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Lucrări spectaculoase 
la nodul Gilău de pe 
Autostrada Transilvania
Pe şantier a fost adusă o macara- gigant pentru 
montarea grinzilor de 165 de tone.  Pagina 2 

SĂNĂTATE

Un clujean a blocat 
accesul ambulanţelor 
în Clinica Medicală 2
Clujeanul a pretins că a trebuit să îşi transpor-
te mama bolnavă la una dintre secţii. Pagina 4

TIMP LIBER

Angela Gheorghiu, 
invitată de onoare la TIFF
În istoria operei, Angela Gheorghiu este 
un fenomen rar și una dintre cele mai bu-
ne voci ale prezentului. Pagina 7
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ACTUALITATE

Fostul preot Cristian Pomohaci, 
audiat. Ar fi vizat într-un nou dosar

ACTUALITATE

Comisia Europeană, 
radiografie dură a României 

Fostul preot Cristian Pomo-
haci a mers, miercuri diminea-
ţă, la sediul Parchetului General, 
pentru a fi  audiat. Acesta ar fi  
vizat într-un nou dosar, au pre-
cizat surse judiciare.

Cristian Pomohaci a fost che-
mat, miercuri, de către procuro-
rii Parchetului General, pentru a 
da declaraţii în faţa magistraţi-
lor. Potrivit unor surse judiciare, 
este vorba despre un dosar nou, 
în care ar fi  vizat preotul.

Acesta nu este singurul dosar 
în care este vizat Pomohaci. Par-
chetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie a preluat, 
în 2017, dosarul deschis de Par-
chetul de pe lângă Judecătoria 
Târgu Mureş, în care preotul 
Cristian Pomohaci este acuzat 
de infracţiuni de racolare de mi-
nori în scopuri sexuale, în cau-

ză urmând a fi  făcute cercetări, 
au declarat reprezentanţii Par-
chetului pentru Mediafax.

Sesizarea a fost făcută după 
ce în spaţiul public a apărut o 
înregistrare audio în care preo-
tul Cristian Pomohaci i-ar fi  pro-
mis unui adolescent că îl va plă-
ti dacă va întreţine relaţii sexu-
ale cu el. Spre fi nalul înregistră-
rii, cel care se presupune a fi  
preotul Pomohaci îi spune băia-
tului că între ei doi a fost, de la 
bun început, „ceva special”, 
amintindu-i cum s-au întâlnit.

Comisia Europeană îndeam-
nă România să adopte măsuri 
pentru corectarea defi citului bu-
getar şi atrage atenţia că evolu-
ţiile politice din ultimul an ge-
nerează dubii privind ireversibi-
litatea progreselor în reformarea 
sistemului judiciar şi în comba-
terea corupţiei la nivel înalt. 

„Astăzi, facem un pas înain-
te pentru a depăşi efectele crizei, 
în contextul în care Franţa iese 
din Procedura pentru defi cit ex-
cesiv, după nouă ani. Pentru pri-
ma dată de la crearea monedei 
unice, toate ţările din zona euro 
au un defi cit sub 3% din PIB în 
2018. A fost nevoie de ani de po-
litici fi scale responsabile pentru 
a aduce ţările Uniunii Europene 
în acest punct şi trebuie să ne 
asigurăm că responsabilitatea ră-
mâne elementul principal şi în 

viitor. De aceea, adresăm un me-
saj puternic Ungariei şi Români-
ei să ia măsuri anul acesta şi anul 
viitor pentru a corecta devierea 
semnifi cativă de la ţintele fi sca-
le. Prevenirea este mai bună de-
cât tratamentul, iar momentul 
pentru prevenirea apariţiei unor 
probleme grave este acum, când 
economia este puternică”, a de-
clarat miercuri Pierre Moscovici, 
comisarul european pentru Afa-
ceri Economice şi Financiare, 
pentru Taxe şi Vămi. 

„Planifi carea bugetară a Ro-
mâniei de obicei ignoră preve-
derile cadrului fi scal, în pofi da 
necesităţii politicilor fi scale res-
ponsabile”, se arată în raportul 
de evaluare al Comisiei Europe-
ne adresat Consiliului UE privind 
Programul naţional de reforme 
destinat României. 
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Elicopter prăbuşit la Turda. Două persoane se aflau în aparatul de zbor
Una dintre cele două persoane a fost transportată la spital cu răni care nu i-au pus viața în pericol. Pagina 2

Unde au dispărut
100.000 t de gunoi?
În 2017, gunoiul parcă s-a „evaporat” din rampa temporară a Primăriei
În ultimii doi ani, la rampa de gunoi de la Pata Rât aparţinând Primăriei Cluj-Napoca au avut loc 25 
de incendii, jumătate din ele puse intenţionat, în care au ars aproape 50.000 de tone de deşeuri. Pagina 3

Grădinile din spatele blocurilor

Într-un oraș din ce în ce mai sufocat de blocuri și mașini, în care aerul este tot mai greu 
de respirat,există clujeni care aduc o pată de culoare. Pagina 5
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Lucrări de amploare au 

loc în aceste zile la nodul 

de la Gilău al Autostrăzii 

Transilvania. Pe şantier a 

fost adusă o maca-

ra-gigant pentru monta-

rea grinzilor de 165 de 

tone. Conform proiectu-

lui, şoferii ar trebui să 

circule pe acest pod în 

toamna acestui an.

Este vorba despre ciotul 

de 800 de metri din autostra-

da A3 care va conecta cei 8,7 

km ai tronsonului Gilău-Nă-

dăşelu, porţiune gata încă din 

noiembrie 2017, de restul au-

tostrăzii spre Câmpia Turzii. 

Instalarea grinzilor o să du-

reze aproximativ de 30 de zi-

le. După ce râul Someş a fost 

secat pentru realizarea pilo-

nilor de susţinere, pe şantie-

rul podului de la Gilău al Au-

tostrăzii Transilvania a înce-

put montarea grinzilor. Con-

structorul foloseşte un utilaj 

impresionant.

„Constructorii se pregă-

tesc să instaleze primele 

grinzi pe podul Gilău peste 

Someşul Mic, ciotul din Au-

tostrada A3 care va conecta 

cei 8,7 km ai tronsonului Gi-

lău-Nădăşelu (gata din no-

iembrie 2017) de restul au-

tostrăzii spre Câmpia Turzii. 

Macaraua Liebherr LR1600/2 

care poate ridica sarcini de 

până la 600 tone, poreclită 

Monstrul, este pregătită pen-

tru ridicarea grinzilor. În we-

ekend s-au desfăşurat mai 

multe acţiuni premergătoa-

re operaţiunilor propriu-zise 

de instalare care au început 

luni şi vor dura în jur de 30 

de zile”, spun cei de la Aso-

ciaţia Pro Infrastructura.

Realizate de compania 

americană Bechtel şi aban-

donate în 2012 împreună cu 

restul şantierului, aceste 64 

de grinzi vor fi montate, 

rând pe rând, în următoare-

le patru săptămâni.

„Opt deschideri şi opt 

grinzi per deschidere adică 

patru pe pilă cum ar veni, 

că sunt două sensuri de au-

tostradă. După ce se pun 

grinzile, trebuie să se mo-

bilizeze puternic să facă ar-

marea, betonarea”, a expli-

cat Ionuţ Ciurea, manage-

rul Asociaţiei Pro Infrastruc-

tura, citat de digi24.ro.

Şoferii abia aşteaptă fi-

nalizarea podului de la Gi-

lău, cu toate că acesta le va 

aduce doar 10 kilometri de 

autostradă în plus.

Lucrările executate de fir-

ma italiană se ridică la aproa-

pe 26 de milioane de lei, fă-

ră TVA.

Lucrări spectaculoase la nodul Gilău 
pe Autostrada Transilvania

Un elicopter de mici 

dimensiuni, utilizat în 

agricultură, s-a prăbuşit, 

miercuri, pe un deal din 

municipiul Turda din 

judeţul Cluj, cele două 

persoane aflate în interi-

or reuşind să se salveze, 

anunţă IGSU.

În urma unui apel pe nu-

mărul 112, în dispeceratul 

ISU Cluj s-a anunţat faptul 

că un elicopter de mici di-

mensiuni, utilizat la activi-

tăţi agricole, s-a prăbuşit în 

zona unui deal de pe raza 

municipiului Turda.

Potrivit ISU Cluj, imedi-

at au fost alertate o auto-

specială complexă de stin-

gere cu modul de descarce-

rare şi prim ajutor, o ambu-

lanţă SMURD pentru victi-

me multiple (ATPVM) şi un 

echipaj medical SAJ. Piloţii 

aparatului de zbor au ieşit 

singuri din elicopterul pră-

buşit la Turda.

„În urma verifi cărilor, în 

elicopter se afl au 2 persoa-

ne, care au ieşit din interio-

rul aeronavei şi nu prezintă 

probleme medicale. În acest 

moment, cei 2 ocupanţi sunt 

evaluaţi de echipajul medi-

cal SAJ. În urma evaluării 

medicale, unul dintre cei doi 

ocupanţi ai elicopterului va 

fi  transportat la spital pen-

tru investigaţii suplimenta-

re. Bărbatul este conştient şi 

prezintă leziuni care nu îi 

pun viaţa în pericol”, a pre-

cizat Andrei Biriş, purtător 

de cuvânt la ISU Cluj.

O echipă a CIAS este aş-

teptată la locul accidentului 

pentru a stabili de ce s-a 

prăbuşit aparatul de zbor.

Reprezentanţii ISU Cluj 

au declarat, miercuri, că de-

cizia de a transporta la spi-

tal unul dinte răniţii din eli-

copterul prăbuşit lângă Tur-

da a fost luată în urma eva-

luării medicale a echipaju-

lui Serviciului de Ambulan-

ţă Judeţean (SAJ) Cluj, pre-

zent la faţa locului.

„În urma evaluării medi-

cale, unul dintre cei doi ocu-

panţi ai elicopterului va fi 

transportat la spital pentru 

investigaţii suplimentare. 

Bărbatul este conştient şi 

prezintă leziuni care nu îi 

pun viaţa în pericol”, au 

sppus sursele citate.

Cei doi ocupanţi ai eli-

copterului au fost evaluaţi 

de echipajul medical SAJ 

Cluj.

O echipă a Centrului de 

Investigaţii şi Analiză pen-

tru Siguranţa Aviaţiei Civi-

le – CIAS este aşteptată la 

locul accidentului.

În acest caz a fost des-

chisă o anchetă coordonată 

de procurori din cadrul Par-

chetului de pe lângă Curtea 

de Apel Cluj, urmând să fie 

stabilite cauzele care au dus 

la prăbuşirea elicopterului.

Elicopter prăbuşit la Turda
Două persoane se aflau în aparatul de zbor, una dintre ele fiind transportată 
la spital cu răni care nu ii pun viața în pericol, potrivit medicilor.
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Hoţ la doar 16 ani
Un tânăr de doar 16 ani a fost re-
ţinut 24 de ore, după ce a furat a-
paratură electronică în valoare de 
1430 de lei dintr- casă din Dej.
„Poliţiștii Biroului de Investigaţii 
Criminale Dej au reţinut pentru 24 
de ore un tânăr de 16 ani, din mu-
nicipiul Gheorgheni, judeţul 
Harghita, cercetat pentru comite-
rea infracţiunii de furt califi cat. În 
perioada 12 aprilie – 8 mai, aces-
ta ar fi  pătruns prin efracţie într-un 
imobil de pe strada 1 Mai, din 
municipiul Dej, și ar fi  sustras apa-
ratură electronică, provocând păr-
ţii vătămate un prejudiciu estimat 
la 1430 de lei. Prejudiciul a fost re-
cuperat în proporţie de circa 30%. 
Cercetările sunt continuate de că-
tre poliţiști”, trasmite IPJ Cluj.

Gunoi neridicat 
de o lună 
de pe Moţilor 

Clujenii reclamă că de mai bine 
de o lună gunoiul stă neridicat în 
centrul orașului. Ei spun că au fă-
cut plângeri atât la primăriei, cât 
și la fi rma responsabilă de ridica-
rea resturilor menajare, fără suc-
ces însă. „După mai mult de 4-5 
săptămâni, nu se ridică gunoiul 
stradal/acces pietonal de pe 
Calea Moţilor 115 către căminele 
studenţești în centrul Clujului. 
Plângeri telefonice au fost făcute 
fără rezolvare, sesizări la primări-
ei, fără rezolvare, sesizări la 
Poliţia Locală. A fost înștiinţată și 
Garda de Mediu dar ni s-a trans-
mit că nu intră în atribuţia lor. 
Asta pe banii noștri ai clujenilor”, 
spune un clujean care a atașat și 
câteva poze din zonă.

Nereguli descoperite la 
shaormeriile din Cluj 

Inspectorii din cadrul 
Comisariatului pentru Protecţia 
Consumatorului Cluj au realizat o 
serie de verifi cări în unităţi de ali-
mentaţie publică de tip fast food 
și shaormerii din judeţul Cluj.
Astfel, în urma unui control efec-
tuat în data de 22 mai, inspectorii 
OPC au identifi cat un operator 
economic la care s-au descoperit 
mai multe defi cienţe: produse cu 
data durabilităţii minimale depă-
șită cu până la 45 zile (carne 
porc), produse cu modifi carea 
stării termice care nu aveau ni-
ciun element de identifi care ca-
racterizare (piept de pui, ceafă de 
porc), produse preparate cu 
schimbare stare termică (carne vi-
tă, carne porc, produse care îna-
inte de congelare au fost fi erte), 
frigidere în care erau depozitate 
produsele prezentau suprafeţe cu 
pete de rugină în exces sau frigi-
derele prezentau glazură de 
gheaţă în exces, neputându-se 
identifi ca produsele depozitate 
din cauza gheţii. „Ca urmare a 
acestor defi cienţe, operatorul 
economic prestator de servicii a 
fost sancţionat contravenţional cu 
amendă în cuantum de 30.000 
lei, iar cantitatea de 23.93 kg 
produse a fost oprită defi nitiv de 
la comercializare. Totodată, s-a 
dispus măsura opririi temporare 
a activităţii din blocul alimentar 
până la remedierea defi cienţe-
lor”, se arată în comunicatul OPC.

Pe scurt

Un tânăr de 19 ani, arestat 

preventiv, a comandat dro-

guri pe Darknet – reţeaua 

de internet pentru infracţi-

uni, le-a plătit cu moneda 

virtuală Bitcoin şi le-a ofe-

rit spre vânzare consumato-

rilor din Baia Mare şi Cluj 

prin Snapchat.

Gelu Cătălin Horotan (19 ani) 

din Baia Mare se afl ă în arestul 

IPJ Cluj fi ind cercetat de DIICOT 

pentru trafi c de droguri, scrie 

clujust.ro.

Potrivit procurorilor „înce-

pând cu 2016 inculpatul a înce-

put să distribuie şi să vândă dro-

guri de risc, respectiv cannabis 

unor persoane care au fost iden-

tifi cate doar parţial. Din decla-

raţiile acestor persoane rezultă 

că fi ecare dintre acestea au cum-

părat în mod repetat astfel de 

droguri de la inculpat, unele per-

soane cu o frecvenţă chiar de 

două ori pe săptămână la pre-

ţul de 50 de lei doza (…) În cur-

sul anului 2017 inculpatul a 
fost depistat la festivalul Elec-
tric Castle, mai întâi având a-

supra lui o doză de cannabis, 

iar după 10 minte de la înche-

ierea primului process-verbal de 

constatare a infracţiunii fl agran-

te, a fost depistat din nou având 

asupra lui 19 doze, 12 plicule-

ţe de cocaină în amestec cu al-

te substanţe (…) În ultima par-

te a anchetei, respective din da-

ta de 27 martie 2018, au apărut 

şi elemente noi care conturea-

ză continuitatea acestei acţiuni 

a inculpatului de a distribui 
droguri nu numai pe raza mu-
nicipiului Baia Mare, dar şi în 
judeţul Cluj. Au fost primite şi 

unele informaţii cu privire la 

faptul că drogurile au fost pro-

curare prin Darknet, respecti-

ve prin reţeaua de internet ca-

re asigură o anonimitate utili-

zatorului şi care este dedicată 

şi folosită în principal pentru 

comiterea de infracţiuni”.

În 27 martie, cu ocazia per-

cheziţiei domiciliare şi auto 

efectuate asupra tânărului s-au 

găsit în autoturismul folosit de 

acesta un colet venit din ziua 

precedentă cu privire la care 

inculpatul a declarat iniţial că 

este o comandă pe care a fă-

cut-o pentru ceară de epilat, 

dar fi ind examinat coletul s-a 

constatat că sub un strat sub-

ţire de ceară erau dissimulate 

cele patru colete de cocaină, 

fi ecare cutie conţinând 200 de 

grame de cocaină amestecată 

cu alte substanţe.

La momentul respectiv, in-

culpatul a spus că a comandat 

drogurile de pe internet, de pe 

reţeaua Darknet pentru a le co-

mercializa ulterior, iar plata ur-
ma să fi e făcută prin Bitcoin, 

care de asemenea asigură ano-

nimitatea tuturor utilizatorilor 

fi ind extreme de difi cil de de-

pistat circuitul fi nanciar.

Potrivit procurorilor „fap-

ta constituie o ameninţare la 

adresa ordinii publice prin 

modul de comitere, prin du-

rata de timp, prin diversitatea 

drogurilor şi prin aria terito-

rială prin care a acţionat in-

culpatul şi prin modul insinu-

os prin care au fost procura-

te drogurile, respectiv cu mă-

suri de precauţie de nume 

anonim. Chiar şi în relaţia cu 
consumatorii, inculpatul a 
folosit o aplicaţie, Snapchat, 
care are ca specifi c faptul că 

mesajele se autodistrug într-un 

timp foarte scurt şi este aproa-

pe imposibil de găsit urme ale 

acestor comunicaţii”.

În ceea ce priveşte marfa gă-

sită la tânăr, DIICOT arată că 

valoarea de piaţă a acesteia es-

te de 80.000 de euro dacă se ia 

în considerare faptul că la ora 

actual un gram de cocaină se 
vinde cu 100 de euro. Procu-

rorii au mai arătat că acei con-

sumatori identifi caţi erau elevi 

la data la care inculpatul le-a 

furnizat droguri.

În motivarea judecătorului 

care a decis arestarea preventi-

vă a tânărului se arată că aces-

ta a plătit unei persoane din stră-

inătate suma de aproximativ 

10.000 de lei în moneda virtual 

bitcoin şi că datele persoanelor 

care apar în coletul identifi cat, 

respectiv expeditor şi destina-

tar, sunt fi ctive.

Trafic în era digitală. Comanzi droguri, 
plăteşti cu Bitcoin şi le vinzi prin Snapchat

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

În ultimii doi ani, la 

rampa de gunoi de la 

Pata Rât aparţinând 

Primăriei Cluj-Napoca au 

avut loc 25 de incendii, 

jumătate din ele puse 

intenţionat, în care au 

ars aproape 50.000 de 

tone de deşeuri.

Nu o dată activiştii de me-

diu au cerut suspedarea au-

torizaţiei de mediu pentru 

poluarea existentă la Pata 

Rât, susţinând că rampa RA-

DP şi-ar fi  depăşit limita le-

gală admisă cu 30%. Auto-

rităţile au negat acest lucru 

şi spun că în acest moment 

există depozitate “doar” 

194.000 de tone de deşeuri.

Inclusiv Garda de Mediu 

Cluj a vrut să interzică de-

pozitarea gunoaielor la Pata 

Rât, fapt ce l-a făcut pe pri-

marul Emil Boc să sară la 

gâtul şefului instituţiei: 

„Când moare primul om în 
Cluj din cauza gunoaielor 
rămase în stradă cine va 
răspunde? Nu mai este ca-
pacitate la Oradea să ne pri-

mească gunoaiele. 400 de to-

ne pe zi. Să nu mă luaţi de 
fraier că nu sunt de ieri sau 

de astăzi. Înţeleg jocul poli-

tic până la limita când se pu-

ne viaţa şi sănătatea oame-

nilor în joc”.

Potrivit datelor ofi ciale, ca-

pacitatea maximă de stocare 

temporară autorizată conform 

autorizaţiei de mediu este de 

358.000 tone, iar cantitatea 

de deşeuri intrată în cadrul 

platformei RADP doar în 2017 

a fost de 127.012 tone.

Incendiile repetate 
vin ca o mănuşă

Cercetările poliţiştilor au 

arătat că dintre cele 25 de 

incendii izbucnite la aceas-

tă rampă în 2017 jumătate 

au fost intenţionate, 7 au 

avut ca şi cauză autoaprin-

derea, iar 4 au avut alte ca-

uze. Cu Cu alte cuvinte, au-

torităţile nu găsesc de luni 

bune vinovaţii motivând că 

“dosarele sunt în lucru”, timp 

în care clujenii respire zilnic 

un aer poluat.

De exemplu, în incendiul 

din luna iulie 2017, conform 

măsurătorilor topografi ce s-a 

estimat că a fost distrusă o 

cantitate de 34.920 tone de-

şeuri. În luna octombrie 2017 

s-a produs un alt incendiu, 

iar în urma acestui eveni-

ment, conform măsurătorilor 

topografi ce, s-a estimat că a 

fost distrusă cantitatea de 

10.652 tone deşeuri.
Întrebat dacă focul este 

pus intenţionat cu girul au-
torităţilor, prefectul judeţu-

lui Cluj a spus: „Informaţii-

le pe care le-am primit de la 

primar sunt legate de canti-

tăţile care s-au ars la incen-

dii. De acolo rezultă nişte 

cantităţi mici, care în opinia 

dânsului, nu ar putea repre-

zenta un scop”.

Şi Emil Boc susţine că tre-

buie exclusă ipoteza că incen-

diile de la Pat Rât ar fi  provo-

cate de „o mână criminală”.

„Ideea că cineva dă foc, 

ca să scadă dimensiunea gu-

noiului, vreau să ştiţi că es-

te o mare prostie. Eu perso-

nal exclud această ipoteză şi 

vă rog să o excludeţi şi dum-

neavoastră categoric. Nu se 

poate ca cineva să meargă 

să dea foc la rampă, m-am 

uitat pe camele de luat ve-

deri. Nu poate exista o gân-

dire bolnavă, cineva să in-

cendieze ca să scadă dimen-

siunea” a explicat Emil Boc.

Alte 70.000 de tone 
de deşeuri, duse 
în Bihor

Pentru respectarea pre-

vederilor din autorizaţia de 

mediu, reprezentanţii RA-

DP Cluj au încheiat anul 

trecut în septembrie un con-

tract cu firma SC Eco-Bihor 

în vederea relocării unei 

cantităţi de deşeuri muni-

cipale, astfel că în anul 2017 

s-a relocat o cantitate de 

67,24 tone.

„În luna iulie s-a încheiat 

şi un contract de preluare a 

levigatului din cadrul plat-

formei de către fi rma SC Re-

cycling Prod SRL Târgu 

Mureş, astfel că în cursul 

anului s-au transportat 212,11 

mc de levigat”, se arată în 

raportul privind situaţiile fi -

nanciare pe anul 2017 ale 

Regiei Autonome a Dome-

niului Public Cluj-Napoca.

În intervalul 29 septem-

brie-18 octombrie 2017 în 

cadrul platformei de stoca-

re temporară a deşeurilor 

s-au desfăşurat un număr 

de 11 controale, în urma că-

rora la unele dintre acestea 

regia a fost sancţionată 

contravenţional.

100.000 de tone de gunoi
s-au „evaporat” din rampa temporară
a Primăriei Cluj-Napoca 
La RADP și la Primăria Cluj există o presiune constantă pentru reducerea cantității de gunoi.

Anul trecut pompierii au fost chemați să stingă focul izbucnit la rampa de gunoi a Primăriei de aproape 30 de ori
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Aproape 300 de specialişti, 

personalităţi şi medici din 

România, Polonia, Turcia 

sau Spania participă în 

aceste zile la Congresul 

Naţional de Recuperare, 

Medicină Fizică şi 

Balneologie care are loc 

atât în Cluj-Napoca, 

cât şi la Salina Turda.

Asociaţia Română de Bal-

neologie şi Societatea Româ-

nă de Medicină Fizică, de Re-

cuperare şi Balneoclimatolo-

gie, în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Turda şi Salina 

Turda organizează până în 26 

mai la Cluj-Napoca şi Turda, 

Congresul Naţional de Recu-

perare, Medicină Fizică şi Bal-

neologie. Evenimentul, dedi-

cat Centenarului Marii Uniri 

1918 – 2018, se desfăşoară sub 

auspiciile academice ale Uni-

versităţii de Medicină şi Far-

macie „Iuliu Haţieganu” din 

Cluj-Napoca, „Carol Davila” 

din Bucureşti şi Grigore T. Po-

pa din Iaşi, cu participare in-

ternaţionala.

Cu peste 275 de specialişti şi 

personalităţi (din România, Tur-

cia, Polonia, Spania şi Estonia), 

în cadrul Congresului de vor 

dezbate teme din domeniile:

- Balneologie – Factori na-

turali terapeutici (Apele mine-

rale – aliment şi factor natu-

ral therapeutic, Peloizi (nămo-

luri terapeutice), Climatologie, 

Thalassoterapie, Gaze terape-

utice (Mofete, Solfatarii), Mi-

ne de sare şi peşteri terapeu-

tice (Speleoterapie)

- Healthy Lifestyle, Aspecte 

etice şi legale (Healthy ageing , 

Balneoclimatologie şi Lifstyle, 

Aspecte de etică şi/sau legalita-

te, Marketing-ul destinaţiilor de 

Turism Balnear)

- Medicină Fizică şi Recupe-

rare (Afecţiuni neurologice şi 

comunicaţionale, Afecţiuni 

Musculoskeletale, Afecţiuni pe-

driatice, Afecţiuni geriatric, Bo-

li Cardiovasculare – prevenţie 

şi recuperare medical, Fizio – 

/ Kinetoterapie, Intervenţii me-

catronice / robotice în recupe-

rarea medical, Intervenţii inte-

grative holistice, Educaţie şi cer-

cetare ştiinţifi că, Varia).

Lucrările Congresului sunt 

structurate în două mari părţi: 

sesiunile ştiintifi ce din Aula Iu-

liu Haţieganu din Cluj Napoca 

în intervalul 22 – 25 mai şi se-

siunile ştiinţifi ce din data de 26 

mai care vor avea loc în Sala 

Mare a Primăriei din Turda şi în 

Amfi teatrul din Mina Rudolf, 

Salina Turda.

Un aspect important este re-

prezentat de gradul maxim de 

creditare a Congresului Naţio-

nal de Recuperare, Medicină Fi-

zică şi Balneologie, acestuia fi -

indu-i atribuite de către The Eu-

ropean Accreditation Council 

for Continuing Medical Educa-

tion un maxim de 24 de punc-

te de credit ECMEC®s.

Implicarea Salinei Turda, 

alături de Primăria Municipiu-

lui Turda în organizarea unui 

astfel de eveniment remarca-

bil pe plan internaţional, re-

prezintă o recunoaştere a efor-

turilor autorităţilor locale de a 

face cunoscute benefi ciile fac-

torilor care au dus la transfor-

marea oraşului Turda în Staţi-

une Balneoclimaterică si, tot-

odată, pune în valoare facto-

rii de balneo – speleoterapie 

ai arealului municipiului.

Sute de specialişti şi medici din Europa vin 
la Salina Turda la cel mai mare congres 
de recuperare, medicină fizică şi balneologie

O maşină a blocat acce-

sul ambulanţelor mai 

bine de o oră în diminea-

ţa zilei de miercuri. 

Clujeanul a pretins că a 

trebuit să îşi transporte 

mama bolnavă la una 

dintre secţii.

Deputatul Emanuel Ungu-

reanu a postat pe pagina sa 

de Facebook o fi lmare în ca-

re se poate observa cum ma-

şina blochează accesul.

„O maşină a blocat astăzi 

accesul ambulanţelor în Cli-

nica Medicală 2 între orele 

8.20- 9.30.

Am primit aceste imagini 

acum câteva minute din par-

tea unui medic care lucrează 

pe secţia de Reumatologie din 

Spitalul Judeţean Cluj.

O ambulanţă nu a putut 

să treacă aproape o oră din 

cauza unei maşini a unui 

clujean care a pretins că a 

parcat chiar la intrarea de 

acces pentru secţiile de: Re-

umatologie, ORL, Medicină 

Internă, Chirurgie 2, Urolo-

gie pentru că a trebuit să-şi 

transporte mama bolnavă...

Curţile clinicilor medicale 

din Cluj sunt înguste, pline 

de gropi, adevărate capcane 

pentru oameni şi maşini.

În acest context, complet 

nefericit, fac un apel la civi-

lizaţie şi respect reciproc, es-

te absolut impardonabil să 

blochezi accesul intr-o clini-

că cu sute de bolnavi pen-

tru a rezolva mai facil pro-

blema ta sau a rudei tale.

Pentru cei care cunosc zo-

na, maşina din imagine a 

blocat de fapt accesul către 

4 clinici: Medicală 2, Chirur-

gie Cardiovasculară, Diabet, 

Institutul Inimii.

Poliţia Locală chemată la 

faţa locului a dat din umeri şi 

a plecat...

Acest infern ne va urmări 

până la construirea himericu-

lui Spital Regional”, a scris 

Emanuel Ungureanu pe reţea-

ua de socializare.

Un clujean a blocat 
accesul ambulanţelor 
în Clinica Medicală 2

Aproape un sfert dintre 

români (23%) asociază 

durerile în piept cu un 

atac de cord, iar circa 

60% se tratează cu anal-

gezice şi antibiotice 

atunci când au dureri 

dentare, arată un sondaj 

dat publicităţii miercuri.

Potrivit studiului, în ciuda 

faptului că peste 90% din res-

pondenţi au declarat că au un 

medic de familie, o treime i-au 

trecut pragul doar când au 

fost bolnavi sau în urmă cu 

mai mult de un an.

De altfel, acest lucru este 

un indicator al faptului că 

mulţi aleg să se trateze aşa 

cum consideră de cuviinţă 

pentru afecţiuni considerate 

uşoare, cum ar fi  durerile de 

cap, durerile dentare sau stă-

rile generale de rău.

Astfel, 73% au declarat că 

iau un analgezic dacă îi doare 

capul, chiar dacă durerea este 

acută şi durează de câteva zile.

Durerile de cap nu trebuie 
tratate superfi cial

Din păcate însă, durerile 

de cap, deşi comune, nu tre-

buie tratate cu superfi cialita-

te, mai ales în cazul asocierii 

cu alte simptome sau în ca-

zul permanentizării acestora, 

afi rmă specialiştii.

Respondenţii la sondajul 

Docbook au mai asociat stă-

rile febrile, tusea şi voma cu 

gripa (36%), cu răceala (17%) 

sau intoxicaţia (12%) ori in-

solaţia (3%).

Durerile în piept sunt şi e-

le interpretate cu lejeritate de 

aproape jumătate din români. 

23% consideră că acestea sunt 

semn de atac de cord, iar alţi 

17% le asociază cu stresul.

Un procent semnifi cativ, 

aproape 50%, consideră că, 

în cazul în care au astfel de 

dureri, este mai bine să nu fa-

că interpretări personale şi să 

apeleze la un medic. Nu se 

întâmplă însă acest lucru da-

că durerile sunt trecătoare.

Printre durerile ignorate de 

români se numără şi cele den-

tare. Mai mult de jumătate se 

tratează singuri şi nu merg la 

dentist de la primele simpto-

me stomatologice.

Medicul specialist de medi-

cină de generală Marinela Stăn-

culete a afi rmat miercuri, într-o 

conferinţă de presă cu prilejul 

prezentării studiului, că o per-

soană adultă cu vârsta între 

18 şi 49 de ani trebuie să mear-

gă la medic de facto o dată pe 

an fără să sufere de nimic, în-

să dacă are simptome trebuie 

să ajungă la doctor.

Care sunt riscurile 
automedicaţiei

Conform acesteia, riscu-

rile automedicaţiei sunt în 

primul rând de întârziere a 

diagnosticului corect şi apoi 

de „lăsare deschisă a porţii” 

pentru instalarea complica-

ţiilor unei boli care nu este 

diagnosticată la timp şi ca-

re este infl uenţată de efecte-

le adverse ale medicaţiei im-

propriu administrate sau în 

interacţiune cu alte medica-

mente pe care le are un pa-

cient în tratamentul bolilor 

sale cronice.

Docbook este prima apli-

caţie din România pentru pro-

gramări online la doctor, dis-

ponibilă pe Android, iOS sau 

online, pe site-ul www.doc-

book.ro, fi ind lansată în a do-

ua parte a anului 2017.

Românii au obiceiul 
să se trateze singuri
Mulţi aleg să se trateze aşa cum consideră de cuviinţă pentru afecţiuni.

73% din respondenti au declarat că iau un analgezic dacă îi doare capul

Asociaţia Producătorilor de 

Medicamente Generice 

(APMGR) atrage atenţia că 

mii de medicamente ieftine 

riscă să fi e scoase din pro-

ducţie sau delistate în peri-

oada imediat următoare, 

printre ele afl ându-se medi-

camente esenţiale în trata-

mentul cancerului, al afec-

ţiunilor cardiovasculare, 

neurologice şi gastrointesti-

nale, principala cauza fi ind 

taxa clawback, aplicată „în 

mod uniform” atât medica-

mentelor scumpe, cât şi 

celor ieftine.

Potrivit APMGR, taxa 

clawback a ajuns deja la 

24,13% în primul trimestru 

al acestui an, faţă de 19,86% 

în primul trimestru al anului 

trecut sau de 15,62% – în pri-

mul trimestru al anului 2016.

„Având în vedere că taxa 

clawback se aplică la un preţ al 

medicamentului care include 

adaosurile distribuitorilor şi far-

maciilor, care devin fi xe la un 

preţ al medicamentului mai ma-

re de 300 de lei, impactul pe 

medicamentele ieftine este con-

siderabil mai mare. De exem-

plu, taxa clawback, la nivelul 

din trimestrul I, reprezintă 34% 

din preţul de producător pentru 

medicamentele sub 25 de lei şi 

este de abia 24% pentru medi-

camentele peste 3.000 lei”, pre-

cizează APMGR, într-un comu-

nicat transmis marţi presei.

APMGR atrage atenţia că 

producătorii de medicamente 

generice nu mai pot susţine 

un consum de care nu sunt 

responsabili şi care creşte în 

special din cauza introduce-

rii necondiţionate pe lista de 

medicamente compensate a 

medicamentelor inovative.

Potrivit aceleiaşi surse, prin-

tre medicamentele cu risc major 

de a scădea sub limita profi tabi-

lităţii şi de a dispărea de pe pia-

ţă se numără: Tamoxifenul (tu-

mori de sân), Bleomicina (leu-

cemie, afecţiuni hematologice), 

Fluorouracil (cancer), Cisplatin 

(cancer), Flutamida (cancer), 

Memantine (demenţă), Genta-

micinum (infecţii germeni rezis-

tenţi intra-spitaliceşti), The-

ophyllinum (astm), Captopril (hi-

pertensiune, insufi cienţă cardia-

că), Furosemid (insufi cienţă car-

diacă, ciroză hepatică).

Noi medicamente 
esenţiale urmează 
să dispară de pe piaţă
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Într-un oraş din ce în ce 

mai sufocat de blocuri şi 

maşini, în care aerul 

este tot mai greu de res-

pirat, există clujeni care 

aduc o pată de culoare. 

Astfel, investesc bani şi 

timp pentru amenajarea 

grădinilor din faţa sau 

din spatele blocului.

Flori, pitici de grădină, 

căsuţe pentru păsări, garduri 

vopsite în culori plăcute, toa-

te se pot găsi dacă iei la pas 

cartierele clujurilor. Zone ca-

re par să ofere doar o serie 

nesfârşită de blocuri, pot să 

ascundă, de fapt, adevărate 

comori pentru ochii trecăto-

rilor. Şi mulţi dintre ei se 

opresc să le admire. Alţii, 

vin special din tot oraşul, ca 

să petrecă puţin timp prin-

tre fl ori şi pitici de grădină.

Grădina Lisei

La câţiva metri de staţia 

de autobuz Bucium, chiar 

lângă şosea, zeci, chiar su-

te de trandafiri în îmbie pe 

clujenii trecători. În grădi-

nă, Virgina Misaroş, cea ca-

re a făcut ordine, a plantat 

flori şi a pus tot felul de or-

namente a scos-o la aer pe 

căţeluşa Lisa. Pentru ea a 

amenajat grădina, să aibă 

un loc în care să se joace şi 

să zburde. Grădina, spune 

Virginia, era mult mai ma-

re şi mai frumoasă, însă, o 

mână de copii fără obraz 

i-au distrus ornamentele şi 

i-au călcat florile. Cu toate 

că nu mai are splendoare de 

acum câţiva ani, grădina to-

tuşi reuşeşte să oprească tre-

cătorii să o admire.

„Am început să o amena-

jez în urmă cu vreo cinci 

ani. A fost frumoasă, doar 

că sunt nişte copii pe aici 

prin zonă care au tot dis-

trus-o. Şi am zis că nu mai 

exagerez, doar îngrijesc ce-

ea ce e plantat deja. Nu a-

re sens, că investesc nişte 

bani aiurea. Am început să 

amenajez grădina pentru că-

ţeluşă, să vin cu ea, să o las 

să se plimbe pe aici. Aşa că 

am îngrădit câţiva metri aici, 

dar era dezastru. Douăzeci 

de saci de mizerie am scos 

de aici şi o mulţime de bo-

lovani. Şi tot am plantat, ze-

ce trandafiri, douăzeci, opt-

zeci. Şi fiindcă am lucrat în 

tâmplărie am făcut căsuţe 

pentru păsări, orgamente”, 

povesteşte Virginia Misaroş.

Garduri viu colorate

Pe măsură ce treci de pe 

o alee pe alta în cartierul 

Mănăştur, din ce în ce mai 

multe grădini se ivesc. Nu 

în toate s-a pus la fel de 

mult suflet, însă totuşi, re-

uşesc să îi aducă oricărui 

trecător un zâmbet pe bu-

ze. Pe Aleea Gârbău, la nu-

mărul nouă, un gard vopsit 

în albastru şi alb şi trepte-

le vopsite în roşu, galben şi 

albastru pot să te scoată din 

monotonia de zi cu zi.

Grădina în care mirii 
merg să-şi facă poze

La doar câteva minute de 

mers pe jos de grădina Lisei, 

un car plin cu fl ori îşi face 

apariţia în curtea unui bloc 

de pe Aleea Peana. Tănase 

Cozma, care acum este pen-

sionar, în urmă cu şapte ani 

a început să amenajeze spa-

ţiul verde din faţa imobilu-

lui în care a locuieşte de o 

viaţă. Prima dată au fost câ-

teva fl ori, apoi a adus un car 

vechi pe care l-a reabilitat, 

iar o brază cu un broscoi în 

cioc supraveghează zona.

„În urmă cu şapte ani am 

început să amenajez grădi-

na. Lucram la o firmă de 

termopane şi am văzut în 

Oradea o grădină asemănă-

toare, aşa că mi-a venit ide-

ea să fac şi eu. Am mers la 

cineva la ţară, am luat că-

ruţa, am dat un milion pe 

ea, în lei vechi. Apoi am fost 

la Alba Iulia la un gater şi 

mi-am luat lemne pentru 

fântână. A fost omul de acord 

şi mi-a făcut tot ce aveam 

nevoie. Am improvizat o mă-

suţă, se adună vecinii şi stau 

la o tablă, la o carte şi stau 

pe butuci. Pietrele le-am 

adus de la Peştera Urşilor”, 

povesteşte Tănase Cozma.

Pensionarul nu se uită la 

bani când vine vorba de sa-

tisfacţia pe care i-o oferă o 

seară de vară, în care stă pe 

un butuc şi se bucură de fru-

museţea pe care i-o oferă gră-

dina. Doar anul acesta a in-

vestit peste 600 de lei în fl ori, 

ghivece, ornamente şi apă.

„Pe apă cheltui cel mai 

mult. Plătesc 200 de lei pe 

lună doar apa, să ud flori-

le. Dar şi dacă mă duc în 

piaţă şi îmi rămân zece lei 

după cumpărături, mai au 

o floare”, explică bărbatul.

Grădina lui Tănase este 

atracţia principală a între-

gului cartier. Oamenii vin şi 

fotografiază piticii şi chiar 

au fost clujeni care şi-au fă-

cut pozele de nuntă acolo, 

în faţa blocului.

„Vin din tot cartierul să 

vadă grădina asta. Fotografi -

ază piticii. Este o fetiţă aici 

în vecini care vine în fi ecare 

dimineaţă şi salută broscuţa. 

Vin părinţii şi le fac copiilor 

poze aici. Anul trecut nişte 

miri au venit şi şi-au făcut 

pozele de nuntă aici. Nu au 

mai mers în Parcul Mare”, 

spune Tănase Cozma.

Pe viitor, „grădinarul” do-

reşte să investească într-o 

fântână arteziană, pentru ca 

susurul apei să completeze 

trilul păsărilor care şi-au fă-

cut casă în zonă.

Zona verde dintre blocurile gri
Mai mulţi clujeni au făcut o pasiune din a amenaja grădinile din spatele blocurilor.

Camera Deputaţilor a 

adoptat miercuri proiectul 

de lege prin care se acordă 

imunitate şi benefi cii spo-

rite judecătorilor Curţii 

Constituţionale, modifi cat 

tocmai în urma unei deci-

zii a Curţii Constituţionale 

care declarase proiectul 

parţial neconstituţional.

Potrivit noii variante, jude-

cătorii CCR nu vor putea fi  re-

ţinuţi, arestaţi sau trimişi în 

judecată fără încuviinţarea a 

două treimi dintre ei – adică 

6 din 9, dar vor putea fi  urmă-

riţi penal. Cererea trebuie for-

mulată de Procurorul General, 

şi nu de Ministrul Justiţiei, aşa 

cum prevedea iniţial proiectul 

de lege, scrie hotnews.ro.

Proiectul de lege, care a 

fost iniţiat de deputatul Adnagi 

Slavoliub de la minorităţi, a 

fost adoptată cu 171 voturi 

„pentru”, 91 „împotrivă” şi 9 

abţineri şi va merge la Senat, 

care este for decizional.

O altă modifi care faţă de for-

ma trimisă la promulgare este 

eliminarea articolului ce preve-

dea că „judecătorul care a fost 

numit pentru restul de mandat 

al unul alt judecător va putea 

fi  numit, la reînnoirea Curţii 

Constituţionale, pentru un man-

dat complet de 9 ani”.

Ce mai prevede legea – art 
66 modifi cat:

(2) Încuviinţarea prevăzu-

tă la alin 1 se dă cu votul a 

două treimi din numărul ju-

decătorilor Curţii Constituţio-

nale, după ascultarea judecă-

torului în cauză.

(3) Pentru infracţiuni să-

vârşite de judecătorii Curţii, 

urmărirea penală şi trimiterea 

în judecată se fac numai de 

către Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Jus-

tiţie, iar competenţă de jude-

cată aparţine Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie.

(4) În caz de infracţiune 

fl agrantă, judecătorii Curţii 

pot fi  reţinuţi şi supuşi per-

cheziţiei, PROCURORUL GE-

NERAL (în loc de ministrul 

justiţiei – n.r.) informându-l 

de îndată pe preşedintele Cur-

ţii Constituţionale.

(5) Judecătorul trimis în 

judecată penală poate fi  sus-

pendat prin decizia plenului 

Curţii Constituţionale, adop-

tată cu votul a două treimi 

din membrii Curţii. În cazul 

unei decizii de achitare, sus-

pendarea încetează, iar în 

cazul unei decizii defi nitive 

de condamnare, mandatul 

de judecător al Curţii înce-

tează de drept.”

În prezent, cei care încu-

viinţează reţinerea sau ares-

tarea sunt forurile care au pro-

pus respectivul judecător în 

funcţie – Camera Deputaţilor, 

Senatul sau Preşedintele Ro-

mâniei. În plus, în prezent, 

dacă un judecător CCR este 

trimis în judecată este suspen-

dat de drept din funcție.

Revine superimunitatea pentru 
judecătorii Curții Constituționale

Reprezentanţii USR Cluj 

au iniţiat în luna martie 

o campanie care îi 

vizează pe politicienii 

cu condamnări.

Campania iniţiată în luna 

martie în judeţul Cluj a strâns 

până în acest moment 14.500 

de semnături.

Strângerea semnăturilor va 

continua până în toamnă, iar 

în opinia reprezentanţilor USR 

Cluj, acest ritm trebuie menţi-

nut pentru a strânge toate ce-

le 500 000 de semnături în timp 

util. Oricine poate ajuta la strân-

gerea celor 500.000 de semnă-

turi necesare iniţiativei cetăţe-

neşti „Fără Penali în funcţii pu-

blice”, atrăgeau recent atenţia, 

reprezentanţii Uniunii.

„După multe atacuri la adre-

sa independenţei Justiţiei, so-

cietatea civilă din România îşi 

cere dreptul la o clasă politică 

integră şi performantă, expri-

mându-şi dorinţa de a bloca 

prin Constituţie accesul în or-

ganele administraţiei publice 

locale, în Camera Deputaţilor, 

în Senat şi în funcţia de Preşe-

dinte al României al cetăţeni-

lor condamnaţi defi nitiv la pe-

depse privative de libertate pen-

tru infracţiuni săvârşite cu in-

tenţie, până la intervenirea u-

nei situaţii care înlătură conse-

cinţele condamnării”, spuneau, 

la momentul iniţierii campani-

ei, reprezentanţii USR Cluj.

Astfel, clujenii pot să sem-

neze pentru proiectul ce pre-

vede includerea în Constituţie 

a unui articol care să interzi-

că persoanelor condamnate la 

pedepse privative de libertate 

să nu mai poată ocupa func-

ţii în administraţia publică:

„Nu pot fi  aleşi în organe-

le administraţiei publice loca-

le, în Camera Deputaţilor, în 

Senat şi în funcţia de Preşe-

dinte al României cetăţenii 

condamnaţi defi nitiv la pe-

depse privative de libertate 

pentru infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, până la intervenirea 

unei situaţii care înlătură con-

secinţele condamnări.” , spu-

ne textul care urmează a fi  in-

trodus în Constituţia Români-

ei conform propunerii. 

Mii de semnături pentru campania 
„Fără penali în funcţii publice”
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Teatrul de Păpuşi „Puck” 

din Cluj-Napoca găzduieşte 

astăzi de la ora 18, premie-

ra spectacolului „Lupul 

interzis”, realizat după un 

text original de Patrice 

Seiler, în regia lui Radu 

Dinulescu, redând în stilul 

vechilor fabule – adresate 

în egală măsură celor mici 

şi celor mari – povestea 

celor care sunt nevoiţi să 

îşi părăsească locurile 

natale pentru o viaţă mai 

bună printre străini.

Povestea lupului cel rău 

pe care o cunoaştem cu toţii 

din copilărie nu mai este de 

actualitate. Lumea s-a schim-

bat, populaţia a îmbătrânit, 

tinerii au plecat pentru a gă-

si de lucru departe de casă... 

Apoi au apărut monştrii cu 

dinţi de fi er şi cu lame de 

oţel, care au smuls unul du-

pă altul toţi copacii, iar cres-

tele au devenit golaşe. Rămas 

singur într-un ţinut pustiit, 

eroul nostru, Lupul, şi-a lu-

at cu el câteva lucruşoare şi 

a plecat să-şi caute norocul, 

cum se spune la TV, într-o 

altă lume, într-o altă pădure.

Povestea migrării lupului 

începe, ca orice migrare, cu o 

călăuză care te trece graniţa 

– sau marea – şi te transferă 

într-o altă lume. Ce se întâm-

plă odată ajuns acolo? E po-

vestea fi ecăruia dintre cei afl aţi 

în căutarea „celei mai bune 

dintre lumi”.

„Este vorba de un lup care, 

gonind prin pădurea care îi e-

ra casă, din cauza defrişării şi 

nemaiavând nimic în jurul lui, 

emigrează. Trece marea, stră-

bate ţinuturi după ţinuturi şi 

ajunge într-o favelă, la margi-

nea unui oraş uriaş”, descrie 

Radu Dinulescu, regizorul spec-

tacolului. „Povestea poate pă-

rea pentru cei mari, însă este 

creată ca o fabulă şi se poate 

adresa şi copiilor, asemeni ce-

lor ale lui Fontaine. Lucrăm cu 

Patrice Seiler şi colaborăm cu 

Institutul Francez din Cluj. Cei 

doi actori din spectacol vor-

besc foarte bine franceza şi 

probabil va urma o premieră 

în toamnă şi în această limbă. 

Intenţionăm să îl prezentăm în 

2019 şi la Avignon, probabil la 

Teatrul Atelier 44”, a adaugat 

Dinulescu.

Ilustraţia muzicală este 

semnată de Radu Dinulescu, 

scenografi a de Patrice Seiler, 

sculptura de Florin Marin, 

iar pictura de Elena Ilaş. Dis-

tribuţia este alcătuită dinac-

torii Adina Ungur şi Ionuţ 

Constantinescu.

Vârsta minimă recomanda-

tă este de cinci ani.

Premiera va avea loc joi, 

24 mai, de la ora 18, la se-

diul Teatrului „Puck”. Spec-

tacolul va fi  prezentat sâm-

bătă, 26 mai, de la ora 10.30, 

la Festivalul de Teatru pen-

tru Copii şi Tineret „Imagi-

narium” de la Ploieşti. Eve-

nimentul se afl ă la prima edi-

ţie, este organizat de Teatrul 

„Toma Caragiu” din Ploieşti 

şi are loc între 21 şi 27 mai.

Un lup migrant, eroul noii 
premiere de la „Puck”

O nouă reprezentaţie a 

spectacolului “Zbor dea-

supra unui cuib de cuci” 

de Dale Wasserman, are 

loc astăzi, la Teatrul 

Naţional din Cluj-Napoca. 

Regia este semnată de 

Marius Oltean.

Meritul montării e că îşi 

propune şi reuşeşte să res-

pecte scenariul, oferind ac-

torilor îndelung aşteptatul 

moment al rolurilor de com-

poziţie. Scenele de delir co-

lectiv dezvăluie o atentă do-

zare a energiilor, spun re-

prezentanţii teatrului. Clu-

jenii vor avea parte de rîs 

ori de plîns, în orice caz de 

momente care au de-a face 

cu omenescul şi cu variate-

le sale aspecte. Pentru că 

uneori, poţi găsi o casă de 

nebuni vis-à-vis de casa ta.

Randle Patrick McMurphy, 

un criminal recidivist ce a-

re de ispăşit o pedeapsă scur-

tă în închisoare pentru o 

acuzaţie de viol, este trans-

ferat într-un spital de boli 

mintale. El speră, astfel, să 

evite închisoarea şi să-şi pe-

treacă restul pedepsei într-un 

mediu mult mai prielnic. Es-

te cunoscut ca un tip cu mul-

te antecedente şi certuri cu 

oamenii legii însă nu dă nici 

un semn de vreo boală 

mintală.

În spital, fiind pacient, 

McMurphy are de-a face cu 

asistenta şefă Ratched, o 

persoană aparent calmă şi 

binevoitoare ce se dovedeş-

te a fi un adevărat tiran. A-

ceasta îşi supune pacienţii 

la nenumărate umilinţe prin 

terapiile de grup pe care le 

organizează. McMurphy află 

că majoritatea pacienţilor se 

tem de asistenta Ratched şi 

că încearcă mai mult să nu 

greşească în faţa acesteia 

decât să se însănătoşească. 

McMurphy se împrieteneş-

te cu pacienţii Billy Bibbit 

– un tânăr cu probleme, "Că-

petenia" Bromden – un in-

dian tăcut şi înalt de 2 m, 

Charles Cheswick, Martini 

şi Dale Harding – un paci-

ent foarte bine educat. Cre-

zut de toţi pacienţii şi mem-

brii spitalului ca fiind sur-

do-mut, Căpetenia este igno-

rată de toată lumea, însă es-

te respectata datorită statu-

rii sale impresionante.

O nouă reprezentaţie a piesei „Zbor deasupra 
unui cuib de cuci” la Teatrul Naţional
Spectacolul „Zbor deasupra unui cuib de cuci” a avut premiera în 27 decembrie 1998.

Clujenii vor avea parte de râs ori de plâns
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Jocuri, ateliere și spectacole pentru copii

Susţinut de Ansamblul Notes&Ties,
dirijor: Christopher Austin 
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Regia: Alfred Hitchcock
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26–27
mai
2018Weekend la Castel

Urmat de FULL MOON PARTY with vinyl, rum, tapas & wine

Superstarul Angela 

Gheorghiu, celebră cân-

tăreaţă de operă a tim-

pului nostru, vine la 

Festivalul Internaţional 

de Film Transilvania, ca 

invitată de onoare a 

celei de-a 17-a ediţii.

Vineri, pe 1 iunie, de la 

ora 19:00, Opera Naţională 

Română Cluj-Napoca va fi 

gazda unui eveniment unic, 

în cadrul căruia Angela Ghe-

orghiu va interpreta cîteva 

arii în faţa publicului clu-

jean, acompaniată de pia-

nistul Alexandru Petrovici. 

Momentul va fi urmat de 

proiecţia filmului Tosca (r. 

Benoît Jacquot) în care so-

prana joacă rolul titular.

În istoria operei, Angela 

Gheorghiu este un fenomen 

rar. O artistă cu o tehnică 

vocală excepţională şi o in-

teligenţă dramatică şi mu-

zicală profundă, dar şi un 

comunicator magnetic care 

pătrunde în inimile şi min-

ţile unui spectru panoramic 

de audienţe, legendara so-

prană a adus cele mai înal-

te valori ale artei la o scară 

neobişnuit de largă.

Angela Gheorghiu şi-a câş-

tigat renumele mondial oda-

tă cu debutul său, în 1992, 

la Royal Opera House, în La 

Bohème. În acelaşi an a de-

butat la Metropolitan Opera 

New York şi la Opera de Stat 

din Viena. Prezenţa şi vocea 

ei au impresionat publicul 

în cele importante săli de 

operă din întreaga lume. De-a 

lungul carierei impresionan-

te a înregistrat cu cele mai 

mari case de discuri şi a fost 

onorată cu numeroase pre-

mii, printre care amintim La 

Médaille Vermeille de la Vil-

le de Paris, Ordinul Artelor 

şi Literelor în grad de Ofi ţer 

şi Cavaler din partea Guver-

nului francez, decoraţia “Ni-

hil Sine Deo” acordată de 

Regele Mihai I al României, 

Premiul Cultural European 

pentru Muzică şi premiul 

Victoire d'Honneur.

În 2000, regizorul Benoît 

Jacquot i-a lansat invitaţia 

de a interpreta rolul titular 

în ecranizarea operei Tosca 

de Puccini. Deşi soprana nu 

mai interpretase până atunci 

acest rol, Jacquot şi-a do-

rit-o pe ea în film, conside-

rând că Gheorghiu are acel 

spirit de divă absolută care 

poate acoperi personajul. 

Lansată în cinematografe în 

întreaga lume, producţia în 

care Angela Gheorghiu apa-

re alături de marele tenor 

Roberto Alagna şi baritonul 

Ruggero Raimondi a fost bi-

ne primită de către presa in-

ternaţională, după lansarea 

oficială în cadrul Festivalu-

lui de Film de la Veneţia.

Filmul reinventează mo-

dul în care vedem opera şi 

va fi proiectat în cadrul eve-

nimentului special, găzduit 

de Opera Naţională Română 

Cluj-Napoca. În deschiderea 

evenimentului, vocea incon-

fundabilă a Angelei Gheor-

ghiu va cuceri publicul TI-

FF, acompaniată de pianis-

tul Alexandru Petrovici, unul 

dintre cei mai prolifici artişti 

autohtoni ai generaţiei sale. 

Doctor în Muzicologie, ar-

tistul a colaborat, de-a lun-

gul carierei, cu nume mari 

ale scenei ca: Franco Zeffi-

relli (în pelicula Callas Fo-

rever), Roberto Alagna, 

Denyce Graves, Leontina Vă-

duva, Alberto Zedda, Mari-

ana Nicolesco, Ludovic 

Spiess şi mulţi alţii.

Sâmbătă, 2 iunie, de la 

ora 19:00, iubitorii de ope-

ră vor avea ocazia să o re-

vadă pe Angela Gheorghiu 

la Casa de Cultură a Studen-

ţilor, unde soprana a accep-

tat invitaţia organizatorilor 

de a introduce proiecţia spe-

cială a filmului Maria by 

Callas (r. Tom Volf). Vizio-

narea va fi precedată de pro-

iecţia clipului dedicat unui 

duet inedit: Angela Gheor-

ghiu-Maria Callas, Habane-

ra din opera Carmen a lui 

Bizet, duet peste timp care 

se regăseşte ca un bonus pe 

discul Homage to Maria 

Callas, imprimat de Angela 

Gheorghiu în 2011.

Angela Gheorghiu, invitată de onoare la TIFF
În istoria operei, Angela Gheorghiu este un fenomen rar și una dintre cele mai bune voci ale prezentului.

Angela Gheorghiu va interpreta cîteva arii în faţa publicului clujean în data de 1 iunie
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Poliţia din Vatican a închis 

miercuri zona Bazilicii 

Sfântul Petru în urma unei 

alerte cu bombă la o bancă 

din apropiere, informează 

presa internaţională.

O echipă de genişti a fost 

trimisă în zonă pentru a cer-

ceta, potrivit cotidianului The 

Daily Star. 

Papa Francisc transmitea me-

sajul său săptămânal de la Va-

tican în momentul în care po-

liţia a fost alertată în legătură 

cu un presupus dispozitiv ex-

ploziv la banca Credito Artigi-

ano din zona Pieţei Sfântul Pe-

tru, relatează site-ul cotidianu-

lui Daily Express. 

Surse din cadrul poliţiei 

au transmis că banca a pri-

mit un apel anonim ce sem-

nala existenţa unei bombe 

în incinta sucursalei din zo-

na Pieţei Sfântul Petru. 

 Ameninţarea cu bombă s-a 

dovedit a fi  falsă, în urma con-

trolului efectuat de forţele de 

ordine în clădire nu s-a desco-

perit nimic suspect.

Alertă cu bombă la Vatican, 
în zona Bazilicii Sfântul Petru

Preşedintele SUA, Donald 

Trump, a semnalat marţi că 

întrevederea programată cu 

liderul Coreei de Nord, Kim 

Jong-Un, ar putea fi  amâ-

nată, relatează CNN.

Donald Trump a declarat 

că pregătirile s-ar putea să nu 

fi e fi nalizate în timp util. "Exis-

tă şanse substanţiale să nu 

putem defi nitiva. Acest lucru 

nu înseamnă că nu vom reu-

şi o perioadă, dar s-ar putea 

să nu reuşim până pe 12 iu-

nie”, a afi rmat Donald Trump. 

Donald Trump a făcut a-

ceste declaraţii în cursul în-

trevederii cu preşedintele Co-

reei de Sud, Moon Jae-In. 

„Pregătirile continuă. Vom 

vedea ce se va întâmpla. Da-

că nu se va întâmpla acum, 

poate se va întâmpla în alt 

moment. Purtăm discuţii”, 

a spus Donald Trump. 

Regimul din Coreea de 

Nord a schimbat tonul fa-

ţă de Coreea de Sud şi faţă 

de Statele Unite, semnalând 

intenţia de a anula întreve-

derea lui Kim Jong-Un cu 

Donald Trump. 

Regimul Kim Jong-Un a 

avertizat, joi, că ar putea 

întrerupe contactele cu Gu-

vernul „incompetent” din 

Coreea de Sud din cauza 

exerciţiilor comune efectu-

ate de militari sud-coreeni 

şi americani, în ceea ce pa-

re a fi o schimbare de ton a 

Phenianului. Ri Son Gwon, 

preşedintele Comisiei nord-

coreene pentru Reunificare 

paşnică, a criticat dur par-

ticiparea armatei sud-core-

ene la exerciţii militare ală-

turi de Statele Unite, nu-

mind Guvernul de la Seul 

„ignorant şi incompetent”. 

Donald Trump semnalează 
că ar putea amâna 
întrevederea cu Kim Jong-Un

Mike Pompeo, secretarul 

de Stat al SUA, a declarat, 

marţi, este încrezător 

că Uniunea Europeană şi 

Statele Unite pot avea o 

abordare diplomatică comu-

nă în privinţa Iranului, 

relatează site-ul Ynetnews.

„Sunt încrezător că există 

un set de valori şi interese co-

mune care ne vor conduce la 

aceeaşi concluzie cu privire 

la necesitatea de a răspunde 

ameninţărilor Iranului faţă de 

lume”, a declarat Pompeo. 

Anterior, Pompeo a pre-

zentat o serie de condiţii pen-

tru semnarea unui nou acord 

nuclear cu Iranul, somând 

regimul islamist de la Tehe-

ran să renunţe la „compor-

tamentul negativ” şi ame-

ninţând cu sancţiuni dure. 

Secretarul american de Stat 

a prezentat o serie de „soli-

citări fundamentale„, subli-

niind că Administraţia de la 

Washington „preferă semna-

rea unui tratat”, cu Iranul, 

în contextul în care preşe-

dintele Donald Trump toc-

mai a dispus retragerea Sta-

telor Unite din Tratatul nu-

clear din 2015. 

Pompeo a avertizat că Sta-

tele Unite „vor aplica presi-

uni fi nanciare fără precedent 

asupra regimului din Iran” da-

că nu va aplica solicitările 

SUA. „S-ar putea ajunge la ce-

le mai puternice sancţiuni din 

istorie”, a atras atenţia Mike 

Pompeo, citat de cotidianul 

Financial Times şi de BBC. 

Mike Pompeo crede că SUA 
şi UE pot avea o abordare 
comună în privinţa Iranului

Alegerile prezidenţiale 

din Venezuela câştigate 

de Nicolas Maduro nu 

s-au desfăşurat în confor-

mitate cu standardele 

internaţionale, a afi rmat, 

marţi, Înaltul reprezen-

tant al UE pentru Afaceri 

Externe şi Politici de 

Securitate, Federica 

Mogherini, informează 

site-ul agenţiei Reuters.

„Alegerile de duminică s-

au desfăşurat fără respecta-

rea unor standarde minime 

internaţionale pentru asigu-

rarea unui proces credibil. 

Nu au fost respectate prin-

cipiile pluralismului politic, 

democraţiei, transparenţei 

sau statului de drept. Nenu-

mărate nereguli au fost ra-

portate în ziua votului, in-

clusiv fapte de mită electo-

rală. Statele membre ale UE 

iau în considerare adopta-

rea unor măsuri adecvate”, 

a declarat Mogherini. 

La 22 ianuarie, Uniunea 

Europeană a adoptat sanc-

ţiuni împotriva a şapte în-

alţi oficiali din Venezuela, 

inclusiv împotriva preşedin-

telui Curţii Supreme, Mai-

kel Moreno. Măsurile sunt 

interdicţii de călătorie şi în-

gheţarea activelor. Printre 

persoanele vizate de sanc-

ţiuni se mai numără minis-

trul de Interne, Nestor Ri-

verol, şi directorul serviciu-

lui naţional de informaţii, 

Gustavo Gonzalez Lopez. 

Venezuela se confruntă 

cu grave probleme econo-

mice din cauza inflaţiei ga-

lopante şi scăderii preţului 

petrolului, iar această situ-

aţie a condus la ample pro-

teste împotriva preşedinte-

lui Nicolas Maduro, solda-

te cu decesul a peste 100 de 

manifestanţi. După luni de 

proteste violente, Maduro a 

dispus crearea unei Adunări 

Naţionale Constituante, ca-

re este controlată de parti-

dul de guvernământ, ca să 

contracareze Parlamentul 

dominat de opoziţie. 

Uniunea Europeană ia în calcul adoptarea 
unor noi măsuri împotriva Venezuelei

Șoferul care se afl a la vola-

nul microbuzului implicat 

într-un cumplit accident, 

în Ungaria, în urma căruia 

nouă români și-au pierdut 

viața, era un bărbat din 

Târnăveni, care făcea un 

LIVE pe pagina de 

Facebook, în momentul în 

care a intrat într-o depășire, 

cu viteză, și s-a izbit frontal 

de un camion.

În fi lmarea live făcută de Pe-

tru Kalau, se vede cum acesta e-

ra mai atent la clipul video, la 

manelele ascultate în mașină și 

la comentariile de pe rețeaua de 

socializare, decât la șosea. Intră 

cu viteză într-o depășire multi-

plă și nu observă camionul de pe 

contrasens decât în ultima clipă, 

când este prea târziu să mai 

reacționeze și să evite impactul.

Potrivit Adevărul.ro, șoferul 

era din Târnăveni și era tatăl a 

doi copii. În teribilul accident 

produs la aproximativ 60 de km 

de Budapesta, pe DN 4, și-au 

pierdut viața 9 români.

Ministerul Afacerilor Exter-

ne (MAE) a transmis, miercuri, 

că toate cele nouă victime din 

accidentul de microbuz produs 

în Ungaria au fost identifi cate, 

fi ind cetăţeni români. Trupuri-

le au fost transportate la morgă 

pentru efectuarea necropsiei.

„Conform ultimelor informa-

ţii obţinute în cursul nopţii de 

echipa consulară mobilă pre-

zentă la faţa locului, toate cele 

nouă victime ale accidentului 

au fost identifi cate ca fi ind de 

cetăţenie română. Trupurile ne-

însufl eţite au fost transportate 

la morgă pentru efectuarea au-

topsiei”, anunţă MAE, într-un 

comunicat de presă.

Ministerul Afacerilor Externe 

va suporta costurile legate de re-

patrierea trupurilor neînsufl eţite 

din Fondul special de urgenţă 

afl at la dispoziţia ministerului.

Cine este şoferul care 
a provocat accidentul 
cumplit din Ungaria 
Un grav accident de circulaţie în care a fost implicat un microbuz înmatriculat 
în România a avut loc marţi în Ungaria. În urma acestuia, 9 români au murit.

Șoferul care se afl a la volanul microbuzului implicat într-un cumplit accident, în Ungaria era un bărbat din Târnăveni



joi, 24 mai 2018 | monitorulcj.ro  STIINTĂ/IT&C 9

Compania spaţială privată 

SpaceX a plasat marţi pe 

orbită doi sateliţi a căror 

misiune va fi  să măsoare, 

cu o precizie fără prece-

dent, schimbările produse 

în apa de pe Terra în vii-

torii cinci ani: câtă gheaţă 

se topeşte în Arctica şi cât 

de mult creşte nivelul 

oceanelor, relatează AFP..

Racheta reutilizabilă Fal-

con 9 a decolat fără proble-

me de la baza militară Van-

denberg din California, având 

la bord perechea de sateliţi, 

fruct al unui parteneriat între 

Germania şi Agenţia spaţială 

americană (NASA), precum 

şi cinci sateliţi din reţeaua de 

comunicaţii Iridium.

Racheta a plasat mai întâi 

pe orbită, după 11 minute de 

zbor, la o altitudine de circa 

500 km, sateliţii misiunii GRA-

CE-FO, apoi sateliţii Iridium, 

circa o oră mai târziu.

Sateliţii vor prelua ştafeta 

de la misiunea GRACE care, 

din 2002 şi până anul trecut, 

au survolat Terra pentru a sta-

bili o hartă lunară a schimbă-

rilor de volum al apei.

Cum pot sateliţii „să vadă” 

sau „să cântărească” apa de 

pe planetă din spaţiu? Folo-

sind gravitaţia.

Cei doi sateliţi, fi ecare de 

mărimea unei maşini, vor zbu-

ra la 220 km distanţă unul de 

altul. Cele mai mici variaţii 

de masă sub ei (un munte, 

un lac, gheaţa sau acviferele) 

vor provoca o schimbare in-

fi mă de gravitaţie, modifi când 

distanţa care separă cei doi 

sateliţi, măsurată până la ni-

velul micronilor.

Înregistrând continuu a-

ceste variaţii de distanţă pe 

care oamenii de ştiinţă din 

cadrul misiunii o vor dedu-

ce din variaţiile de masă pe 

Terra, de deasupra sau de sub 

suprafaţa planetei.

Or aceste schimbări de ma-

să, de la o lună la alta, ar pu-

tea fi  provocate de schimbări 

legate de apă: gheaţa care se 

topeşte şi ajunge în oceane, a-

pa care se evaporă, ploile care 

alimentează pânzele freatice.

Metoda funcţionează de mi-

nune şi oamenii de ştiinţă din 

misiunea precedentă GRACE 

au produs numeroase hărţi ca-

re cuantifi că exact cât de mul-

tă gheaţă s-a topit în Groen-

landa (280 de miliarde de to-

ne pe an din 2002 până în 

2016), sau câtă apă suplimen-

tară a ajuns în rezervele del-

tei Okavango, în Botswana (29 

de miliarde de tone pe an).

Noua misiunea, numită 

GRACE-FO de la „Follow On”, 

va permite urmărirea acestor 

tendinţe în timp.

Pentru SpaceX, aceste lan-

sări de sateliţi au devenit ce-

va de rutină. Este a zecea lan-

sare a anului şi prima treap-

tă a rachetei de marţi a fost 

utilizată în ianuarie. De a-

ceastă dată însă nu va fi  re-

cuperată. (Agerpres)

Doi sateliţi pentru 
monitorizarea apei 
pe Terra au fost plasaţi 
cu succes pe orbită

În timp ce tot scandalul 

Facebook – Cambridge 

Analytica pare că nu se 

mai termină, avem o altă 

companie gigant care 

intră în horă. Noul actor 

este Google, care este dat 

în judecată pentru că ar fi  

colectat date de la utiliza-

tori de iPhone.

Google a fost acuzat de 

„urmărirea clandestină” a 

4,4 milioane de utilizatori de 

iPhone din Marea Britanie şi 

se confruntă cu un proces în 

acest sens – persoanele cer 

despăgubiri de aproximativ 

4,29 miliarde de dolari, po-

trivit playtech.ro.

Potrivit unui raport al The 

Guardian, Google a reuşit să 

colecteze date de la utiliza-

torii de iPhone prin interme-

diul browser-ului Safari. A-

ceastă lacună a fost găsită de 

un doctorand în 2012, a fost 

denumit „Safari Workaround” 

şi le-a permis celor de la Go-

ogle să colecteze date cu ca-

racter personal.

Informaţiile adunate includ, 

printre altele, rasa utilizatori-

lor, clasa socială, locaţia, să-

nătatea fi zică şi mentală, opi-

niile politice, obiceiurile lega-

te de cumpărături şi datele fi -

nanciare. Aceste informaţii au 

fost folosite pentru a clasifi ca 

utilizatorii în mai multe gru-

puri, astfel încât Google să poa-

tă să ofere „o publicitate mai 

bine orientată”.

De exemplu, oamenii au 

fost grupaţi în „iubitori de fot-

bal” sau „entuziaşti din do-

meniul afacerilor”, iar astfel 

fi ecare primeşte reclame cu 

ceea ce îl interesează.

Ofi ciali Google au declarat 

că nu există semne că 

browser-ul Safari a partajat 

datele cu caracter personal 

unor terţi şi că nu este nicio 

modalitate de a afl a dacă ci-

neva a fost afectat de recolta-

rea datelor. Acţiunea este con-

dusă de Richard Lloyd, iar 

grupul care îl susţine doreşte 

ca acesta să fi e un proces co-

lectiv, deoarece toţi consuma-

torii au acelaşi interes.

Google ar putea ajunge, în 

viitor, în centrul unui scandal 

similar cu cel al Facebook, a-

vând în vedere cantitatea de 

date pe care o poate obţine de 

la noi, aşa că rămâne de văzut 

ce rezervă viitorul gigantului.

Google, dată în judecată pentru că a furat 
datele a milioane de utilizatori iPhone

În ultimele zile, aplicaţia 

Google Maps s-a bucurat 

de două update-uri ce 

merită trecute în revistă. 

Unul se referă la o modifi -

care a interfeţei de navi-

gaţie, în timp ce al doilea 

face referire la o funcţie 

suplimentară.

Din totdeauna, în momen-

tul în care ai folosit Google Ma-

ps pentru navigaţie, mijlocul 

tău de deplasare era reprezen-

tat pe hartă sub forma unei să-

geţi orientate spre sensul de de-

plasare. De acum înainte, re-

spectivul simbol va deveni brusc 

mai fl exibil. În locul săgeţii, în 

funcţie de starea ta de spirit 

sau de maşina pe care o con-

duci, poţi opta pentru un se-

dan, o camionetă sau un SUV, 

potrivit playtech.ro.

Pentru a profi ta de acest 

update, este sufi cient să faci 

un tap pe săgeata din mijlo-

cul ecranului şi îţi vor fi  pu-

se la dispoziţie opţiunile adi-

ţionale. Din păcate, în prima 

etapă de propagare, actuali-

zarea va fi  disponibilă doar 

posesorilor de iDevice-uri, ur-

mând ca în viitorul apropiat 

să ajungă şi la utilizatorii de 

Android. Dacă ai un iPhone 

şi nu găseşti opţiunea detali-

ată mai sus, asigură-te că uti-

lizezi cea mai recentă varian-

tă a aplicaţiei din AppStore.

Al doilea update detaliat 

de cei de la Ausdroid are ca 

scop îmbunătăţirea bazei de 

date cu serviciile, mâncarea 

şi băuturile locaţiilor pe ca-

re le vizitezi cu ajutorul Go-

ogle Maps. Dacă obişnuieşti 

să postezi fotografi i în apli-

caţia Google din restaurante, 

baruri sau alte tipuri de obiec-

tive, ţi se vor cere detalii adi-

ţionale legate de experienţa 

pe care ai trăit-o. După cum 

se poate vedea în captura de 

ecran de mai jos, dacă pos-

tezi o imagine cu o îngheţa-

tă, vei fi  invitat să detaliezi 

cum fi gurează acel desert în 

meniul locaţiei. La fi nal, vei 

asocia un deget mare orien-

tat în sus sau în jos aceluiaşi 

preparat, ca o formă simpli-

fi cată de review.

În mod evident, întregul 

proces este absolut opţional, 

dar având în vedere că şi tu 

te bucuri să ai acces la astfel 

de informaţii când vizitezi o 

locaţie nouă, ar fi  păcat să 

nu ajuţi alte persoane la rân-

dul tău. În defi nitiv, revi-

ew-urile nu trebuie să fi e for-

mate doar din text. O foto-

grafi e cu text ataşat are o va-

loare informaţională sporită. 

Printr-un mecanism de inte-

ligenţă artifi cială, Google va 

încerca să te ajute şi să-ţi 

completeze automat o parte 

din descrierea pozei.

Google Maps, mai distractiv 
și interesant printr-un update
Google Maps este una dintre cele mai utilizate aplicaţii de mobil.

Simbolul de navigatie din Google Maps a devenit mult mai fl exibil

Printr-o actualizare adusă 

uneia dintre cele mai 

populare reţele de sociali-

zare, Instagram încearcă 

să te vindece de viciul 

reţelei de socializare.

Nu cred că mai are cineva 

vreun dubiu legat de efectele 

negative ale reţelelor de soci-

alizare. Facebook, Instagram, 

WhatsApp sau Twitter intră 

fără probleme la capitolul vi-

cii. În primul rând, faptul că 

faci scroll la infi nit în speran-

ţa că vei găsi ceva interesant 

este prima simptomă a faptu-

lui că nu poţi renunţa cu uşu-

rinţă după 10, 30 sau 60 de 

minute de stat cu ochii în ecra-

nul telefonului.

Un viciu nu este complet 

dacă nu te fac să te simţi 

prost sau vinovat. În momen-

tul în care vezi pe Facebook 

doar poze cu oameni fericiţi, 

în vacanţe exotice sau la gră-

tar, este foarte difi cil să ai o 

părere bună despre viaţa ta 

şi realizările tale. Cu toate 

acestea, este foarte greu să 

renunţăm la Facebook, In-

stagram şi celelalte platfor-

me online. Prietenii mei ca-

re au reuşit să-şi şteargă con-

tul de Facebook sunt atât de 

mândri de acest gest de par-

că şi-au cumpărat un apar-

tament fără rate.

În orice caz, creatorii reţe-

lelor de socializare simt o pre-

siune din ce în ce mai mare 

pentru a facilita petrecerea de 

timp în lumea reală, dincolo 

de ecranul telefonului. În acest 

scop, cei de la Instagram au 

introdus o opţiune simplă şi 

efi cientă menită să te ajute să 

închizi din când în când apli-

caţia şi să arunci o privire că-

tre prietenii din jur.

Opţiunea a fost surprinsă de 

cei de la TechCrunch şi poartă 

denumirea sugestivă de „You're 

all caught up”. Echivalentul în 

limba română al acestei afi rma-

ţii ar fi  „Eşti la zi cu informaţi-

ile”. După ce ai dat foarte mult 

cu degetul prin interfaţa Insta-

gram, mesajul respectiv îţi va 

apărea pe ecran pentru a te no-

tifi ca că ai văzut toate postări-

le din ultimele 48 de ore ale oa-

menilor pe care îi urmăreşi. Ast-

fel, vei şti că a venit momentul 

să ieşi din Instagram şi să revii 

mai încolo, când a mai apărut 

ceva nou, potrivit playtaech.ro.

Este important de reţinut 

că noua funcţie este momen-

tan în teste şi că va fi  imple-

mentată la scară largă în vii-

torul apropiat.

Instagram încearcă să te ajute să stai mai puţin online
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră.Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 95 
mp, et. intermediar, contorizare 
individuală, construcţie 2006, 
drum privat, fi nisat clasic, nemo-
bilat, 2 băi utilate, balcoane închi-
se, acte, la preţ intră garaj spaţios 
(care se poate transforma în locu-
inţă), loc de parcare 13 mp, înta-
bulat, cart. Zorilor. Se acceptă in-
termediari doar cu împuternicire 
notarială, preţ 130000 euro. Tel. 
0771-136002. (3.7)

CASE/CABANE

¤ De vânzare casă și grădină ma-
re, în Turda, zonă liniștită (Roma-
na), acces facil. Infrmaţii la tel. 
0745-605924 sau 0722-353810. 
(1.7)

¤ Vând cabană din lemn de brad 
de 12 x 12 cm, 2 camere, bucătă-
rie, terasă, posibilitate de man-
sardare, după caz. Se poate ve-
dea zilnic în com. Lupșa, sat Mă-
năstireni, jud. Alba., pe Șoseaua 
Turda-Câmpeni. Relaţii și infor-
maţii suplimentare la tel. 
0757-726993. (1.7)

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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 în suprafaţă de 
3000 mp, intravilan, întăbulat, 
posibilitate de construcţii, acces 
la utilităţi, sat Vechea Deușu, 
com. Chinteni, la 18 km de Cluj. 
Informaţii telefon 0728-145263, 
sau 0745-605924. (1.7)

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

¤ Vând teren extravilan, cu 
utilităţi, în apropiere (paralel) 

de Wonderland, suprafaţa 
2900 mp, preţ 20 euro/mp, 
negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj 
pentru autoturism, pe str. Doro-
banţilor. Informaţii suplimentare 
la tel. 0753-902739. (1.7)

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1200 RON/lună. Aș-
tept oferte la tel. 0741-455348. 
(11.15)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă serioasă 
din Germania 

caută 
şoferi cu permis categoria 

C-E şi Atestat marfă

Contract în Germania pe 
timp nelimitat, salar de 
încadrare 1900 Euro.
Asigurăm cazare în condiţii 
avantajoase și posibilitate 
de stabilire in Germania. 

Dacă sunteţi interesaţi, 
sunaţi la numărul de 

telefon – 
004917621024857. 

Vorbim și românește

piendl-woerth.de

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim 
seriozitate. Pentru informaţiile 
suplimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 
0758-356073.

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

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

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-501252. (1.8)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (1.8)

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, mate-
riale de costrucţii, orice tip de 
marfă, de la 50 RON/cursă. Aș-
tept oferte pentru contracte sau 
închiriere pe termen lung la tel. 
0741-100529. (1.8)

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

¤ Firmă de construcţii, construim, 
renovăm acoperișuri, la case și 
blocuri. Informaţii suplimentare 
la tel. 0758-636484. (6.6)

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

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

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte 

în regulă. Informaţii și relaţii la 
telefon 0754-312994.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

PIESE AUTO

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensiuni 
205/60/15, preţ 80 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (3.7)

ELECTRO

¤ Vând aparate radio, video. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. (3.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc și reșou mare, făcut la co-
mandă. Sunaţi la telefon 
0735-176040. (3.7)

¤ Vând discuri cu muzică de con-
cert de la compozitori celebrii. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-541633. (3.7)

¤ Vând hotă electrică puţin fo-
losită, în stare bună de funcţio-
nare. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-100529. (3.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (11.15)

UZ CASNIC

¤ Vând mașini de cusut trifazice 
marca: DURKOPP, JUKI, LEVIS, 
mașină cu 2 ace, generator abru-
bt pentru călcat, com. Lupșa, sat 
Mănăstireni nr. 3, jud. Alba, tel. 
0757-726993. (1.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, calorifer, WC cu rezer-
vor și capac, baterie pentru va-
nă, oglindă cu ramă, suport și 
dulăpior cu oglinzi. Informaţii la 
tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (3.7)

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (3.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-
tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (3.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, ca-
dă joasă, sticlă mată, preţ 300 
RON. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0758-568676. (3.7)

CALCULATOARE/LAPTOPURI

¤ Vând LAPTOP IBM THINK 
PAD, preț 400 RON, negocia-
bil. Informații la tel. 0745-
569336. (1.7)

MOBILIER

¤ Vând corpuri de mobilier fi er, 
din profi le diferite, măsuţa TV, 
măsuţă de servit, etajeră cu dim. 
1,8 x 1,6 cm. Inf. la telefon 
0744-485224. (3.7)

¤ Vând dulap cu 2 uși, masă ex-
tensibilă, pat cu saltea, masă, pat 
cu saltea, 2 fotolii, mască chiuve-
tă, măsuţă, birou, abureși, scau-
ne ecograf, canapea., cuier pere-
te. Tel. 0723-435446 sau 
0264-487179. (3.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 
și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (3.7)

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (3.7)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (11.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 

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.

călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (11.20)

MEDICALE

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. lanț de bicicletă medica-
lă, nouă. Sunați la telefon 0735-
176040. (1.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpărăm sau achiziţionăm în 
regim de consignare (sorin.vasiles-
cu@ artmark.ro, 0752534013): 
pictură, sculptură, artă tradiţională 
românească, mic mobilier, obiecte 
de colecţie.

DIVERSE

¤ Vând rulotă, înmatriculată, do-
tată cu panou solar, în Florești. 
Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, 
Cluj-Napoca, C.I.F. 15009717

¤ Vând bicicletă MOUNTAIN BIKE, 
în stare de funcţionare, îi lipsește 

volanul, preţ negociabil, sau ac-
cept telefon smartphone plus di-
ferenţă. Sunaţi la tel. 
0747-311391. (4.7)

Vând moară de mere, cărţi poș-
tale timbre, tablouri, brâu ţesut. 
Informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0743-709114. (3.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu 
cadru metalic, material rezis-
tent, preţ 130 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0742-827432. (3.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion culoare, fond bej cu gre-
nă și negru, cu dim. 3,50 x 2,50 
m. Informaţii și detalii la tel. 
0744-309401. (3.7)

PIERDERI

¤ Subscrisa TUBMAN CO S.R.L.,  
J12/511/1996, C.U.I 8262228, 
pierdut certifi cat constatator cu  
nr. 49771/20.05.2010.  Îl decla-
răm nul.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă 
publicul interesat că: PUZ reglementare parcele și constru-
ire ansamblu de locuinţe, comuna Feleacu, sat Feleacu, 
f.n., jud. Cluj, titular: Proorocu Marian nu necesită eva-
luare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 
9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-
mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri între 
orele 9.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data apariţiei anunţului.

AVIZ DE MEDIU

S.C. SPUT S.A., S.C. SARES S.A., în calitate de ti-
tular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avi-
zului de mediu pentru Elaborare PUZ în condiţiile Legii 
350/201 actualizata, operaţiuni notariale-comasare parce-
le, dezmembrare teren pentru servitute de utilitate publică 
amplasat în Cluj-Napoca, str. Sobarilor f.nr., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
benefi ciarului str. Fabricii nr.145A, din data de 21.05.2018 
între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 08.06.2018, la A.P.M. Cluj str. 
Dorobanţilor nr.99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 9-14.

AVIZ DE MEDIU

S.C. NOROC COM S.R.L., în calitate de titular, anun-
ţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadra-
re, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului 
de mediu pentru Elaborare PUZ în condiţiile Legii 350/201 
actualizata, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri 
şi branşamente, extindere utilităţi, organizare de şantier, 
operaţiuni notariale-comasare parcele, dezmembrare te-
ren pentru servitute de utilitate publică, amplasat în Cluj-
Napoca, Bulevardul Muncii nr. 2-4, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
benefi ciarului str. Fabricii nr.145A, din data de 21.05.2018 
între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 08.06.2018, la APM Cluj str. 
Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 9-14.
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0729–15.86.00

www.batrom.ro

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Abonează-te la
monitorul
0264.59.77.00

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tăi
18:35 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Starea naţiei
22:48 Starea zilei
22:52 Starea naţiei
23:30 Conexiuni pe harta 
timpului

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Cavalerul negru
23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
17:00 Știrile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro Tv
20:30 Las fi erbinţi
21:30 Gospodar fără pereche
23:30 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Toate pânzele sus!
16:00 Capri

18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Ajutor! vreau să 
slăbesc!
22:30 Trăsniţi din NATO
23:15 Focus din inima 
României
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D
13:00 Te vreau lângă mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 Știrile Kanal D
19:45 Dragoste și ură
20:00 Dragoste și ură
22:30 WOWBiz
23:15 WOWBiz
00:00 Știrile Kanal D
00:45 Știrile Kanal D

LOOK TV

13:00 City News Live
13:00 Știri
13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FCSB – AFC Astra Giurgiu
13:45 Știri
14:00 Fotbal Futsal: United 
Galati – Informatica Timisoara
16:30 City News Live
16:30 Magazin UEFA 
Champions League
17:00 România te privește
17:15 Fotbal Liga 1 Betano: 
CS U Craiova – FCSB
18:00 Știri
18:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
CS Gaz Metan Mediaș – ACS 
Sepsi Osk Sf. Gheorghe
19:00 City News Live
19:45 Știri
20:00 Meci Oină
20:30 UEFA Champions 
League: Real Madrid – 
Juventus
21:30 România te privește
22:00 Look de campion
22:30 Look de campion
23:30 Magazin UEFA 
Champions League

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. SYLEVY 
SALUBRISERV S.R.L. anunță începerea demersurilor în 
vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul 
“Colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN 3811) în 
Orașul Huedin, jud.Cluj” punct de lucru Oraș Huedin, DJ 
108KM2+954+3+223 spre Beliș,jud.Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99, în zilele de luni-joi între 
orele 9,00-16,30, vineri – 9,00-14,00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca organizează

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- 4 posturi asistent medical generalist PL
- 1 post infi rmier debutant

- 1 post îngrijitoare
Proba scrisă va avea loc în data de 18.06.2018, ora 

11.00, str. Croitorilor Nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, 
Sala albastră etaj 4.

Interviul va avea loc în data de 20.06.2018, ora 11.00, la 
sediul Administrativ str. Constanţa Nr. 5, Sala de ședinţe etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru posturile de asistent medical generalist PL
- studii – diplomă de absolvire școală sanitară postliceală;
- 6 luni vechime in specialitate.

- pentru posturile de infi rmier debutant și îngrijitoare
- școala generală.

Data limită de depunere a dosarelor: 08.06.2018, ora 11;
Date de contact: telefon 0264334913.
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Călin Nemeş, la 
Concursul Internaţional 
de Sărituri Obstacole
Concursul Internaţional de 
Sărituri peste Obstacole va 
avea loc în perioada 24-27 
mai în judeţul Timiș. Călin 
Nemeș, legitimat la secţia de 
echitaţie a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj-Napoca, va 
participa la această competi-
ţie alături de caii Bucura și 
Cameron, însoţiţi de antreno-
rul Tudor Ciplea. Călin Nemeș 
a câștigat recent trofeul 
„Cupei Federaţiei”, competi-
ţie care s-a desfășurat la 
Turda, datorită punctelor acu-
mulate cu caii Tresor de la 
Cour, Tenee de Line, 
Cameron, Eros și Bucura.

”U” Cluj participă
 la un Turneu 
Internaţional 
de Rugby în 7

Federaţia Ungariei de Rugby 
a invitat echipa clubului 
Universitatea Cluj să participe 
la ediţia din acest an a 
Turneului Olimpic 
Internaţional „Danube Gand 
Prix 7’s”. Competiţia, care es-
te la a doua ediţie, va avea 
loc la sfârșitul acestei săptă-
mâni, 26-27 mai, atât la 
masculin, cât și la feminin. La 
masculin vor participa opt 
echipe din cinci ţări.
Startul turneului se va da 
sâmbătă, 26 mai, de la ora 
10:00 în orașul Esztergom. 
Echipa de rugby masculin a CS 
”U” Cluj va face deplasarea cu 
un lot format din 13 sportivi 
și antrenorul Cristian Săuan.

Cinci înotători 
la Campionatele 
Internaţionale 
din Bucureşti
Bazinul „Tolea Grinţescu – 
Dinamo” din București găzduieș-
te Campionatele Internaţionale 
de Înot ale României, în perioa-
da 24-27 mai, joi-duminică, or-
ganizate de către Federaţia 
Română de Nataţie și Pentatlon 
Modern.
La competiţie vor participa peste 
400 de sportivi din 9 ţări. De la 
Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca vor participa cinci 
înotători: Ana Dascăl – 50m fl u-
ture, 50m liber, 100m liber, 
200m liber, Alexia Dascăl – 50m 
fl uture, 50m liber, 50m spate, 
Sabrina Săbădeanu – 50m fl utu-
re, 50m liber, 50m spate, 100m 
liber, 100m spate, 200m spate, 
Carina Macavei – 50m spate și 
Andrei Pleșa – 50m fl uture, 50m 
liber, 50m spate, 100m spate. 
Performanţele înregistrate la 
București sunt recunoscute și 
omologate de FINA, deci sporti-
vii români și străini își pot realiza 
baremurile pentru Campionatele 
Europene și pentru Jocurile 
Olimpice de Tineret de la 
Buenos Aires.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Florentin Matei (25 de ani) 

a venit în iarnă la Astra 

Giurgiu pentru a suplini 

plecarea lui Alexandru 

Ioniţă la CFR Cluj. A fost o 

afacere bună, pentru că fot-

balistul a avut o jumătate 

de an decentă, cu 14 

meciuri, 4 goluri si o pasă 

de gol, iar Gigi Becali a 

anunţat că îl va transfera 

la FCSB. 

Numai că pe fi r a intrat şi 

CFR, iar între cele două cluburi 

se anunţă un adevărat război. 

În iarnă, clujenii au demonstrat 

că pot rivaliza cu FCSB când i-

au transferat pe Costache, pen-

tru 700.000 de euro, şi pe Ioni-

ţă, un milion de euro. Iar pre-

ţul pentru Matei pare un mizi-

lic pentru cei doi patroni.

Întâmplător sau nu, nici Gigi 

Becali, nici Ion Varga, cei care 

investesc în cele două echipe, 

nu sunt trecuţi în acte ca pro-

prietari. Becali este însă extrem 

de vocal, în timp ce Varga pre-

feră să stea în umbră.

Matei, talent la Steaua

„Nu am vorbit cu nimeni. 

Eu acum termin contractul cu 

Astra. Mai am un an de con-

tract cu Rijeka. Săptămâna as-

ta văd ce o să fac. Totul este po-

sibil! Poate este prea devreme 

să vorbesc despre un transfer. 

A fost o perioadă frumoasă. M-

am simţit foarte bine la Astra. 

Cu puţin noroc, puteam să ter-

minăm şi mai sus”, a spus Ma-

tei, la fl ash-interviul acordat 

pentru Digi Sport, la fi nalul în-

tâlnirii de pe Arena Națională.

În urmă cu fi x 10 ani, Ma-

tei era la Steaua şi se anunţa 

un mare talent. Relaţia cu Gigi 

Becali s-a stricat pe parcurs, 

iar în 2011 a fost lăsat să ple-

ce liber de contract, însă cu 

suma de 100.000 de euro pe 

care familia jucătorului o re-

clama că ar avea-o de primit. 

A semnat cu Cesena, de unde 

a plecat în 2013 în Ucraina, la 

Volyn Luţk. A fost echipa ca-

re a făcut bani cu el pentru că 

în februarie 2016 l-a dat în Cro-

aţia, la Rijeka, pentru 450.000 

de euro. Între ianuarie 2014 şi 

iunie 2015, cota fotbalistului a 

explodat şi de la 300.000 de 

euro a ajuns la 1,2 milioane!

Pentru a-l lua de la Rijeka, 

gruparea care-l transferă va 

trebui să plătească 300.000 de 

euro, plus taxe, plus un sala-

riu de 30.000 de euro. Foarte 

mult pentru campionatul in-

tern, cel puţin la prima vede-

re. Clujenii ar putea avea un 

avantaj important în disputa 

cu FCSB din cauza modului 

scandalos în care s-a despăr-

ţit de fotbalist acum 7 ani.

Pierde CFR-ul titlul la 
„masa verde”? „Mergem 
până la capăt, gata!”

CFR a câştigat titlul pe teren, 

dar ar putea să îl piardă la „ma-

sa verde”. Becali are două spe-

ţe în care speră ca echipa lui 

Dan Petrescu să fi e depunctată: 

memoriile prin care FCSB și CFR 

și-au cerut reciproc depuncta-

rea, dar şi cazul „Omrani”.

Războiul total între FCSB şi 

CFR continuă. După ce anul 

trecut s-a ajuns până la TAS 

în cazul stabilirii câştigătoarei 

campionatului, lucrurile nu 

sunt nici acum mai liniştite. 

CFR a solicitat amendarea lui 

Gigi Becali pentru declarații 

xenofobe și depunctarea celor 

de la FCSB. De partea cealal-

tă, roş-albaştrii au cerut sus-

pendarea lui Dan Petrescu pen-

tru 16 etape și depunctarea 

CFR-ului, acuzând că antreno-

rul aduce prejudicii imaginii 

fotbalului românesc prin 

declarațiile în care susținea că 

FCSB e ajutată de arbitri.

„Vreţi împăcare? Eu am vrut 

săptămâna trecută, nu aţi fost 

de acord. Acum mergem până 

la capăt. Vreau depunctarea lor 

acum, gata”, a spus Becali, la 

Digi Sport Special.

Patronul FCSB nu se ba-

zează doar pe această speţă, 

ci mizează şi pe faptul că ex-

pertiza grafologică a Comisi-

ei de Disciplină a stabilit că 

semnătura de pe prelungirea 

contractului cu Omrani nu i-

ar aparţine jucătorului. În mă-

sura în care falsifi ci contrac-

tul unui jucător, pedeapsa e 

una extrem de aspră, iar Gigi 

vrea să profi te de acest lucru.

Prezent în studioul Digi Sport 

Special, Bogdan Mara, ofi cial la 

CFR, i-a tranmis lui Becali că 

ceea ce a făcut el - contactarea 

lui Omrani - încalcă regulamen-

tele. Becali şi-a susţinut imedi-

at punctul de vedere.

„De jumătate de an sunt 

bombardat cu telefoanele. „A 

intrat în ultimele şase luni, 

hai să semnăm”/„Cum să sem-

năm, că are contract?”/„E 

fals”. Le-am zis să demonstre-

ze că e fals şi semnez. Ce vo-

iaţi să fac acum, să nu dau 

publicităţii ce primesc pe 

whatsapp? Băi, băiatule, eu 

nu am contactat jucătorul, el 

e disperat să vină la Steaua. 

Vă arăt telefoanele, vă arăt 

tot”, a mai spus patronul FCSB.

S-a terminat campionatul, 
a început războiul între CFR și FCSB
Echipa din Gruia vrea să-i sufle FCSB-ului jucătorul anunţat de Gigi Becali.

CFR Cluj a câștigat duminică, pentru a patra oară, Cupa României

Caroline Wozniacki a făcut 

o declaraţie surpinzătoare 

în privinţa titlului de „cea 

mai bună jucătoare a 

lumii”. Principala adversa-

ră a Simonei Halep susţine 

că primul loc mondial este 

o corvoadă, susţinând 

chiar că e deprimant.

Simona nu scapă de princi-

palele pretendente la primul loc 

mondial nici la Roland Garrros. 

Pentru a se regăsi pe locul 1 şi 

după Open-ul Franţei, Simona 

trebuie să adune cu 536 de 

puncte mai mult decât Wozni-

acki la Paris, scrie sport.ro. În 

acelaşi timp, va trebui să fi e 

atentă şi la parcursul Garbinei 

Muguruza, în sensul ca repre-

zentanta Spaniei să nu încheie 

cu o performanţă mai bună de-

cât Simona la Roland Garros.

Înainte de a lua startul în 

Franţa, Wozniacki a recunos-

cut ce a însemnat pentru ea 

poziţia de lider mondial: „Am 

visat de atâta vreme la acel 

moment, gandindu-mă că va 

fi  ceva nebunesc şi că viaţa 

mea se va schimba. Ajungi la 

vârful cel mai înalt şi reali-

zezi că totul este la fel! Este 

deprimant! Viaţa continuă pur 

şi simplu”, a declarat dane-

za, pentru Tennis World USA.

În urma turneului de la 

Roma, Halep a acumulat 7.270 

de puncte şi e urmată în top 

de Caroline Wozniacki (6.935) 

şi Garbine Muguruza (6.010). 

Campioană la Foro Italico, 

Elina Svitolina se afl ă în ime-

diata apropiere a podiumu-

lui, pe 4, cu 5.505 puncte.

De asemenea, în TOP 100 

se mai afl ă Mihaela Buzăr-

nescu (loc 32, 1353 de punc-

te), Irina Begu (41, 1245 p), 

Sorana Cîrstea (45, 1175 p), 

Monica Niculescu (61, 966 p) 

şi Ana Bogdan (65, 901 p).

Strategie sau adevăr? Wozniacki, 
declaraţii despre primul loc mondial: 
„Este deprimant!”
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