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Oamenii care ajung la Spitalul Judeţean Cluj trebuie să îndure umilinţa 
de aştepta luni întregi pentru o examinare RMN. Aflaţi din pagina 3 care este 
motivul acestui haos de la cea mai mare unitate sanitară din judeţ. 

ACTUALITATE

Cod galben de vreme rea în Cluj
Administraţia Naţională de Me-

teorologie (ANM) a emis, ieri, o 
atenţionare Cod Galben de vreme 
instabilă şi ploi însemnate cantita-
tiv, valabilă începând de astăzi du-
pă-amiază, în 35 de judeţe, dar şi 
în zone din Muntenia, inclusiv în 
Bucureşti. 

Printre cele 35 de judeţe se afl ă 
şi Clujul. Nu sunt sub incidenţa 
avertizării ANM cinci judeţe din 
vest şi nord şi parţial sau total 10 
judeţe din sud. Potrivit meteorolo-
gilor, în intervalul 24 mai, ora 15,00 
— 25 mai, ora 21,00, vor fi  perioa-
de în care instabilitatea atmosferi-
că va fi  accentuată în cea mai ma-
re parte a ţării. 

Astfel, se vor înregistra aver-
se, descărcări electrice, intensifi-

cări ale vântului ce vor lua as-
pect de vijelie şi pe arii restrân-
se va fi grindină. În Moldova, Do-
brogea, Transilvania, Maramureş, 
nordul şi estul Munteniei, pre-
cum şi în zona de munte, canti-
tăţile de apă vor depăşi local 20 
— 25 l/mp şi izolat, cu precăde-
re în Carpaţii Orientali, cantită-
ţile de apă vor fi cuprinse între 
50 — 70 l/mp. 

Totodată, în a doua parte a zi-
lei de marţi, 24 mai, şi la începu-
tul nopţii de marţi spre miercuri 
(24/25 mai), manifestări specifi -
ce instabilităţii atmosferice se vor 
semnala cu o intensitate mai ma-
re şi în centrul şi sudul Munteni-
ei, inclusiv în zona municipiului 
Bucureşti.
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Rateurile din Lomb, 
criticate de PSD
PSD Cluj a invitat presa pe Dealul Lomb 

pentru a vedea efectele întârzierii celor 

trei mari proiecte din zonă.  Pagina 5

SĂNĂTATE

Înţepaţi de căpuşe
200 de clujeni au fost înţepaţi de căpuşe. 

Cum să vă feriţi de acestea.  Pagina 2
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Mai multe zboruri 
Cluj-München
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” 

Cluj a anunţat suplimentarea cu încă o 

frecvenţă pentru zborul Cluj-Napo-

ca-München-Cluj-Napoca, faţă de cele do-

uă existente în prezent.  Pagina 4
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Conţine suplimentul

PUBLICITATE ELECTORALĂ

Diversitatea face diferenţa
Noua campanie de comunicare lansată ieri de Asociația 
„Cluj-Napoca 2021 – Capitală Culturală Europeană” este 
axată pe diversitatea caracteristică acestui oraș, ilustrată 
perfect prin trei elemente vizuale inedite. Pagina 7

În secolul XXI,

Un RMN „la stat” e
misiune imposibilăimposibilă

Examinările RMN sunt un lux la Spitalul Județean Cluj



Fo
to

: 
a

d
e

va
ru

l.
ro

PUBLICITATE

2 actualitate.monitorulcj.ro marți, 24 mai 2016

ISSN 2065 – 6408

Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Editor coordonator: Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Apex SRL

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

Gabriela Dragotă – social / administraţie
Anca M. Colibășanu – politică
Mihai Cistelican – online
Saul Pop – foto

Daciana Derda –  corespondent Turda, 
Câmpia Turzii

Flavia Țăran, Cosmina Macicășan, 
Ionuţ Hușanu – dtp

Director Marketing – Mihaela Fleșariu
Mica publicitate – Iuliana Nagy
Consilier Marketing –  Călin Laurențiu 

Tanțău

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
IT – Radu Moraru

Redactor responsabil de număr: Gabriela Dragotă
administratia@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul ediție de Florești și Ziarul Popular ediție de Huedin

PUBLICITATE

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

12
0
/20

0
C

Variabil

12°/19° Variabil

12°/23° Variabil

13°/18° Variabil

13°/21° Variabil

11°/16° Variabil

11°/16° Variabil

11°/16° Variabil

12°/20° Variabil

Partenerea de viaţă a 

patronului Hexi Pharma, 

Uliana Ochinciuc, a fost 

ieri, la sediul Serviciului 

de Medicină Legală Ilfov 

pentru procedurile privind 

identifi carea cadavrului, 

autopsia fi ind fi nalizată. 

Parchetul General a dispus 

efectuarea unei expertize 

tehnice auto.

„În cauză s-a dispus efec-

tuarea necropsiei, urmând a 

se dispune efectuarea unei ex-

pertize tehnice auto pentru 

stabilirea dinamicii şi a îm-

prejurărilor producerii acci-

dentului, autoturismul fi ind 

ridicat şi transportat la sediul 

organelor de poliţie în vede-

rea efectuării de cercetări”, a 

anunţat Biroul de Presă al Par-

chetului General.

Procurorii au făcut bilanţul 

investigaţiilor făcute până în 

prezent în dosar, precizând că 

duminică seara a fost făcută 

cercetarea la faţa locului, pro-

cedură care a fost reluată luni 

dimineaţa. De asemenea, an-

chetatorii menţionează că au 

fost audiaţi doi martori ocu-

lari şi că, din primele verifi -

cări rezultă că „la data de 22 

mai 2016, ora 18:30, în timp 

ce conducea un autoturism din 

direcţia Buftea către Corbean-

ca, conducătorul auto a ieşit 

în afara carosabilului, izbin-

du-se violent de copacii de pe 

marginea drumului”.

Partenera de viaţă a patro-

nului Hexi Pharma, Uliana 

Ochinciuc a ajuns, ieri, la se-

diul Serviciului de Medicină 

Legală Ilfov pentru procedu-

rile privind identifi carea ca-

davrului, însoţită de alţi doi 

apropiaţi.

Femeia a stat aproximativ 

o oră şi jumătate împreună cu 

poliţişti şi cei de la medicina 

legală. Surse din cadrul Ser-

viciului Medical Ilfov au de-

clarat pentru Mediafax că fe-

meia a recunoscut cadavrul 

ca fi ind al lui Dan Condrea. 

Potrivit sursei citate, au fost 

aduse la serviciul de medici-

nă legală şi probe din locuin-

ţa lui Dan Condrea pentru a 

fi  făcute testele ADN.

Procurorul General al Ro-

mâniei, Augustin Lazăr, a de-

clarat, ieri, că patronul Hexi 

Pharma, Dan Condrea, ar fi  

urmat să fi e audiat ieri în do-

sarul privind dezinfectanţii di-

luaţi şi că „s-ar fi  întâmplat 

mai multe lucruri”, informaţii 

pe care Dan Condrea le-ar fi  

ştiut.

Parchetul a dispus efectuarea unei expertize 
auto în cazul morţii lui Dan Condrea

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Odată cu venirea căldurii 

sute de clujeni au ajuns 

la spital înţepaţi de căpu-

şe. Numai la Spitalul de 

Boli Infecţioase s-au pre-

zentat aproximativ 200 de 

pacienţi înţepaţi, iar la 5 

dintre ei a fost găsită 

boala Lyme.

Căldura din ultimele săptă-

mâni a scos oamenii la pădu-

re şi în parcuri. Voia bună şi 

distracţia le-a fost stricată zil-

nic la cel puţin patru clujeni 

de căpuşele care i-au înţepat.

Numai la Spitalul de Boli In-

fecţioase din Cluj au fost 200 de 

cazuri de la începutul anului.

„În acest an am avut până 

acum în jur de 200 de cazuri 

de înţepături de căpuşă, iar 

în 5 cazuri a fost găsită boa-

la Lyme (n.red.: boală infec-

ţioasă cu afectare sistemică 

produsă de bacteria Borrelia 

burgdorferi, transmisă omu-

lui prin înţepătura unor căpu-

şe)”, a declarat medicul pri-

mar de la Spitalul de Boli In-

fecţioase, Violeta Briciu, pen-

tru Monitorul de Cluj.

4 pacienţi pe zi vin cu 
înţepături de căpuşă

Situaţia este asemănătoa-

re şi la Spitalul Clinic Jude-

ţean Cluj sau la Spitalul Cli-

nic de Urgenţă pentru Copii 

Cluj, unde în medie ajung pa-

tru persoane înţepate zi de zi.

„Pe săptămână avem o me-

die de 20 de pacienţi, deci 

aproximativ 4 pe zi. Părinţii 

să urmărească când îi fac ba-

ie copilului să vadă dacă nu 

are căpuşe pe el. Căpuşele se 

pot ataşa în orice zonă. Înţe-

păturile nu sunt dureroase”, 

a spus directorul Spitalului 

Clinic de Urgenţă pentru Co-

pii Cluj, Călin Lazăr.

„25 de cazuri de înţepături 

de căpuşe au fost înregistra-

te din 16.05.2016 până în 

23.05.2016. Numărul cazuri-

lor este oarecum în concor-

danţă cu cât este de cald şi 

cât este de frumos afară. 

Atunci apar şi căpuşele”, a 

menţionat purtătorul de cu-

vânt al Spitalului Clinic Jude-

ţean Cluj, Monica Costin.

Îmbrăcămintea este 
foarte importantă

Medicii recomandă ca pie-

lea să fi e acoperită cu haine 

albe şi subţiri. Se recomandă 

hainele albe astfel încât căpu-

şele să fi e observate mai u-

şor. De asemenea, spun me-

dicii, există substanţe care se 

pot aplica pe piele care înde-

părtează căpuşele prin miro-

sul pe care-l emană, iar în 

acest fel nu se mai ataşează 

de om.

Scoateţi căpuşa cât mai 
rapid

Medicul primar de la Spita-

lul de Boli Infecţioase, Violeta 

Briciu, spune că riscul de trans-

mitere al bolii scade foarte mult 

dacă îndepărtăm căpuşa cu o 

pensetă cât mai rapid.

„Nu toate căpuşele sunt in-

fectate, cam 10 la sută din că-

puşele din regiunea noastră 

sunt infectate cu borelia bor-

do care-i agentul etiologic al 

bolii Lyme şi nu orice căpu-

şă infectată transmite boala 

la om. Poate fi  înţepat, dar 

dacă căpuşa se extrage în pri-

mele 24 de ore după ataşare 

riscul de transmitere al bolii 

este considerat zero. Impor-

tant este ca în primele 24 de 

ore să se extragă căpuşa nu 

cu acetonă, nu cu spirt, nu cu 

bandă adezivă. Aceste meto-

de clasice nu sunt recoman-

date. Ele cresc riscul de trans-

mitere a infecţiei pentru că 

nu-i place nici căpuşei, ea re-

gurgitează la momentul re-

spectiv când se aplică aceste 

substanţe pe ea şi creşte ris-

cul de a transmite microbii pe 

care-i are în intestinul ei. Doar 

extragerea cu penseta şi ur-

mărirea, aceasta este foarte 

importantă, urmărirea locală 

şi a altor semne de bolă”, a 

concluzionat medicul Violeta 

Briciu.

Clujul, invadat de căpuşe
Zi de zi la spitalele din Cluj ajung în medie 4 persoane înţepate de căpuşe.

Potrivit medicilor, înţepătura căpuşelor nu este simţită de om, de aceea este foarte important ca la fi nalul 
zilei pielea să fi e verifi cată

Polițiști fac cercetări la locul unui accident foarte grav, petrecut pe 
drumul dinspre Corbeanca spre Buftea, în urma caruia patronul Hexi 
Pharma, Dan Condrea, a decedat. Autor: RADU TUTA / AGERPRES FOTO

SPITAL

200
de oameni au ajuns 
înţepaţi de căpuşe la 
Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase din Cluj de 
la începutul anului
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ARS OPINIÆ

Mai tare ca moartea

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Întrebarea apăsătoare care plu-
tea în aer după dezvăluirile 
senzaționale  ale Gazetei 
Sporturilor despre sistemul de 
sănătate (și confi rmarea ofi cia-
lă a informațiilor) era ce-ar pu-
tea urma ca și consecințe. 
E drept, fi rma Hexi Pharma, lo-
cul falsifi cării dezinfectanților, 
fusese închisă, ministrul 
Sănătății își înaintase demisia, 
parchetul începuse o anchetă 
„in rem”, se dispusese retragerea substanțelor din spitale etc., 
dar toată lumea simțea și stia că nu acestea trebuie să fi e 
„adevăratele urmări”. 
Părea, cel puțin, că factorii responsabili (politici, administrativi, 
judiciari etc.) și instituțiile corespunzătoare se pregătesc, se re-
pliază (trag aer în piept) pentru ceva grav, important, nemai-
văzut, fundamental.  Pe de altă parte, devenise la fel de clar că 
nu un om sau un grup oarecare de indivizi „veroși” trăgeau 
sforile pentru „marea înșelătorie” din sănătate, ci că era vorba 
despre o defecțiune majoră (uriașă) de sistem, cuprinzând oa-
meni, instituții, interese, complicități, protecție, ignoranță, 
iresponsabilitate, boală și moarte. 
„Norii” erau prea negri, prea grei și prea jos pentru a putea fi  
evitată „o furtună” în societatea românească și aceasta era în-
trebarea: ceva fi , cum va fi , cum se va termina. Și iată că în loc 
de răspunsuri, primim întrebări și mai grele, iar în loc de 
vinovați și vinovății, avem parte de „mistere”. Moartea lui Dan 
Condrea, patronul Hexi Pharma pare a pica „la țanc”.
În teoria comunicării funcționează un principiu, după care un 
fapt negativ de imagine poate fi  eliminate sau ameliorat prin-
tr-un alt fapt de (cel puțin) aceeași intensitate sau una mai ma-
re, prin distragerea atenției. Scriu aceste lucruri la mai puțin de 
o zi de la moartea tragică  a lui Dan Condrea, prezumtivul cre-
ier al afacerii dezinfectanților diluați din spitalele românești. E 
și momentul și cazul dezvoltării tuturor scenariilor posibile le-
gate de sfârșitul șocant și surprinzător al „inamicului public nr. 
1” al acestui moment. E și ușor de făcut și de justifi cat. N-am 
nicio îndoială că urmează o anchetă, că vor urma niște conclu-
zii, că presa va informa și va specula (aproape) la infi nit pe 
acest subiect, în folosul publicului sau în cel propriu. Pe mine 
mă interesează (și asta ar trebui să intereseze și publicul) cum 
rămâne cu „sănătatea românească”, ce se va întâmpla în sis-
tem, cum vor fi  tratați/vindecați oamenii de acum înainte și 
cum se vor cheltui banii. Iar pentru asta, în opinia mea, siste-
mul, descoperit și „vulnerabilizat” în urma dezvăluirilor din 
presă, trebuie curățat și „eliberat” de microbul corupției, se pa-
re, unicul și adevăratul stăpân, dincolo de oameni și instituții. 
În cele ce urmează, nu voi încerca să îmbogățesc „scenarita”, 
alimentată la greu prin informații reale sau date „pe surse” ori 
prin imaginație bogată. Am senzația clară însă că niciun scena-
riu, nicio anchetă (ofi cială sau jurnalistică), nicio expertiză 
(tehnică, criminalistică, toxicologică, medico-legală etc.),nicio 
concluzie (a poliției, a parchetului, a justiției etc.) nu vor lămuri 
lucrurile așa cum ar trebui, cum ar fi  fi resc și așa cum așteaptă 
lumea să se întâmple. Aceasta este, în opinia mea, cea mai 
importantă consecință a morții lui Dan Condrea și în fața căre-
ia nu mai are nimeni ce să facă. 
Celelalte decurg în mod fi resc, dar sunt de importanță secun-
dară și mai ales vor lăsa nedezlegate o serie de „mistere” din 
multele ce macină societatea românească.
În aceste condiții, încerc să anticipez care ar putea fi  lucrurile 
cele mai grele și mai grave ce pot urma acestei dispariții 
neașteptate a unui om, devenit foarte important:
–  Să se transfere atenția publică de la un fapt de interes 

național/strategic (sănătatea publică), la unul de interes per-
sonal, juridic sau chiar monden (din păcate). Vinovați ar pu-
tea fi  instituțiile statului (prin lipsă de transparență sau pro-
fesionalism), persoanele infl uente și interesate (foarte mul-
te), presa prin supramediatizare, „foame de senzațional” și 
lipsă de discernământ;

–  Să se reverse întreaga vinovăție a unui sistem (vast, sofi sti-
cat, multi-ramifi cat) asupra unui singur om (mortul). 
Vinovați ar putea fi  oamenii din justiție și cei infl uenți și 
interesați care gravitează în jurul problemei, la cele mai înal-
te niveluri;

–  Să se mușamalizeze cazul prin invocarea dispariției martoru-
lui și inculpatului principal. Asta va depinde de independența 
procurorilor, de interesul și motivația justiției de a ajunge la 
„un capăt”, de sprijinul „politic tacit” de care va benefi cia, de 
presiunea care va veni din partea societății civile. Vinovați ar 
putea fi  „milioane de români” indiferenți, „sute de mii de 
bolnavi” resemnați, „zeci de mii de asistente, surori etc.” 
complici, „mii de medici” iresponsabili sau corupți, „sute de 
politicieni” la curent cu dezastrul, „zeci de miniștri ai 
Sănătății” de mucava, „toți premierii și președinții” României 
din ultimii 15-20 de ani.

–  Să continue, sub alte forme, cu alte interfețe și cu alți 
protagoniști, „drenarea” pe canale obcure a banilor din să-
nătate. Acesta este pericolul cel mai mare și iminent, căci nu 
doar că vor fi  făcuți scăpați vinovații pentru afacerea 
dezinfectanților (nu singura și, probabil, nu cea mai mare și 
mai gravă), dar aceștia se vor replia, se vor consolida și vor 
continua să domine situația.

Să fi e „sănătatea românească” chiar fără de leac?!

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Sorin Paveliu, expert al 

Societăţii Academice din 

România în politici de 

sănătate a declarat că 

ascunderea infecţiilor 

nosocomiale produce 

80.000 de morţi evitabili 

în fi ecare anual.

„Ascunderea infecţiilor 

nosocomiale produce după 

estimarea mea în jur de 

80.000 de morţi evitabili în 

fi ecare an”, a declarat Pave-

liu, la un post de televiziu-

ne.

Potrivit romaniacurata.ro, 

afi rmaţiile lui Sorin Paveliu 

contrazic statisticile ofi ciale 

ale Ministerului Sănătăţii, 

care prezintă cifre cu mult 

mai mici: 57.000 de infecţii 

nosocomiale în spitalele din 

România între 2010 şi 2015. 

Potrivit acestor statistici ofi -

ciale, cele mai multe infec-

ţii au fost înregistrate în Ca-

pitală (peste 12.000) şi în ju-

deţele Iaşi (9.000) şi Cluj 

(7.000). Secţiile cu cele mai 

mari probleme sunt Terapie 

intensivă, Chirugie şi Pedia-

trie.

Sorin Paveliu a explicat 

cum a ajuns la numărul de 

80.000. “Pentru că m-a în-

trebat cineva cum am ajuns 

la această cifră, iată estima-

rea: 3,8 milioane externări 

pe an x 10% (infecţii noso-

comiale – şi nu 5% ca în UE 

sau 7,1 estimarea OMS) â 

380.000 infectaţi. Dintre aceş-

tia, conform statisticilor in-

ternaţionale, 40% fac pneu-

monii, septicemii (152.000). 

Estimarea mea este că jumă-

tate dintre aceştia mor, adi-

că 76.000! Majoritatea mor 

la domiciliu pentru că fami-

lia este convinsă că nu mai 

există şanse! Nu cred că es-

timarea mea este exagerată, 

însă ştiu că este o ocazie ra-

risimă să extirpăm această 

atitudine abominabilă, as-

cunderea adevarului. Nu poţi 

trata ceea ce nu există (sau 

ne facem că nu există)”, a 

scris acesta pe pagina sa de 

Facebook.

Preşedintele Alianţei Me-

dicilor, Bogdan Tănase, a ară-

tat, la rândul lui, că nu doar 

dezinfectanţii diluaţi duc la 

infecţii. “Nu sunt mănuşi su-

fi ciente ca să se schimbe du-

pă fi ecare manevră aşa cum 

ar fi  normal. Atunci se fac 

mai multe manevre cu ace-

eaşi pereche de manusi. As-

ta va răspândi infecţia”, a 

explicat Tănase.

Spitalele ascund infecţiile nosocomiale?
Expert în politici de sănătate: 80.000 de morţi pot fi evitate anual
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În spitalele din Cluj au fost înregistrate anul trecut peste 7000 de 
infecții nosocomiale

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

De aproape o jumătate de 

an, pacienţii prind cu greu 

rând la o examinare RMN 

la Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj. O pacientă 

a încercat timp de cinci 

luni să se programeze, dar 

nu a reuşit. Care sunt moti-

vele acestui haos?

Unul dintre RMN-uri este 

atât de vechi încât este mai 

mult defect, decât funcţional, 

iar celălalt este nou, dar nu a 

fost funcţional câteva luni pen-

tru că a fost în teste. Când în 

sfârşit s-a putut lucra pe apa-

ratul nou, la scurt timp s-a de-

fectat, astfel că în perioada 

7-10 mai nu s-au putut face 

examinări pe RMN-ul nou. 

Conducerea spitalului spune 

că acum ambele RMN-uri sunt 

operabile.

Din cauza defecţiunilor ca-

re apar la cele două RMN-uri, 

pacienţii trebuie să aştepte luni 

la rând ca să prindă o exami-

nare. „De la începutul anului 

încerc să o programez pe ma-

ma mea la un RMN. În februa-

rie, ni s-a spus că cel vechi es-

te stricat, iar cel nou este în 

teste. Am revenit acum în mai 

şi mi s-a spus că în continua-

re nu se fac programări pen-

tru că... ŞOC ... ambele RMN-uri 

sunt defecte.

Adică şi RMN-ul care în fe-

bruarie, care a costat câteva 

milioane de euro, era abia 

scos din cutie şi pus în testa-

re”, declara Larisa, pentru un 

ziar local, în urmă cu aproxi-

mativ două săptămâni.

Unul dintre RMN-uri e 
vechi de 16 ani

Conducerea spitalului recu-

noaşte că RMN-urile funcţio-

nează cu mari sincope şi că se 

fac foarte greu examinări de 

acest gen în Spitalul Judeţean. 

„Spitalul are două aparate de 

RMN, din care unul cu vechi-

me de 16 ani şi un aparat pe 

care l-am achiziţionat şi care 

este instalat acum. În februa-

rie, aparatul vechi a fost de-

fect, iar cel nou era în teste de 

funcţionare, fi ind incomplet 

instalat pentru uz clinic. În lu-

na martie, a existat o perioa-

dă în care RMN-ul vechi era 

în reparaţii, iar celălalt nu era 

dat încă în funcţiune”, a ex-

plicat Monica Costin, purtăto-

rul de cuvânt al Spitalului Cli-

nic Judeţean de Urgenţă Cluj.

Când merg RMN-urile nu 
sunt bani

Deşi în aprilie aparatele 

funcţionau amândouă, pa-

cienţii tot nu au putut să îşi 

facă examinări RMN din ca-

uză că nu mai erau fonduri 

de la Casa de Asigurări de 

Sănătate. „În aprilie, la fel 

ca în fiecare lună se epui-

zează fondurile pentru con-

tractul cu ambulatorul şi în 

condiţiile acestea se sistea-

ză programările pentru pa-

cienţii cu bilet de trimitere 

din ambulatorul integrat. În 

luna mai, cel de-al doilea a-

parat, adică cel vechi s-a 

stricat din nou, iar aparatul 

nou a fost defect între 7 şi 

10 mai. Am chemat în per-

manenţă service-ul. Cu toa-

te că aceasta a fost situaţia 

am asigurat pentru pacien-

ţii internaţi 333 de exami-

nări RMN şi 56 pentru pa-

cienţii cu bilet de trimitere 

în ambulator. Acum, RMN-ul 

nou funcţionează şi cel vechi 

atunci când ţi-e lumea mai 

dragă pică”, a mai precizat 

Monica Costin.

La privat preţurile sunt 
piperate

Reprezentanţii CAS Cluj nu 

au putut fi  contactaţi pentru 

a explica de ce se epuizează 

fondurile atât de repede şi pe 

ce perioadă se întind listele 

de aşteptare. Pacienţii spun 

că în general durează 4-6 luni 

o programare prin CAS. Cei 

care vor să se descurce pe 

cont propriu trebuie să plă-

tească aproximativ 500-800 

lei pentru o examinare RMN, 

în funcţie de clinica la care 

apelează.

În Cluj-Napoca, sunt opt 

centre private de radiologie şi 

imagistică medicală. La spi-

talele de stat, se pot face exa-

minări RMN la Institutul Ini-

mii, Spitalul Judeţean, Spita-

lul de Boli Infecţioase, Spita-

lul de Copii, Institutul Onco-

logic, Spitalul Municipal, In-

stitutul Regional de Gastroen-

terologie şi Spitalul de Pneu-

moftiziologie.

La Spitalul Judeţean Cluj, 
examinarea RMN este un lux
Cel mai mare spital public din Cluj are două aparate RMN, dar ambele 
sunt cu probleme.

Spitalul județean are un RMN vechi de 16 ani și unul nou abia pus în funcțiune
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Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj anun-

ţă suplimentarea cu încă 

o frecvenţă pentru zborul 

Cluj-Napoca – Munchen – 

Cluj-Napoca, faţă de cele 

două existente în prezent.

Astfel începând de ieri, 23 

mai, compania Lufthansa ope-

rează pe ruta Cluj-Napo-

ca-Munchen şi în intervalul 

17.55-18.40, după următorul 

program: în perioada 

23.05.2016-02.06.2016, se va 

opera zborul LH 1671, în zi-

lele de luni, marţi, miercuri 

şi joi; în perioada 

03.06.2016-16.09.2016, se va 

opera zborul LH 1671, în zi-

lele de luni, marţi, miercuri, 

joi şi vineri; în perioada 

17.09.2016-29.10.2016, se va 

opera zborul LH 1671, în zi-

lele de luni, marţi, miercuri, 

joi, vineri şi sâmbătă.

Frecvenţă suplimentară a companiei 
Lufthansa pe ruta Cluj – München

-  oră de plecare 06:30 – oră de sosire desti-
naţie 07:15. Zile: Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du. 
Număr zbor: LH 1673. Din 28.03.2016 pâ-
nă în 29.10.2016.

-  oră de plecare 14:05. Oră de sosire destina-
ţie 14:50. Zile: Lu Ma Mi Jo Vi Sâ Du, 
Număr zbor: LH 1669. Din 27.03.2016 pâ-
nă în 29.10.2016.

-  oră de plecare 17:55. Oră de sosire destina-
ţie 18:40. Zile: Lu Ma Mi Jo. Număr zbor: 
LH 1671. Din 23.05.2016 până în 
02.06.2016.

-  oră de plecare 17:55. Oră de sosire destina-

ţie 18:40. Zile: Lu Ma Mi Jo Vi. Număr 
zbor: LH 1671. Din 03.06.2016 până în 
16.09.2016.

-  oră de plecare 17:55. Oră de sosire destina-
ţie: 18:40. Zile: Lu Ma Mi Jo Vi Sâ. Număr 
zbor: LH 1671. Din 17.09.2016 până în 
29.10.2016.

Biletele pot fi  achiziţionate de pe site-urile 
companiei aeriene și de la agenţii. Mai multe 
informaţii privind modifi cările zborurilor 
companiei Lufthansa, de pe și înspre 
Aeroportul Cluj, puteţi afl a accesând websi-
te-ul companiei Lufthansa

Programul zborurilor Lufthansa de pe Aeroportul Cluj

Asociaţia Cluj-Napoca 

2021 Capitală Europeană 

a Culturii a organizat o 

sesiune de lucru 

„European Capitals of 

Culture 2019-2023. 

Frameworks for 

Cooperation between 

ECoC cities” cu invitaţi 

din oraşele candidate 

Kaunas 2022 (Lituania) – 

Vaida Vanckute, Kalamata 

2021 (Grecia) – Ektor 

Tsatsoulis şi Polydoros 

Karyoffylis, Herceg Novi 

2021 (Muntenegru) – 

Natasa Martic şi Matera 

2019 Capitală Europeană 

a Culturii (Italia) – Rita 

Orlando.

Aceştia, împreună cu echi-

pa Cluj-Napoca 2021 şi Car-

los Martins, fostul director 

executiv al Guimarães 2012, 

în cadrul unor sesiuni de lu-

cru comune, au stabilit teme 

şi proiecte în jurul cărora ora-

şele urmează să coopereze. 

Proiecte care adresează nevo-

ia de dezvoltare profesională 

a sectorului cultural, utiliza-

rea creativă a noilor tehnolo-

gii, comunicarea prin poveşti 

şi legende urbane sunt doar 

o parte dintre iniţiativele ca-

re au rezultat din discuţiile 

acestor zile.

Reţele ale oraşelor 
candidate

În cadrul întâlnirii, echipa 

Cluj-Napoca 2021 a propus 

iniţierea unei reţele europene 

a oraşelor candidate la titlul 

Capitală Europeană a Cultu-

rii, care să capitalizeze şi să 

încurajeze continuarea efor-

turilor pe care oraşele le fac 

în perioada de candidatură.

Indiferent dacă au trecut 

printr-un proces de pregătire 

de unul sau cinci ani, fi ecare 

oraş candidat a dezvoltat po-

litici culturale, proiecte stra-

tegice, s-a conectat a reţele 

internaţionale, acumulând o 

experienţă valoroasă pentru 

oraş şi sectorul cultural, ex-

perienţe şi resurse care meri-

tă continuate şi materializa-

te. “Această întâlnire a demon-

strat că procesul de candida-

tură al oraşul Cluj-Napoca es-

te unul extraordinar care in-

spiră alte oraşe culturale din 

Europa. Nivelul de maturita-

te şi calitatea proiectului 

Cluj-Napoca 2021 confi rmă 

faptul că este deja o Capitală 

Europeană a Culturii”, a pre-

cizat Carlos Martins, fostul di-

rector executiv al Guimarães 

2012.

Surprinşi de Cluj

“Această întâlnire a fost o 

şansă foarte bună pentru 

schimbul de idei, viziuni şi 

experienţe. Apreciez felul în 

care Cluj-Napoca şi-a constru-

it procesul candidaturii. Sunt 

plăcut surprinsă să văd că un 

oraş din România pune atât 

de mult accent pe dezvolta-

rea sa culturală şi reuşeşte să 

facă progrese consistente 

într-un timp atât de scurt. Nu 

în ultimul rând apreciez pro-

punerea de a crea o reţea a 

experienţelor privind candi-

datura la titlul de Capitală Eu-

ropeană a Culturii”, a decla-

rat Rita Orlando, responsabil 

de networking, management 

şi follow-up Matera 2019.

“Mă bucur să mă întorc în 

Cluj pentru a doua oară. Es-

te o coincidenţă frumoasă fap-

tul că Grecia şi România sunt 

oraşe candidate în acelaşi an. 

Colaborarea cu echipa din Cluj 

este excelentă şi abia aştept 

să realizăm împreună proiec-

tele propuse. Kalamata vă aş-

teaptă în vizită”, a declarat la 

rândul său Ektor Tsatsoulis, 

director executiv Kalamata 

2021.

CLUJ – CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Întâlnire la Cluj-Napoca
a candidatelor la titlu
„Clujul este deja o Capitală Europeană a Culturii”, 
spune Carlos Martins, fostul director executiv al Guimarães 2012.

Conferința a avut loc la Centrul Cultural German

Normele de aplicare pri-

vind modifi carea Legii 

indemnizaţiei pentru 

mame au fost puse, ieri, 

în dezbatere publică. 

Eliminarea opţiunilor de 

concediu şi a nivelurilor ma-

xime ale indemnizaţiei, mo-

dul de stabilire a celor 12 luni 

de eligibilitate din ultimii 2 

ani înainte de naşterea copi-

lului, dar şi modalitatea de 

stabilire a veniturilor care se 

iau în calcul în raport cu pe-

rioada de eligibilitate sunt doar 

câteva dintre măsurile propu-

se prin noul proiect normativ. 

De asemenea, se prevede 

prelungirea, din ofi ciu, a pe-

rioadei de acordare a stimu-

lentului de inserţie pentru per-

soanele care, la data intrării 

în vigoare a Legii nr. 66/2016, 

se afl au în plată, prelungirea 

sau reluarea concediului pen-

tru creşterea copilului şi a in-

demnizaţiei în cazul celor ca-

re au optat, în baza reglemen-

tărilor anterioare, pentru con-

cediul de până la 1 an, dar şi 

reluarea, tot din ofi ciu, a plă-

ţii drepturilor în cazul în ca-

re au fost suspendate ca ur-

mare a neachitării impozite-

lor şi taxelor locale, inclusiv 

pe perioada de suspendare.

Proiectul mai stabileşte că 

persoanele care au născut an-

terior intrării în vigoare a Le-

gii nr. 66/2016 şi care nu au 

îndeplinit condiţiile de eligi-

bilitate prevăzute de OUG nr. 

111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor, dar îndepli-

nesc condiţiile mai favorabi-

le referitoare la cele 12 luni 

de eligibilitate din ultimii doi 

ani înainte de naşterea copi-

lului, pot benefi cia de drep-

turile conferite de lege, de la 

data depunerii cererii.

Legea indemnizaţiei 
pentru mame, modificată

La Senat a fost depusă ieri 

o iniţiativă cetăţenească de 

schimbare a Constituţiei, 

în sensul defi nirii căsători-

ei ca uniune între o femeie 

şi un bărbat, iniţiatorii 

susţinând însă că nu sunt 

intoleranţi şi că respectă 

comportamentul sexual al 

oricărui om. 

Iniţiativa a fost însoţită de o 

scrisoare de 300 de metri, sem-

nată pe treptele Senatului de 

mai mulţi voluntari ai Coaliţiei 

pentru familie. De asemenea, 

iniţiatorii au ataşat proiectului 

de revizuire a Constituţiei un 

camion de documente, printre 

care şi trei milioane de semnă-

turi şi au subliniat că sunt sus-

ţinuţi de toate cultele religioase 

şi de toate etniile din România.

Potrivit Mediafax, Viorel 

Pătrana, reprezentant al Fe-

deraţiei Asociaţiilor de români 

din Europa, a spus că s-a ală-

turat iniţiativei pentru că sus-

ţine "normalitatea" şi că abor-

darea "fi e din perspectiva pa-

radigmei religioase, fi e a pa-

radigmei sociologice" arată că 

"normalitatea" poate fi  doar 

o familie heterosexuală, având 

în vedere că "specia umană 

nu poate supravieţui altfel". 

"Nu suntem intoleranţi, res-

pectăm comportamentul se-

xual al oricărui om. În acelaşi 

timp însă nu putem să sub-

stituim ideea de normalitate 

prin acte individuale pe care 

le respectăm, dar cred că în 

spaţiul privat, acolo le este lo-

cul", a susţinut Pătrana.

3 mil. de semnături pentru 
familia „tradițională”

Aproape 600.000 de elevi 

de clasele a II-a, a IV-a şi 

a VI-a au început, de ieri, 

Evaluările Naţionale. 

Examenele se vor încheia 

în 10 iunie. Aproape 188.000 

de elevi de clasa a VI-a au 

susţinut, ieri, proba de Lim-

bă şi comunicare la Evalua-

rea Naţională. Astăzi, elevii 

vor susţine proba la Matema-

tică şi ştiinţe.

Pe 30 mai, aproximativ 

200.000 de elevi de clasa a 

IV-a vor susţine testarea la 

Limba română, iar pe 31 mai 

proba la Matematică. Proba 

de evaluare a cunoştinţelor în 

limba maternă va avea loc pe 

2 iunie.

În ceea ce priveşte Evalu-

area Naţională la clasa a II-a, 

aceasta va fi  susţinută de apro-

ximativ 198.000.

Subiectele sunt elaborate de 

Centrul Naţional de Evaluare şi 

Examinare. Rezultatele obţinu-

te nu se înregistrează în catalo-

gul clasei, fi ind valorifi cate la 

nivelul unităţii de învăţământ 

prin elaborarea planurilor indi-

vidualizate de învăţare şi prin 

informarea părinţilor/reprezen-

tanţilor legali ai elevului asupra 

stadiului formării şi dezvoltării 

competenţelor evaluate.

Elevii au intrat 
în febra examenelor

INIȚIATIVĂ

300m
măsoară scrisoarea 
care a fost semnată 
de voluntari pe 
treptele Senatului
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EDUCATIFF 2016

7.000
de copii au participat 
în 2015 la EducaTIFF, 
în toată țara

9
fi lme în ediția 2016

15
invitați speciali din 
lumea fi lmului

Educaţia nu mai în-
seamnă o tablă neagră 
şi praf de cretă. Azi, ti-
nerii trăiesc într-o lume 
în care calculatoarele au 
existat dintotdeauna, fi l-
mele sunt mereu la în-
demână şi informaţia e 
întotdeauna la un click 
distanţă. Din tot acest pe-
isaj, cum alegem însă op-
ţiunile care să îi ajute pe 
copiii şi nepoţii noştri să 
crească cu adevărat, nu 
doar în vârstă, ci şi în 
inteligenţă, deschidere 
spre nou şi capacitate de 
gândire critică?

„Puterea de analiză, 
deschiderea unor noi per-
spective asupra vieţii, 
cunoaşterea unor culturi 
diferite şi capacitatea de 
a recepţiona în mod co-
rect un mesaj sunt abi-
lităţi tot mai importate 
în secolul informaţiei, în 
orice domeniu de activi-
tate şi, bineînţeles, în 
viaţa personală. Credem 
că fi lmele, un mediu de 
comunicare cu care tine-
rii sunt foarte obişnuiţi, 
pot fi  şi un excelent in-
strument prin care aces-
te abilităţi se pot dezvol-
ta natural, într-un mod 
plăcut”, spune Ramona 

Şărbu. Ea conduce Edu-
caTIFF, programul de e-
ducaţie cinematografi că 
iniţiat de echipa Festiva-
lului Internaţional de 
Film Transilvania (TIFF) 
special pentru cei mai ti-
neri dintre spectatori.

EducaTIFF înseamnă o 
selecţie de fi lme cu tâlc, 
în care copiii sunt eroii 
principali sau cu poveşti 
care le vor stârni cu sigu-
ranţă interesul. În acest 
fel, fi lmul depăşeşte sta-

tutul de produs comerci-
al sau simplu divertisment 
şi devine un instrument 
de dezvoltare personală 
foarte util pentru copiii 
„epocii multimedia”.

De altfel, proiecţiile de 
fi lme sunt doar baza Edu-
caTIFF: la fi nal, tinerii 
spectatori sunt invitaţi 
să rămână în săli pentru 
a discuta şi a pune în 
context cele văzute pe 
marele ecran. Ei deprind 
astfel instrumentele ne-

cesare pentru a înţelege 
mesajul unui fi lm şi, fi -
reşte, devin mai pregă-
tiţi pentru o lume în ca-
re sunt bombardaţi de 
informaţie, învăţând să 
o „decodeze” şi asimile-
ze corect, cu referinţă la 
propriile valori.

EducaTIFF e şi un pri-
lej excelent de a face un 
pas dincolo de camerele 
de fi lmat, oferindu-le ce-
lor deja pasionaţi de cine-
ma şansa întâlnirii cu ac-

tori, regizori şi alţi profe-
sionişti din lumea fi lmu-
lui. Invitaţii programului 
se vor întâlni cu tinerii 
clujeni pentru a explica 
modul în care povestea 
unui fi lm prinde viaţă, 
cum se ajunge de la un 
scenariu scris la imagini-
le captivante de pe pânza 
cinematografelor şi ce în-
seamnă munca în aceas-
tă industrie tânără la sca-
ra istoriei, dar care a reu-
şit să devină una fără de 

care nu ne-am putea ima-
gina lumea de azi.

La fel ca tinerii săi 
spectatori, EducaTIFF a 
crescut tot mai mare de 
la an la an: ediţia cu nu-
mărul 8, din 2016, adu-
ce între 27 mai şi 5 iu-
nie mai multe fi lme, din-
tre care unul în premie-
ră mondială, mai mulţi 
invitaţi speciali şi eveni-
mente speciale dedicate 
celor ce vor să descope-
re lumea cinema-ului.

Chiar de ziua copii-
lor, miercuri, 1 iunie, 
de la ora 11, Charlie 
Chaplin, Stan şi Bran şi 
Buster Keaton vor prin-
de viaţă la cinematogra-
ful „Florin Piersic”, 
într-o nouă experienţă 
oferită de artistul Tony 
Berchmans.

Venit tocmai din Bra-
zilia, compozitorul şi pi-
anistul va recrea la Cluj 
magia vizionărilor de ci-
nema de la începutul se-
colului XX, când imagi-
nile mute de pe ecran 
erau însoţite live de mu-
zică, sunete şi zgomote, 
cântate la pian şi alte in-
strumente. Muzica lui 
Tony Berchmans combi-
nă partituri clasice şi me-
lodii folk cu compoziţii-
le sale proprii, inspirate 
din ragtime şi jazz. Din 

2009, muzicianul acom-
paniază live fi lme mute 
în diverse muzee şi săli 
din lume. Este producă-
tor muzical, autorul u-
nei cărţi despre muzica 
de fi lm şi curatorul pri-
mei ediţii a Internatio-
nal Film Music Conferen-
ce (2007), în Rio de Ja-
neiro.

Programul CinePiano 
a făcut săli pline şi la 
ediţia EducaTIFF din 
2014: nu uitaţi să vă re-
zervaţi din timp un loc 
în sală pentru a trăi ex-
perienţa fi lmului şi a mu-
zicii live, un cadou per-
fect pentru cei mici din 
familie cu prilejul zilei 
lor!

Filme cu care creștem mari
Copiii sunt invitați de onoare la TIFF 2016: programul EducaTIFF le aduce filme special alese pentru ei, 
cu subiecte care deschid apetitul pentru cinema!

CinePiano: film cu muzică live!
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O poveste fi lmată în Ro-
mânia şi o protagonistă 
de 13 ani care porneşte în 
aventura vieţii ei: sunt co-
ordonatele fi lmului „Aven-
turile lui Nelly”, care va 
avea premiera mondială 
la EducaTIFF 2016 cu pri-
lejul unei proiecţii în ca-
re spectatorii se vor putea 
întâlni şi cu o bună parte 
din echipa fi lmului.

Veţi recunoaşte cu si-
guranţă o mulţime de lo-
curi familiare, fi indcă fi l-
mul s-a turnat în mare 
parte la Sibiu. Premisa 
fi lmului e simplă: tânăra 
Nelly are 13 ani şi vine 
cu familia în vacanţă în 
România. „Ce plictisea-
lă!”, crede Nelly prima 
dată, fără să ştie că ex-
cursia va deveni prilejul 
unor aventuri adevărate. 
Răpită de afacerişti dubi-

oşi care vor să îi şantaje-
ze tatăl, Nelly îşi va face 
noi prieteni români, Tibi 
şi Roxana, care vor încer-
ca să o ajute să scape de 
necazuri şi, bineînţeles, 
îi vor deveni cei mai buni 
prieteni. Personajul Ne-
lly este senzaţional jucat 
de tânăra Flora Li Thie-
mann, care are deja la ac-
tiv opt fi lme!

Atât ea, cât și alți co-
legi din echipa fi lmului, 
vor veni la Cluj pentru a 
răspunde întrebărilor pu-
blicului și a povesti des-
pre realizarea acestui 
fi lm: după proiecția de la 
cinema „Florin Piersic”, 
spectatorii sunt invitați 
la o întâlnire organizată 
la Centrul Cultural Ger-
man.

Premieră mondială la Cluj



„VIAȚA CA UN 
DESEN ANIMAT” 

SUA, 2016, regia: 
Roger Ross Williams 
Durata: 91 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: 
15+ ani

„BLANKA” 

Italia/Japonia/Filipine, 
2016, regia: Kohki Hasei 
Durata: 75 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: 
11+ ani

„COPIII LUI CAIN” 

Ungaria/Franța, 2014, 
regia: Marcell Gero” 
Durata: 104 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: 
15+ ani

„VEZI SĂ NU!” 

Cehia/Slovacia/
Bulgaria, 2014, regia: 
Petr Oukropec Durata: 
79 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: 
15+ ani

„AVENTURILE 
LUI NELLY” 

Germania, 2016, 
regia: Dominik Wessely 
Durata: 90 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: 
11+ ani

„SOCIETATEA 
SECRETĂ 
DIN CARTIERUL-
SUPĂ”

Estonia/Finlanda, 2015, 
regia: Margus Paju 
Durata: 105 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: 
8+ ani
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Remarcabila poveste 
a modului cum Owen a 
descoperit în animaţiile 
Disney o cale spre comu-
nicare şi un ajutor în a 
înţelege lumea. Combi-
nând sugestiv secvenţe 
clasice din animaţii şi 
scene din viaţa lui Owen, 
fi lmul explorează cum 
identifi carea şi empatia 
cu personaje precum 
Simba, Jafar şi Ariel au 
creat un canal prin care 
Owen şi-a înţeles senti-
mentele şi a putut inter-
preta realitatea.

Blanka are 11 ani şi 
trăieşte singură pe stră-
zile din Manila, cerşind 
şi furând banii turişti-
lor. Visează să-şi cum-
pere o mamă, dar e de-
parte de a strânge suma 
necesară. Îl întâlneşte 
pe Peter, un muzicant 
de stradă orb, care o în-
vaţă să cânte. Preocupat 
de viitorul fetiţei, Peter 
hotărăşte să o ducă la 
orfelinat, dar Blanka îşi 
dă seama şi fuge, înfrun-
tând din nou pericolele 
traiului pe străzi.

Trei bărbaţi, după ce 
au comis o crimă în copi-
lărie, și-au petrecut în-
treaga tinereţe în cea mai 
brutală închisoare a Un-
gariei comuniste, unde au 
fost pentru prima oară fi l-
maţi. Imagini de arhivă îi 
arată descriind detaliile 
crimelor şi împărăşindu-
şi planurile de viitor. Trei 
decenii mai târziu, Mar-
cell Gerő îi caută şi des-
coperă secrete nedezvă-
luite; dar, mai ales, des-
coperă o Ungarie de care 
nu avea habar.

Foarte puține fete 
practică parkour, dar as-
ta nu o face pe Laura să 
dea înapoi. În timp ce 
goneşte pe străzile din 
Praga, gândurile ei go-
nesc şi ele. E îndrăgos-
tită de Luky, dar băia-
tul nu pare să fi e inte-
resat de ea. Dar când La-
ura şi prietenii ei ar pu-
tea participa la o com-
petiţie importantă din 
San Francisco, ambiţia 
devine mai importantă!

Vacanţa de vară pe-
trecută în România nu 
este tocmai ceea ce Ne-
lly, o fată de 13 ani, ar 
considera o distracţie pe 
cinste. Ce nu ştie ea es-
te că în România va avea 
parte de aventura vieţii. 
Un fi lm în care răufăcă-
torii sunt nemţi, iar sal-
vatorii români!

Locuitorii unui orăşel 
sunt otrăviţi de o vrajă 
bizară care îi transfor-
mă pe adulţi în copii. Pa-
tru mici vânători de co-
mori, conduşi de Mari, 
în vârstă de zece ani, tre-
buie să găsească antido-
tul folosind o misterioa-
să carte de ghicitori. Au 
doar 48 de ore la dispo-
ziţie pentru a salva ora-
şul!

Filmele de la EducaTIFF 2016
Un program bogat, cu nouă filme special alese pentru cei mai tineri dintre spectatori, îi așteaptă pe copii, adolescenți, părinți 
și bunici: toți cei pentru care sala de cinema poate însemna atât distracție, cât și prilej de descoperire a unor povești cu tâlc!



„BĂIATUL-FANTOMĂ” 

Franța/Belgia, 2015, regia: Alain 
Gagnol, Jean-Loup Felicioli 
Durata: 84 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: 11+ ani

„ÎNTOARCEREA ACASĂ”

Norvegia, 2015, regia: Henrik Martin 
Dahlsbakken Durata: 75 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: 15+ ani

„LA CAPĂTUL LUMII”

Franța, 2015, regia: Rémi Chayé 
Durata: 80 min. Film dublat în limba 
română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: 8+ ani

Afl at în mijlocul unei investigaţii, po-
liţistul Alex este rănit de un personaj 
misterios cu faţa desfi gurată. Imobili-
zat în spital, Alex îl întâlneşte pe Léo, 
un pacient în vârstă de 11 ani cu abili-
tatea de a-şi părăsi corpul. Băiatul poa-
te zbura şi trece prin ziduri ca o fanto-
mă, nevăzut de nimeni. Cum gangste-
rul desfi gurat ameninţă oraşul, Alex ho-
tărăşte să termine investigaţia, cu Léo 
drept ochi şi picioare.

Einar se întoarce la familia din Norve-
gia după ce a luptat în Afganistan timp 
de aproape 12 luni. În timpul absenţei ta-
tălui, fi ul mai mare Oscar a avut grijă de 
fratele mai mic Frederik, dar şi de casă, 
pentru că mama copiilor a zăcut la pat 
mai tot timpul. Întoarcerea acasă nu iese 
cum s-ar fi  aşteptat, pentru că tatăl pare 
distant la revederea cu cei dragi. A doua 
zi pleacă la vânătoare şi seara nu se în-
toarce, aşa cum promisese. După ce îl aş-
teaptă o noapte întreagă, băieţii decid să 
pornească în căutarea lui.

1982, Sankt Petersburg. Saşa, o tână-
ră aristocrată din Rusia, a fost dintot-
deauna fascinată de viaţa bunicului ei. 
Renumit explorator, acesta a construit 
o magnifi că ambarcaţiune pentru navi-
garea oceanelor îngheţate, dar nu s-a 
mai întors din ultima sa expediţie la Po-
lul Nord. Pentru a salva onoarea fami-
liei, Saşa fuge de acasă şi pleacă spre 
Nordul îndepărtat, în căutarea faimoa-
sei nave a bunicului.
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Programul 
proiecțiilor 
EducaTIFF

Programul 
evenimentelor
speciale

Toate filmele din 
program sunt subtitrate 
în limba română, cu 
excepţia „La capătul 
lumii”, film dublat în 
românește.
Biletele EducaTIFF au 
preţul special de 8 lei. 
Se oferă gratuitate 
grupurilor organizate de 
la școlile speciale sau de 
la școli din afara 
municipiului Cluj 
Napoca. Detalii și 
înscrieri la adresa de 
email educatiff@tiff.ro.

Vineri, 27 mai
• 10:00 | Cinema Victoria
BLANKA 
(75 min, vârstă 11+)

• 12:00 | Cinema Victoria
BĂIATUL-FANTOMĂ 
(84 min, vârstă 11+)

Sâmbătă, 28 mai
• 10:00 | Cinema Arta
LA CAPĂTUL LUMII 
(80 min, vârstă 6+)

• 12:30 | Cinema Victoria
ÎNTOARCEREA ACASĂ 
(75 min, vârstă 15+)

Duminică, 29 mai
• 10:00 | Cinema Victoria
VIAŢA CA UN DESEN 
ANIMAT 
(91 min, vârstă 15+)

• 11:00 | Cinema „Florin 
Piersic”
AVENTURILE LUI NELLY 
(90 min, vârstă vârstă 11+) 
– proiecţie în prezenţa 
echipei filmului

Luni, 30 mai
• 10:00 | Cinema Victoria
SOCIETATEA SECRETĂ 
DIN CARTIERUL-SUPĂ 
(105 min, vârstă 8+)

Marţi, 31 mai
• 10:00 | Cinema Victoria
VEZI SĂ NU! 
(79 min, vârstă 15+) – 
proiecţie în prezenţa 
regizorului

Miercuri, 1 iunie
• 11:00 | Cinema „Florin 
Piersic”
CINEPIANO (vârstă 6+)

Joi, 2 iunie
• 10:45 | Cercul Militar
COPIII LUI CAIN 
(104 min, vârstă 15+)

EducaTIFF e un prilej excelent pentru ca 
tinerii să intre în culisele realizării unui 
fi lm: competiții, ateliere de animație și 
lecții de cinema cu invitați speciali din 
lumea fi lmului îi așteaptă. Toate 
evenimentele sunt găzduite de Muzeul de 
Artă, Piața Unirii nr. 30.

COMPETIȚIE „TINERI CRITICI DE FILM”
27 mai – 2 iunie

ATELIERE DE ANIMAȚIE
27 – 29 mai | 10:00 – 14:00

SEMINARII DE CRITICĂ DE FILM
30 mai & 1 iunie | 12:30 – 14:00

LECŢIE DE CINEMA 
31 mai | 12:30 – 14:00 | 
Regizorul Petr Oukropec
2 iunie | 14:00 – 16:00 | 

Directorul de imagine Marius Panduru
3 iunie | 10:00 – 12:00 | 
Regizorul Paul Negoescu
3 iunie | 14:00 – 16:00 | 
Directorul de imagine Tudor Lucaciu
4 iunie | 10:00 – 12:00 | Actorii Dragoș Bucur, 
Alexandru Papadopol, Dorian Boguță

ATELIERE DE DESEN ILUSTRATIV
4 iunie | 14:00 – 16:00
5 iunie| 10:00 – 12:00 | 14:00 – 16:00
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După succesul înregis-
trat de activităţile desfă-
şurate la ediţiIe anterioa-
re, EducaTIFF revine cu o 
nouă serie de ateliere de 
animaţie pentru elevi. Pe 
parcursul fi ecărui atelier, 
participanţii vor primi no-
ţiunile necesare privind 
realizarea unui scurt fi l-
muleţ de animaţie, vor tes-
ta mai multe tehnici de 
animaţie, vor lucra în echi-
pe şi vor construi poveşti 
şi personaje, vor fi lma şi 
vor edita materialul.

Trainerii de la aceas-
tă ediţie sunt clujenii Ce-
cilia Felmeri, lector Uni-
versitar la Universitatea 
Sapienţia – Facultatea de 
Ştiinţe şi Arte, şi Makkai 
Bence, fondator al Aso-
ciaţiei Centrul Regional 
pentru Cultură Audiovi-
zuală, unde coordonea-
ză programe de educaţie 
medie. Înscrierea la ate-
lierele de animaţie este 
gratuită şi se poate face 
prin email, la adresa 
educatiff@tiff.ro.

Continuă şi seria semi-
nariilor de critică de fi lm, 

iniţiativă lansată cu sco-
pul de a stimula percepţia 
critică a elevilor, de a-i aju-
ta să analizeze un produs 
mediatic şi de a-i provoca 
să-şi exprime punctul de 
vedere asupra fi lmelor vi-
zionate. Profesori pentru 
cei mici vor fi  Raluca Bug-
nar, editor al site-ului Ci-
nemaRX.ro şi un jurnalist 
cu mulți mulţi ani de ex-
perienţă în lumea fi lmu-
lui românesc, şi Daniel 

Iftene, tânăr critic de fi lm, 
lector universitar la Facul-
tatea de Teatru şi Televi-
ziune a UBB.

Seminariile le vor fi  
sigur de folos celor ce 
vor să se înscrie în com-
petiţia „EducaTIFF – Ti-
neri Critici de Film”. Con-
cursul îi provoacă pe ti-
neri să îşi exprime punc-
tele de vedere despre fi l-
mele vizionate, prin for-
mula consacrată a cro-

nicii de fi lm, şi sprijină 
cadrele didactice oferind 
o activitate extraşcolară 
competitivă pentru a 
atinge obiectivul cadru 
de dezvoltare a capaci-
tăţii de exprimare scrisă 
a elevilor.

Cum funcţionează con-
cursul? În funcţie de vâr-
stă, tinerii vor viziona 
unul din fi lmele din pro-
gram: „Societatea secre-
tă din cartierul-supă” pen-

tru clasele II-IV, „Blanka” 
pentru elevii de clasele 
V-VIII şi „Vezi să nu!” 
pentru liceeni. Ei vor scrie 
apoi propriile recenzii ale 
acestor fi lme, le vor tri-
mite pe email la adresa 
ramona@tiff.ro până în 2 
iunie şi vor fi  înscrişi în 
concurs! Premiile sunt şi 
anul acesta pe măsură: ce-
le mai bune lucrări vor fi  
publicate pe site-ul pro-
gramului, respectiv tiff.ro/

educatiff, câştigătorii vor 
primi o geantă de festival 
cu amintiri de la TIFF 2016 
şi o diplomă de merit. În 
plus, lucrarea câștigătoare 
a Marelui Premiu va fi  răs-
plătită cu o excursie ofe-
rită de Eximtur: un week-
end la un hotel de 4 stele 
din Băile Felix, cu mic de-
jun inclus și acces gratu-
it la Aqua Park, pentru 
elevul câștigător și părinții-
însoțitori!

Ateliere de animație și concurs 
pentru tinerii critici de film
Copiii pot crea propriul desen animat și pot învăța cum se scrie o cronică de film, într-un concurs 
în care marele premiu e o excursie de 4 stele!

Cinci zile, cinci lecţii 
de cinema de la adevă-
raţi profesionişti într-ale 
fi lmului! EducaTIFF adu-
ce la Cluj invitaţi care 
vor susţine prezentări şi 
vor răspunde curiozită-
ţilor publicului, oferind 
şansa unei priviri în cu-
lise acestei industrii fas-
cinante.

În 31 mai, proiecţia 
fi lmului „Vezi să nu!” 
(în original, „In Your 
Dreams”) va fi  urmată 
de o lecţie de cinema 
susţinută de regizorul 
Petr Oukropec, un om 
care are cu siguranţă 
multe de împărtăşit. Pri-
mul său fi lm, „Indian 
summer”, a fost distri-
buit în cinematografe 
din lumea întreagă, deşi 
era doar fi lmul realizat 
pentru absolvirea facul-
tăţii.

Intuim cu toţii că rolul 
unui director de imagine 
este esenţial într-un fi lm, 
însă doi profesionişti ai 
domeniului, Marius Pan-
duru şi Tudor Lucaciu, 
sunt cei mai potrivit să 
explice importanţa lumi-

nii şi a culorilor, expune-
rea, încadrarea sau ce se 
întâmplă în perioada nu-
mită „post-producţie”: îi 
putem întâlni în 2, respec-
tiv 3 iunie, la Muzeul de 
Artă.

În 3 iunie, mai avem 
o întâlnire în agendă: cea 
cu regizorul Paul Negoes-
cu, membru al Academi-
ei Europene de Film şi 
membru în juriile unor 
festivaluri internaţiona-
le, care va completa ta-
bloul realizării unui fi lm 
din perspectiva omului 
care coordonează tot ce-
ea ce înseamnă, din punct 

de vedere artistic, turna-
rea unui fi lm.

Seria lecţiilor de cine-
ma se încheie în 4 iunie 
cu o întâlnire triplă: ac-
torii Dragoş Bucur, Ale-
xandru Papadopol şi Do-
rian Boguţă le vor vorbi 
tinerilor despre intrarea 
în pielea personajelor şi 
transformarea prin care 
un actor trece odată ce 
ajunge în faţa camerelor 
de fi lmat.

Intrarea la toate întâl-
nirile este liberă, însă re-
comandăm rezervarea în 
prealabil a locurilor, spa-
ţiul fi ind limitat.

„Vezi să nu” ratezi lecțiile de cinema

Familiile cu copii sunt 
invitate la Versailles! E 
vorba de „Versailles-ul 
Transilvaniei”, cum i se 
spune castelului Banffy 
din Bonţida, unde copi-
ii vor fi  la putere în 28 
şi 29 mai, între orele 12 
şi 17.

„Weekend la castel” e 
evenimentul prin care co-
piii din mediul urban au 
şansa să descopere lumea 
satului, meşteşuguri tra-
diţionale, şi, în acelaşi 
timp, cei din mediul ru-
ral pot practica activităţi 
inedite – astfel, este posi-
bilă co-existenţa atelieru-
lui de împletit coşuri din 
nuiele cu cel de realizat 
efecte speciale în fi lme.

La intrare, fi ecare co-
pil primeşte cupoane şi 
o hartă unde sunt locali-
zate atelierele la care poa-
te participa. Pentru une-
le ateliere, ei vor trebui 
să dea cupoane, iar la al-
tele vor primi cupoane, 
dacă lucrează. Copiii vor 
descoperi astfel că, pen-

tru a se distra, trebuie să 
plătească şi, dacă mun-
cesc, vor câştiga, pentru 
că cupoanele primite la 
intrare nu sunt sufi cien-
te pentru o întreagă zi de 
joacă, aşadar vor merge 
la Punctul de informare, 
de unde vor fi  direcţio-
naţi către atelierele care 
caută personal.

În 2016, tematica ate-
lierelor este „Jocurile ui-
tate ale copilăriei”, ast-
fel încât copiii vor avea 
ocazia să experimenteze 
jocurile pe care le jucau 
părinţii lor pe vremea 
când erau ei înşişi copii.

Tinerii pot învăţa să 
îşi creeze singuri jucării, 
prin origami, traforaj sau 
alte tehnici simple. Ate-
liere meşteşugăreşti le 
vor propune împletirea 
de brăţări sau modelare 
în luat, iar atelierele de 
artă vor fi  dintre cele mai 
diverse: actorie, teatru 
de păpuşi, dans, muzică, 
desen sau tehnici de fi lm.

Vor exista şi cursuri 
la care tinerii pot învăţa 
reguli de prim ajutor sau 
de stingere a incendiilor 
şi, bineînţeles, o zonă de-
dicată sportivilor plini de 
energie!

Copiii, regii castelului Banffy
Jocurile uitate ale copilăriei prind din nou viață, alături de ateliere de dans, 
muzică, desen sau tehnici de film
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PUBLICITATE

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Social democraţii clujeni 

atrag atenţia că nu s-au 

respectat termenele în ce 

priveşte implementarea 

unor proiecte, iar 

Cluj-Napoca pierde apro-

ximativ 20 de milioane de 

euro. Lombul este groapa 

proiectelor administraţiei 

Boc, spun aceştia. 

Reprezentanţii Primăriei 

precizează însă că aceste 

proiecte sunt în fază de 

implementare.

Dintre rateurile lui Boc, 

PSD a amintit proiectele din 

zona Dealul Lomb, drumul de 

acces cu opt benzi sau spaţi-

ile locative.

„Avem nişte exemple des-

pre cum nu trebuie să aloci fon-

duri europene. La Cluj-Napo-

ca, fi ind pol de dezvoltare, au 

fost acordate 80 de milioane de 

euro sume destinate promovă-

rii proiectelor pentru munici-

piul Cluj-Napoca. Din aceste 

sume, s-a ajuns să se absoar-

bă aproximativ 50%, ceea ce 

este o catastrofă, din punctul 

nostru de vedere. Aici lucruri-

le sunt simple, 20 de milioane 

s-au pierdut pentru că nu s-au 

făcut proiecte sau nu s-au pus 

în execuţie, şi 70 de milioane 

lei se cheltuie din bani publici 

pentru a fi naliza aceste proiec-

te care ar fi  trebui să fi e fi nali-

zate până în 31 decembrie 2015.

Îi cerem domnului Boc să 

ne răspundă şi să ne explice, 

cum domnia sa este un un 

manager şi administrator să 

atragă 50% fonduri europe-

ne, iar aici în zona Lomb, aveţi 

dovada. Trebuia să fi e un drum 

cu opt benzi şi toate aceste 

investiţii fi nalizate”, a decla-

rat preşedintele PSD Cluj Re-

mus Lăpuşan.

Reprezentanţii Primăriei 

spun că aceste proiecte sunt 

în derulare, în fază de imple-

mentare. Primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca Emil Boc nu 

a putut fi  contactat pentru a 

exprima un punct de vedere.

În 2014, primarul Emil Boc 

a anunţat că va fi  realizat un 

drum de 1,6 kilometri, cu pa-

tru benzi, care să asigure ac-

cesul spre cele trei mari pro-

iecte din Dealul Lomb: Cen-

trul de Dezvoltare a Afaceri-

lor TEAM, Centrul Regional 

pentru Industrii Creative cu-

noscut şi sub numele de Buf-

tea de Cluj şi orăşelul infor-

maticienilor Cluj Innovation 

City. În Dealul Lomb ar fi  ur-

mat să fi e o populaţie de 

100.000 de locuitori şi 20.000 

de locuri de muncă. “Drumul 

de acces spre Lomb este un 

drum pe patru benzi care în-

că nu este contractat, dar din 

economiile pe care le-am fă-

cut la celelalte proiecte avem 

toate şansele să obţinem fi -

nanţarea lui, chiar dacă nu în 

integralitate, dar măcar o par-

te din banii europeni să îi pri-

mim pe acest proiect. El nu a 

fost prins în schema iniţială 

pentru că noi deja avem o su-

pracontractare de 117% pe 

toate proiectele cu fonduri eu-

ropene. Deja am făcut econo-

mii care să ne permită ca no-

ul proiect să poată fi  realizat 

din acest exerciţiu fi nanciar”, 

a declarat atunci Boc.

PSD Cluj: Dealul Lomb, 
groapa proiectelor administraţiei Boc

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Senatorul PNL de Cluj 

Alin Tişe, candidat la 

funcţia de preşedinte al 

Consiliului Judeţean din 

partea PNL acuză PSD că 

face o campanie electorală 

murdară, prin publicarea 

unui ziar în care liberalii 

sunt “arătaţi cu degetul”.

În ziarul care se distribuie 

în municipiul Cluj-Napoca şi 

în judeţ, social democraţii 

amintesc proiectele guvernă-

rii locale de-a lungul timpului 

pe care le consideră ratate.

„Cred că şi dumneavoas-

tră aţi văzut acest ziar deni-

grator la adresa PNL şi a can-

didaţilor şi mă refer şi la per-

soana mea aici pentru că şi 

eu sunt vizat de articolele lor 

şi fotografi i. Mă deranjează 

că domnul Buzoianu (n.red- 

candidatul susţinut de PSD la 

Primărie- Octavian Buzoianu) 

se asociază cu acest ziar, dar 

am văzut că el e deranjat că 

un alt contracandidat îl atacă 

pe el şi pe familia lui. În mod 

justifi cat este deranjat, dar şi 

noi suntem deranjaţi de acest 

atac al PSD. Trebuie să ne spu-

nă public dacă este parte a a-

cestui atac sau se dezice. Nu 

poţi să spui că eşti indepen-

dent susţinut de PSD şi că vrei 

o campanie pozitivă. Să ne 

spună domnul Buzoianu da-

că se dezice de aceste atacuri 

sau este parte a acestora. S-au 

făcut plângeri deja, este un 

ziar asumat de PSD. Din punc-

tul de vedere al legii, noi am 

făcut toate demersurile”, a de-

clarat Alin Tişe.

Ce a ratat PSD

Alin Tişe a mai acuzat fap-

tul că PSD nu a realizat ni-

ciun kilometru de autostradă 

şi a ratat şi proiectul Spitalu-

lui Regional de Urgenţă Cluj. 

El a mai criticat PSD pentru 

că nu a dat bani pentru pro-

iectul Cluj-Capitală Culturală 

Europeană a Tineretului şi n-a 

susţinut proiectul Cluj-Capi-

tală Culturală Europeană 2021.

„În cazul Spitalului Regio-

nal de Urgenţă, Clujul era cel 

mai avansat, având terenul 

alocat. Nu au putut actualiza 

studiul de fezabilitate pentru 

a fi  fi nanţat.

Guvernul Ponta nu a alo-

cat niciun ban pentru eveni-

mentul Cluj- Capitală Euro-

peană a Tineretului. Nu au 

făcut reforma administrativă 

a României, dar au dat o le-

ge a descentralizării, care a 

fost desfi inţată de Curtea Con-

stituţională.

În ceea ce priveşte pro-

blemele judeţului, ar fi ul-

timii care ar trebui să vor-

bească”, a mai declarat Alin 

Tişe.

Lăpuşan: 
„Ce-ar fi  vrut? 
Să îi lăudăm ?”

În replică, preşedintele PSD 

Cluj Remus Lăpuşan recunoaş-

te că este ziarul PSD, un ziar 

de campanie, însă nu consi-

deră ca PSD face o campanie 

murdară.

“Este un ziar de campa-

nie, nu considerăm că este 

o campanie murdară. Ce să 

facem, ar trebui să îi lăudăm 

pentru toate proiectele rata-

te ale Clujului, pentru blo-

cul lui Tişe? Cei trei liberali 

–Buda, Tişe şi Nicoară au 

fost la conferinţa de presă 

de azi pe post de bau-bau 

cu trei gheare, dar PSD-ului 

nu îi este frică de bau-bau”, 

a spus Lăpușan.

Alin Tişe acuză PSD Cluj că face 
o campanie murdară
Liberalii clujeni spun că social democraţii sunt ultimii care ar trebui să facă reproşuri când vine vorba de proiectele ratate.

Senatorul liberal Alin Tișe acuză PSD de o campanie denigratoare prin publicarea unui ziar de partid
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 
8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cată și completată 
de H.G. nr. 1027/2014 organizează concurs pentru ocuparea 
postului de conducere vacant de DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRATIV, GRAD II, studii superioare, pe perioadă 
nedeterminată.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii, str. Victor 
Babeș, nr. 8, etaj VI, Camera nr. 600- Sala Senatului, 
Cluj-Napoca și va consta în 2 probe:

- Probă scrisă: 17.06.2016, ora 10;
- Probă de interviu: 22.06.2016, ora 10

Cerinţe de participare pentru ocuparea postului:
-  studii superioare – profi l tehnic și economic, cu diplomă 

de licenţă/master emisă de o universitate acreditată
- proiect managerial
- vechime în funcţii de conducere – minim 12 ani
- competenţe lingvistice în limba engleză sau franceză
-  experienţă privitoare la coordonarea de activităţi în domeniul 

universitar și în activităţi studenţești de minim 5 ani
Dosarele de concurs se vor depune până la data de 

08.06.2016, în intervalul orar 9-15, la sediul Universităţii, 
str.Victor Babeș, nr.8, etaj 2, camera 209.

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. cumpăr ap. cu 1 cam. în 
cart. Grigorescu/Plopilor exclus 
demisol/mansardă. Ofer plata 
pe loc. Fără agenţii. Tel. 
0770-388671. (3.7)

CASE/CABANE

¤ Vând casă în comuna Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0788-343631 sau 
0264-593488. (2.7)

¤ P.F. vând casă cu grădină de 
2200 mp, aproape de băi, în lo-
calitatea Cojocna. preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0752-768446. (4.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în Bor-
hanci, str. Remenyik Sandor, teren 
livadă, utilităţi, apă, curent, front 
30 m. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-485224. 
(1.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne, în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa. 
Aștept telefoane la 0740-876853. 
(4.7)

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. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

¤ 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.

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 intravilanul Cluju-
lui, 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 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ Dau în chirie casa în zona 7 
străzi, cartier Gruia. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-487179 sau 0723-435446. 
(6.7)

TERENURI

¤ Caut pentru închiriere teren, 
curte, grădină, livadă, cu supr. 
minimă de 300 mp, pentru a 
adăposti temporar niște câini. 
Ofer 300 RON negociabili/lună, 
oriunde în jud. Cluj, în apropiere 
de mijloacele de transport. Tel. 
0741-455348. (4.7)

APARTAMENTE

¤ Familie responsabilă, cu copil, 
căutăm chirie decentă în Cluj-Na-
poca, ne oferim ajutorul în între-
ţinere, îngrijim imobilul unor per-
soane plecate în străinatate, sau 
alte variante. Tel. 0753-226079. 
(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. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în birotică 
ca secretară sau inspector ssm. 
Aștept răspuns la tel. 
0748-945449. (4.7)

¤ Angajez vânzătoare legume în 
Complex Leul Cluj-Napoca.
Contact: 0744-672520. (9.10)

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

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

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-

rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

SERVICII

¤ Maistru electrician autorizat, 
repar, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 
prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz cas-
nic. Sunaţi la tel. 0742-803536. 
(2.7)

¤ Bărbat serios, nefumător, anti-
alcoolic, cu experienţă îndelunga-
tă în alimentaţia publică, îmi ofer 
serviciile în activitatea desfășură-
rii de evnimente. Ofer și cer serio-
zitate. Aștept telefoane la 
0747-259838. (6.7)

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

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

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

mpăr obiecte promoţionale Marl-
boro, scrumiere, reclame, briche-
te, insigne, afi șe, genţi, etc., orice 
obiect pe care scrie Malboro. Cer 
și ofer seriozitate. Tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plas-
tic, indiferent de calitate. Ofer 
preţ bun. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele 
vechi. Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, me-
dalii, decoraţii, fotografi i, cer și 
ofer seriozitate. Aștept oferte se-
rioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (2.7)

DONAŢII

¤ Donez spătar din fi er forjat. 
Inf. la tel. 0745-569336. (2.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc perechea 
mea: zodia berbec, taur, capri-
corn, din anii 1964-1965-1967-
1972-1973-1974-1975, cu loc 
de întâlnire. Eu, născută în anul 
1971, blondă. Aștept răspuns 
la tel. 0748-945449. (4.7)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Cluj, cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, vinde la li-
citaţie publică în data de 
08.06.2016, ora 10.00, bunuri-
le mobile constând din Autotu-
rism Mercedes Benz, an fabrica-

ţie 2000; Autoturism VW, an fa-
bricaţie 2007; Autoutilitară N 1 
Hyundai, an fabricaţie 2006; 
Motociclu Peugeot, an fabricaţie 
2008; Instalaţie de încălzire, bu-
nuri proprietate a debitorului SC 
Energo Line Construct SRL, CUI 
6110550. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul 
AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, 
nr. 19, camera 11B, telefon 
0264.591670, interior 305 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
– vânzarea prin licitaţie a bunu-
rilor sechestrate. (1.1)

PLAN URBANISTIC

¤ Subsemnaţii Hassoun Sofyan 
Yosif şi asociaţii, anunţă publi-
cul interesat de intenţia realizării 
Planului Urbanistic Zonal: „Ela-
borare PUZ – strada Frunzişului 
Est – parcelare şi construire an-
samblu mixt, centru medical de 
diagnostic, tratament şi mică 
chirurgie, operaţiuni notariale – 
comasare şi dezmembrare teren 
pentru drum, extindere reţele 
edilitare“, racordat la străzile 
Frunzișului, Sergiu Celibidache, 
Teo Peter, loc. Cluj-Napoca, jud. 
Cluj. Planul Urbanistic Zonal 
poate fi  consultat la sediul Pri-
măriei Cluj-Napoca, strada Moţi-
lor nr. 1-3, la Compartimentul 
Strategii Urbane, cam. 62. (1.1)

PIERDERI

¤ Sadina Comert SRL, identifi ca-
tă prin CUI 5646380 și 
J12/1308/1994, declar pierdut 
și nul Certifi cat de Agreare pen-
tru autovehicule care efectuează 
transport în regim taxi, emis de 
Registrul Auto Român, pentru 
autoturismul Dacia Logan, nr. 
de identifi care UU1LS-
DAEH38148260, nr. înmatricu-
lare CJ-10-LXW. (1.1)
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Asociaţia „Cluj-Napoca 

2021 – Capitală Culturală 

Europeană” a prezentat, 

ieri, noua campanie de 

comunicare şi vizualurile 

acesteia. 

În noua campanie de 

comunicare din finala pentru 

câştigarea titlului de Capitală 

Europeană a Culturii, Clujul 

merge pe elementul de dife-

renţă, diversitate culturală şi 

deschidere. „Esenţa campa-

niei noastre încearcă să 

povestească conceptul can-

didaturii, care este acel East 

of West. Acesta este felul în 

care noi, vizual, am conside-

rat cel mai potrivit să îl expri-

măm. Ca şi oraş în aplicaţie, 

noi ne-am asumat că provo-

carea noastră este să încer-

căm să colaborăm mai bine 

unii cu alţii. Unii cu alţii 

înseamnă comunităţile 

Clujului: tineri şi mai puţin 

tineri, catolici şi ortodocşi, 

români şi maghiari, studenţi 

veniţi din alte părţi şi locui-

tori ai Clujului, lumea IT-ului 

cu lumea artistică. 

Considerăm că prin proiectul 

nostru de candidatură le 

putem aduce împreună mult 

mai mult decât sunt ele acum. 

Campania încearcă să afişe-

ze nişte imagini care suge-

rează tocmai această diversi-

tate, iar mesajul principal este 

că în Cluj aceste culturi se 

întâlnesc şi să încercăm şi 

noi indivizii să ne întâlnim”, 

a declarat Florin Moroşanu, 

directorul executiv al 

Asociaţiei „Cluj–Napoca 2021 

– Capitală Culturală 

Europeană”.

Oraşul „joacă această fina-

lă cu titlul pe masă”, cum 

s-ar spune. De aici apare ori-

entarea spre public, spre 

suporteri. Din acest punct de 

vedere, comunicarea se doreş-

te a fi un prilej pentru trăi-

rea comună (şi comunitară) 

a unei stări privilegiate, 

aşa-numita „stare de deschi-

dere”.

Este, practic, atuul Clujului 

ca oraş dinaintea juriului, 

valoare exprimată şi prin con-

ceptul aplicaţiei din concurs, 

respectiv „East of West”. 

Campania îşi propune să 

scoată în evidenţă ceea ce, 

paradoxal, în loc să dezbine, 

leagă acest oraş: diferenţele. 

Din acest punct de vedere, 

Clujul joacă acest avantaj 

mergând pe mâna întâlnirii 

şi dialogului între culturi. De 

aici, şi sloganul proiectului: 

„Servus!”.  (G.D.)

Campanie vizuală inedită 
pentru Capitala 
Europeană a Culturii
Clujul joacă finala pentru Capitală Europeană a Culturii cu titlul pe masă. 
Marele avantaj al oraşului este diversitatea.

Diversitatea este elementul cheie al campaniei vizuale 
lansată de Asociaţia „Cluj-Napoca 2021 – Capitală 
Culturală Europeană”

FLORIN MOROȘANU 
| director executiv 
al Asociației 
„Cluj-Napoca 2021 – 
Capitală Culturală 
Europeană”

 „Ca şi oraş, noi ne-am 
asumat că provocarea 
noastră este să 
încercăm să 
colaborăm mai bine 
unii cu alţii. Unii cu 
alţii înseamnă 
comunităţile Clujului: 
tineri şi mai puţin 
tineri, catolici şi 
ortodocşi, români şi 
maghiari, studenţi 
veniţi din alte părţi şi 
locuitori ai Clujului, 
lumea IT-ului cu 
lumea artistică“

„Câini/ Dogs”, primul lun-

gmetraj al regizorului 

Bogdan Mirică, a obţinut 

Premiul criticii pentru sec-

ţiunea Un Certain Regard, 

la cea de-a 69-a ediţie a 

Festivalului de la Cannes. 

Filmul va rula, în premie-

ră naţională, la TIFF.

După Cannes, thriller-ul 

românesc va avea premiera 

naţională la Cluj-Napoca, în 

prezenţa echipei, la Festiva-

lul Internaţional de Film Tran-

silvania, unde concurează la 

Trofeul Transilvania. Roluri 

principale au Dragoş Bucur, 

Vlad Ivanov şi Gheorghe Vi-

su. În roluri secundare apar 

actorii Teodor Corban, Ralu-

ca Aprodu, Costel Caşcaval 

şi Constantin Cojocaru. “Câi-

ni” va ajunge în cinemato-

grafele din România în luna 

septembrie, distribuit de Tran-

silvania Film.

Acţiunea este plasată în 

apropierea graniţei cu Ucrai-

na. Roman, un tânăr de la 

oraş, ajunge într-un sat izolat 

din Dobrogea, unde are de 

gând să vândă pământul moş-

tenit de la bunicul său care a 

murit cu câteva luni în urmă. 

În timp ce face demersurile 

pentru vânzarea moşiei, Ro-

man devine, treptat, martorul 

unor evenimente bizare. O 

senzaţie generală de amenin-

ţare pluteşte în aer.

Filmările au avut loc în va-

ra anului 2015, în locaţii din 

Brăila, Galaţi, Teleorman şi 

Giurgiu. Bogdan Mirică sem-

nează regia şi scenariul, di-

rector de imagine este Andrei 

Butică, iar scenografi a îi apar-

ţine Augustinei Stanciu.

Film premiat la Cannes va rula 
în premieră naţională la TIFF

Joi, de la ora 18.30, iubi-

torii de operă sunt invi-

taţi la spectacolul Samson 

şi Dalila de Camille 

Saint-Saëns.

Opera Maghiară va pre-

zenta publicului o capodo-

peră a literaturii muzicale 

romantice franceze căreia 

compozitorul i-a dat viaţă 

într-o perioadă lungă. Din 

1867 până în 1877, când a 

avut loc premiera de la Wei-

mar în limba germană gra-

ţie lui Franz Liszt, compozi-

torul a luptat neîncetat pen-

tru a putea reprezenta aceas-

tă opera. Acceptată târziu de 

publicul francez, opera şi-a 

câştigat notorietatea mondi-

ală până la sfîrşitul secolu-

lui romantic.

Cele trei acte ale operei 

asigură cadrul unui confl ict 

dramatic realizat magistral 

prin mijloacele muzicale ale 

operei romantice de tipul 

grand opéra, în care scenele 

colective impresionante, co-

rurile spectaculoase, ariile şi 

duetele ample, dansurile sim-

fonice ocupă un rol impor-

tant. Arii inspirate, măiestrie 

orchestrală, tablouri exotice, 

dansuri ritualice, intrigă şi 

suspans, fi nal spectaculos, 

sunt câteva dintre ingredien-

tele acestui spectacol de ex-

cepţie căruia artiştii Operei 

Maghiare îi vor da viaţă sub 

bagheta dirijorului József 

Horváth.

Din distribuţie fac parte so-

liştii: Orsolya Veress în rolul 

Dalilei, Marius Vlad Budoiu 

în rolul Samson, Sándor Balla 

în rolul Marelui Preot, János 

Szilágyi – Abimelech, Sándor 

Köpeczi – Bătrânul Evreu, în 

alte roluri, Zsombor Rétyi, Is-

tván Rigmányi, Ottó Peti 

Tamás.

Alături de solişti, corul, or-

chestra şi corpul de balet al 

Operei Maghiare vor fi  coor-

donaţi de regizorul György 

Korcsmáros şi de o echipă de 

artişti de marcă care semnea-

ză; scenografi a – Gyula Lo-

rincz, costumele – Amalia Ju-

dea, coregrafi a – Melinda 

Jakab, concert-maeştri – Sán-

dor Barabás, Endre Ferenczi, 

pregătirea corului – Szabolcs 

Kulcsár.

Spectacolul este suprati-

trat în limbile română şi ma-

ghiară.

Samson şi Dalila, 
la Opera Maghiară

World Doctors Orchestra, 

un ansamblu din care fac 

parte 1.000 de medici din 

peste 50 de ţări, va concer-

ta pentru prima dată în 

România în această lună 

pentru a susţine crearea 

reţelei naţionale de tele-

medicină pentru epilepsie. 

Spectacolele cu scop ca-

ritabil vor avea loc pe 26 

mai, în Cluj-Napoca la Ca-

sa Universitarilor, pe 27 mai, 

în Braşov la Biserica Neagră 

şi pe 28 mai, în Bucureşti la 

Ateneul Român. Cele trei 

concerte pe care World Doc-

tors Orchestra le va susţine 

în România fac parte din-

tr-un program amplu de spri-

jinire a persoanelor care su-

feră de epilepsie. Scopul 

acestei orchestre este acela 

de a aminti că dreptul la să-

nătate, îngrijire şi condiţii 

medicale egale nu depinde 

de graniţe geografi ce sau de 

interese politice şi economi-

ce. World Doctors Orchestra 

susţine de două sau trei ori 

pe an concerte în scop cari-

tabil, iar în mai 2016 este 

rândul României să fi e una 

dintre opririle grupului. Pro-

iectul înfi inţării reţelei de te-

lemedicină pentru epilepsie 

este iniţiat de neurologul clu-

jean Bogdan Florea.

Medici cântă la Cluj 
pentru o cauză caritabilă
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