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Ce filme a pregătit 
EducaTIFF
Evenimentele EducaTIFF încep anul aces-

ta de Ziua Copilului, în I Iunie.  Pagina 7

POLITICĂ

Cât de critici sunt 
românii cu clasa politică
85% dintre români cred că Parlamentul 

este instituţia unde confl ictul de interese 

este cel mai răspândit.  Pagina 3

ACTUALITATE

Boc vrea să transforme 
Muzeul Apei în Parc
Compania de Apă Someş nici nu vrea 

să audă.  Pagina 3

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

Un incident deosebit de grav a avut loc în noaptea de luni spre marţi la Grand Hotel Italia, 
unde elevii Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu îşi serbau absolvirea. Paginile 4-5

ECONOMIE

Românii nu mai cumpără 
doar ce e ieftin şi la promoţie

ACTUALITATE

40% din tichetele programului Rabla 
s-au epuizat în primele zile

Consumul, principala com-
ponentă a economiei româ-
neşti, trece printr-o transfor-
mare. Piaţa bunurilor de larg 
consum câştigă în valoare, pe 
fondul unei tendinţe de orien-
tare a consumatorilor către 
produse mai scumpe. Însă, în 
acelaşi timp volumele au scă-
zut, în primul trimestru, pen-
tru prima dată după 2015.

Piaţa bunurilor de larg con-
sum a crescut în valoare, cu 
1,7% în primul trimestru al 
anului, potrivit unui studiu 
GfK, citat de digi24.ro.În 
schimb, a pierdut în volum 
pentru prima dată în ultimii 
doi ani, după o scădere de 
2,5%.

Datele arată că se produc 
modifi cări structurale în com-
portamentul de consum – pro-
duse de bază precum făina, 
zahărul sau uleiul înregistrea-
ză scăderi. Practic, sunt sem-
nale că se găteşte mai puţin, 
dar în acelaşi timp poate fi  vor-
ba şi de o grijă mai mare pen-
tru sănătate. Pe de altă parte, 
cresc vânzările de îngheţată 
sau bomboane, ceea ce arată 
că oamenii percep o îmbună-
tăţire a nivelului de trai şi 
atunci cumpără şi produse pe 
care le excludeau în trecut.

În acelaşi timp se alocă mai 
mulţi bani pentru produsele de în-
grijire a locuinţei, pentru alimen-
tele ambalate şi pentru băuturi.

În primele 6 zile de la lan-
sarea programelor Rabla Clasic 
şi Rabla Plus, au fost acordate 
aproximativ 10.000 de bonu-
suri de casare a maşinii vechi, 
şi se analizează, deja, supli-
mentarea fondurilor alocate 
pentru cele două programe, a 
declarat ministrul Mediului, 
Graţiela Gavrilescu.

Din 18 mai, românii pot ac-
cesa Programul Rabla, prin ca-
re benefi ciază de o reducere de 
până la 51.000 de lei la achizi-
ţionarea unei maşini noi, dacă 
dau la casat autoturismul 
vechi. 

„Românii au rezervat în mai 
puţin de şase zile de la startul 
programului, 10.000 de tiche-

te electronice prin Rabla Cla-
sic. Asta înseamnă, în medie, 
1.600 de tichete rezervate pe 
zi şi peste 40% tichete epui-
zate deja. Bugetul total alocat 
pentru Rabla Clasic este de 180 
milioane lei, ceea ce poate per-
mite casarea a circa 26.000 de 
maşini mai vechi de opt ani”, 
a declarat potrivit Mediafax 
ministrul Mediului, Graţiela 
Gavrilescu.

Românii care doresc să îşi 
caseze maşina veche şi să be-
nefi cieze astfel de o reduere 
pentru achiziţionarea unui au-
toturism nou trebuie să se pre-
zinte la un dealer auto, pen-
tru a fi  înscrişi în programul 
informatic Rabla.
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Integrarea romilor de la Pata Rât: tun de 3 mil. €
Zeci de mii de euro au fost decontaţi pentru pizza şi catering. Pagina 2

 El este tânărul 
care a provocat 
incidentul
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Tun de 3 milioane de 

euro, bani proveniţi din 

fonduri norvegiene, pen-

tru aşa zisa integrare a 

romilor de la Pata Rat.

Proiectul se referă la relo-

carea unui număr de 35 de fa-

milii de la groapa de gunoi a 

oraşului Cluj-Napoca, spre al-

te locaţii situate în Cluj-Napo-

ca, şi în comunele Apahida şi 

Floreşti. În total, în Cluj şi Flo-

reşti au fost cumpărate 16 a-

partamente, iar în Apahida, 

două terenuri unde au fost con-

struite două case cu 12 apar-

tamente. În total, aceste inves-

tiţii au fost 1,18 milioane de 

euro, adică o treime din valoa-

rea proiectului, scrie evz.ro.

Proiectul cu fi nanţare nor-

vegiană a fost în valoare de 

3,14 milioane de euro. Din va-

loarea proiectului, suma de 

1,37 milioane de euro s-a dus 

pe salariile celor care conduc 

proiectul şi a echipei de im-

plementare.

La acest subcapitol, din su-

ma de 1,37 milioane de euro, 

505.879 euro au mers spre „ma-

nagement team”, adică echi-

pa de conducere, compusă din 

doar cinci oameni. Alţi 679.382 

de euro au fost plăţiţi către an-

gajaţii din echipa de imple-

mentare, în timp ce 190.986 

euro, unor experţi, fără să ştim 

cine sunt aceşti experţi şi ce 

anume au făcut ei pentru rro-

mii de la Pata Rât.

Un exemplu de cheltueli 

din acest proiect sunt cele pen-

tru pizza, unde s-au cheltuit 

10.000 de euro, adică au fost 

cumpărate peste 2.500 de bu-

căţi. Pentru mâncare livrată 

în sistem catering – 12.000 de 

euro, iar pentru produse de 

patiserie, alţi 3.000 de euro. 

S-au mai cumpărat bilete sau 

abonamente, la diferite acti-

vităţi de sport, în valoare de 

18.900 de euro. Un alt capi-

tol fi nanţat generos este cel 

legat de susţinerea conferin-

ţelor şi seminariilor, care a 

fost bugetat cu imensa sumă 

de 90.000 de euro.

Zoli Coroian, şeful Asociaţi-

ei Metropolitane, a declarat că 

trebuiau organizate două semi-

narii, dar s-a ţinut doar unul. 

Cu toate acestea, oamenii din 

Apahida, comună limitrofă ora-

şului Cluj-Napoca, susţin că nu 

au fost informaţi şi nici consul-

taţi, în momentul în care s-a de-

cis construirea a două case, cu 

12 apartamente, destinate relo-

cării rromilor. „Nu v-am con-

sultat pentru că nu am consi-

derat necesar să facem acest lu-

cru”, le-a spus Gabriela Tonk, 

managerul de proiect, oameni-

lor nemulţumiţi.

Proiectul are şi o componen-

tă care se referă la educaţia acor-

dată unui număr de copii care 

trăiesc pe groapa de gunoi. În 

timp ce Zoli Coroian spune că 

sunt „22 sau 24”, un alt anga-

jat, Ildiko Dan, susţine că este 

vorba doar de 19 copii.

Acte de identitate 
de 29.000 de euro

Din valoarea totală de 3,1 

milioane de euro, şefii pro-

iectului au folosit 29.000 de 

euro, din care Zoli Coroian 

susţine că 45 de rromi au 

fost ajutaţi să obţină certi-

ficate de naştere, iar alţi 300 

– acte de identitate tempo-

rare.

Pentru obţinerea unui cer-

tifi cat de naştere se achită su-

ma de 11 lei, iar pentru o car-

te de identitate provizorie, ta-

xa de un leu. Asta însemnă că 

din cei 29.000 de euro, adică 

130.000 lei, au fost cheltuiţi 

495 de lei pentru obţinerea cer-

tifi catelor de naştere şi alte 300 

de lei pentru actele de identi-

tate provizorii. De asemenea, 

o altă sumă de 20.000 de eu-

ro s-a alocat pentru servicii 

medicale pentru rromi. Direc-

torul Asociaţiei Metropolitane 

a declarat că nu ştie cu exac-

titate câţi rromi au fost trataţi 

medical şi nici de ce servicii 

medicale au benefi ciat.

Cine sunt „salariaţii” 
acestui proiect norvegian

Cei care au încasat bani sub 

formă de salarii, sunt cinci 

membrii ai „Management 

team”, respectiv Gabriela Tonk, 

fost secretar de stat în Minis-

terul Educaţiei, Eva Incze, Il-

diko Dan, Julia Adorjani şi Be-

la Olimpiu Lăcătuş.

Cei de la Asociaţia Metropo-

litană Cluj au scris un proiect, 

care a primit o fi nanţare din Nor-

vegia, proiect care are mai mul-

te componente, de la cumpăra-

rea şi construcţia de case pentru 

relocarea a zece la sută din fa-

miliile de rromi, până la activi-

tăţi de consiliere sau de educa-

ţie. În programul de educaţie, 

deşi se tot vorbeşte de integra-

rea lor, 19 elevi de clasele a în-

tâia şi a doua sunt duşi la şcoa-

lă în satul Cara, o localitate foar-

te mică, uitată de lume, situată 

la 16 kilometri de Cluj-Napoca.

În cadrul proiectului au mai 

fost duşi la medic un număr ne-

defi nit de persoane, deoarece cei 

de la Asociaţia Metropolitană nu 

au putut spune numărul celor ca-

re au benefi ciat de servicii medi-

cale, în sumă de 20.000 de euro.

Integrarea romilor,
tun de 3 mil. €
Zeci de mii de euro au fost decontaţi pentru pizza şi catering. 
Jaf din bani publici pentru integrarea romilor.

Zona Pata Rât este o zonă care s-a transformat peste noap-
te într-un cartier mizerabil al Clujului. Nepăsarea autorităţi-
lor din ultimii 15 ani au făcut ca sute de rromii evacuaţi din 
diferite zone ale orașului să vină la Pata Rât, unde au con-
struit sute de barăci. Acum, aceștia trăiesc din materialele 
reciclabile pe care le colectează de pe rampele de gunoi, sti-
cle din plastic, cartoane sau cutii din aluminiu.

Cartierul mizerabil al Clujului

Primăria Cluj-Napoca va 

restricţiona circulaţia rutie-

ră în mai multe zone din 

oraş cu ocazia manifestări-

lor organizate de “Zilele 

Clujului”- ediţia a 7-a care 

se vor desfăşura în perioa-

da 25 -28 mai 2017.

Astfel, circulaţia rutieră va fi  

restricţionată pe prima bandă a 

laturii de est din Piaţa Unirii în-

cepând de astăzi, 23 mai 2017, 

ora 18.00 până luni, 29 mai 

2017, ora 21.00.

De asemenea, Piaţa Unirii, 

străzile Napoca, Universităţii 

şi B-dul Eroilor vor fi  închise 

circulaţiei rutiere după urmă-

torul program:

• joi, 25 mai 2017, între ore-

le 21.00- 23.00

• vineri, 26 mai 2017, între 

orele 17.00 -23.00

• sâmbătă, 27 mai 2017, în-

tre orele 16.50 -23.00

• duminică, 28 mai 2017, în-

tre orele 18.00-23.00ăşura

Totodată, circulaţia rutieră 

va fi  restricţionată pe strada 

Iuliu Maniu, de la intersecţia 

cu Piaţa Unirii până la inter-

secţia cu str. Bolyai Janos sâm-

bătă, 27 mai 2017, între ore-

le 17.00 -23.00 (cu eliberarea 

parcărilor din data de 26 mai, 

ora 23.00) şi pe strada David 

Ferenc, de la intersecţie cu 

strada Tipografi ei până la in-

tersecţie cu Piaţa Mihai Vi-

teazu începând de sâmbătă, 

27 mai 2017, ora 13.00 până 

duminică, 28 mai 2017, ora 

23.00. Parcarea cu barieră din 

Piaţa Unirii va fi  închisă în 

data de 27 mai 2017, între ore-

le 00.00 – 23.55.

În plus, circulaţia rutieră 

va fi  restricţionată pe străzile 

Mihail Kogălniceanu, Emma-

nuel de Martonne şi Hermann 

Oberth începând de joi, 25 

mai 2017, ora 22.00 până luni, 

29 mai 2017, ora 08.00.

Sâmbătă, 27 mai 2017, în-

tre orele 17.00-18.00, va avea 

loc parada „Zilelor Clujului”, 

pe următorul traseu: strada 

Napoca – Piaţa Unirii – Bd. 

Eroilor, cu restricţionarea to-

tală a circulaţiei rutiere şi 

Piaţa Avram Iancu – Bd. 21 

Decembrie 1989, cu restric-

ţionarea parţială a circulaţi-

ei rutiere.

Restricţii de circulaţie cu ocazia Zilelor Clujului
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Primarul Clujului a afir-

mat marţi că doreşte 

amenajarea unui nou 

parc de aproximativ 100 

de hectare în zona de 

vest a municipiului, la 

intrarea în Floreşti.

În prezent, Muzeul Apei 

se întinde pe 200 de hecta-

re şi este deţinut de Com-

pania de Apă Someş.

Boc are în plan să ceară 

şi ajutorul parlamentarilor 

clujeni.

„Nu am altă ambiţie. La 

fel cum în alte părţi ale lu-

mii există astfel de parcuri, 

eu nu cred că la Cluj-Napo-

ca nu se poate. Sunt 200 de 

hectare de teren acolo. Nu 

cerem să facem blocuri, ci 

să se facă parc. Pe 100 de 

hectare să fie zonă de pro-

tecţie sanitară, iar pe alte 

100 de hectare să se poată 

face un parc. Vrem să fa-

cem pentru Cluj şi Floreşti 

un parc. Acolo mai mult 

sunt conducte de care se 

prevalează cei de la Com-

pania de Apă Someş. Eu 

spun spaţii verzi, o zonă de 

agrement, fără fundaţii ca-

re să afecteze conductele şi 

rezervele de apă. Eu m-am 

întâlnit cu colegii din PNL 

ca să identifice articolele 

din lege pentru a merge la 

legislaţia europeană. Am 

mai umblat şi eu prin alte 

ţări, dar pe 100 din cele 200 

de hectare se poate face un 

parc. Eu îi invit pe toţi co-

legii din Cluj care sunt în 

Parlament să facă un pro-

iect de lege care să permi-

tă aceste investiţii”, a afir-

mat primarul Emil Boc, la 

o emisiune la radio.

Valoarea investiţiei, mai 

spune primarul, s-ar ridica 

la 2-3 milioane de euro.

„Trebuie protejate surse-

le de apă de pe 100 de hec-

tare, dar aici avem un parc, 

care ne-ar costa 2-3 milioa-

ne de euro, şi nu facem ni-

mic. Acum pe lege nu se poa-

te, dar pe viitor ar trebui să 

se facă ceva. Acolo vom fa-

ce un parc dar peste foarte 

mult timp. La Muzeul Apei 

avem, însă, teren care stă 

nefolosit. Repet, nu propun 

să se toarne betoane şi fun-

daţii, ci să se pună bănci, să 

se facă alei şi piste de bici-

clete şi role”, a mai afi rmat 

primarul Emil Boc.

Reprezentanţii Compani-

ei de Apă spun că pe acel 

teren nu pot avea loc “acti-

vităţi umane”.

„Nu vrem să îl contrazi-

cem pe domnul primar, apre-

ciem iniţiativele pentru ame-

najarea de spaţiu verde, dar 

domnul primar ar fi trebuit 

să ştie care este regimul, din 

punct de vedere legal, al re-

surselor de apă. Nu vorbim 

de Tarniţa sau Gilău, care 

nu este în administrarea 

noastră, vorbim de sursa 

subterană Floreşti, care es-

te în administrarea noastră 

şi conform legisatiei pe te-

renul sursei sau în zona sur-

sei se aplică regulile de pro-

tecţie sanitară cu regim se-

ver şi, în consecinţă, nu se 

pot intreprinde activităţi u-

mane acolo. Situaţia este oa-

recum particulară cu Muze-

ul Apei situat acolo. Avem 

acel Muzeu al Apei cu in-

trare liberă. Toate grupuri-

le, turiştii individuali sunt 

însoţiţi. La poartă este paz-

nic. Toate grupurile sunt în-

soţite de personalul nostru, 

sunt atenţionati, suprave-

gheaţi cu privire la arunca-

rea unor eventuale deşeuri. 

Am făcut o excepţie pentru 

Muzeu, dar în rest nu sunt 

şanse din punctul de vede-

re al cadrului legal existent. 

În zona respectivă este sur-

să strategică alternativă. 

Gândiţi-vă că se întâmplă o 

poluare accidentală masivă 

la Tarniţa. Automat ajunge 

şi în Gilău şi Someşul Cald 

pentru că sunt legate aces-

te lacuri, fapt ce face ca sin-

gura şansă este alimentarea 

din sursa subterană Floreşti. 

În acest caz, ar putea furni-

za apa potabilă sau cel pu-

ţin să asigure o sursă de a-

pă neafectată pentru o bu-

nă parte din populaţia Clu-

jului până s-ar rezolva pro-

blema unei eventuale polu-

ări, să sperăm că nu se va 

întâmpla în amonte. În ca-

zuri de urgenţă, cel puţin 

pentru Cluj-Napoca, resur-

sa de apă subterană de aco-

lo este suficientă”, a decla-

rat Lucian Croitoru, din ca-

drul Companiei de Apă So-

meş, Lucian Croitoru.

Muzeul Apei se transformă în parc? 
Compania de Apă Someş nici nu vrea 
să audă de ambiţiile lui Boc.
Emil Boc a anunţat că intentionează să amenajeze un parc de 100 de hectare pentru locuitorii 
din Cluj-Napoca şi Floreşti pe amplasamentul Muzeului Apei. 

Muzeul Apei se întinde pe 200 de hectare la intrarea în Florești

Comisia juridică şi cea 

de sănătate de la camera 

deputaților au adoptat 

OUG 79 privind manage-

rii de spitale, deşi aceas-

ta a fost respinsă de 

Senat, membrii de partid 

putând fi manageri de 

spitale, dacă nu au func-

ţii de conducere în for-

maţiunile politice, a 

declarat, deputatul PSD 

Florin Buicu.

„OUG 79 a venit de la Se-

nat cu raport de respingere. 

În urma multiplelor dezba-

teri pe care le-am avut la Ca-

mera Deputaţilor OUG a pri-

mit un raport de adoptare cu 

amendamente. (…) Nu va 

putea fi  manager de spital 

cineva care ocupă funcţii de 

conducere în partidele poli-

tice”, a declarat preşedinte-

le Comisiei de sănătate, de-

putatul PSD Florin Buicu.

Textul OUG 79, emisă de 

fostul ministru al Sănătăţii 

Vlad Voiculescu, prevedea 

că nu poate fi manager de 

spital persoana care deţine 

calitatea de membru în or-

ganele de conducere, admi-

nistrare şi control ale unui 

partid politic.

„Acest text era neconsti-

tuţional pentru că unul din 

organismele de conducere 

ale partidelor este adunarea 

generală a membrilor, iar 

Constituţia prevede dreptul 

oricărei persoane de a face 

politică, de a fi membru de 

partid. În Legea 95, nu va 

putea fi director de spital o 

persoană care va ocupa o 

funcţie de conducere în par-

tid. Membru simplu poate 

fi, (…) e dat de Constituţie 

nu de legea 95. Nu este vor-

ba despre o repolitizare şi 

până acum putea fi mem-

bru de partid conform Con-

stituţiei. Prevederea din tex-

tul OUG 79 dată de Guver-

nul Cioloş era de fapt ne-

constituţională”, a susţinut 

Buicu.

Membrii de partid pot fi 
manageri de spitale85% dintre români cred că 

Parlamentul este instituţia 

unde confl ictul de interese 

este cel mai răspândit.

Agenţia Natională de In-

tegritate (ANI) şi Institutul 

pentru Politici Publice (IPP) 

au dat publicităţii primele 

rezultate din cadrul iniţiati-

vei privind Identifi carea tim-

purie şi prevenirea confl ic-

telor de interese din admi-

nistraţia locală din România 

–primul sondaj de opinie na-

ţional privind percepţiile ro-

mânilor asupra confl ictelor 

de interese.

Sondajul de opinie indică o 

percepţie publică mai degrabă 

critică la adresa clasei politice 

cu privire la situaţia curentă, 

corupţia fi ind principala pro-

blemă cu care se confruntă ţa-

ra noastră (72%), în timp ce 

disponibilitatea de a sesiza un 

confl ict de interese rămâne re-

lativ scăzută, în condiţiile în 

care aproape 40% dintre res-

pondenţi spun că nu ar sesiza 

un confl ict de interese către in-

stituţiile abilitate, pentru că nu 

ar ajuta cu nimic (32%) sau 

le-ar crea probleme (31%).

86% dintre persoanele 

chestionate susţin că nu ar 

vota pentru un primar cerce-

tat pentru confl ict de intere-

se, în timp ce 43% susţin că 

persoana care se afl ă într-un 

confl ict de interese ar trebui 

demisă din funcţie, iar 36% 

consideră că pentru acelaşi 

lucru persoana ar trebui tri-

misă în judecată. Doar 11% 

spun că, în această situaţie, 

persoana ar trebui să fi e sanc-

ţionată administrativ.

Doar 53% ar transmite 
mai departe

Dacă ar cunoaşte un caz de 

confl ict de interese, 53% din-

tre respondenţi susţin că ar co-

munica despre el persoanei sau 

instituţiei abilitate. Dintre aceş-

tia, 48% s-ar adresa ANI sau 

DNA şi tot 48% s-ar adresa 

conducerii instituţiei. Dintre cei 

care nu ar sesiza cazul nimă-

nui, spun că nu ar face acest 

lucru pentru că nu ar ajuta la 

nimic (32%), pentru că acest 

lucru le-ar crea probleme (31%) 

sau pentru că nu este respon-

sabilitatea lor (22%).

Aproape două treimi dintre 

respondenţi consideră că cele 

mai frecvente cazuri de con-

fl icte de interese sunt întâlnite 

în rândul instituţiilor de la ni-

vel central (guvern, parlament, 

ministere, agenţii), iar aproape 

o treime cred că fenomenul es-

te mai răspândit în rândul in-

stituţiilor locale (primării, con-

silii locale, consilii judeţene).

Parlamentul, pe primul loc

Dintre instituţiile evaluate 

nominal în cadrul cercetării, 

cele în rândul cărora confl ic-

tul de interese este cel mai 

răspândit, în opinia respon-

denţilor, sunt: Parlamentul 

(86%), Guvernul (85%) şi Pri-

măriile (78%). La capătul cla-

samentului se afl ă şcolile 

(34%), Biserica (37%) şi me-

diul privat (40%).

55% dintre respondenţi 

spun că au auzit de Agenţia 

Naţională de Integritate. Din-

tre aceştia, 50% au o părere 

bună sau foarte bună despre 

activitatea ANI, iar 34% au 

multă sau foarte multă încre-

dere în această instituţie. 67% 

dintre cei care au auzit de ANI 

consideră că atât activităţile 

de educare şi prevenire a con-

fl ictului de interese, cât şi 

sancţionarea confl ictului de 

interese sunt la fel de impor-

tante, iar ANI ar trebui să acor-

de importanţă amândurora.

Şi Clujul are un parlamen-

tar care s-a afl at în confl ict de 

interese. Curtea Supremă a 

decis defi nitiv că Steluţa Că-

tăniciu s-a afl at în confl ict de 

interese în perioada ocupării 

funcţiei de consilier local la 

Cluj-Napoca (2008-2012), de-

oarece a acordat asistenţă ju-

ridică unei fi rme afl ate în li-

tigiu cu municipalitatea. Ace-

eaşi decizie o luase anterior, 

în 2013, şi Curtea de Apel Cluj.

Steluţa Cătăniciu a contes-

tat decizia defi nitivă a Curţii 

Supreme, printr-o cale extra-

ordinară de atac, contestaţie 

în anulare, care nu suspendă 

însă efectele sentinţei. 

Cât de critici sunt românii cu clasa politică
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PUBLICITATE

Compania SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ – SEA 
COMPLET S.A. angajează instalatori pentru poziţiile de 
MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca şi Dej
pentru activităţi de întreţinere a instalaţiilor de gaze naturale.

Candidatul ideal:

•  Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 
specializarea petrol și gaze/ instalaţii/ construcţii civile și industriale 
sau curs de califi care instalator;

• Experienţă minim 1 an în instalaţii;
• Permis de conducere categ. B;
• Cunoștinţe de utilizare a aplicaţiilor IT;
•  Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerinţele 

postului.

Persoanele angajate vor benefi cia de un program de instruire, 
urmând ca pe parcursul celor 3 ani compania să suporte costurile 
legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator.

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să
faci parte dintr-o companie puternică, 
te invităm să ne trimiţi CV-ul până la 
data de 15.06.2017, prin poștă la 
adresa: Loc. Sibiu, str. Rusciorului 
nr. 40, 550112,
sau pe adresa de e-mail:
ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate 
pentru interviu.

Persoană de contact:

Ionela Mureşan

T + 021 79 47 913

M + 0749 282 454

www.seacomplet.ro

De-a lungul vremii, în 

şcolile din România şi în 

afara lor au avut loc scan-

daluri în care au fost 

implicaţi elevi.

În 2013, câţiva elevi de la 

„I.N. Roman” din Constanţa 

au fost sancţionaţi după ce 

s-au destrăbălat într-o sală de 

curs şi au mimat sexul pe băn-

cile şcolii.

În 2015, un grup de elevi 

din Argeş de la Liceul Teore-

tic „Ion Mihalache” din Topo-

loveni, care avea banchetul de 

sfârşit de clasa a XII-a a, a is-

cat un scandal monstru la ho-

tel după ce au consumat alco-

ol până la ora 4 dimineaţa, 

deşi era însoţit de profesori.

Asta fără să ţinem cont că 

nu trece o săptămână fără să 

afl ăm de bătăi între elevi în 

sălile de cursuri, pe holurile 

şcolilor, în curte sau în faţa 

unităţilor de învăţământ.

Scandaluri în care au fost 

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Un incident deosebit de 

grav a avut loc în noaptea 

de luni spre marţi la 

Grand Hotel Italia, acolo 

unde absolvenţii Liceului 

Teoretic Nicolae Bălcescu 

îşi serbau banchetul. 

Ameţit bine de băutură şi 

probabil vrând să impre-

sioneze, un tânăr s-a 

urcat la volan şi a condus 

maşina până pe terasa 

hotelului, care era plină 

de absolvenţi de clasa a 

XII-a. Nu a rănit pe 

nimeni, dar când a dat să 

părăsească terasa a lovit 

tot ce a întâlnit în cale.

Distracţie mare luni seara 

la unul dintre cele mai luxoa-

se hoteluri din Cluj. Absol-

venţii Liceului Teoretic Nico-

lae Bălcescu din Cluj-Napoca 

au închiriat o sală pentru a-şi 

serba banchetul.

După ce banchetul s-a ter-

minat, ameţit de băutură şi 

după o ceartă cu prietena, 

povestesc martorii, un tânăr 

s-a suit la volanul maşinii, 

un Hyundai, şi a intrat cu 

maşina fi x pe terasa dinspre 

partea lateral stânga a hote-

lului, fără să ţină cont că a-

tât colegi de-ai lui şi alţi ti-

neri de la Liceul Teoretic Ghe-

orghe Şincai (care îşi serbau, 

de asemenea, banchetul într-o 

altă sală) se afl au pe terasă.

Din fericire, nu a fost ni-

meni rănit, dar în momentul 

în care tânărul a vrut să scoa-

tă maşina de pe terasă a lovit 

doi stâlpi de marmură şi a 

spart mai multe ornamente.

În momentul în care au 

ajuns poliţiştii de la Rutieră 

la faţa locului, proprietarul 

maşinii, printre lacrimi, nu a 

recunoscut că el a fost cel ca-

re a condus maşina.

„Nu ştiu cum a ajuns ma-

şina pe terasă. Nu este stilul 

meu. Nu am condus eu ma-

şina. Cineva mi-a luat cheile. 

Nu îmi explic cum a ajuns 

maşina pe terasă. Nu am fă-

cut-o eu”, a spus tânărul.

Poliţiştii i-au cerut permisul.

„Nu îl am la mine. A fost 

singura zi în care a fost ban-

chetul şi nu am vrut să am prea 

multe acte la mine”, a mai spus 

tânărul, care are permis de con-

ducere doar de câteva luni.

Între timp, la faţa locu-

lui şi-au făcut apariţia şi pă-

rinţii, care le-au spus poli-

ţiştilor „să o lase mai moa-

le cu întrebările” pentru că 

băiatul lor „nu ar fi destul 

de coerent”.

Monitorul de Cluj a cerut o 

reacţie de la Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Cluj.

„În jurul orei 00:20, po-

liţiştii au fost solicitaţi să 

intervină în cartierul Bună 

Ziua din Cluj-Napoca, un-

de un tânăr a intrat cu au-

toturismul pe terasa unui 

hotel, intrând în coliziune 

cu un stâlp ornamental. La 

faţa locului, poliţiştii au sta-

bilit că şoferul, un tânăr de 

18 ani din Cluj-Napoca se 

afla sub influenţa alcoolu-

lui. A fost depistat cu o al-

coolemie de 0,8 mg de al-

cool pur în aerul expirat. În 

cauză a fost întocmit un do-

sar penal sub aspectul să-

vârşirii infracţiunii de con-

ducere sub influenţa alcoo-

lului, cadrul legal în care se 

vor cerceta împrejurările 

exacte în care s-a produs in-

cidentul. Nu au fost înre-

gistrate victime”, au decla-

rat reprezentanţii IPJ Cluj.

EXCLUSIV. Chef de absolvire care se putea 
Un tânăr băut, cu maşina pe terasă, printre 

Gest de teribilism la un bal de absolvire, unde un tânăr băut a intrat cu maşina în Grand Hotel Italia. 
să impresioneze, tânărul a intrat cu bolidul pe terasa restaurantului, fără să ţină cont că ar putea lovi 

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat dezastrul lăsat în urmă de tânărul teribilist

El este tânărul 
care a provocat 
incidentul

Angajaţii hotelului au sunat la Poliţie, iar colegii băiatului 
au făcut scut comun și i-au sărit în apărare, după care au în-
ceput să se certe cu cea care a chemat Poliţia.

Redăm o parte din discuţie:

Tânără: Ești o proastă. De ce ai sunat la Poliţie?

Angajat hotel: Cum vorbești așa? Nu ţi rușine?

Tânără: Nu mi deloc rușine. Puteţi toţi să tăceţi că nu aveţi 
dreptul să vorbiţi. Știu că nu ești nimeni aici, îţi știu șefi i, îi 
cunosc pe patroni, tu ești un nimeni. Banii nu sunt o proble-
mă. Părinţii noștri îi cunosc pe patroni.

Alt angajat: Ce șmecheră.

Tânără: Poţi să pleci de aici, puteţi să plecaţi toţi de aici.

Dialogul halucinant al absolvenţilor 
de liceu cu angajații hotelului
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Farmec, cel mai important 

producător român de cosme-

tice, anunţă o nouă distincţie 

importantă în palmaresul Ge-

rovital. Trei dintre soluţiile an-

tirid ale gamei Gerovital H3 

Evolution au fost desemnate 

„Produsul Anului 2017” la 

categoria „Îngrijirea feţei”, în 

cadrul galei anuale „Produsul 

Anului”. Apa micelară cu 
Acid Hialuronic, Serul cu 
Acid Hialuronic, concentra-
ţie 6% şi Crema antirid cu 
Acid Hialuronic, concentra-
ţie 3% au primit cel mai bun 

scor în urma sondajului1 pe 

baza căruia au fost acordate 

premiile.

„Suntem mândri şi recu-

noscători că aceste trei noi 

produse lansate au ajuns pe 

primul loc în topul preferin-

ţelor românilor. Este o per-

formanţă care atestă încă o 

dată calitatea şi efi cienţa pro-

duselor Gerovital. Le mulţu-

mim tuturor celor care aleg 

acest brand şi promitem să 

inovăm în continuare pen-

tru a le oferi soluţii de îngri-

jire la o calitate superioară, 

adaptate mereu dorinţelor şi 

nevoilor lor. Valorifi căm spri-

jinul şi încrederea consuma-

torilor, dedicându-ne cu pa-

siune pentru a ne menţine 

numărul 1 în România”, a 

declarat Ioana Borza, Direc-
tor de Marketing al compa-
niei Farmec.

În cadrul competiţiei, au 

fost premiate produse din 18 

categorii. Distincţiile au fost 

acordate pe baza rezultate-

lor unei cercetări de piaţă re-

alizate pe un eşantion repre-

zentativ la nivel naţional, 

format din 6000 de persoa-

ne cu vârsta cuprinsă între 

18 şi 54 de ani. Principalele 

criterii luate în considerare 

au fost inovaţia la nivel de 
funcţionalitate, design şi 
ambalaj, dar şi nivelul de 
satisfacţie pe care îl oferă 
produsul sau aportul pe ca-
re îl aduce în îmbunătăţi-
rea vieţii consumatorilor.

Cele trei produse din ga-

ma Gerovital H3 Evolution 

care au fost premiate au la 

bază acidul hialuronic pur 

si lipozomal şi ingrediente 

de ultimă generaţie, ce ga-

rantează un puternic efect 

antirid.
1Studiu realizat în luna apri-

lie 2017 de către compania de re-

search EXACT, membră ESOMAR 

(European Society for Opinion and 

Market Research).

Gerovital obţine distincţia „Produsul Anului 2017” pentru 
noile produse antirid din gama Gerovital H3 Evolution

implicaţi elevi

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Reacţiile tinerilor, care 

au sărit în apărarea 

colegului lor după ce 

acesta a intrat cu maşi-

na pe terasa Grand Hotel 

Italia etalându-şi poten-

ţa financiară, denotă un 

comportament tot mai 

întâlnit: legea şi bunul 

simţ nu contează, banul 

poate rezolva totul.

„Îţi ştiu şefii, îi cunosc 

pe patroni, tu eşti un ni-

meni. Banii nu sunt o pro-

blemă. Părinţii noştri îi cu-

nosc pe patroni”, au urlat 

adolescenţii după ce anga-

jaţii hotelului au chemat po-

liţia.

Psihologul Daniel David, 

unul dintre cei mai cunos-

cuţi oameni de ştiinţă din 

România, spune că astfel de 

comportamente ţin de edu-

caţia pe care o primeşte fi-

ecare acasă.

„Astfel de comportamen-

te existau în toate generaţi-

ile, nu e vorba că generaţia 

asta este altfel, dar de data 

aceasta, astfel de lucruri 

sunt mai vizibile, şi fiind 

mai vizibile le înregistrăm 

şi ne şochează. Aici ţine 

practic de educaţia pe care 

o primeşte fiecare, valorile 

pe care le are. Adolescenţa 

este în general o perioadă 

mai dificilă în care tinerii 

sunt mai conflictuali. Pen-

tru a controla acest conflict 

sau această stare conflictu-

ală este foarte bine ca pă-

rinţii să îi monitorizeze şi 

să aibă grijă ce grilă valori-

că îi învaţă. E păcat că se 

întâmplă. Dar, în toate ge-

neraţiile s-a întâmplat în di-

verse forme. Dar acesta nu 

e un motiv. Părinţii trebuie 

să fie atenţi să îi înveţe. De-

ja, la vârsta aceasta ei ar 

trebui să aibă setul valoric 

bine definitit. Valorile pe ca-

re le au, dacă sunt pro so-

ciale, îi protejează chiar de 

ei însişi, chiar dacă au ten-

dinţa aceasta temperamen-

tală la nivel de adolescenţă 

să fie mai impulsivi”, a de-

clarat psihologul Daniel 

David, unul dintre cei mai 

cunoscuţi oameni de ştiin-

ţă din România.

Profesorul clujean are şi 

un sfat pentru părinţii de 

adolescenţi.

„Dacă ai valorile clar de-

fi nitite, ele te ajută să te con-

trolezi. Acesta este sfatul 

meu pentru părinţii de ado-

lescenţi. Sunt difi cili, ştim 

asta, asiguraţi-vă că îi învă-

ţaţi nişte valori pro sociale 

pe care ei şi le asumă pen-

tru că acele valori vor juca 

rol de mecanism de reglare 

emoţională şi comportamen-

tală”, mai spune acesta.

Potrivit lui David, acet 

tip de comportament, prin 

care crezi că banii cumpă-

ră totul, îl aveau şi fiii de 

boieri sau comunişti.

„Aşa se întâmplă lucru-

rile. Fiii de boieri în vremu-

rile îndepărtate la fel gân-

deau. Fiii de comunişti la 

fel gândeau. Cei care aveau 

o poziţie privilegiată aveau 

stilul acesta în toate socie-

tăţile”, a conchis David.

La rândul său, psihologul 

Raluca Anton spune că tine-

rii din ziua de astăzi nu au 

modele nici printre profesori.

„Aşteptarea noastră este 

ca, adolescent fi ind, să ai o 

anumită doză de bun simţ 

sau respect, pur şi simplu 

pentru că eşti adolescent şi 

încă nu ai foarte multă ex-

perienţă de viaţă. Dar res-

pectul şi bunul simţ se mo-

delează în familie. Dacă ei 

de-a lungul experienţelor lor 

familiale, în diverse contex-

te, au auzit expresii de genul 

«oamenii sunt valoroşi doar 

dacă au bani» acesta este pat-

tern-ul, nu trebuie ca părin-

tele să vină să spună asta, e 

sufi cient să se comporte, e 

un mecanism pe care tu îl 

modelezi, îl înveţi. Nu vreau 

să dăm vina pe părinţi, aici 

cred că este mai degrabă un 

context care ţine de mai mul-

ţi factori. Profesorii nu mai 

reprezintă o autoritate, aşa 

cum era pe vremuri, nu mai 

avem profesori care să repre-

zinte modele, nu mai avem 

foarte mulţi profesori care să 

reprezinte modele de respec-

tat. Nu putem da vina nici 

pe adolescenţi. La 18 ani cre-

ierul nu îţi este sufi cient de 

dezvoltat la 18 ani, creierul 

se termină de dezvoltă la 21 

de ani. Dar ei merg pe prin-

cipiul că «banii rezolvă tot». 

E un context de viaţă în ca-

re adolescentul s-a dezvol-

tat. E un cumul de factori, 

de la şcoală, la părinţi”, a 

spus Anton.

Aşa gândesc beizadelele: „Banii rezolvă tot!”. 
Psiholog: „Fiii de boieri şi de comunişti gândeau la fel.”termina tragic.

petrecăreți!
Ameţit de băutură şi dornic 
zeci de colegi de liceu. 

Daniel David Raluca Anton
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Un singur cuvânt poate 

descrie Noul Nissan Micra – 

revoluţionar. Cea de-a cin-

cea generaţie Micra, proiec-

tată, concepută şi fabricată 

în Europa şi pentru Europa, 

reprezintă o reinventare a 

modelului din toate puncte-

le de vedere.

Noul Micra revoluţionează 

standardele în clasa sa, oferind 

dimensiuni interioare de top, 

cea mai bună performanţă ae-

rodinamică din segment şi o 

combinaţie de caracteristici pre-

mium în segmentul B: Nissan-

Connect, Intelligent Around Vi-

ew Monitor, computer de bord 

Advanced Drive-Assist cu ecran 

TFT de 5”, o gamă largă de teh-

nologii avansate Nissan Intelli-

gent Mobility.

În exclusivitate pe acest mo-

del, este disponibil noul sistem 

audio BOSE® Personal®, cu di-

fuzoare Ultra-Nearfi eld™ inte-

grate în tetiera soferului.

Gama de lansare propune 

trei motorizări efi ciente – două 

propulsoare benzină dintre ca-

re unul turbo cu cilindree redu-

să, 0,9 IG-T 90 CP, şi un motor 

diesel – care asigură agilitate şi 

costuri optime de utilizare.

Designul modern şi sportiv, 

cu linii atletice şi fl uide, este com-

pletat de paleta largă de nuanţe 

vii de caroserie, cu peste 100 de 

combinaţii de personalizare.

Noul Nissan Micra este dis-

ponibil în România, cu preţuri 

începând de la 9.750 € (TVA in-

clus) pentru versiunea Visia 1,0L 

70CP, în programul Rabla 2017.

Cu o lungime de aproape 4 

metri, noul Micra are postura 

perfectă a unuia dintre cele mai 

late şi mai joase vehicule din 

segmentul său.

Exteriorul seduce printr-un 

design expresiv, liniile atletice 

şi fl uide şi proporţiile dinami-

ce îmbinându-se impecabil 

într-un aspect modern şi spor-

tiv. Design-ul armonios conti-

nuă la interior, cu fi nisajele de 

calitate superioară şi materia-

lele bi-ton moi, plăcute la atin-

gere, disponibile în 3 variante 

de personalizare. Habitaclul a-

re dimensiuni de top, oferind 

confort maxim în segment pa-

sagerilor din faţă, fără com-

promisuri pentru spaţiul pasa-

gerilor din spate. Comenzile 

grupate intuitiv, scaunele er-

gonomice care reduc obosea-

la, poziţia optimizată de con-

dus şi insonorizarea maximi-

zată asigură o experienţă uni-

că la bord.

Noul Micra aduce noutăţi în 

segment şi prin tehnologiile pe 

care le oferă. Printre acestea se 

afl ă Intelligent Lane Interventi-

on System (Sistemul Inteligent 

de Intervenţie la Părăsirea Ben-

zii), care readuce vehiculul pe 

banda de mers atunci când a-

ceasta este părăsită involuntar. 

Unică în segment este şi tehno-

logia Intelligent Around View 

Monitor, care utilizează patru 

camere video pentru o vedere 

panoramică 360º asupra vehi-

culului, oferind o vizibilitate 

completă şi uşurinţă la mane-

vrare în marşarier sau la parca-

re. Această tehnologie include 

şi funcţiile Detectare Obiecte în 

Mişcare şi Avertizare Unghi Mort.

Gama tehnologiilor Nissan 

Intelligent Mobility, disponibile 

pe noul Micra, include de ase-

menea Sistemul Inteligent de 

Frânare de Urgenţă cu funcţie 

de Recunoaştere a Pietonilor, 

Sistemul Inteligent de Control 

al Traiectoriei, Sistemul Inteli-

gent de Control al Rulării, Asis-

tenţa pentru Lumini Fază Lun-

gă, Recunoaştere Indicatoare 

Rutiere, Asistenţă la Pornirea 

din Rampă.

Cu cea mai bună perfor-

manţă aerodinamică din seg-

ment, completată de tehno-

logiile Nissan Intelligent Mo-

bility şi motorizările efi cien-

te, Noul Micra are o agilita-

te şi manevrabilitate remar-

cabile, fără compromisuri în 

ceea ce priveşte costurile de 

utilizare.

Cu noul Nissan Micra seg-

mentul european de vehicule 

compacte este dus la un nou 

nivel, este conceput asupra 

nevoilor reale de astăzi ale cli-

enţilor şi le anticipeaza pe ce-

le de mâine. Noul Nissan Mi-

cra este un vehicul excepţio-

nal, caracterizat de un design 

expresiv, interior rafi nat, agi-

litate şi siguranţă în conduce-

re’’.

Clienţii sunt aşteptaţi să des-

copere noul model în cadrul 

evenimentului „Zilele Micra”, 

între 25 şi 31 mai, în reprezen-

tanta Nissan Cluj din Calea Tur-

zii 253-255 si pot castiga o ex-

cursie cu Noua Micra, a decla-

rat Călin Abrudan, director co-

ordonator vânzări.

Noul Nissan Micra poate fi comandat şi în România

O altă premieră este noul 
sistem audio Bose® 
Personal®, cu difuzoare 
UltraNearfield™ integrate 
în tetiera soferului, ce 
oferă o experienţă 360º 
de ascultare vibrantă. 
Nivelul de profunzime a 
sunetului poate fi perso-
nalizat – de la sunetul de 
scena tradiţional până la 
o ambianţă sonoră spaţi-
oasă și profundă de cine-
ma.

Premieră

Noul Nissan Micra este 
disponibil cu preţuri de la 
9750 € (TVA inclus) pen-
tru versiunea Visia 1.0L 
70CP, în programul Rabla.

Prețuri

CĂLIN ABRUDAN | 
Director Coordonator 
Vânzări OTC Group 
Dacia-Renault-Nissan

 „Cu noul Nissan Micra 
segmentul european 
de vehicule compacte 
este dus la un nou 
nivel, este conceput 
asupra nevoilor reale 
de astăzi ale clienţilor 
şi le anticipeaza pe 
cele de mâine. Noul 
Nissan Micra este un 
vehicul excepţional, 
caracterizat de un 
design expresiv, 
interior rafi nat, 
agilitate şi siguranţă 
în conducere“

Prima zi a festivalului 

(joi, 25 mai) începe cu un 

spectacol de teatru. 

Festivalul se va desfăşura 

în 30 de locuri din oraş şi 

va cuprinde peste 100 de 

evenimente.

Piaţa Unirii va găzdui în fi -

ecare seară câte un spectacol 

tematic, astfel:

Joi, 25 mai, ora 21:00, în 

prima zi a festivalului – Tea-

trul Naţional Cluj-Napoca va 

ieşi în spaţiul public cu spec-

tacolul „Insula” după Gellu 

Naum. Un spectacol-concert 

cu cei mai îndrăgiţi actori clu-

jeni după muzica Adei Milea, 

scenografi a Valentin Codoiu, 

asistent regie Andreea Iacob.

Vineri, 26 mai, ora 18:00 

– clujenii sunt aşteptaţi să ia 

parte la o experienţă muzica-

lă desăvârşită unde aproxima-

tiv 1500 de elevi din Cluj-Na-

poca se vor reuni alături de 

Young Famous Orchestra for-

mând cel de-al patrulea eve-

niment de community buil-

ding, după conceptul educa-

ţional al prof. Anamaria Eli. 

Invitaţi speciali: Ilinca 

Băcilă&Alex Florea şi tânăra 

Katia. Tematica zilei de vineri 

va fi  adresată în mod special 

tinerilor, dar şi sufl etelor ti-

nere, astfel va continua cu 

concerte susţinute de Arpy & 

Zip Band, Ilinca Băcilă&Alex 

Florea, Direcţia 5, Alternosfe-

ra, Zdob şi Zdub. Seara se va 

încheia cu un impresionant 

spectacol de video mapping.

Sâmbătă, 27 mai, începând 

cu ora 19:00 – festivalul va 

continua cu tradiţionala sea-

ră de muzică clasică din ca-

drul Zilelor Clujului. Vor îm-

părţi aceeaşi scenă Academic 

Bigg Dimm a' Band, orches-

tra şi soliştii Academiei de Mu-

zică „Gheorghe Dima”, Ope-

ra Naţională Română Cluj-Na-

poca şi Opera Maghiară Cluj, 

sub egida „Gala Operelor Clu-

jene”. Spectacolul va continua 

cu opera „Carmina Burana” 

a Filarmonicii de Stat Transil-

vania alături de Cristina Pă-

săroiu, Ştefan von Korch, Flo-

rin Estefan, dirijor: David Cres-

cenzi. Seara se va încheia la 

ora 22:45 cu un spectacol de 

artifi cii. Un alt moment che-

ie al zilei de sâmbătă va fi  

„Parada Zilelor Clujului”.

Duminică, 28 mai, va fi  zi-

ua dedicată tradiţiilor şi folclo-

rului. Astfel, începând cu ora 

14:00, cei mai îndrăgiţi inter-

preţi de muzică populară îi vor 

încânta pe clujeni cu reperto-

rii din folclorul românesc. Prin-

tre aceştia se numără: Maria-

na Sfechiş, Maria Golban Şo-

mlea, Marius Ciprian Pop, Va-

sile Coca, Năstăcuţă Iuga, Da-

niela Condurache, Ionuţ Fu-

lea, Mariana Deac, Sava Ne-

grean Brudaşcu, Dumitru Făr-

caş, Aurel Tămaş, dar şi îndră-

gite ansambluri folclorice.

Anul acesta, festivalul vi-

ne cu mai multe noutăţi, din-

tre care amintim câteva. Ast-

fel, un loc interesant în cadrul 

Zilelor Clujului este Parcul Ce-

tăţuie unde mult îndrăgiţii 

Beard Brothers vor avea col-

ţişorul lor – Beard Brothers 

Community Corner. Pe par-

cursul zilei vor avea diferite 

activităţi sportive, face pain-

ting, jocurile copilăriei, dife-

rite ateliere, luptă în costume 

sumo, biblioteca vie, baloane 

cu făină, baloane cu apă, Pac 

Man, cursă pe picioare de 

lemn, zonă de relaxare, iar 

seara concerte şi voie bună.

„Dăm farmec străzilor An-

drei Şaguna şi David Ferenc la 

Zilele Clujului! Muzică, repre-

zentaţii stradale, magie vă aş-

teaptă aici sâmbătă şi dumini-

că, 27 şi 28 mai, de la ora 16:00 

şi până după lăsarea serii, la 

22:00. Vă invităm să descope-

riţi arta în stradă!”, spun or-

ganizatorii. 

Platoul Cetăţuii va fi  gazda 

serii de sâmbătă unde echipa 

Reactor de creaţie şi experiment 

pregăteşte piesa de teatru „Pro-

teine Fluorescente”, iar mai apoi 

va putea fi  vizionată proiecţia 

fi lmului „Usturoi” în prezenţa 

actorilor şi producătorilor. 

Zilele Clujului încep mâine
Tema ediției din acest an va fi „Orașul se conectează”. Cea de-a VII-a ediţie va avea loc între 25 și 28 mai.

Festivalul Zilele Clujului va cuprinde peste 100 de evenimente
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Cum să dezbaţi şi să con-

trazici cu argumente? Cum 

să îţi foloseşti creativitatea 

şi să îţi dezvolţi gândirea 

critică? Cum să îţi păstrezi 

atenţia concentrată? Fie că 

îşi pun sau nu aceste 

întrebări, elevii au nevoie 

de toate aceste abilităţi şi 

le pot exersa la EducaTIFF, 

secţiunea de educaţie 

cinematografi că a 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania 

(TIFF) şi singurul proiect 

de acest gen din ţară.

Evenimentele încep cu un 

spectacol la Casa de Cultură a 

Studenţilor, de la 12.00: ci-

ne-concertul „Lotte, mon amo-

ur”, care cuprinde fi lme de ani-

maţie create în anii 1930-1950 

de Lotte Reiniger, unul din pi-

onierii animaţiei cu siluete. Pro-

iecţiile sunt acompaniate live 

de muzică originală de Chris-

tine Ott, o interpretă recunos-

cută la nivel mondial, care cân-

tă la „ondes martenot”, unul 

din primele instrumente muzi-

cale electronice din lume, in-

ventat în 1928!

„Flori galbene 
în câmpia verde”

Începând din 2 iunie, Edu-

caTIFF aduce 8 fi lme în pre-

mieră pentru România, toate 

special create şi alese pentru 

copii şi adolescenţi. Acestea 

îi vor ajuta pe cei mai mici 

dintre marii iubitori de fi lm 

să descopere o mulţime de 

lucruri noi despre lumea în 

care trăiesc: din Norvegia pâ-

nă în Vietnam şi din Cuba 

până în Slovacia!

Proiecţiile încep vineri, 2 iu-

nie, la ora 10:00, cu un fi lm pro-

pus de Vietnam la Oscar. „Flori 

galbene în câmpia verde” 

(„Yellow Flowers on the Green 

Grass”) este recomandat şi ce-

lor mai mici dintre spectatorii 

EducaTIFF, pentru că abordea-

ză relaţia dintre doi fraţi, cu mul-

tă sinceritate, candoare şi un 

strop de magie. Trecând printr-o 

serie de încercări şi aventuri, po-

vestea împacă într-un fi nal pre-

siunea şi responsabilitatea de a 

fi  fratele mai mare cu provocă-

rile de a fi  fratele mai mic.

Ecranizare a unui roman de 

succes, „Flori galbene în câmpia 

verde” face parte dintre cele trei 

fi lme incluse în competiţia Ti-

neri Critici de Film a EducaTI-

FF-ului, alături de comedia „O 

familie fabuloasă” („The Fabu-

lous Patars”, 12+), şi fi lmul de 

acţiune despre universul 

gamer-ilor „Offl ine – Eşti pregă-

tit pentru nivelul următor?” 

(„Offl ine – Are You Ready for 

the Next Level?”), recomandat 

pentru elevii cu vârsta 15+. Toţi 

cei care vor scrie cronici pentru 

unul dintre aceste fi lme pot par-

ticipa la competiţia Tineri Critici 

de Film, unde anul acesta se 

acordă trei premii, o tabletă Sam-

sung Galaxy Tab S3, un telefon 

Samsung Galaxy A5 şi un tele-

fon Samsung Galaxy A3, oferite 

cu sprijinul Samsung Romania.

Filme pentru 6+

Programul de fi lme Educa-

TIFF mai include, pentru cate-

goria de vârstă 6+, aventura 

fantastică „Profesorul Broască” 

(„Mr. Frog”) şi „Esteban” – po-

vestea unui băieţel cubanez ca-

re ar prefera să primească lecţii 

de pian în loc de papuci noi.

La categoria 12+, au fost se-

lectate „Micul Port” / „Little 

Harbour”, primul fi lm slovac 

premiat la Berlinale, şi „Regele 

Piticilor” („King Laurin”), un 

basm nou venit din Germania, 

care continuă cu sensibilitate 

moştenirea fraţilor Grimm. Li-

ceenii (şi nu numai!) sunt invi-

taţi să afl e despre o formă de 

rasism ce a existat într-o zonă 

pe care o considerăm acum un 

exemplu de civilizaţie: „Sânge 

de lapon” („Sami Blood”) va 

dezvălui o parte neştiută din is-

toria Peninsulei Scandinave.

Filmele vor fi  proiectate în pe-

rioada 2-7 iunie, în amfi teatrul 

Universităţii Sapientia (Calea Tur-

zii, nr. 4) şi la Cinema Dacia, din 

Mănăştur. Toate proiecţiile vor fi  

urmate de dezbateri moderate 

de Raluca Bugnar şi Daniel Ifte-

ne, traineri EducaTIFF.

În completarea proiecţiilor de 

fi lm, EducaTIFF include o serie 

de activităţi care să dezvolte u-

niversul cinematografi c al elevi-

lor, gândirea critică şi creativita-

tea. Toate aceste activităţi – ate-

liere de desen ilustrativ, ateliere 

de animaţie, seminarii de critică 

de fi lm şi lecţii de cinema – vor 

fi  găzduite de Muzeul de Artă 

Cluj-Napoca. Intrarea va fi  libe-

ră, pe bază de rezervare, în limi-

ta locurilor disponibile.

EDUCATIFF:

8 filme în premieră pentru România, 
ateliere de animaţie şi lecţii de cinema
Evenimentele încep de Ziua Copilului, în I iunie, cu un spectacol la Casa de Cultură a Studenţilor. 

Proiecţile de fi lm EducaTIFF includ o serie de activităţi care să dezvolte universul cinematografi c al elevilor

Clujenii sunt aşteptaţi 

vineri, la Filarmonica de 

Stat „Transilvania” la con-

certul simfonic dirijat de 

David Crescenzi (foto). Pe 

scena Colegiului Academic 

va urca şi solista Critsina 

Bojin, care va interpreta 

Concertul pentru fl aut de 

Jaques Ibert. Din progra-

mul serii mai fac parte 

lucrări de Camille 

Saint-Saëns şi Charles 

Gounod. Dirijorul corului 

este Cornel Groza.

Pianist, dirijor de orches-

tră şi de cor, David Crescenzi 

a studiat la Conservatorul 

din Pesaro, specializându-se 

ulterior în dirijat orchestră, 

pian, muzică corală şi diri-

jat coral. Timp de mai mul-

ţi ani a fost asistent şi cola-

borator al lui Alessio Vlad şi 

elevul lui Gustav Khunn, la 

care a frecventat, între anii 

1993 si 1996, cursurile de 

perfecţionare „Pomeriggi mu-

sicali” din Milano. Datorită 

activităţii sale pe parcursul 

a două decenii, s-a consa-

crat mai întâi ca pianist acom-

paniator şi asistent dirijor în 

diferite teatre şi festivaluri 

lirice, atât în Italia, cât şi în 

străinătate, iar actualmente 

ca dirijor de orchestră şi ma-

estru de cor.

În cadrul repertoriului sim-

fonic, s-a distins în diverse 

ocazii la pupitrul dirijoral al 

mai multor orchestre, şi anu-

me Orchestra Teatrului „Re-

ggio” din Parma, „Benedetto 

Marcello” din Teramo, Orches-

tra de Cameră din regiunea 

Marche, Orchestra de Came-

ră din Bologna, Orchestra Sim-

fonică „Gioachino Rossini” 

din Pesaro.

Născută la Sibiu într-o fa-

milie de muzicieni, Cristina 

Bojin începe studiul pianului 

la vârsta de şase ani, pentru 

ca mai apoi să se dedice fl a-

utului sub îndrumarea tatălui 

ei, Ioan Bojin. A absolvit stu-

diile superioare la Academia 

de Muzică din Stuttgart, la 

clasa profesorului francez 

Jean-Claude Gérard, urmând 

cursuri de măiestrie cu fl au-

tiştii Aurèl Nicolet, Paul Mei-

sen, Davide Formisano şi An-

drea Lieberknecht.

Este laureata mai multor 

concursuri naţionale şi inter-

naţionale, fi ind de asemenea 

distinsă, în anul 2006, cu pre-

miul „Melos” pentru interpre-

tare în cadrul Premiilor Criti-

cii Muzicale – România. Între 

anii 2001-2006 a fost bursie-

ră a fundaţiei P.E. Förderstif-

tung für Studierende der Mu-

sik din Mannheim şi a Aca-

demiei de Muzică de Cameră 

„Villa Musica“ din Mainz. Ast-

fel a absolvit stagii de pregă-

tire si a concertat alături de 

solişti instrumentişti ai orches-

trelor Berliner Philharmoni-

ker, Münchner Philharmoni-

ker şi Bayerischer Rundfunk.

Concert vocal-simfonic sub bagheta 
dirijorului David Crescenzi
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Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 27 Mai 2017

A cincea acţiune de colectare a deşeurilor electrice din acest 
an se va desfăşura sâmbătă, 27 mai 2017 şi va fi  organizată 
de Rosal împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt rugaţi 
să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia acestora:
 Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
 Centru – zona Sala Sporturilor
  Cartierul Zorilor – intersecţia străzilor Gheorghe Dima 

și Pasteur
La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 

de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:
  DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 

DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe 
care le conţin și care, depozitate necorespunzător, 
ajung în sol, ape și aer; (ex. un televizor poate polua 
50 m2 de sol timp de 30 ani, frigiderele conţin freon, 
o substanţă responsabilă de distrugerea stratului de 
ozon care protejează atmosfera de radiaţiile UV).
  DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 

acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, 
nichel, cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate 
si nu aruncate la întâmplare; prin reciclarea componentelor 
din DEEE se evită/se micșorează extragerea de materii 
prime care duc la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca ulterior 
să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Campania următoare va avea loc in data de 24.06.2017. 
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O puternică explozie s-a 

produs luni seara în tim-

pul unui concert care 

avea loc la Manchester. 

Defl agraţia s-a soldat cu 

22 morţi şi 59 răniţi.

Doi ofi ciali americani au 

declarat, pentru Reuters, că 

un terorist sinucigaş s-ar afl a 

în spatele exploziei. Informa-

ţia a fost confi rmată de au-

torităţile britanice.

Poliţia britanică a anunţat 

marţi că a reţinut un bărbat 

suspectat de legături cu aten-

tatul terorist care a avut loc 

în sala de concert din Man-

chester, notează site-ul BBC 

News. Este vorba despre un 

tânăr în vârstă de 23 de ani, 

care a fost reţinut în sudul 

oraşului Manchester, în zona 

Chorlton. Poliţiştii care inves-

tighează atacul terorist vor 

desfăşura mai multe raiduri 

şi arestări în perioada imedi-

at următoare.

Premierul britanic Theresa 

May a anunţat că serviciile de 

securitate au informaţii pri-

vind identitatea atentatorului 

din Manchester, care ar fi  ac-

ţionat singur, dar numele aces-

tuia nu a fost furnizat.

Autorităţile britanice: 

„Sunt mai mulţi indivizi ca-

re au răni extrem de grave”

Autorităţile britanice au 

anunţat marţi după-amiază 

că mai multe persoane răni-

te sunt internate în stare gra-

vă, iar peste zece copii ră-

mân spitalizaţi după atenta-

tul sinucigaş de la Manches-

ter Arena, transmite Reuters.

„Sunt mai mulţi indivizi 

care au răni extrem, extrem 

de grave şi au nevoie de tera-

pie intensivă, sunt oameni ca-

re vor rămâne mult timp în 

spital pentru a primi îngrijiri 

medicale”, a declarat Jon Ro-

use de la Greater Manchester 

Health and Social Care Part-

nership, notează News.ro.

De asemenea, un număr 

de 12 copii rămân spitali-

zaţi pentru moment la Spi-

talul Regal pentru Copii din 

Manchester.

„Alte spitale au primit în 

mare parte adulţi şi au exis-

tat şi răniţi care au venit pe 

propriile picioare la mai mul-

te centre medicale, unii fi ind 

însoţiţi de copii”, a precizat 

directorul serviciului de am-

bulanţă din Manchester.

Un singur atacator, 
care a şi murit

Autorităţile britanice au con-

fi rmat că a fost vorba de un 

atac sinucigaş. A fost un sin-

gur atacator, care a şi murit.

„A fost folosit un dispo-

zitiv explozibil improvizat 

pe care l-a detonat provo-

când această atrocitate. Nu 

vom da nume. Este o anche-

tă în desfăşurare. Prioritatea 

noastră este ca împreună cu 

poliţia anti-teroristă să afl ăm 

mai multe detalii despre agre-

sor. Cer publicului să rămâ-

nă alert şi să anunţe poliţia 

în legătură cu orice informa-

ţie care ar putea fi  utilă. De 

asemenea, cei care au fi lmări 

sau imagini de la incidentul 

de aseară sunt rugaţi să le 

aducă la poliţie. Nu pot să 

Atac terorist pe 
atentat de pe teritoriul 

Atentatul de pe Manchester Arena în care şi-au pierdut viaţa copii şi 

Reţeaua teroristă Stat Islamic a revendicat atentatul sinucigaş din Manchester
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Manchester Arena. Cel mai grav
britanic de la atacurile din 7 iulie 2005.

adolescenţi,a fost revendicat de reţeaua Stat Islamic.

ofer multe informaţii despre 

victime, dar putem confi rma 

că sunt copii printre victi-

me”, a transmis şeful Poliţi-

ei din Manchester.

Reţeaua teroristă Stat Is-

lamic a revendicat atentatul 

sinucigaş de aseară, din Man-

chester. Anunţul a fost făcut 

de agenţia de presă a ISIS. 

De asemenea, reprezentan-

ţii grupării teroriste au pre-

cizat că nu este vorba de un 

atentat sinucigaş, ci de ex-

plozia unui dispozitiv plan-

tat în incinta Manchester 

Arena, transmite Reuters. 

„Un soldat al califatului a 

reuşit să planteze un dispo-

zitiv explozibil la o întâlni-

re a cruciaţilor din oraşul 

Manchester”, se arată în de-

claraţia transmisă de jihadiş-

tii Statului Islamic.

Atentatul din Manchester 
ar fi  fost anunţat cu patru 
ore înainte

Tabloidul Daily Mail scrie, 

în ediţia sa online, că explo-

zia de la concertul cântăre-

ţei Ariana Grande ar fi  fost 

„prezisă” cu patru ore înain-

te să aibă loc.

Pe mai multe conturi ne-

verifi cate de Twitter au fost 

postate mesaje, cu patru ore 

înainte, că va avea locun atac 

în Manchester.

În mesaj, alături de între-

barea „Aţi uitat de ameninţa-

rea noastră?” apar hashtagu-

rile #Islamicstate, # Manches-

terArena, #UK şi #British.

Într-un alt mesaj, postat 

de un anume Abdul Haqq, 

se arăta că „bombele forţe-

lor de aviaţie britanice de 

deasupra copiilor din Mosul 

şi Raqqa tocmai s-au întors 

la Manchester”.

Cele mai grave atentate teroriste din 
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de 
Nord sunt considerate cele de la 7 iulie 
2005, când patru atentate sinucigașe, comi-
se simultan în trei rame de metrou și într-un 
autobuz din Londra, s-au soldat cu 56 de 
morţi și 700 de răniţi. Atacurile au fost co-
mise de Mohammad Sidique Khan (30 de 
ani), Shehzad Tanweer (22 de ani), Hasib 
Hussain (18 ani) și Germaine Lindsay (19 
ani). Cei patru aveau legături cu reţeaua te-
roristă Al-Qaida din Pakistan și Afganistan.

Alte atacuri armate și atentate teroris-
te care au avut loc în Regatul Unit, în 
perioada 2013-2017:

22 martie 2017 — Khalid Masood un bri-
tanic de 52 de ani convertit la islam, a in-
trat cu autoturismul în pietonii de pe podul 
Westminster din Londra. După ce a reușit 
să înjunghie un poliţist, a încercat să intre 
în clădirea Parlamentului, înainte de a fi  
împușcat mortal de forţele de securitate. 
Poliţistul înjunghiat a decedat în urma ră-
nilor suferite. În total, au murit cinci oa-
meni și au fost răniţi peste 50. Printre cei 
decedaţi, s-a numărat o româncă, grav ră-
nită în ziua atacului și decedată la 7 apri-
lie. Un alt cetăţean român a fost rănit.

4 august 2016 — O femeie a fost ucisă și 
alte șase persoane au fost rănite într-un 
atac cu cuţitul, în noaptea de 3 spre 4 au-
gust 2016, în centrul Londrei, după ce un 
bărbat înarmat cu un cuţit a fost văzut ră-
nind mai multe persoane în Piaţa Russel. 
Poliţiștii au ajuns la faţa locului însoţiţi de 
serviciul de ambulanţă și au găsit șase ră-
niţi. La ora 22.39 a fost arestat un bărbat, 
poliţia încercând să determine dacă ata-
cul a fost un act terorist.

16 iunie 2015 — Deputata britanică 
Jo Cox a fost împușcată mortal, la 
Birstall, în nordul Angliei, în timpul 

campaniei electorale pe marginea refe-
rendumului privind apartenenţa 
Regatului Unit la Uniunea Europeană, 
din 23 iunie 2016. Campania electora-
lă a fost suspendată pentru două zile. 
Potrivit Poliţiei britanice, atacul a fost 
comis de Thomas Mair, un bărbat de 
52 de ani, care a și fost reţinut după 
crima din Birstall. Potrivit AFP, suspec-
tul Thomas Mair ar fi ucis-o pe Jo Cox 
ca urmare a poziţiei sale anti-Brexit, 
acesta fiind și partizan devotat al unei 
grupări de extremă dreapta.

5 decembrie 2015 — Trei persoane au 
fost rănite, după ce un bărbat le-a înjun-
ghiat în staţia de metrou Leytonstone 
din Londra. Poliţia l-a arestat pe suspect, 
anunţând că tratează incidentul ca fi ind 
unul "terorist". Potrivit unor martori ci-
taţi de presa britanică, suspectul a stri-
gat, în timpul comiterii atacului.

22 mai 2013 — Un soldat britanic pe nu-
me Lee Rigby a fost împușcat în cartierul 
londonez Woolwich de extremiștii isla-
miști Michael Adebolajo și Michael 
Adebowale. La 14 februarie 2014, 
Michael Adebolajo (29 de ani) a fost con-
damnat la închisoare pe viaţă, în timp ce 
Michael Adebowale (22 de ani), a fost 
condamnat la 45 de ani de închisoare.

29 aprilie 2013 — Studentul ucrainean 
Pavlo Lapshyn l-a înjunghiat mortal pe 
pensionarul musulman Mohammed 
Saleem (82 de ani), declarând că voia să 
înceapă un război între rase, conform The 
Telegraph. Mai mult, la 28 mai, 21 iunie 
și 12 iulie 2013, făptașul a detonat trei 
bombe în preajma a trei moschei din zo-
na West Midlands, însă atentatele au 
eșuat. La 25 octombrie 2013, Pavlo 
Lapshyn a fost condamnat la 45 de ani de 
închisoare. 

Atacuri armate și atentate teroriste în Marea Britanie (2013-2017) 

Defl agraţia de la Manchester s-a soldat cu 22 morţi şi 59 răniţi

Ungaria se confruntă din 

nou cu „atacuri” din partea 

Bruxellesului, o situaţia 

asemănătoare cu cea din 

urmă cu patru ani, doar că 

noile „atacuri” sunt mai 

concentrate, mai dure şi 

pline de ură, a declarat pre-

mierul ungar Viktor Orban 

într-un interviu pentru pos-

tul de televiziune sloven 

Nova 24, difuzat luni seară, 

transmite agenţia ungară 

de presă MTI.

Viktor Orban s-a afl at sâm-

bătă la Maribor pentru un dis-

curs la congresul Partidului De-

mocrat Sloven (SDS).

În interviu, el a spus că în 

urmă cu patru ani Ungaria a 

fost criticată într-un raport re-

dactat de eurodeputatul ecolo-

gist portughez Rui Tavares. Ra-

portul, totuşi, a devenit un 

„obiect de batjocură” şi a afec-

tat reputaţia Parlamentului Eu-

ropean, a declarat Orban.

Premierul Ungariei a mai afi r-

mat că economia europeană nu 

se afl ă într-o stare bună şi că 

toată lumea se luptă să supra-

vieţuiască până la următoarele 

alegeri generale. Europa Centra-

lă a fost însă o regiune diferită, 

unde oamenii serioşi sunt res-

pectaţi, a declarat el.

Vorbind despre criza migra-

ţiei şi pericolele pe care aceas-

ta le-ar reprezenta, Orban a 

subliniat că fi ecare naţiune a-

re dreptul să decidă asupra vi-

itorului său. El a spus că este 

dreptul francezilor sau germa-

nilor să încerce să trăiască ală-

turi de milioane de imigranţi 

musulmani, însă Ungaria nu 

ar trebui forţată să facă ace-

laşi lucru.

Orban a mai afi rmat că nu 

este posibil ca două civiliza-

ţii diferite să se integreze într-o 

singură societate şi că apari-

ţia unor societăţi paralele ar 

genera o varietate de proble-

me şi ar declanşa numeroase 

confl icte.

Despre miliardarul american 

George Soros, Orban a declarat 

că este „în primul rând un un-

gur talentat”, un om de afaceri 

a cărui imagine despre societa-

te este mai degrabă diferită de 

conceptul european.

Conform concepţiei lui So-

ros despre migraţie, Europa, 

la fel ca SUA, ar trebui să de-

vină o societate liberală, mul-

tinaţională şi multiculturală 

care şi-a pierdut identitatea, 

a mai spus el.

„Atacurile Bruxellesului la adresa 
Ungariei, concentrate și pline de ură”

De la Charlize Theron la 

Antonio Banderas fără 

a-i uita pe Pedro 

Almodóvar, Juliette 

Binoche, Guillermo del 

Toro, Jane Campion, 

Sofi a Coppola sau Will 

Smith, peste o sută de 

staruri ai cinematografi -

ei mondiale au participat 

marţi seară la gala prile-

juită de împlinirea a 70 

de ani ai festivalului şi 

pentru care au participat 

la o uriaşă poză de fami-

lie, relatează EFE.

Reuniţi pentru a partici-

pa la gala specială de oma-

giere, regizori şi actori au 

pozat în faţa fotografilor 

pentru această imagine ca-

re i-a avut în primele rân-

duri pe câţiva laureaţi ai tro-

feului Palme d' Or ai festi-

valului.

Printre ei s-au numărat 

Michael Haneke, Ken Loach 

şi Bille August, câştigători 

de două ori ai Palme d' Or, 

alături de Jane Campion, 

Nanni Moretti, Laurent Can-

tet sau Christian Mungiu.

Mai în spate într-o atmo-

sferă festivă s-au afl at actri-

ţe celebre precum Marion Co-

tillard, Charlize Theron, Isa-

belle Huppert, Juliette Bino-

che, Bérénice Bejo, Tilda 

Swinton, Claudia Cardinale, 

Salma Hayek, Diane Kruger, 

Kristin Scott Thomas, Cathe-

rine Deneuve, Jessica Chas-

tain, Uma Thurman, Nastas-

sia Kinski sau Monica Bellucci.

În rândurile de sus au pu-

tut fi văzuţi Will Smith, An-

tonio Banderas, Gael García 

Bernal, Adrian Brody, Die-

go Luna sau designerul Jean 

Paul Gaultier, în timp ce în 

centru au pozat Pedro Al-

modóvar, Oliver Stone, 

Alejandro González Ińárri-

tu, Alfonso Cuarón sau Gu-

illermo del Toro.

Când s-au încheiat poze-

le profesioniştilor au înce-

put selfi-urile între partici-

panţi care au dorit să imor-

talizeze acest moment.

Au fost câteva clipe de 

relaxare de care Almodóvar 

a profitat pentru a vorbi cu 

Isabelle Huppert, Charlize 

Theron cu Will Smith sau 

Jessica Chastain pentru a-şi 

face o poză cu Catherine De-

neuve.

Cannes 2017: Staruri reunite pentru 
gala de omagiere a festivalului



10 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | miercuri, 24 mai 2017

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

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

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

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu garaj, grădină, în 
Dej. Pentru informaţi suplimentare 
sunaţi la 0720-005916. (2.7)

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

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

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren, situat în cart. 
Iris, la capătul str. Giuseppe Verdi, 
zona de case, la intrare în satul Va-
lea Fânaţelor, drum pietruit, teren 
compact , se poate circula fără pro-
bleme până la teren, preţ 8 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (2.7)

¤ Vând 18100 mp teren, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Pensiunea Sfânta Sava, teren 
plan, compact, pretabil pentru con-
strucţii de anvergură, front 280 m 
la șoseaua europeană E60, curent 
electric, carte funciară, preţ 10 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (6.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune, în 
jud. Cluj, Alba, Bistriţa. Sunaţi la 
nr. 0740-876853. (6.7)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 m 
de autobuzul nr. 39, în supr. 6200 
mp, cu front de 160 m, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 34, 
supr. 3900 mp, cu C.F. + C.U., P+2 
sau case înșiruite, cu front de 19,5 
m și 200 m lungime, cu toate utili-
tăţile pe teren, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (7.7)

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

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând teren extravilan în suprafa-
ţă de 2900 mp, lângă pârtia de 
schi, în comuna Feleacu. Preţ 8 eu-
ro/mp, negociabil. Informaţii și re-
laţii supimentare la tel. 
0749-052056.

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

SPAŢII

¤ Vând garaj subteran, în Cluj-Na-

poca, cart. Bună Ziua, str. Mircea 

Zaciu nr.18, cu ușă automată, C.F. 

în regulă, preţ negociabil. Inf. la 

tel. 0741-100529. (7.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă la 

ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea de 

a ţine mai mulţi câni în curte. Ofer 

1200 lei/lună. Aștept oferte la tel. 

0741-455348. (4.9)

¤ Închiriez două garaje subterane, 

în cart. Bună Ziua, str. Mircea Zaciu 

nr. 10 și 18, cu C.F., acte în regulă, 

preţ negociabil. Informaţii la tele-

fon la 0741-100529. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Familie 
cu domiciliul în ţară 

membră UE
angajează

BONĂ
Cerem: – cunoaşterea 

lb. germane sau 
engleze

Oferim: – salariu 
atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.
0722-239875.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Tânără, caut loc de muncă 

part-time, în domeniul contabilita-

te primară, cunoștinţe WINMEN-

TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

¤ Caut de lucru în domeniul labo-

rator-cofetarie sau la bucătărie, de-

ţin diplomă de califi care în aceste 

domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-

tept oferte la tel. 0757-746700.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-

enţă 18 ani (și pe comunitate), 

cat. B și C, cunoscător al lb. germa-

ne și engleze. Rog și ofer seriozita-

te. Sunaţi la tel. 0752-397165 sau 

0745-501314.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-

tronomiei, part-time (în zilele libe-

re), experienţă în domeniu. Cer și 

ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 

0745-802150.

SERVICII

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 

utilaje de tâmplărie. Informaţii la 

tel. 0741-192255 sau 

0727-701469. (2.7)

¤ Efectuez transport cu autoutilitar 

FORD TRANZIT descoperit, de 3,5 

to, descoperit, mobilă, orice tip de 

marfă și materiale. Oferte pentru 

contracte sau închiriere aștept la 

tel. 0741-100529. (7.7)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, 
bilanţuri de lichidare. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0752-120355. (7.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-501252. (7.7)

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, 
cu montaj la domiciliu. Sunaţi la 
tel. 0740-807646.

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

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (2.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. 
(2.7)

¤ Vând aspirator AML made in Ce-
hoslovacia, nou, fi er de călcat cu 
aburi, preţ la aprecierea clientului. 
Sunaţi la 0740-119939. (7.7)

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, în stare foarte bună de 
funcţionare și estetică excelentă, în 
Cluj-Napoca, cart. Mărăști. Preţ 
500 RON, negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând boiler baie pe lemne, preţ 
negociabil. Informaţii la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și 
ler, complete, din cărămidă, de-
montate de un sobar. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, nego-
ciabil. Relaţii la tel. 0364-882575.

MOBILIER

¤ Vând dulap cu o ușă, din cheres-
tea rășinoase, vopsit maro, preţ la 

aprecierea clientului. Sunaţi la tel. 
0740-323779. (6.7)

¤ Vând două măsuţe elegante 
pentru perteceri, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând scăunel pentru plajă sau 
grădină, preţ la aprecierea cumpă-
rătorului. Aștept telefoane la 
0740-119939. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând harpon aer comprimat 
subacvatic, două genţi de damă, 
una de culoare neagră și una albă. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0744-282885. (2.7)

¤ Vând mașină de scris mecanică, 
în stare foarte bună, preţ 150 
RON. Informaţii la

0264-590688, seara. (2.7)

¤ Vând pantofi , sandale, în stare 
foarte bună, nr. 37-38, preţ nego-
ciabil. Inf. la telefon 0264-590688, 
seara. (2.7)

¤ Vând pian vienez cu coardă scur-
tă, recent acordat. Pentru informa-
ţii sunaţi la tel. la 0744-605935. 
(2.7)

¤ Vând diferite sticle, borcane, 
preţ negociabil. Sunaţi la telefon 
0264-590688, seara. (2.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând două corturi de două per-
soane, culoare albastru, sac de 
dormit și saltea din piele 10 kg, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de arti-
zanat din aramă, statuete, tave cu 
pahare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, din 
care unul de lână, lucrat manual, 
preţ negociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând două perechi de role 
din piele nr. 36-38, preţ nego-
ciabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

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

¤ Vând ţiglă din decopertare, mo-
del vechi, de Câmpia Turzii, preţ 
0,40 lei/buc, negociabil. Informaţii 
la tel. 0758-137422.

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

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

CĂRŢI REVISTE

¤ Vând reviste de modă pentru 
croșetat și diferite materiale pen-
tru croșetat, preţ negociabil. In-
formaţii supimentare la 
0264-590688, seara. (2.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, în stare 
bună de funcţionare. Informaţii și 
relaţii la tel. la 0744-605935. (2.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean 42 de ani, caut persoa-
na potrivită pentru relaţie serioa-
să. Aștept telefoane la 
0759-101504. (2.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapiţate cu pie-
le. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (2.7)

Colecţionar german cumpăr 
mașini cusut toate mărcile. 
Ofer între 1.500-55.000 Euro. 
Telefon: 0753-49.71.71. Rog 
seriozitate! (2.2)

¤ Clujean colecţionar caut pe ci-
neva care ar avea timbre, picturi, 
poze vechi, scaune foarte vechi. 
Aștept telefoane la 
0752-362823. (2.7)

ANIMALE

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

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005, privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, și 
Ord.1798/2007, WASHINA 
CLEAN CARPET S.R.L. cu sediul 
în loc. Cluj-Napoca, str. Fâna-
ţelor nr. 56, jud. Cluj, anunţă 
începerea demersurilor în ve-
derea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „SPĂ-
LĂTORIE COVOARE“, ÎN LOCALI-
TATEA Cluj-Napoca, B-dul Mun-
cii nr. 1-15, jud.Cluj. Eventua-
lele sugestii și reclamaţii se 
vor depune la sediul A.P.M. 
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, în zilele de luni: 
9.00-16.00; marţi, miercuri, 
joi: 9.00-14.00, vineri: 
9.00-12.00 (1.1).

PIERDERI

¤ Pierdut legitimaţie de transport 
pe numele Kovács Szabolcs, stu-
dent în anul III la Universitatea 
Babeș-Bolyai. O declar nulă. (1.1)

LICITAŢIE PUBLICĂ

SC. ARABESQ SERVICII SRL
Cluj – Napoca, Str. Observatorului, Nr.19, Ap. 4, Jud. 

Cluj, J12/1717/1993, CUI: 3907188

ANUNŢĂ

Vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a bunului mobil:

Teren liber extravilan în suprafaţă 
de 742 mp = 6.650 Eur = 30.039 lei

situat în localitatea DEUŞU, F.N., judetul Cluj

Valoarea de piaţă Eur făra TVA

Organizarea licitaţiei se va face în conformitate cu 
Regulamentul de vânzare, care se găsește la lichidator și 
la dosarul cauzei.

Licitaţia se va organiza la sediul lichidatorului judiciar 
din Loc. Zalău, str. Stadionului nr. 17, jud. Sălaj, în data 
de: 30.05. 2017, ora. 14,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul 
judiciar la telefon: 0727-708508.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Convietuiri

16:00 Stiri

16:05 Convietuiri

17:00 Telejurnal

17:30 Interes general

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:45 Romania 9

22:30 Banii tai

23:00 Ora de stiri

23:55 Vorbeste corect!

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:30 ZaZaSing

23:30 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:45 Las fi erbinti

21:45 Fotbal UEL

23:45 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Casa: constructie si design

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gateste 
mai bine

16:00 Veronica se intoarce

18:00 Focus

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Cronica Carcotasilor

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Dragoste infi nita

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 LIGA MAGAZIN

13:00 Big Boletus

14:00 Saptamana agricola

15:30 Fotbal Liga 1 Orange

17:30 Celebrity

18:30 Casa Poporului

20:00 Jupiler Pro League " 
Campionatul Belgiei

20:30 Povestile Romaniei

21:30 Big Boletus

22:30 Momente de perfectiune

23:00 Tonik Show

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

Vrei să lucrezi ca șofer 

în comunitatea europeană? 

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

Sună-ne la 0740.295.418 

sau scrie-ne pe adresa soferitir@trota.ro.

TOP DRINKS

IMPORTATOR AUTORIZAT 
DE BĂUTURI ALCOOLICE

PREŢURI MICI PENTRU EVENIMENTE MARI!

OFERTE SPECIALE ÎN FIECARE ZI!

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

www.topdrinks.ro

Angajăm ospătar 
cu program full time 

în restaurant cu specifi c italian. 

Sună-ne la 0742439184 

sau trimite-ne un mail cu cv-ul tău pe 

adresa trattoriafi orentinacj@gmail.com.

Angajam 
soferi profesionisti

email: info@vosescu.ro
telefon: 0749858294

Oferta Job Bella Romania Impex
- Lucrător depozit – Cluj Napoca
Candidatul ideal
Cautăm o persoană serioasă, implicată și responsabilă, 

care să se alăture echipei noastre din cadrul depozitului 
Bella România – Cluj-Napoca.

Aceasta trebuie să întrunească următoarele:
- studii medii (liceu absolvit; profesională; postliceală);
- capacitate de memorare foarte bună;
- spirit de observaţie dezvoltat;
- capacitate bună de comunicare;
- spirit de echipă, sociabilitate.

Descrierea jobului
-  pregătește livrarea mărfurilor conform documentelor 

emise de operatorii de facturare și a procedurilor de lucru;
-  coletează produsele de pe rafturi conform comenzilor 

primite;
- participă la operaţiuni de recepţie a mărfi i;
- ajută la descărcarea și la așezarea mărfurilor în depozit;

Benefi cii:
- mediu de lucru dinamic cu posibilităţi de avansare;
-  salariu fi x și bonusuri pentru atingerea obiectivelor de 

performanţă;

Descrierea companiei
Compania Bella România este membră a grupului TZMO 

Capital Group, lider european în producţia și furnizarea de 
produse igienice, cosmetice și produse medicale, și activează în 
România din 1997 având sediul administrativ și un centru logistic 
în apropierea Bucureștiului și un al doilea depozit în Cluj-Napoca.

Produsele comercializate de Bella România se regăsesc sub 
mărcile: Bella, Bella Medica, Bella for teens, Bella Cotton, 
Bella Baby Happy, Bella No 1, Seni, Matopat si Eva Natura.

Persoana de contact Monica Corhan 0264274032 / 
0740 222 020

ANUNŢ DE URBANISM

SC Prodvinalco SA, avand sediul în Cluj-Napoca, Calea 
Baciului,  nr. 2-4, jud. Cluj, Romania, anunță inițierea 
elaborării PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul 
„PUD si Construire Ansamblu cu Functiuni Mixte, str. 
Traian, nr. 23-25, mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, Romania“. 
Documentația poate fi  consultată la sediul Primăriei - 
Serviciul Urbanism - Camera 62.
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S-au pus în vânzare 
biletele pentru 
România-Chile
Federaţia Română de Fotbal a pus 
în vânzare biletele pentru marele 
meci dintre România-Chile. Preţul 
biletelor variază, cel mai ieftin este 
35 de lei în peluză, iar cel mai 
scump ajunge chiar și la 100 de lei 
în tribună. Regula pentru biletele 
este următoarea: fi ecare poate să 
cumpere maxim patru bilete care 
vor fi  completate fi ecare cu nume-
le, data și locul de naștere a titula-
rului. În cazul în care se dorește pâ-
nă la ora meciului schimbarea da-
telor, se va putea efectua la casie-
ria Sălii Polivalente în perioada 
11-13 iunie. Biletele pot ajunge di-
rect acasă prin opţiunea livrarea, 
sau pot fi  printate direct de către 
cumpărător, fără taxe suplimenta-
re. La acest meci, părinţi care vor 
veni cu copilul vor benefi ca de o 
reducere în funcţie de câte bilete a 
achiziţionat. 5% pentru 2 bilete, 
10% pentru 3 bilete, 15% pentru 4 
bilete și 20% pentru 5 bilete.

Căpitanul 
Universităţii, 
accidentat
Gabriel Giurgiu, căpitanul 
Universităţii nu va putea evolua 
în următoare dispută împotriva 
echipei Armenopolis Gherla. 
„Sunt puţin accidentat. Am avut o 
ușoară întindere miercuri, la un 
antrenament. Nu am jucat cu 
Arieșul, nu voi reuși să joc nici cu 
Armenopolis. Eu sper să scap cât 
mai repede de această problemă 
și să revin pe teren.” , a declarat 
Giurgiu pentru ziuadecj.ro Giurgiu 
nu a evoluat nici la meciul cu 
Arieșul. Însă, la confruntările de 
dinainte, Giurgiu a fost întotdeau-
na prezent printre fotbaliști con-
vocaţi de tehnicianul Marius 
Popescu. Universitatea este pe 
primul loc în Liga a IV-a cu 76 de 
puncte.

Acţiune caritabilă 
pentru marele 
Cristi Coroian
Fotbalistul Cristian Coroian trece 
printr-o perioadă extrem de 
grea. În 2015 a suferit un acci-
dent cerebral, iar de atunci ur-
mează diverse tratamente pen-
tru recuperare. Preţul tratamen-
telor este foarte ridicat, tocmai 
din acest motiv clujeanul Ionuţ 
Rus a decis să-i sară în ajutor. 
Rus a organizat o adevărată lici-
taţie în care a scos trei tricouri de 
la meciul România-Danemarca, 
din preliminariile Campionatului 
Mondial din 2018. „Toţi banii 
strânși vor merge la prietenul 
nostru, Cristi Coroian, fost jucător 
la Universitatea Cluj, CFR și 
Gloria Bistriţa. Acesta are nevoie 
de ajutorul nostru după acciden-
tul cerebral suferit în 2015. Chiar 
dacă nu puteţi licita, sau nu vă 
interesează tricourile, orice sumă 
poate fi  donată direct în contul 
lui Cristi.”, a explicat Rus. Multe 
persoane din domeniul fotbalis-
tic nu au rămas indiferenţi, por-
tarul CFR-ului Mihai Mincă, a do-
nat recent un tricou pentru licita-
ţie. De asemenea, chiar și jurna-
listul Răzvan Rotaru a lansat un 
apel persoanelor care doresc să 
îl ajute pe ”Coro”. Cristian 
Coroian s-a născut în Gherla și a 
jucat la CFR Cluj dar și la U Cluj, 
iar în anul 2015 în timp ce o an-
trena pe Metalurgistul Cugir a 
suferit un atac cerebral. 

Pe scurt

Ieri la Baza Sportivă 

Napoca din Cartierul 

Gheorgheni a început 

Cupa Liceelor NeuronKid. 

Competiţia sportivă desti-

nată elevilor clujeni a 

ajuns la 13-a ediţie, iar 

anul acesta se va desfă-

şura între perioada 22-7 

iunie.

În actualul sezon au spart 

gheaţa, echipa Liceului Ener-

getic contra echipei Micu Kle-

in (scor fi nal 4-0), respectiv 

echipa liceului Economic îm-

potriva formaţiei SAMUS (scor 

fi nal 6-0).

Cea mai importantă dis-

pută din ziua a doua, însă, a 

fost duelul între liceul Mihai 

Eminescu şi campioana en-ti-

tre echipa Liceului cu Pro-

gram Sportiv (LPS), care s-a 

terminat cu o victorie a 

LPS-ului, 6-1.

Liceul cu Program Sportiv 

defi lează în fi ecare an cu o 

echipă talentată cu care an 

de an reuşeşte să îşi adjude-

ce trofeul. Meciul a început 

promiţător pentru echipa an-

trenată de Deian Bocoreg, ca-

re a reuşit să marcheze în pri-

mele trei minute. LPS însă a 

pornit mai greu, egalând doar 

la mijlocul primei reprize, du-

pă care au apăsat pe accele-

raţie şi au marcat gol după 

gol. Până la momentul actu-

al LPS, antrenată de profeso-

rul Călin Tecoanţă are şase 

trofee Cupa Liceelor Neu-

ronKid.

Tecoanţă a participat în fi -

ecare an la toate ediţiile Cu-

pei în calitate de tehnician.

Baza Sportivă Gheorgheni 

găzduieşte pentru al treilea 

an consecutiv competiţia. La 

Cupa Liceelor, de a lungul 

anilor, au participat foarte 

mulţi fotbalişti care pe urmă 

au ajunse la echipe mult mai 

mari, printre aceştia se enu-

meră Vlad Chiricheş, Alexan-

dru Maxim, Mihai Răduţ, An-

dreas Calcan, Octavian Ursu, 

Alex Pop şi Adrian Păun.

De la Baza Sportivă Napo-

ca au plecat fotbalişti impor-

tanţi, în vârful listei se afl ă 

Laurenţiu Buş, urmat de An-

drei Cordoş, Bogdan Mitrea, 

Sergiu Homei şi Dan Roman.

Duelurile de anul acesta 

între echipele de la fi ecare 

Liceul din Cluj vor fi  arbitrat 

de Horaţiu Feşnic. Feşnic fa-

ce parte din brigada arbitri-

lor din Liga I din sezonul 

2012-2013 şi este arbitru in-

ternaţional de la începutul 

acestui an. Arbitrul clujean 

a arbitrat ultimele şase edi-

ţii, şi a declarat pe ovidiu-

blag.ro: „Îmi face plăcere să 

vin şi să arbitrez copii şi ju-

niori, pentru că mă face să 

îmi aduc aminte de unde am 

pornit.” Referitor la munca 

din Liga I a mărturisit: ”Li-

ga I este un nivel foarte bun, 

îmi place să arbitrez echipe 

mari şi jucători buni, acest 

lucru mă motivează. Dar vi-

sul meu este să arbitrez o fi -

nală de Champions League 

şi să fi u prezent ca arbitru 

la Campionatele Europene şi 

Mondiale.

S-a dat startul la lupta pentru Cupa Liceelor NeuronKid

Potaissa Turda nu a reuşit 

să ţină pasul cu echipa 

Sporting Lisabona, aceas-

ta având uneori chiar şi 

13 goluri avans. Ardelenii 

nu au început bine 

meciul, iar gazdele au 

profi tat.

Lazăr Radu, jucătorul Po-

taissei a declarat pentru 

Monitorul de Cluj: „Ştiam că 

ne aşteaptă un meci greu la 

Lisabona, prin prisma valo-

rii jucătorilor echipei Spor-

ting, jucători cu experienţă 

la nivel de Champions Lea-

gue. Am dat tot ce am avut 

mai bun dar din păcate de 

data aceasta nu a fost des-

tul. Pentru noi anul acesta 

a însemnat o experienţă de-

osebită în Challenge Cup, 

returul îl abordăm la victo-

rie indiferent de diferenţa 

de goluri. Cred că este foar-

te important să terminăm a-

ceastă experienţă cu o vic-

torie în faţa propriilor su-

porteri, chiar şi la ”jumăta-

te de gol” diferenţă. Într-ade-

văr au fost multe greşeli în 

meciul de la Lisabona, aş 

putea să găsesc scuze, dar 

adevărul este că au fost mai 

buni ca noi şi până la urmă 

la asta este rezumă totul.”

Sala din Turda este una 

foarte mică, tocmai din acest 

motiv turdenii au apelat la 

sala sporturilor „Horia De-

mian” din Cluj. Lazăr a co-

mentat situaţia: „Din păca-

te sala de la Turda nu a fost 

eligibilă pentru o finală de 

cupă europeană, suntem 

câţiva jucători care am ac-

tivat în trecut la Universi-

tatea Cluj, deci suntem obiş-

nuiţi cu sala asta. Distanţa 

dintre Turda şi Cluj nu e 

una mare şi sper ca iubito-

rii de handbal din Turda să 

facă un sacrificiu şi să vi-

nă să ne vadă la Cluj. Să 

fie alături de noi ca de fie-

care dată şi le promitem că 

vom da totul pentru a ieşi 

cu capul sus de pe teren. 

De asemenea sunt convins 

că şi iubitorii de sport şi de 

handbal din Cluj vor fi ală-

turi de noi!

Întrebat de condiţia lor 

fizică actuală, Lazăr ne-a 

declarat: „Avem un lot re-

strâns numeric, şi este nor-

mal ca oboseala acumulată 

să se resimtă, dar când joci 

cu un meci cu asemenea mi-

ză, o finală de cupă euro-

peană, este normal să dai 

totul până la ultima picătu-

ra de energie.”

„Trofeul acesta nu a fost 

obiectivul nostru în acest 

an, am luat-o pas cu pas şi 

am încercat să trecem cât 

mai multe tururi, este o ma-

re performanţă pentru noi 

şi faptul că am ajuns în fi-

nala şi că o sa jucăm ulti-

mul meci din cupele euro-

pene din acest an, acasă în 

faţa unui public care se 

anunţă numeros. Consider 

că o să fie o zi de sărbătoa-

re pentru handbalul turdean, 

trebuie să ne bucurăm şi să 

exploatăm momentul la ma-

xim deoarece nu ştiu când 

ne vom mai întâlni cu aşa 

ceva!”, a încheiat jucătorul 

Potaissei.

Pentru Sporting Lisabo-

na au marcat Ivan Nikcevic 

10 goluri, Janko Bozovic 8 

goluri, Pedro Portela 5 go-

luri, Carlos Reusga Pasarin 

5 goluri, Joao Pinto 3 go-

luri, Igor Zabic 2 goluri, iar 

Michal Kopco, Bosko Bjela-

novic, Carlos Carneiro, Fran-

cisco Tavares au reuşit fie-

care câte un gol.

Golurile turdenilor au fost 

marcate de Georgică Cîntec 

5 goluri, Roman Zacaciurin 

5 goluri, Răzvan Pavel 4 go-

luri, Lucian Ignat 3 goluri, 

Roland Thalmaier 2 goluri, 

Dragoş Iancu 2, Radu Lazăr 

2 goluri, Silvian Amihăiesi 2 

goluri, Ştefan Huta 2 goluri 

şi Cristian Adomnicăi 1 gol.

Returul va avea loc în 27 

mai în Sala Sporturilor ”Ho-

ria Demian” din Cluj.

„Ce se întâmplă acum e o sărbătoare 
pentru handbalul turdean”
Echipa de handbal masculin, Potaissa Turda a pierdut cu un scor de 37-28 manşa tur 
cu Sporting Lisabona în finala Challenge Cup.

Georgică Cântec a fost principalul marcator al Potaissei, cu 5 goluri
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