Arte 

„George Enescu” din Iaşi, Ra-

luca Velisar, de la Muzeul Na-

ţional de Artă Contemporană, 

şi Igor Efrem Zanti, din par-

tea Institutului European de 

Design din Veneţia.

Evaluarea proiectelor s-a fă-

cut prin acordarea de punctaje 

pentru criteriile prevăzute în re-

gulamentul de organizare al con-

cursului naţional pentru selecta-

rea proiectelor care vor reprezen-

ta România la cea de-a 56-a edi-

ţie a Expoziţiei Internaţionale de 

Artă – La Biennale di Venezia, 

publicat pe paginile de internet 

ale Ministerului Culturii, Minis-

terului Afacerilor Externe şi In-

stitutului Cultural Român.

Potrivit unui comunicat al 

Federaţiei Fabrica de Pensule 

şi al Asociaţiei Film ETC, trans-

mis Agerpres, este pentru pri-

ma dată în ultimii zece ani 

când Pavilionul României din 

Giardini della Biennale va găz-

dui o expoziţie personală.

În proiectul conceput spe-

cial pentru Pavilionul Româ-

niei la Bienala de Artă de la 

Veneţia, Adrian Ghenie pro-

pune o analiză a actualităţii 

prin recursul la o istorie neo-

fi cială, una în care Darwin i-a 

întâlnit pe Freud şi pe Marx.

„Ghenie este preocupat con-

stant de falia care se creează 

între microistorie şi macroisto-

rie, continuând prin proiectul 

propus la Veneţia tema gene-

rală a Bienalei şi accesând sur-

sele intime ale temei de refl ec-

ţie propuse de curatorul Okwui 

Enwezor: cum ne imaginăm vi-

itorul la plural? Astfel, «Came-

ra lui Darwin» devine un incu-

bator al ideilor despre viitor 

prin apelul la arhiva istoriei”, 

menţionează sursa citată.

Arhitectura expoziţiei, 

concepută de Attila Kim, e 

strâns legată de preocuparea 

lui Adrian Ghenie pentru tre-

cutul recent. Compartimen-

tarea spaţiului expoziţional 

în trei săli recreează o peri-

oadă importantă din istoria 

Pavilionului României, care 

revine astfel la o formă apro-

piată de cea propusă iniţial 

în 1938, sub tutela lui Nico-

lae Iorga.

Clujeanul Adrian Ghenie va reprezenta România la Bienala de Artă de la Veneţia

Cine este Adrian Ghenie?
Adrian Ghenie (n. 1977, Baia Mare) este un artist român 
foarte apreciat pe scena de artă contemporană internaţio-
nală, prezent cu lucrări în cele mai importante muzee, gale-
rii și colecţii private din lume: Centrul Pompidou (Paris), 
SFMOMA (San Francisco), Muzeul Hammer și Muzeul de 
Artă Contemporană din Los Angeles, S.M.A.K. Collection 
(Ghent). Lucrările sale au fost incluse în expoziţii la Palazzo 
Grassi, Fundaţia François Pinault (Veneţia), Tate Liverpool, 
Bienala de la Praga, Fondazione Palazzo Strozzi (Florenţa).

Regizorul clujean Tudor 

Giurgiu s-a afl at marţi în 

Cluj-Napoca, unde a vor-

bit cu aproximativ 200 de 

studenţi prezenţi în 

cadrul serilor de leaders-

hip, organizate la 

Universitatea Tehnică.

Raportându-se la experi-

enţa sa profesională din lu-

mea audio-vizualului româ-

nesc, Tudor Giurgiu a oferit 

tinerilor o bogată retrospec-

tivă a activităţii sale, înţesa-

tă cu momente de refl ecţie.

În pragul revoluţiei, Tudor 

Giurgiu se afl a la liceul din 

Gheorgheni şi se pregătea 

pentru admiterea la medici-

nă. Ştia că pe vremea aceea 

doctorii aveau un statut so-

cial mai bun şi gândea prag-

matic. Însă revoluţia a venit 

şi odată cu ea, s-au deschis 

perspectivele mai multor po-

sibilităţi, la care nu îndrăz-

nea să viseze până atunci: 

„am zis că dacă vreau să fac 

ce îmi place acum e momen-

tul să fac schimbarea”. Deşi 

i se pare că a fost o întâm-

plare faptul că a reuşit să fi e 

admis la fi lm în Bucureşti, îşi 

aminteşte că din 30 de oa-

meni în primul an, au absol-

vit mai puţin de jumătate. În 

mijlocul haosului anilor î90, 

a ieşit din şcoală fără să ştie 

prea bine ce înseamnă regia 

şi nepregătit pentru ceea ce 

ar fi  vrut să facă: „aveam o 

diplomă pe care scria «regi-

zor de fi lm»”. Astfel că cel 

mai direct sfat pe care un pro-

fesor i l-a putut da a fost să 

plece din ţară, dacă doreşte 

realizare profesională.

Presat de părinţi care aş-

teptaul să îl vadă cu o carte 

de muncă, Tudor Giurgiu a 

realizat că are nevoie să în-

veţe în mod mai practic ce 

înseamnă regia, aşa că s-a 

prezentat la casele de pro-

ducţie de fi lm. S-a afl at în 

echipa lui Nae Caranfi l la re-

alizarea fi lmului „E pericolo-

so sporgersi” (1993), dar nu 

încă pentru a-şi face mese-

ria: „Am făcut sandvişuri, am 

cărat cafele, cabluri, aveam 

grijă de fi guraţie etc.”. Au ur-

mat proiecte în care a lucrat 

ca asistent al regizorului, pâ-

nă a înţeles totul despre ce 

înseamnă lucrul într-o echi-

pă de fi lmare: „ trebuie să lu-

crezi cu oameni care au ex-

perienţă şi inteligenţă, de la 

care să înveţi”.

Următorul pas a fost să îşi 

deschidă propria afacere. E-

ra vremea iniţiativelor antre-

prenoriale, când toată lumea 

dorea să facă o fi rmă. După 

ce au achiziţionat şi fax-ul 

(„orice fi rmă are fax”), fi rma 

se constituia din doi oameni 

într-un apartament, care „îşi 

închipuiau că fac lucruri ma-

ri, deşi nu făceam nimic”. A 

urmat încă o perioadă de in-

strucţie despre ce înseamnă 

un producător de fi lm.

Cum s-a născut TIFF?

Giurgiu îşi aminteşte că în 

anul 2000 în România nu se 

făcuse nici un fi lm, lucru ca-

re l-a făcut să observe că lu-

mea fi lmului stă pe loc.Se fă-

ceau videoclipuri şi reclame, 

dar nu fi lme. Fiind înscris cu 

scurt metraje la mai multe 

festivaluri din străinătate, Tu-

dor Giurgiu a realizat că Ro-

mâniei îi lipseşte un festival 

de fi lm realizat la nivelul ce-

lor internaţionale. A luat le-

gătura cu directorul unui ast-

fel de festival din Polonia şi 

acesta l-a învăţat cum trebu-

ie să organizeze un proiect.

Alegerea Clujului ca oraş 

gazdă nu a fost o decizie în-

tâmplătoare. Nu a dorit să fa-

că festivalul în Bucureşti, pen-

tru că a simţit că un astfel de 

eveniment trebuie să aibă loc 

undeva unde să poţi simţi o 

apropiere mai mare faţă de 

participanţi, iar Clujul era 

oraşul capabil de a îmbrăţi-

şa acest demers. Nici melan-

colia nu a fost decisivă, cât 

cifrele: în anul 2000, un clu-

jean vedea de două ori mai 

multe fi lme pe an decât o fă-

ceau locuitorii altor oraşe.

Referindu-se la difi cultăţi-

le întâmpinate în căutarea in-

vestitorilor şi sponsorilor, 

Giurgiu a împărtăşit celor pre-

zenţi una din concluziile sa-

le, spunând că nu e sufi cient 

să crezi că dacă tu ai un pro-

iect minunat, toţi se vor în-

ghesui să îl sprijine: „Trebu-

ie să te lupţi ca un câine, să 

munceşti de zece ori mai mult 

decât credeai...marele avan-

taj al unui om cu proiect mi-

nunat este să aibă un soţ sau 

o soţie bogată”. El a adăugat 

că este foarte important să 

păstrezi o reţea de contacte, 

fără de care nu se pot naşte 

proiecte extraordinare.

Perioada TVR

Cu toate că este recunos-

cut pentru caracterul său echi-

librat şi temperamentul cere-

bral, Tudor Giurgiu admite că 

şi-a construit cariera în jurul 

deciziilor luate după instinct: 

„atunci când mi se face o ofer-

tă şi simt că vreau să experi-

mentez şi să fac lucrul ăla, îl 

fac”. Aşa s-a întâmplat în 2005, 

când cineva la telefon i-a trans-

mis că se afl ă pe lista posibi-

lilor candidaţi ai conducerii 

TVR. Îndemnat la unison de 

prieteni să refuze postul, Giur-

giu s-a lăsat sedus de provo-

care şi a acceptat: „Pesimis-

mul acesta, ideea că nu îţi poţi 

duce aportul pentru a schim-

ba ceva...eu asta nu pot să 

concep”, spune Giurgiu. Cu-

rând avea să să confi rme şi 

rezevele prietenilor, când a 

găsit în TVR o masă de oa-

meni prăfuiţi, cu echipamen-

te prăfuite, dar mai ales lispiţi 

de orice motivaţie. Din expe-

rienţa TVR a rămas cu singu-

ra mare provocare pe care a 

reuşit să o propună televiziu-

nii, seria „Mari români”, şi 

lecţia că dacă vrei să trans-

formi o instituţie bugetară cu 

rădăcini comuniste, trebuie să 

o faci radical şi cât mai repe-

de posibil.

Filmul „De ce eu”, 
prezentat la Festivalul 
de la Berlin

Cel mai recent lung metral 

al regizorului clujean va avea 

premiera mondială în cadrul 

Festivalului Internaţional de 

Film de la Berlin, desfăşurat 

între 5-15 februarie. Acesta va 

fi  proiectat alături de alte fi l-

me independente de anvergu-

ră, urmând să intre în cinema-

tografele româneşti după 27 

februarie. Bazat pe fapte rea-

le, „De ce eu” refl ectă tabloul 

cinic al universului politic, prin 

povestea lui Cristian Panait 

(Emilian Oprea), un procuror 

idealist care lucrează la rezol-

varea unui caz complicat, în 

contextul socio-politic al ani-

lor 2000. Cristian investighea-

ză cazul unui coleg suspectat 

de luare de mită, fals şi uz de 

falşi şi extragerea unor docu-

mente. Implicaţiile la nivel î-

nalt ale cazului îl expun pe 

Cristian realităţilor dureroase 

şi neaşteptate. 

Tudor Giurgiu, de vorbă cu studenţii
Re gizorul Tudor Giurgiu, la Cluj-Napoca: „Ca să înveţi, trebuie să lucrezi cu oameni inteligenţi şi cu experienţă”.
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic“
Omul pasăre sau Virtutea 
nesperată a ignoranţei
V-J: 14:00

Cei 6 Super Eroi
V-J: 17:00; S-D: 11:30

Mortdecai
V-J: 20:00

De neînvins
V-J: 23:00

Cinema Victoria
Moomy
V, L: 17:30; D, Mi: 22:45

Unbroken
L: 15:00; J: 15:15; D, Mi: 20:00; 
V: 22:30

Mortdecai
V, D: 15:00; Mi: 15:15; S, Ma: 
17:00; L: 20:00

Omul pasăre sau Virtutea 
nesperată a ignoranţei
D, Mi: 17:30; V: 20:00; J: 22:00; 
L: 22:30

Winter Sleep
J: 18:00; S, Ma: 19:00

Blackhat
S, Ma: 22:30

Pinguinii din Madagascar
V: 13:00

Paddington
S: 13:00

Asterix: Domeniul Zeilor
D: 13:00

A mighty heart
L: 13:00

Don Juan DeMarco
Ma: 13:00

Multiplicity
Mi: 13:00

The Tourist
J: 13:00

Cinema City Polus
Annie 2D dubbed
S – D 11:20

Taken 3 2D
V – J 15:40, 18:00, 20:20, 22:40

The Hobbit:The battle of the five 
armies 3D
V – Ma 17:50, 21:20; Mi – J 
17:50, 21:10

Big Hero 6 2D subtitled
V – J 21:30

Wild Card 2D
Mi – J 19:20

Seventh Son 3D
V – Ma 15:00, 17:10, 19:20; Mi – 
J 15:00, 17:10

The Penguins of Madagascar 
3D Dubbed
V, L – J 13:00; S – D 11:00, 13:00

Unbroken 2D
V – J 13:40, 16:20, 20:00, 22:40

Mortdecai 2D
V, L – J 13:30, 16:00, 18:15, 
20:30, 22:50; S – D 11:10, 13:30, 
16:00, 18:15, 20:30, 22:50

The Wedding Ringer 2D
Mi – J 21:20

American Sniper 2D
V, L – J 14:20, 17:00, 19:40, 

22:20; S – D 11:40, 14:20, 17:00, 
19:40, 22:20

Paddington – 2D dubbed
V – J 13:40

Asterix: Le domaine des dieux 
3D dubbed
S – D 12:50

Big Hero 6 3D dubbed
V, L – J 14:30, 16:45, 19:00; S – D 
11:30, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00

Blackhat 2D
V – J 14:40, 17:20, 20:50

The Water Diviner 2D
V – Ma 13:10, 15:30, 19:10, 
21:30; Mi – J 13:10, 15:30, 19:10

Cinema City Iulius
The Wedding Ringer 2D
Mi – J 19:00

The Hobbit:The battle of the five 
armies 3D
V – Ma 16:10, 19:00; Mi – J 16:10

Unbroken 2D
V, L – J 13:50, 16:40, 19:20, 
22:00; S – D 11:00, 13:50, 16:40, 
19:20, 22:00

Mortdecai 2D
V, L – J 14:50, 17:10, 19:30, 
21:50; S – D 12:20, 14:50, 17:10, 
19:30, 21:50

Wild Card 2D
Mi – J 21:10

Horrible Bosses 2 2D
V – J 22:10

Taken 3 2D
V – J 14:10, 16:20, 18:30, 20:00, 
22:10

The Penguins of Madagascar 
3D Dubbed
V, L – J 13:50; S – D 11:40, 13:50

Blackhat 2D
V – Ma 16:30, 20:50, 21:50; Mi – 
J 16:30, 20:50

The Water Diviner 2D
V – J 15:10, 17:30, 19:10, 21:30

Dumb and Dumber To 2D
V – J 22:50

Annie 2D dubbed
S – D 11:40

Annie 2D subtitled
V – J 14:00

Big Hero 6 2D subtitled
V – J 16:00, 18:15, 20:30

American Sniper 2D
V, L – J 14:20, 17:00, 19:40, 
22:30; S – D 11:40, 14:20, 17:00, 
19:40, 22:30

Paddington – 2D dubbed
V, L – J 14:10; S – D 12:10, 14:10

Asterix: Le domaine des dieux 
3D dubbed
V, L – J 13:20; S – D 11:30, 13:20

Big Hero 6 3D dubbed
V, L – J 13:15, 15:30, 17:45, 
19:50; S – D 11:00, 12:00, 13:15, 
15:30, 17:45, 19:50

Big Hero 6-2D dubbed
V, L – J 13:45; S – D 11:30, 13:45

Seventh Son 3D
V - J 16:00, 18:10, 20:20, 22:30

BERBEC
Vineri s-ar putea să fi ţi mai încordat, din cauza problemelor pe care le aveţi 
cu un coleg de serviciu sau cu un partener de afaceri. Vă recomandăm să 
nu vă certaţi, pentru că nu aveţi nimic de câștigat. Spre sfârșit de weekend, 
situaţia revine la normal iar relaţiile parteneriale nu au de suferit. 

TAUR
Vineri sunteţi puţin confuz, ceea ce ar putea să vă afecteze atât relaţiile sociale, 
cât și cele sentimentale. Vă recomandăm să nu începeţi afaceri noi, chiar dacă 
primiţi propuneri tentante. Luni, relaţiile cu persoana iubită merg excelent. 

GEMENI
S-ar putea să aveţi o săptămână tensionată din cauza divergenţelor cu par-
tenerul de viaţă. Vă recomandăm să amânaţi deciziile importante, pentru 
că este posibil să fi ţi confuz și să nu vă puteţi concentra. Ar fi  bine să vă pu-
neţi ordine în idei. Fiţi mai atent cu persoanele în vârstă din familie! 

RAC
Sunteţi nemulţumit și aveţi tendinţa de a critica pe toată lumea. Vă sfătuim 
să vă temperaţi, pentru a nu crea neplăceri celor din jur. Nu încheiaţi nici un 
fel de contract sau de tranzacţie! Vă recomandăm să fi ţi mai atent la proble-
mele partenerului de viaţă. 

LEU
S-ar putea să fi ţi mult mai sensibil și să nu vă simţiţi în formă. Vă sfătuim să 
evitaţi deciziile importante, să nu semnaţi documente ofi ciale și să nu faceţi 
planuri de viitor. Evitaţi discuţiile în contradictoriu! 

FECIOARĂ
Survin numeroase schimbări de program, deci nu este indicat să vă faceţi 
un plan strict. S-ar putea să aveţi de făcut câteva drumuri scurte, în interes 
de serviciu, spre nemulţumirea partenerului de viaţă. Vă sfătuim să vă păs-
traţi calmul, pentru a nu tensiona și mai mult relaţiile sentimentale. 

BALANŢĂ
Nu vă simţiţi în deplinatea forţelor fi zice și intelectuale, de unde și starea de ner-
vozitate în care vă afl aţi. Vă sfătuim să nu vă asumaţi nici un risc, pentru că aveţi 
șanse minime să reușiţi. Înarmaţi-vă cu răbdare și controlaţi-vă impulsivitatea! 

SCORPION
Nu este o săptămână bună pentru călătorii și nici pentru afaceri. Starea de 
confuzie și simţul practic scăzut vă pot conduce la eșecuri. Relaţiile senti-
mentale sunt bune, dar vă sfătuim să acordaţi mai multă atenţie parteneru-
lui de viaţă. Nu evitaţi comunicarea cu cei din jur, ca să nu fi ţi înţeles greșit! 

SĂGETĂTOR
Vineri sunteţi plin de energie și idei. Puteţi avea succes plan social. Aveţi gri-
jă să nu depășiţi anumite limite din cauza entuziasmului, expunându-vă la 
accidente! Evitaţi discuţiile în contradictoriu cu o femeie. Luni vă loviţi de o 
problemă sentimentală care aţi crezut că s-a rezolvat de la sine, dar care re-
vine în actualitate. 

CAPRICORN
Vineri este posibil să fi ţi irascibil și indispus. Vă recomandăm să nu vă ocu-
paţi de probleme care necesită răbdare și tact. Cu toată dorinţa de a fi  con-
vingător, este posibil să întâmpinaţi neîncrederea colegilor. Acasă vă bucu-
raţi de armonie și bună înţelegere. 

VĂRSĂTOR
Aveţi tendinţa să vă lăsaţi dominat de sentimente și să deveniţi melancolic. 
Prin urmare, nici nu sunteţi prea comunicativ. Este posibil fi ţi nervos pentru că 
vă simţiţi neglijat. Această stare riscă să accentueze neînţelegerile cu cei din 
jur. Vă sfătuim să vă auto-analizati și să vedeţi ce nu este în regulă, de fapt. 

PEŞTI
Sunteţi stresat de ritmul intens de muncă, deveniţi irascibil și aveţi tendinţa 
să vă certaţi chiar și cu cei dragi. Nu este exclus să fi ţi și inhibat, pentru că 
parcurgeţi o perioadă în care relaţiile sentimentale nu sunt tocmai bune. Vă 
recomandăm să ascultaţi sfaturile unei persoane mai în vârstă.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Pentru prima data în ultimii 25 de ani, un fost ministru de interne ajunge în arest. Cristian David a fost arestat în noaptea de miercuri spre joi
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WEEKEND la TV
vineri, 23 ianuarie

TVR 1
11:30 Nimic prea bun pentru un cowboy 
(can., 1998, com. rom., episodul 4) (relu-
are)
12:20 Discover România (emis. info.)
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 Finanțe și afaceri (2013, emis. info.)
13:30 M.A.I. aproape de  ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc în Româ-
nia (rep., episodul 1)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.)
16:00 Război pe calea undelor (rom.-ger.-lux., 
2007, f. doc.)
17:00 Zon@ (2007)
17:30 Europa mea (emis. info.)
18:00 Mașini, teste și verdicte (mag. auto)
18:30 Discover România (emis. info.)
18:35 Clubul celor care muncesc în Româ-
nia (rep., episodul 1)
18:45 Nimic prea bun pentru un cowboy 
(can., 1998, com. rom., episodul 5)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc în Româ-
nia (rep., episodul 1)
21:10 Iarnă băimăreană
22:40 Exodul - O tragedie siriană (2014, doc.)
23:40 S  gmata (sua, 1999, horror)

O tânără aparent obișnuită - coafeză în Pi  sburg - e 
vic  ma unor fapte stranii. Acestea fi e că îi provoacă 
fetei sângerarea încheieturilor de la mâini, făcâdu- i 
pe doctori să presupună că e o tenta  vă de sinucidere, 
fi e că o fac să vorbească o limbă străveche, necunoscută 
sau să scrie lucruri bizare pe pereți, fi e că îi pun adesea 
viața în pericol. Întâlnirea  nerei Frankie cu un preot, 
trimis de Va  can, pentru a inves  ga miracolul, un 
pasionat cercetător al adevărului despre minuni, o 
va ajuta să supraviețuiască. Prin puterea credinței, 
preotul va înfrunta forțele ce au pus stăpânire pe fată.
Tonul solemn al fi lmului, rigoarea interpretării dau 
gravitate și sobrietate acestei pelicule, ce prezintă 
într- o manieră incitantă o serie de probleme legate 
de mesageri mis  ci.

1:20 Interes general (talk show) (reluare)

PRIMA TV
11:30 Fii pe fază! (2013, emis. con., episo-
dul 15)
12:30 Codul magicienilor (diver  sment, se-
zonul 2, episodul 2)
13:00 Playtech (emis. info., episodul 2) (re-
luare)
13:30 Teleshopping (promo)
14:00 Mondenii (2006, diver  sment, sezo-
nul 14, episodul 22)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (gastro-reality) (re-
luare) - Best Of
16:00 Trăsniții (s. com., sezonul 23, episo-
dul 20) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Legături de sânge (por., 2010, dr. ro-
man  c., sezonul 1, episodul 10)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.)
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality, se-
zonul 13, episodul 19)
20:30 B.D. la munte și la mare (rom., 1971, com.)
22:30 Trăsniții (s. com., sezonul 23, episo-
dul 21-24)
0:30 Fii pe fază! (2013, emis. con., episodul 
15) (reluare)
1:30 Capcan TV (2013, diver  sment, episo-
dul 3)

PRO TV
10:00 La Măruță (diver  sment) (reluare)
11:30 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., 

episodul 89) (reluare)
12:30 Dădaca (sua, 1993, s. com., sezonul 
6, episodul 10)
13:00 Ș  rile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., 
episodul 90)
15:00 Puterea des  nului (tur., 2006, s. dr.)
17:00 Ș  rile Pro TV
17:30 La Măruță (diver  sment)
19:00 Ș  rile Pro TV
20:30 Să nu mori azi (engl.-sua, 2002, acți-
une)
23:00 Râul morții (sua, 2003, acțiune)
0:45 Să nu mori azi (engl.-sua, 2002, acțiu-
ne) (reluare)

ANTENA 1
12:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, emis. info.) 
(live)
20:30 Pirații din Caraibe: Cufărul omului 
mort (sua, 2006, avent. f)
23:30 Burlacul V (2015, reality show) (relu-
are)
2:00 Fantoma din adâncuri (sua, 2005, f. dr.)

KANAL D
10:00 Pas  la de râs - Medicament fără efec-
te secundare (2011, diver  sment) (reluare)
10:30 Teo Show (2013, diver  sment) (relu-
are)
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (2010, reality 
show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, diver  sment)
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Yaman (tur., 2013, s. com.)
22:30 D-Paparazzi (2010, diver  sment)
23:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
0:45 Yaman (tur., 2013, s. com.) (reluare)

LOOK TV
10:00 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
11:00 Viessman World Cup 5 (Skeleton) - St. 
Moritz, Elveția (2011, emis. info.) (live)
16:30 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
17:30 Faci pariu? (2011, emis. info.) (relua-
re)
18:30 Liga 1 (emis. sport)
19:30 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:00 Minunile Lui Tămaș (diver  sment)
22:00 Liga 1 (emis. sport) (reluare)
23:00 Celebrity (2012) (reluare)
0:00 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.)

sâmbătă, 24 ianuarie

TVR 1
11:30 Alexandru Ioan Cuza, între greșeală și 
faptă
12:30 Doamna Țării, Elena Cuza
13:00 Pasărea măiastră a cântecului româ-
nesc: Maria Tănase
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Mărturii pentru viitor - Dinu C. Giu-
rescu
15:00 Ora Regelui (2012, program cult., col., 
a-n)
16:00 Garantat 100% (talk show)
17:00 Medici de gardă (2014, emis. info.)
18:00 Exclusiv în România (2013, emis. in-
fo.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Două lozuri (rom., 1957, com., a-n)
22:15 Cartouche (fra.-it., 1962, avent. f)
0:20 Ținte sigure (sua, 2008, acțiune)
1:55 Discover România (emis. info.)

PRIMA TV
10:00 Legături de sânge (por., 2010, dr. ro-
man  c., sezonul 1, episodul 10) (reluare)
11:00 Click! Po  a bună (2014, mag. life-style)
11:30 B.D. la munte și la mare (rom., 1971, 
com.) (reluare)
13:30 Revendicarea (reality show, episodul 
3) (reluare)
14:30 Miss fata de la țară (2010, reality show, 
sezonul 3, episodul 3)
16:00 Schimb de mame (reality show, sezo-
nul 19, episodul 4) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.)
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality, se-
zonul 13, episodul 20)
20:30 Vreau să divorțez (2012, reality show, 
episodul 1)
22:00 Hoț de diamante (sua, 2004, acț. com.)
23:45 Vreau să divorțez (2012, reality show, 
episodul 1) (reluare)
1:30 Hoț de diamante (sua, 2004, acț. com.) 
(reluare)

PRO TV
10:00 Divă cu greutate (sua, 2009, s. com., 
sezonul 2, episodul 7)
11:00 Strălucire (sua, 2001, dr. roman  c.)
13:00 Ș  rile Pro TV
13:30 Robin Hood (can.-ger.-engl., 1991, 
avent. f)
15:30 Un alt Karate Kid (sua, 1994, avent. f)
17:30 Formidabilul (sua, 1991, acț. com.)
19:00 Ș  rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Las Fierbinți: Poker & Schimb de ne-
veste (rom., 2011, s. com.)
22:15 Unicul (sua, 2001, acțiune)
23:45 Strălucire (sua, 2001, dr. roman  c.) 
(reluare)
1:30 Las fi erbinți (rom., 2011, s. com.) (re-
luare)

ANTENA 1
11:00 Unchiul Buck (sua, 1989, com.)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Comoara națională (sua, 2004, acțiu-
ne)
23:00 Cineva m-a mușcat! (sua, 2010, com.)
0:45 A noua poartă (spa.-fra.-sua, 1999, th-
rill.)

În 1666, autorul venețian Aris  de Torchia publica 
"Cele nouă porți ale regatului umbrelor", carte cu 
invocații satanice, pe care Torchia ar fi  adaptat-o după 
un text scris de Lucifer în persoană. Inchiziția îl 
pedepsește cum ș  e ea mai bine. Dar trei copii ale 
manuscrisului supraviețuiesc... Spre sfârșitul secolului 
XX, Dean Corso (Johhny Depp) e un "vânător" 
profesionist de cărți rare. La cererea colecționarilor 
bogați, el caută și găsește cărți rare și manuscrise 
despre care cei mulți nu au auzit niciodată. Și pentru 
asta are nevoie de dexteritate, cultură solidă, nervi 
de oțel și... prea puține scrupule. Corso e solicitat de 
expertul în demonologie Boris Balkan (Frank Langella) 
pentru o misiune nu tocmai ușoară: el trebuie să 
găsească cele două copii ale unui manuscris legendar.
Balkan tocmai intrase în posesia celei de a treia copii 
a manuscrisului, al cărui fost proprietar se sinucisese 
și-și dorea cu ardoare să intre în posesia celorlalte 
două pentru a le compara. De ce era atât de fascinant 
acel manuscris? Interpretate corect, invocațiile 
conținute ar fi  dus la deschiderea porților lumii 
întunericului. Iar Balkan simțea că e ceva în neregulă 
cu varianta achiziționată. Bănuia că doar una din cele 
trei copii conținea textul auten  c...

KANAL D
12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, divertisment) (re-
luare)
14:45 Suleyman Magnificul: Sub domnia 
iubirii (tur., 2011, s. avent.)
17:00 Ușă-n ușă (2008, s. com.)
17:30 D-Paparazzi (2010, divertisment) 
(reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.) (relua-
re)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Noră pentru Leana
22:30 Psihopatul (sua, 2011, thrill.)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) (reluare)

LOOK TV
10:00 Liga 1 (emis. sport) (reluare)
11:00 Viessman World Cup 5 (Bobsleigh) 
- St. Moritz, Elveția (live)
16:30 Poveștile României
17:30 Celebrity (2012) (reluare)
18:30 Liga 1 (emis. sport)
19:30 Știri Look TV (2013, emis. info.) (li-
ve)
20:00 Minunile Lui Tămaș (divertisment)
22:00 Liga 1 (emis. sport) (reluare)
23:00 Planeta verde (sua, 2010, s. doc., 
episodul 10)
23:30 Ocolul Pământului în bikini (sua, 
2003, s. reality show, episodul 51)
0:00 Știri Look TV (2013, emis. info.)

duminică, 25 ianuarie

TVR 1
11:50 Minutul de agricultură
12:00 Viața satului (program cult.) (live) - 
Partea a doua
13:00 Foc încrucișat (talk show) (live) - Re-
trospectiva săptămânii
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Memoria fără de sfârșit a români-
lor (s. doc., episodul 3)
15:00 Familia Kennedy din Massachusetts 
(sua, 1990, mini-s., episodul 2)
16:00 Tezaur folcloric (progr.muz.)
17:00 Gala umorului (2014, mag. de div.)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) (live)
18:30 Starea nației (reality show)
18:45 Exodul - O tragedie siriană (2014, 
doc.) (reluare)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Domnișoara Pettigrew (engl.-sua, 
2008, com. rom.)
22:50 Starea nației (reality show) - Best Of
23:50 Garantat 100% (talk show) (relu-
are)
0:50 Greenberg (sua, 2010, f. dr.)

PRIMA TV
12:00 Levintza prezintă (mag. life-style)
12:30 Amintiri din viitor (reality show, epi-
sodul 8)
13:30 Mondenii (2006, divertisment, se-
zonul 15, episodul 1)
14:00 Playtech (emis. info., episodul 3)
14:30 Imagini incredibile din lume (sua, 
1999, s. reality show, episodul 3)
15:30 Cronica netului (2014, mag. de div., 
sezonul 2, episodul 3) (reluare)
16:00 Grăbește-te încet! (rom., 1981)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câștigi (2014, mag. de div.)
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality)
20:30 Schimb de mame (reality show, se-
zonul 20, episodul 5)
22:30 Iubiri secrete (f. tv artă, sezonul 7, 
episodul 5-6)
0:30 Grăbește-te încet! (rom., 1981) (re-
luare)

PRO TV
11:00 Robin Hood (can.-ger.-engl., 1991, 
avent. f) (reluare)

13:00 Știrile Pro TV
13:30 Un alt Karate Kid (sua, 1994, avent. 
f) (reluare)
15:30 Formidabilul (sua, 1991, acț. com.) 
(reluare)
17:15 Dansul străzii 2 (engl.-ger., 2012, dr. 
romantic.)
19:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
20:30 Faster: Iute ca glonțul (sua, 2010, 
acțiune)
22:15 Ultraviolet (sua, 2006, acțiune)
0:00 Faster: Iute ca glonțul (sua, 2010, ac-
țiune) (reluare)
1:45 Ultraviolet (sua, 2006, acțiune) (re-
luare)

ANTENA 1
11:00 Karate Kid II (sua, 1986, f. de fam.)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Eu cu cine mă mărit? (sua-ger., 2001, 
com. rom.)
16:00 SuperBingo Metropolis (2013, emis. 
con.) 
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Calul de luptă (sua-ind., 2011, dr. 
răzb.)

Filmul are la bază romanul lui Michael Morpurgo, 
apărut în 1982. În 2007, povestea calului care 
supraviețuiește miraculous unui război cumplit care 
a însângerat Europa, este adaptată pe scenele teatrelor 
londoneze iar succesul extrordinar o duce până pe 
Broadway. Adaptarea pentru marele ecran regizată 
de Spielberg i-a convins pe cri  ci. Daily Mail i-a dat 
5 stele din 5 și a scris că este o nouă capodoperă 
emoționantă marca Steven Spielberg.

23:30 Eu cu cine mă mărit? (sua-ger., 2001, 
com. rom.) (reluare)
1:30 Ben Hur (engl.-can.-spa., 2010, s. tv)

KANAL D
12:00 Ușă-n ușă (2008, s. com.)
12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, divertisment) (re-
luare)
14:45 Suleyman Magnificul: Sub domnia 
iubirii (tur., 2011, s. avent.)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.) 
(reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality show)
21:30 Noră pentru Leana
22:30 Activitate paranormală (sua, 2007, 
horror)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) (reluare)

LOOK TV
10:00 Liga 1 (emis. sport) (reluare)
11:00 Viessman World Cup 5 (Bobsleigh) 
- St. Moritz, Elveția (live)
16:30 Poveștile României
17:30 Celebrity (2012) (reluare)
18:30 Liga 1 (emis. sport)
19:30 Știri Look TV (2013, emis. info.) (li-
ve)
20:00 Minunile Lui Tămaș (divertisment)
22:00 Liga 1 (emis. sport) (reluare)
23:00 Planeta verde (sua, 2010, s. doc., 
episodul 10)
23:30 Ocolul Pământului în bikini (sua, 
2003, s. reality show, episodul 51)
0:00 Știri Look TV (2013, emis. info.)

Documentarul "Chuck 

Norris vs Communism", de 

Ilinca Călugăreanu, se 

numără printre cele 25 de 

fi lme care trebuie vizionate 

la cea de-a 31-a ediţie a 

Festivalului Sundance.

Festivalul Sundance, dedi-

cat cinematografi ei indepen-

dente, se deschide joi, în Utah 

(SUA), şi va prezenta anul 

acesta o selecţie de fi lme pro-

vocatoare, printre care se nu-

mără noul lungmetraj al lui 

Robert Redford, fondatorul 

manifestării, dar şi documen-

tarul românesc "Chuck Nor-

ris vs Communism".

Peste 100 de fi lme vor fi  

prezentate în perioada 22 ia-

nuarie – 1 februarie în staţi-

unea de schi Park City, care 

devine anual o capitală a ci-

nematografi ei independente.

Documentarul "Chuck Nor-

ris vs Communism", de Ilin-

ca Călugăreanu, a fost selec-

tat în secţiunea competiţiona-

lă World Cinema Documen-

tary. Filmul, o coproducţie Ro-

mânia/ Germania/ Marea Bri-

tanie, va fi  proiectat în premi-

eră mondială.

În România anilor 1980, 

o serie de fi lme occidentale 

au "distrus" Cortina de Fier 

şi au deschis celor care în-

drăzneau să privească o fe-

reastră către o nouă lume. O 

piaţă de casete VHS la ne-

gru şi o curajoasă traducă-

toare, Irina Margareta Nis-

tor, au adus magia fi lmului 

populaţiei şi au semănat se-

minţele unei revoluţii, se ara-

tă în prezentarea peliculei 

de pe site-ul festivalului.

În 1985, Irina Margareta 

Nistor, o tânără traducătoa-

re de la postul naţional de 

televiziune, a cunoscut un 

antreprenor misterior. Aces-

ta introducea ilegal în Ro-

mânia casete video, pe ca-

re le copia şi le distribuia în 

ţară. Acela a fost începutul 

unei relaţii profesionale ca-

re a durat mai bine de un 

deceniu. Irina Margareta Nis-

tor spune că a dublat în to-

tal peste 3.000 de filme. Da-

torită ei, Chuck Norris, 

Jean-Claude Van Damme şi 

Bruce Lee au devenit eroi 

extrem de populari în Ro-

mânia. Lungmetrajul inclu-

de şi câteva declaraţii ale 

unor persoane din mass-me-

dia şi industria de divertis-

ment, precum Vlad Craio-

veanu, Mihai Dobrovolschi, 

Ioan Gyuri Pascu şi Adrian 

Sitaru, dar şi celebrul por-

tar Helmuth Duckadam.

"Am crescut în România în 

anii 1980, în timpul unui re-

gim comunist care, printre al-

te forme de represiune, a re-

dus programul postului naţi-

onal de televiziune la două 

ore pe zi de propagandă plic-

tisitoare, muzică populară, po-

ezie patriotică şi fi lme cenzu-

rate. Într-o zi, pe când aveam 

şase ani, părinţii meu au re-

uşit să împrumute un aparat 

video. Şi-au invitat prietenii 

la noi acasă şi toată noaptea 

s-au uitat la casete video cu 

fi lme de categorie B făcute la 

Hollywood. Ţin minte acele 

fi lme, dar îmi amintesc mai 

bine felul în care m-am sim-

ţit atunci când am păşit în su-

fragerie – ca şi cum aş fi  in-

trat într-o lume secretă, ma-

gică şi liberă", a declarat re-

gizoarea Ilinca Călugăreanu, 

într-un articol publicat în The 

New York Times, în luna fe-

bruarie 2014.

Ilinca Călugăreanu este o 

regizoare de fi lme documen-

tare care locuieşte la Londra. 

A studiat producţia de fi lm do-

cumentar la Granada Center 

for Visual Anthropology din 

oraşul britanic Manchester.

Producţia românească „Chuck Norris vs Communism“, la Sundance 2015
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Au pierdut la patru
Formaţia masculină de hand-
bal a CS „U” a susţinut un 
meci de verifi care la Turda, în 
compania formaţiei de primă 
ligă din Ungaria, 
Balmazujvaros KK. 
Handbaliștii pregătiţi de cu-
plul de antrenori Radu Marc- 
Liviu Jurcă au pierdut la 4 go-
luri, scor 30-26, după ce la 
pauză au intrat la egalitate 
(17-17).Următorul meci de 
verifi care pentru handbaliști 
este programat vineri, 29 ia-
nuarie, când vor primi vizita 
celor de la CSM Oradea.

Fotbalul la TV 
aduce amenzi
Consiliul Concurenţei (CC) a 
amendat fi rmele Avenir 
Telecom și Euronet Services și 
Liga Profesionistă de Fotbal 
(LPF) pentru nerespectarea 
angajamentelor referitoare la 
drepturile de difuzare a me-
ciurilor de fotbal. Cele trei 
părţi contractuale au primit 
amenzi în valoare totală de 
705.079 lei (circa 156.340 
euro) pentru nerespectarea 
angajamentelor pe care și 
le-au asumat în cadrul inves-
tigaţiilor în care au fost impli-
cate. Companiile au imple-
mentat angajamentele pe ca-
re și le-au asumat, iar studiile 
realizate în cadrul procesului 
de monitorizare au arătat că, 
faţă de 2012, în 2014, utiliza-
torii erau foarte multumiţi de 
produsele prepay, inclusiv de 
preţul acestora. LPF a fost 
sancţionată cu 185.664 lei 
pentru că nu a respectat an-
gajamentele pe care și le-a a-
sumat, referitoare la drepturi-
le de difuzare a meciurilor de 
fotbal în sezoanele competiţi-
onale 2011-2012, 
2012-2013, 2013-2014.

Pe scurt

Evenimentul denumit 

„Solidaritate prin sport” 

va avea loc vineri, 23 

ianuarie, de la ora 17:00, 

la Sala Polivalentă. La 

eveniment vor participa, o 

echipă de „Old Boys” şi o 

echipă a Centrului de 

Copii şi Juniori, alături de 

echipe ale suporterilor.

Unul dintre suporterii ca-

re s-a ocupat de organizarea 

acestui eveniment a declarat 

că a dorit să implementeze 

prin aceste eveniment solida-

ritatea în fotbal.

„„Solidaritate prin sport” 

este un gest în favoarea spri-

jinirii a ceea ce se numește 

solidaritatea ca fenomen so-

cial în România și am încer-

cat să o implementăm și în 

fenomenul social numit fot-

bal.”, a declarat Lucian Bla-

ga, suporter Universitatea Cluj.

Mădălina Ciupe, reprezen-

tantul fundației „Primăvara 

clujeană”, a declarat că eve-

nimentul are ca scop oferirea 

unei ocazii ca toți clujenii să 

fi e alături de copii militarilor 

decedați în accidentul aviatic 

de la Sibiu dar și alături de 

familiile acestor.

„Scopul este ajutarea celor 

trei copii care au fost uniți de 

un tragic accident, accidentul 

din 21 noiembrie unde mai 

mulți militari și-au pierdut 

viața. Scopul acestui eveni-

ment este cel de a oferi un 

sprijin nu doar copiilor cât și 

familiilor lor dar și de a tri-

mite un mesaj că noi suntem 

alături de ei și de a oferi plat-

forma necesară ca și ceilalți 

clujeni să fi e alături de ei”, a 

spus Mădălina Ciupe.

Șapte echipe ale suporterilor 

și o echipă a rugbyștilor „uni-

versitari” vor juca câte un meci 

de fotbal care va ține câte 15 

minute repriza, meciurile fi ind 

eliminatorii, doar cu semifi na-

lă și fi nală, iar pe lângă aceste 

meciuri va avea loc un meci în-

tre echipa „Old Boys” și junio-

rii, echipă în care vor participa 

și cei trei copii jucători ai echi-

pei Universitatea Cluj.

Prezenți la eveniment vor 

fi  familiile militarilor decedați 

dar și colegii militarilor 

decedați.

Printre foștii jucători de fot-

bal care vor fi  prezenți la eve-

nimentul caritabil se numără: 

Horațiu Cioloboc, Adrian Fa-

lub, Cristi Pojar, Andi Man-

ceu, Stelică Gherman, Gică 

Barbu, Călin Ciucur.

Pe pagina de facebook se 

poate licita pentru tricourile 

lui Valentin Lemnaru şi Oc-

tavian Abrudan, din sezonul 

trecut, iar banii adunaţi vor 

fi  folosiţi tot pentru sprijini-

rea celor două familii. La eve-

niment, cei care vor face do-

naţii pentru familiile milita-

rilor vor primi şi DVD-uri cu 

primele două volume ale „In-

terviurilor în alb-negru”, cu 

regretatul istoric Gheorghe 

Bodea, în limita stocului dis-

ponibil.

Evenimentul va avea loc 

vineri, începând cu orele 

17:00, accesul se face înce-

pând cu orele 14:00. Biletele 

se găsesc, începând de joi, a-

tât la standul Universității din 

Iulius Mall cât și la Sala Poli-

valentă. Biletul de acces cos-

tă 5 lei și nu este restricționat 

numărul de bilete ce pot fi  

achiziționate. Tot în cadrul a-

cestui eveniment va avea loc 

o licitație, pe lângă meciurile 

organizate în cadrul eveni-

mentului.

Suporterii şi gloriile „U” Cluj 
joacă fotbal în Sala Polivalentă
Suporterii Universităţii Cluj, şi foştii jucători ei echipei de fotbal clujene,
vor juca fotbal, într-un eveniment caritabil, pentru a sprijini familiile militarilor decedaţi 
în accidentul aviatic din noiembrie lângă Sibiu.
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