
LUNI | 25 MAI 2015 | anul XVIII, nr. 98 (4551) | 12 + 4 pagini | 1,50 lei

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

După demisia, la sfârşitul săptămânii trecute, 
a lui Ioan Oleleu (PSD) din funcţia de consilier 
judeţean astăzi Vakar Istvan (UDMR) va preda 
atribuţiunile de preşedinte interimar 
al Consiliului Judeţean. În lumea politică circulă 

insistent zvonul că şi Radu Moisin (PNL, ex-PDL) 
ar putea demisiona din Consiliul Local.
Ce-i determină pe tinerii politicieni 
să părăsească arena înainte de a fi spus 
cu adevărat ceva? Paginile 4-5

ACTULITATE

Furtuni în toată ţara, de duminică 
noapte până marţi dimineaţă

MAPAMOND

„Moldovenii sunt români ! Noi, ruşii, 
le-am dat numele de moldoveni !”

Averse ce vor avea şi carac-
ter torenţial, frecvente descăr-
cări electrice, intensifi cări de 
scurtă durată ale vântului cu as-
pect de vijelie şi căderi de grin-
dină se vor semnala în toată ţa-
ra, de duminică seară până 
marţi dimineaţă, potrivit unei 
informări a Administraţiei Na-
ţionale de Meteorologie.

Informarea este valabilă de 
duminică de la ora 21.00 până 
marţi la ora 9.00.

În noaptea de duminică spre 
luni (24/25 mai) în Banat, Olte-
nia, sudul Crişanei, sud-vestul 
Transilvaniei şi în zonele monta-

ne aferente vor fi  intervale de 
timp cu instabilitate atmosferică 
accentuată, ce se va manifesta 
prin averse ce vor avea şi carac-
ter torenţial, frecvente descărcări 
electrice, intensifi cări de scurtă 
durată ale vântului cu aspect de 
vijelie şi căderi de grindină.

Cantităţile de apă vor depă-
şi local 15 – 20 l/mp şi izolat 
30 – 40 l/mp. Începând de luni 
după-amiaza (25 mai) până 
marţi dimineaţa (26 mai), ast-
fel de fenomene vor fi  prezen-
te în sudul, centrul, nord-ves-
tul şi nordul ţării, se arată în in-
formare.

„Moldovenii sunt români! 
Noi, ruşii, le-am dat numele de 
moldoveni, dar ei sunt români”! 
Declaraţia îi aparţine lui Vladi-
mir Jirinovski, liderul Partidului 
Liberal Democrat din Rusia 
(LDPR, naţionalist), şi a fost fă-
cută în timpul unui interviu pen-
tru televiziunile ruse, scrie tim-
pul.md.

Declaraţia politicianului 
rus este destul de surprinză-
toare, mai ales pentru filoru-
şii şi rusofonii din Republica 
Moldova. De zeci de ani, pro-
ruşii din Republica Moldova 
au încercat să promoveze 

aşa-numitul „curent moldove-
nist”, al cărui scop declarat 
este să altereze coeziunea cul-
turală, lingvistică şi spiritua-
lă dintre românii de pe cele 
două maluri ale Prutului, 
adaugă sursa citată.

Vladimir Jirinovski este cu-
noscut ca fi ind un naţionalist 
excentric, un politician care sa-
re din tiparele obişnuite, însă 
declaraţia sa combate clar teo-
ria ridicolă a moldovenismu-
lui, cu care s-a încercat vreme 
îndelungată îndoctrinarea po-
pulaţiei din Basarabia, mai 
scrie timpul.md.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Conține ghidul

GRATUIT împreună cu cotidianul Monitorul de Cluj la chioșcuri și pentru ABONAȚI

Conţine suplimentul

ACTUALITATE

Armata Română 
îşi numără rezerviștii !
MApN derulează în aceste zile o acţiune de 
verifi care a militarilor în rezervă. Pagina 3

SOCIAL

Locul unde eşti salvat 
de sforăitul patologic
Marii sforăitori au, de câţiva ani, şansa 
vindecării de sforăitul patologic. Pagina 7

ACTUALITATE

Soldat NATO, mutilat 
într-un club de fiţe
Un soldat portughez de la baza  militară 
din Câmpia Turzii a fost găsit bătut într-un 
club din Cluj. Pagina 5

Fug politicienii !
După Oleleu, renunță Vakar. Moisin se pregătește și el de demisie ?

Ioan Oleleu Vakar Istvan Radu Moisin
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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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Șase universităţi clujene au participat la o baie de culoare în Piaţa Unirii.
În contextul Cluj Capitală Europeană a Tineretului 2015 studenţii de la UBB, USAMV, UTCN, 
UMF, UAD și AMGD au marcat începutul Zilelor Clujului.

Fotografi ile au fost realizate de Saul Pop, student la Departamentul de Jurnalism, FSPAC-UBB, anul I.

EXPLOZIE DE CULOARE ÎN PIAŢA UNIRII
VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI

Weekend plin de culoare în Cluj

Filmul „Comoara”, 
a primit premiul 
„Un Certain Talent”
Lungmetrajul „Comoara”, de 
Corneliu Porumboiu, a primit, 
sâmbătă seară, premiul „Un 
Certain Talent” în cadrul secţiu-
nii „Un Certain Regard”, la edi-
ţia din acest an a Festivalului 
Internaţional de Film de la 
Cannes.
Filmul „Comoara” spune poves-
tea lui Costi, care lucrează la 
primărie și duce o viaţă liniști-
tă, cum îi place lui să spună.
Rolurile principale în fi lmul 
„Comoara” sunt interpretate de 
Cuzin Toma, Adrian Purcărescu 
și actorul amator Corneliu 
Cozmei, care au fost selectaţi 
după un proces amplu de cas-
ting, care s-a desfășurat pe par-
cursul a trei luni.

Pe scurt

„Formaţia IRIS nu 
va muri niciodată!”
IRIS a cântat împreună cu 

Cristi Minculescu în premi-

ră la Cluj-Napoca, după trei 

ani în care solistul nu a mai 

colaborat cu trupa rock.

Publicul clujean a ascultat 

melodiile care au consacrat 

trupa IRIS împreună cu Cris-

ti Minculescu. Rockerii au dat 

impresia că nu au fost des-

părţiţi niciodată. Concertul a 

fost ca o poveste pe care a în-

ceput-o actorul Teatrului Na-

ţional, Dan Chiorean, şi în ca-

re personajele principale au 

fost trupa IRIS şi Cristi Min-

culescu care au început cu 

piesele „Nu mă uita”, 

M.A.X.I.M.A. şi „Vino pentru 

totdeauna” susţinute de pu-

blic cu bătăi din palme, lu-

mini şi aplauze.

Personajele secundare au 

fost reprezentate de Dan Bitt-

man care a cântat două piese 

ale formaţiui IRIS şi piesa lui 

„Şi îngerii au demonii lor”. So-

listul a spus cu încredere: „For-

maţia IRIS nu va muri nicioda-

tă”. Mai apoi a intrat în scenă 

soprana Felicia Filip care a în-

cântat publicul nostalgic în du-

etul cu Cristi Minculescu când 

au interpretat piesele „Baby” 

şi „De vei pleca”. Felicia Filip 

a ţinut să felicite publicul clu-

jean pentru titlul de Capitală 

Europeană a Tineretului.

Salutul celebru „Bună sea-

ra prieteni!” s-a auzit pe la mij-

locul concertului, iar la fi nal 

trupa IRIS a mulţumit publicu-

lui clujean pentru participare 

şi a făcut plecăciuni pe funda-

lul melodiei „We are the cham-

pions” a celor de la Queen.

Articol scris de Roxana 
NASTOR, studentă la Depar-
tamentul de Jurnalism, 
FSPAC-UBB, anul III. Fotogra-
fi i realizate de Cosmina MĂ-
CICĂŞAN, studentă la Depar-
tamentul de Jurnalism, 
FSPAC-UBB, anul III.

O mascotă americană 
a fost amplasată 
pe malul Someşului
Primăria Cluj-Napoca a 

inaugurat sâmbătă, 23 

mai, o nouă atracţie pen-

tru clujeni, amplasată pe 

aleea de acces către 

Parcul Rozelor, pe malul 

Someşului.

Este vorba despre monu-

mentul „Nelson, The Sock 

Monkey”, oferit de oraşul 

înfrăţit Rockford, din Illi-

nois, Statele Unite ale Ame-

ricii.

Mascota reprezintă cadoul 

oferit de municipalitatea din 

Rockford cu ocazia aniversă-

rii a 10 ani de înfrăţire.

Mascota „Nelson, The So-

ck Monkey” este amplasată 

în zona dedicată oraşelor în-

frăţite de pe malul râului So-

meş, alături de alte construc-

ţii sau obiecte simbolice pen-

tru oraşe cu care Clujul are 

relaţii de înfrăţire, precum 

cabina telefonică britanică – 

oferită de către oraşul înfră-

ţit din UK, Rotherham, ma-

sa din granit de la Namur, 

Belgia, sau panourile cu re-

produceri istorice din Suwon, 

Coreea de Sud. Acest proiect 

continuă în fi ecare an cu câ-

te un astfel de simbol care 

să le amintească clujenilor 

de aceste parteneriate insti-

tuţionale cu diverse comu-

nităţi din lume.

Pentru a realiza acest pro-

iect, Comitetul pentru Ora-

şe Înfrăţite al oraşului ame-

rican Rockford a organizat 

în data de 28 februarie cea 

de-a VI-a ediţie anuală a Săr-

bătorii Mărţişorului. Eveni-

mentul, organizat cu scopul 

promovării tradiţiilor şi cul-

turii româneşti, a potenţia-

lului turistic al municipiului 

Cluj-Napoca, precum şi a re-

laţiei de înfrăţire dintre cele 

două oraşe, a reunit peste 

140 de participanţi.

Zilele Clujului au debutat 

în forţă anul acesta. Peste 

1500 de elevi din judeţ au 

participat la un eveni-

ment ce va rămâne fără 

doar şi poate în istoria 

Clujului.

Este vorba despre „The Cup 

Song” un fenomen care a ajuns 

în ţară, dar mai ales în Cluj da-

torită Alexandrei Ungureanu, 

care anul trecut a fi lmat video-

clipul piesei – Cups (When I'm 

Gone) împreună cu elevii şco-

lii Transylvania College.

Peste 1500 de elevi din 26 

de şcoli s-au mobilizat şi au 

făcut acest eveniment unul de 

succes.

Recordul mondial a fost 

doborât în jurul orei 18:00, în 

Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. 

Elevii aşezaţi în cercuri şi 

acompaniaţi de Alexandra Un-

gureanu au reuşit pe ritm de 

pahare să doboare recordul 

mondial, deţinut înainte de 

şcoala „Saint-Bernard” din 

Quebec, Canada.

Jocul paharelor a fost folo-

sit pentru prima dată de către 

cântăreţul american Rich Mu-

lins, când ritmul paharelor au 

însoţit piesa „Screen Door” în 

anul 1987. Recent, jocul paha-

relor a fost popularizat cu oca-

zia fi lmului „Pitch Perfect”, în 

anul 2012, unde Anna Ken-

drick a folosit această metodă 

ca și o bătaie de percuție.

Articol scris de Eliza 
LUCACIU, studentă la Jurna-
lism, FSPAC – UBB, anul III. 

Fotografi i realizate de Cosmina 
MĂCICĂŞAN, studentă la Jur-
nalism, FSPAC-UBB, anul III.

Record mondial pe ritm de pahare
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Soldat portughez, 
mutilat într-un club 
de fiţe din Cluj
Un incident grav a avut loc ieri 
noapte, după ce un militar por-
tughez a fost găsit mutilat în ba-
ia fetelor dintr-un club din centrul 
Clujului. Potrivit jurnaliștilor de la 
Ziar de Cluj doi soldaţi NATO de 
la baza din Câmpia Turzii au fost 
rupţi în bătaie de persoane ră-
mase deocamdată neidentifi ca-
te. Procurorii Parchetului Militar, 
poliţiști, dar și reprezentanţi ai 
Comandamentului NATO s-au se-
sizat în acest caz și au început o 
anchetă, mai scriu jurnaliștii de 
la Ziar de Cluj. Monitorul de Cluj 
a afl at că este vorba despre un 
militar portughez în vârstă de 28 
de ani. „Într-adevăr, a fost un in-
cident în noaptea de sâmbătă 
spre duminică, într-un club din 
centrul orașului. Un militar por-
tughez în vârstă de 28 de ani a 
ieșit în club alături de încă cinci 
persoane. La plecare, prietenii 
nu i-au observat lipsa și au plecat 
spre casă. În urma vizionării ca-
merelor de supraveghere din 
club putem afi rma că nu există 
suspiciuni că militarul ar fi  fost 
victima unei agresiuni. Soldatul a 
fost transportat la spital pentru 
investigaţii suplimentare, iar 
apoi a fost dus la Clinica de 
Chirurgie Orală și Maxilo – 
Facială Cluj”, au declarat surse 
judiciare. Reprezentanţii Bazei 
Militare din Câmpia Turzii nu au 
putut fi  contactaţi pentru un 
punct de vedere.

Preşedintele 
Ungariei a venit 
la Şumuleu Mic
Peste 130.000 de persoane, în-
tre care și președintele Ungariei, 
Ader Janos, au asistat, sâmbătă, 
la slujba de Rusaliile catolice ofi -
ciată pe Muntele Șumuleul Mic 
din Harghita. La Liturghia de 
Rusalii de pe Muntele Șumuleul 
Mic au asistat, sâmbătă, peste 
130.000 de credincioși, unii din-
tre aceștia venind din Indonezia, 
Australia, Statele Unite ale 
Americii sau Congo. De aseme-
nea, au fost prezenţi președintele 
Ungariei, Áder János, și soţia sa, 
Anita Herczegh, ei participând la 
pelerinajul din Harghita pentru 
al treilea an consecutiv. 
Pelerinajul Rusaliilor catolice de 
la Șumuleu Ciuc este considerat 
cel mai mare din Europa Centrală 
și de Est și își are originea în ur-
mă cu aproape patru secole și ju-
mătate.

Un suporter 
rapidist a lovit 
un jandarm
În data de 23 mai, pe timpul 
desfășurării meciului de fotbal 
dintre echipele CFR Cluj și Rapid 
București, din cadrul Ligii I, pe 
stadionul Doctor Constantin 
Rădulescu din Cluj-Napoca, un 
suporter al echipei Rapid 
București a lovit un jandarm din 
cadrul Grupării de Jandarmi 
Mobilă Cluj-Napoca. Suporterul 
echipei Rapid București, domici-
liat în municipiul București, a 
fost sancţionat contravenţional 
deoarece se afl a într-o stare 
avansată de ebrietate și adresa 
cuvinte jignitoare personalului 
fi rmei specilizate care asigura 
accesul în incinta arenei sporti-
ve. În momentul în care jandar-
mul, din cadrul dispozitivului de 
prevenire și combatere a fapte-
lor antisociale, a încercat să-l fo-
tografi eze, suporterul a lovit cu 
piciorul camera foto, care a rico-
șat în zona arcadei jandarmului, 
provocându-i acestuia o plagă. 
Persoana a fost imobilizată și 
prezentată Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Cluj-Napoca 
care a dispus măsura reţinerii 
pe o durată de 24 de ore și a 
fost depus în Centrul de 
Reţinere și Arestare Preventivă 
din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Cluj.

Pe scurt

Iubitorii maşinilor de 

epocă au fost aşteptaţi 

duminică, în Parcul 

Central, pentru a analiza 

în detaliu „bijuteriile” la 

Parada Automobilelor 

Retro.

Cei pasionaţi de maşini de 

colecţie, şi nu numai, au ve-

nit, duminică, în Parcul Cen-

tral la Parada Automobilelor 

Retro, să arunce o privire a-

supra maşinilor.

La paradă au participat 

peste 50 de maşini şi câteva 

motociclete, aduse din toa-

tă ţara şi din străinătate. 

Atenţia vizitatorilor a fost 

atrasă de maşina pe care o 

deţine şi Regina Marii Brita-

nii. Sunt doar 70 de modele 

în lume, iar patru sunt în 

custodia reginei.

„Aceste maşini venite la 

paradă sunt economice, de 

pe vremea lui Mussolini, iar 

toţi dictatorii au dorit să fa-

că câte o maşină, mică, ief-

tină şi accesibilă pentru po-

por. Fiat-ul e maşina popo-

rului, cum Volkswagen-ul e-

ra pentru nemţi”, a declarat 

Ancuţa Chiş, unul dintre or-

ganizatorii evenimentului.

O maşina de epocă poate 

costa mii de euro, însă cea 

mai scumpă a costat 1.000.000 

de euro şi aparţine unui co-

lecţionar din Bucureşti. Pe 

timpul iernii maşinile nu sunt 

puse în circulaţie, dar sunt 

scoase primăvara, când se 

încălzeşte. Ele pot fi  închiri-

ate pentru nunţi, participă 

la parade şi multe alte eve-

nimente.

Vizitatorii au fost încântaţi 

de ce au văzut şi nu şi-au pu-

tut lua ochii de la maşinile 

vechi.

„Am venit pentru frumu-

seţea maşinilor vechi, pentru 

că îmi aminteşte de tinereţe, 

dar şi pentru o plimbare prin 

parc”, a spus unul dintre vi-

zitatori.

„Îmi plac maşinile, sunt 

pasionat de ele, iar acesta 

este motivul pentru care am 

ales să vin la paradă. Prin-

tre preferate se numără Rolls 

Royce”, a declarat un tânăr 

vizitator.

Articol scris de Carmen 
BIZĂU, studentă la Depar-

tamentul de Jurnalism, 
FSPAC – UBB, anul I

Parcul Central, transformat în parcare 
pentru pasionaţii de maşini de epocă

Ministerul Apărării 

Naţionale derulează în 

Bucureşti, în aceste zile, o 

acţiune de verifi care a 

militarilor în rezervă. Sunt 

actualizate datele persona-

le ale rezerviştilor şi sunt 

verifi cate actele personale 

– cartea de identitate şi 

livretul militar.

Operaţiunea se face prin 

convocarea rezerviştilor la 

Centrele Militare de care a-

parţin, aceştia primind ordi-

ne scrise de chemare „pentru 

clarifi carea situaţiei militare”, 

scrie România Liberă.

300 de lei amendă dacă 
nu ghiceşti că te cheamă 
la Armată

Dacă rezervistul nu se pre-

zintă până la data limită in-

dicată pe ordinul militar, poa-

te primi o amendă între 100 

şi 300 de lei. În mod normal, 

ordinele scrise ar trebui să le 

fi e înmânate rezerviştilor de 

un agent de poliţie. Totuşi, 

există cazuri în care aceste or-

dine militare nu numai că nu 

sunt înmânate de poliţist, dar 

nu sunt puse nici măcar în 

cutia poştală.

Într-o asemenea situaţie, 

rezervistul nu are cum să ştie 

că e aşteptat la Centrul Mili-

tar şi e pasibil de o amendă 

pentru neprezentare.

Armata încearcă să evite 

asemenea litigii dând telefon 

persoanelor care întârzie să 

vină la Centrele Militare. Dar 

nici această metodă nu e in-

failibilă, întrucât e posibil ca 

unii rezervişti să-şi fi  schim-

bat, în ultimii ani, numărul 

de telefon.

Românii din Spania 
pot fi  chemaţi 
la mobilizare în România

Alte situaţii complicate sunt 

cele ale românilor plecaţi în 

străinătate. Un caz concret, 

înregistrat ieri, este al unei fe-

mei care s-a prezentat la Cen-

trul Militar cu ordinul de che-

mare, primit acasă, şi cu li-

vretul militar al fi ului ei, mo-

tivând că fi ul e plecat la mun-

că în Spania.

Angajata Armatei i-a ce-

rut mamei să aducă acte prin 

care să demonstreze că fi ul 

lucrează în străinătate. “Păi 

dacă lucrează la negru, ce 

acte să aduc?”, a răspuns 

mama.

Verifi cările din aceste zile 

nu schimbă situaţia militară 

a rezerviştilor, ei fi ind repar-

tizaţi, în caz de mobilizare, la 

aceleaşi unităţi.

Verifi carea rezerviştilor a-

pare în contextul intensifi că-

rii pregătirilor militare deru-

late în ultimele luni în Româ-

nia şi în alte ţări NATO din 

estul Europei. Acestea au fost 

planifi cate la reuniunea NA-

TO din Ţara Galilor, desfăşu-

rată ca răspuns la criza din 

Ucraina şi la acţiunile milita-

re ale Rusiei.

Alte ţări din estul Europei 
organizează cursuri 
de pregătire militară

În România nu s-au orga-

nizat anul acesta acţiuni de 

convocare a rezerviştilor pen-

tru pregătire militară. În 

schimb, alte ţări care se simt 

ameninţate de Rusia au adop-

tat măsuri de acest tip.

De exemplu, Polonia a or-

ganizat cursuri gratuite de pre-

gătire militară, la care cetăţe-

nii se pot înscrie în mod vo-

luntar. Anunţul în acest sens 

al Ministerului Apărării de la 

Varşovia a avut succes, atât 

în rândurile studenţilor şi al 

elevilor de liceu, cât şi la oa-

menii mai în vârstă. Inclusiv 

parlamentari polonezi au ce-

rut să participe la pregătire 

militară.

După ce Rusia a ocupat 

Crimeea, Guvernul de la Var-

şovia a adoptat şi o nouă Stra-

tegie de securitate. Acest do-

cument prezintă Polonia drept 

o ţară ameninţată de război, 

iar Rusia este prezentată drept 

potenţial agresor.

Armata îşi numără soldaţii
Verificarea rezerviştilor vine în contextul intensificării pregătirilor militare derulate în ultimele luni de 
România şi alte ţări NATO din estul Europei, ca răspuns la criza din Ucraina şi acţiunile militare din Rusia.

Exerciţiu militar 
în Marea Neagră

Un număr de 12 nave mi-
litare românești, un distru-
gător american și un dra-
gor maritim din Bulgaria, 
precum și aproximativ 
1500 de militari vor parti-
cipa, în perioada 25-28 
mai, la exerciţiul militar 
„Trident Poseidon 2015”, 
care se va desfășura în 
apele teritoriale ale 
României și în apele inter-
naţionale ale Mării Negre.

„Exerciţiul are ca scop con-
solidarea nivelului de inte-
roperabilitate între forţele 
NATO, precum și coopera-
rea inter-agentii din 
România, într-un mediu cu 
amenintari multiple, în ca-
drul unei Operatii de răs-
puns la criza, incluzand și 
o actiune de evacuare a 
non-combatanţilor dintr-o 
zona de confl ict, care va 
avea loc miercuri, 27 mai, 
în Portul Militar 
Constanţa”, se arată în co-
municatul Forţelor Navale 
Române.

Distrugătorul lansator de 
rachete USS Donald Cook 
este pe cale de a sosi în 
Marea Neagră, relatează 
sâmbătă agenţia Tass, ca-
re citează un ofi cial de 
rang înalt din cadrul Flotei 
Ruse la Marea Neagră. 
Este vorba de a doua navă 
americană de război mobi-
lizată în Marea Neagră, 
după distrugătorul USS 
Ross. Alianţa 
Nord-Atlantică trimite prin 
rotaţie nave militare în 
Marea Neagră, pe fondul 
tensiunilor cu Rusia gene-
rate de criza din Ucraina.

În România nu s-au organizat anul acesta acţiuni de convocare a rezerviştilor pentru pregătire militară
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Chiar dacă în ultima peri-

oadă s-au făcut tot felul de 

calcule politice şi scenarii, 

vorbindu-se chiar şi de o 

trădare pentru ca Seplecan 

să nu ajungă să conducă 

CJ Cluj, consilierii jude-

ţeni par decişi să-l voteze.

În şedinţa de astăzi, Seple-

can şi-ar putea vedea visul cu 

ochii şi anume acela de a con-

duce Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj fără teamă că hotărârea 

prin care va fi  ales va fi  ataca-

tă în instanţă. Consilierii jude-

ţeni vor lua act, ofi cial, de în-

cetarea, înainte de expirarea 

duratei normale, a mandatului 

lui Ioan Oleleu de vicepreşe-

dinte al CJ Cluj, prin demisie. 

Un alt punct fi erbinte de pe or-

dinea de zi îl constituie proiec-

tul de hotărâre privind alege-

rea noului vicepreşedinte al CJ 

Cluj, în locul de vicepreşedin-

te declarat vacant ca urmare a 

demisiei lui Ioan Oleleu.

„Sunt convins că mâine 

(n.red. astăzi) toţi colegii mei 

mă vor susţine şi vom dovedi 

că PNL e un partid unic, orga-

nizat şi puternic. Am încrede-

re în colegii mei. Vreau să le 

mulţumesc pe această cale co-

legilor de partid. De aseme-

nea, vreau să le mulţumesc 

colegilor din grupul indepen-

denţilor pentru susţinere. Nu 

declar mai multe decât după 

votul fi nal”, a precizat Seple-

can, care a respins categoric 

posibile jocuri de culise.

Dacă Seplecan va fi  votat 

vicepreşedinte al CJ Cluj, un 

scenariu plauzibil este acela 

în care actualul preşedinte al 

CJ Cluj, Vakar Istvan îşi va da 

demisia din funcţie, urmând a 

se organiza o a doua şedinţă 

de CJ, de data aceasta una ex-

traordinară, în care Seplecan 

va fi  propus (şi votat?) pentru 

a-i lua locul lui Vakar.

Liberalii aşteaptă ca Vakar Is-

tvan să renunţe la funcţia de pre-

şedinte al CJ Cluj, urmând ca a-

ceasta să fi e preluată de Mihai 

Seplecan. În cazul în care acest 

lucru nu se va întâmpla, consi-

lierii judeţeni PNL sunt decişi să 

iniţieze un proiect de hotărâre 

prin care să-i fi e retrase lui Vakar 

aceste prerogative. „Județul și 

comunitățile sunt mai importan-

te ca persoana. Prin urmare, du-

pă ce colegul (n. red. – Mihai 

Seplecan) își obține funcția de 

vicepreședinte, eu renunț la 

atribuțiile primite de la plenul CJ 

și le repun în mâna celor care 

mi le-au încredințat”, a declarat 

Vakar Istvan.

Trădare în CJ Cluj?

Gazeta de Cluj a scris des-

pre faptul că preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj, Istvan 

Vakar, ar fi  împărţit cărţile pen-

tru o posibilă trădare la votul 

de astăzi. „La Varşovia, Vakar, 

împreună cu Vasile Sălătioan 

(PSD), Lörinczi Zoltán László 

(UDMR) şi omul cheie Alexan-

dru Coroian (ex-PDL, actual 

PNL) au conceput o strategie 

pentru ca Seplecan să nu pri-

mească voturile necesare pen-

tru a ajunge vicepreşedinte. 

Un alt aspect era scoaterea din 

funcţie a actualului vicepreşe-

dinte Horaţiu Cătărig şi înlo-

cuirea acestuia cu Călin Tu-

luc. Ambii fac parte din ace-

laşi ex-PDL, dar nu mai sunt 

pe placul lui Alin Tişe, sena-

torul ce trage sforile principa-

Oleleu pleacă de tot din 
Va ajunge Mihai Seplecan 
Demisia lui Oleleu din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj i-a lăsat 

Scaunul pe care stătea Ioan Oleleu urmează să fi e ocupat de Mihai Seplecan

Consiliul Naţional al PNL, 

reunit sâmbătă la Piteşti, 

a aprobat, cu unanimitate 

de voturi, programul de 

guvernare al partidului, 

care este structurat pe 

patru capitole şi în care 

se propune, între altele, în 

privinţa sistemului de 

sănătate, "alocarea a cel 

puţin 6% din PIB, înce-

pând cu anul 2016".

Liberalii îşi propun ca 

atunci când se vor afl a la gu-

vernare să acţioneze pentru 

"a lansa reclădirea naţiona-

lă". La capitolul din program 

dedicat Sănătăţii, PNL îşi pro-

pune, ca măsuri şi politici con-

crete, "fi nanţarea corectă a 

sistemului printr-o creştere 

treptată, anuală".

"Obiectivul este alocarea a 

cel puţin 6% din PIB, înce-

pând cu anul 2016. Fondurile 

suplimentare vor fi  alocate, cu 

precădere, pentru creşterea sa-

larizării personalului medical, 

investiţii, programe naţionale 

de sănătate şi de prevenţie, 

susţinerea medicinei primare, 

creşterea bugetelor spitalelor, 

creşterea accesului la medica-

mente", se arată în proiect.

La capitolul consacrat Edu-

caţiei, în programul liberali-

lor sunt menţionate "creşte-

rea treptată a alocărilor pen-

tru educaţie şi cercetare – pâ-

nă la 6% din PIB pentru edu-

caţie (minim 5% din PIB în 

primul an de guvernare, 6% 

până în 2020.

La capitolul din program 

privind justiţia şi anticorupţia, 

la una dintre direcţiile de ac-

ţiune menţionate, privind con-

solidarea independenţei Justi-

ţiei, sunt menţionate măsuri 

precum: "obligaţia Guvernu-

lui de a motiva adoptarea pro-

iectelor de lege privind statu-

tul CSM, organizarea judicia-

ră şi statutul magistraţilor, 

adoptate şi trimise Parlamen-

tului fără avizul CSM sau cu 

avizul negativ al CSM"; "drep-

tul CSM de a sesiza Guvernul 

cu proiecte de lege privind or-

ganizarea sistemului judiciar; 

Guvernul este obligat să mo-

tiveze respingerea proiectelor"; 

"asigurarea transparenţei şi le-

galităţii în procedurile de de-

semnare a conducătorilor in-

stituţiilor din cadrul sistemu-

lui judiciar"; "păstrarea rolu-

lui şi independenţei CCR".

Între direcţiile de acţiune şi 

măsurile menţionate în pro-

gramul PNL se numără "sti-

mularea consumului intern 

prin reducerea TVA", fi ind pro-

puse: "readucerea TVA la 19% 

de la 1 ianuarie 2016", "intro-

ducerea taxării inverse a TVA 

pentru carne, unde producă-

torii şi distribuitorii consideră 

că evaziunea fi scală reprezin-

tă peste 50% din activitate", 

"asigurarea plăţii/ scutirii TVA 

pentru echipamentele donate 

forţelor armate de către aliaţii 

NATO", introducerea a două 

cote diferenţiate de TVA, re-

spectiv: pentru alimente, me-

dicamente, energie electrică, 

gaze naturale, cărţi; pentru ser-

vicii turistice, transport în co-

mun şi alte produse, a căror 

oportunitate va fi  determina-

tă prin consultarea cu mediul 

de afaceri, partenerii sociali şi 

societatea civilă".

În programul PNL sunt 

menţionate totodată "genera-

lizarea cotei unice de 16% 

pentru toate tipurile de taxe 

şi impozite (impozit pe pro-

fi t, impozit pe venit, impozit 

pe dividende, TVA şi toate ta-

xele pe muncă)" şi "revizui-

rea sistemului de impozite şi 

taxe introduse în afara Codu-

lui Fiscal (aşa – numitele ta-

xe parafi scale) şi diminuarea 

numărului acestora cu cel pu-

ţin 50% în decurs de 3 ani".

Ce promite PNL dacă ajunge la guvernare
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA
anunţă:

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

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

1 Referent de specialitate Serviciu administrativ

1 Economist Serviciu achizitii publice - contractare

1 Consilier juridic Compartiment juridic

1 Sef serviciu Serviciu evaluare si statistica medicala

2 Economist Serviciu evaluare si statistica medicala

1 Inginer aparatura 
medicala

Compartiment intretinere si reparare aparatura medicala 

1 Inginer Compartiment ATI (Ortopedie-traumatologie)

1 Inginer de sistem Birou informatica

1 Tehnician electronist Compartiment intretinere si reparare aparatura medicala 

4 Spalatoreasa Compartiment spalatorie

4 Bucatar Bloc alimentar 

6 Muncitor necalifi cat Bloc alimentar 

1 Lacatus mecanic Birou tehnic, intretinere

2 Instalator Birou tehnic, intretinere

1 Sudor Birou tehnic, intretinere

1 Instalator-sudor Birou tehnic, intretinere

1 Tamplar Birou tehnic, intretinere

1 Zidar Birou tehnic, intretinere

1 Fochist Birou tehnic, intretinere

1 Croitor Compartiment croitorie

1 Portar Administrativ

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

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

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE CONSTRUIRE A PLANULUI DE AFACERI
PENTRU SME INSTRUMENT – FAZA 1

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, organizaţie Enterprise Europe 
Network, organizează la Cluj-Napoca, în data de 12 mai 2015, workshopul intitulat „SME 
Instrument – schema de fi nanţare UE pentru IMM-urile cu potenţial inovativ. Construirea 
planului de afaceri pentru SME Instrument – Faza 1”. Evenimentul se adresează cu 
preponderenţă IMM-urilor cu potenţial inovativ care doresc să participe în cadrul 
programului Orizont 2020 şi, în special, în cadrul SME Instrument, şi are drept scop 
dezvoltarea abilităţilor de construire a planului de afaceri pentru SME Instrument – Faza 
1. Workshopul este organizat în colaborare cu Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj.

Prin tematica abordată, workshopul „SME Instrument – schema de fi nanţare UE pentru 
IMM-urile cu potenţial inovativ. Construirea planului de afaceri pentru SME Instrument – 
Faza 1” își propune să aducă în atenţia reprezentanţilor IMM-urilor cu potenţial inovativ 
informaţii și sugestii de redactare a planului de afaceri pentru SME Instrument – Faza 1. 
Evenimentul este susţinut de către Comisia Europeană – Agenţia Executivă pentru IMM-uri 
(EASME), prin programul European COSME (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor 
și pentru IMM-uri).

Workshop-ul are un caracter interactiv și va fi  susţinut de d-na Dr. ing. Simona Clara 
BÂRSAN – Regional Contact Point SME Instrument împreună cu dl ec. Alin IVAN – consultant 
în cadrul ICG Integrated Consulting Group București, una din cele mai vechi fi rme de 
consultanţă în management din România.

Evenimentul organizat la Cluj-Napoca în data de 12 mai 2015 se va desfășura la sediul 
la sediul APM Cluj – Centrul de Competenţă LEAN, Str. Decebal, nr. 17a, cu începere de la 
orele 1430.

Firmele interesate să participe la workshop se pot înscrie până la data de 11 mai 2015 
pe email: centi@icia.ro sau pe fax: 0264 420667, persoană de contact Laura Luca.

Despre CENTI şi Enterprise Europe Network
De peste 7 ani, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este una din cele peste 

600 de organizaţii ale Enterprise Europe Network, care reprezintă o reţea extinsă în peste 
50 de ţări din întreaga lume. Enterprise Europe Network a fost creată de către Comisia 
Europeană pentru a veni în sprijinul IMM-urilor dar și al întreprinderilor mari, al centrelor 
de cercetare sau al universităţilor din toată Europa, având ca scop creșterea competitivităţii 
economice și a gradului de inovare al acestora. Serviciile de asistenţă oferite IMM-urilor 
de Enterprise Europe Network prin intermediul CENTI

Cluj-Napoca sunt gratuite, având un caracter complex și specializat, dintre care menţionăm 
doar cele mai importante: identifi carea de parteneri de afaceri din străinătate; asistenţă 
la elaborarea propunerilor de proiecte în cadrul programelor cu fi nanţare europeană; 
evaluarea gradului de inovare al fi rmei, în vederea participării la programul Orizont 2020; 
promovarea tehnologiilor și produselor inovative românești, în vederea găsirii de investitori 
potriviţi și realizarea de transfer tehnologic transnaţional.

Biroul PR și Comunicare CENTI Cluj-Napoca
Tel: +40 264-420590; Fax: +40 264-420667
E-mail: centi@icia.ro; Web: www.centi.ro 

 

 
 

 
 

ROSAL CLUJ DESCHIDE O NOUĂ CASIERIE 
ÎN ZONA CENTRALĂ

S.C. ROSAL GRUP S.A. Sucursala Cluj-Napoca reaminţește clienţilor să faptul că începând 
cu data de 4 mai 2015 s-a deschis o nouă casierie situată în incinta Ofi ciului Poștal Central 
de pe strada Regele Ferdinand, nr. 33, vis-à-vis de magazinul CENTRAL.

Programul casieriei este: Luni-Vineri, orele 9.00 – 17.00.

 Consiliul Judeţean. 
preşedinte?

calea liberă lui Mihai Seplecan să ajungă la şefia judeţului.

le din noul PNL”, scrie Gaze-

ta de Cluj.

Este de notorietate faptul 

că vechii PDL-işti nu îl înghit 

pe Seplecan şi şi-ar dori la con-

ducerea instituţiei pe oricine 

altcineva, numai pe el nu.

Atât Vakar Istvan, cât şi Ale-

xandru Coroian, au respins ca-

tegoric că astfel de discuţii ar 

fi  avut loc. De cealaltă parte, şi 

grupul independenţilor din CJ 

Cluj afi rmă că îl susţine pe Se-

plecan pentru şefi a judeţului.

„Grupul independenţilor va 

vota cu Mihai Seplecan. Dacă 

prima dată l-am votat, nu văd 

de ce nu l-am vota şi de aceas-

tă dată. Noi rămânem con-

stanţi primului vot. Avem a-

ceastă opţiune. Matematica nu 

minte niciodată: patru nu e e-

gal cu doi”, a precizat şi con-

silierul judeţean Rareş Rusu.

Oleleu pleacă de tot 
din CJ Cluj

Ioan Oleleu (PSD) a demisi-

onat şi din funcţia de consilier 

în Consiliul Judeţean Cluj. Po-

trivit unor surse, în locul său va 

veni Ioan Deac (PNL Câmpia 

Turzii). Motivul pentru care ar 

fi  făcut acest gest ar fi  că Ole-

leu doreşte să se întoarcă pe ve-

chiul său post de la Direcţia Sa-

nitară Veterinară şi pentru Sigu-

ranţa Alimentelor (DSVSA) Cluj.

În urmă cu o lună, Monitorul 

de Cluj scria că vicepreşedinte-

le Ioan Oleleu urmează să se 

retragă de la şefi a Consiliului 

Judeţean. Demisia lui Olelelu 

va schimba confi guraţia în Con-

siliul Judeţean Cluj. PSD va ră-

mâne fără un consilier, în timp 

ce tabăra liberalilor din forul 

judeţean ‘’îngroaşă” rândurile, 

potrivit listei cu care USL a can-

didat la alegerile locale. Astfel, 

pentru opoziţie aceste schim-

bări înseamnă o mai mare pu-

tere de decizie.

În luna iunie 2014, Mihai 
Seplecan (foto) a mai fost 
ales președinte interimar 
al Consiliului Judeţean Cluj 
pentru o perioadă scurtă 
de timp, hotărârea prin ca-
re acesta a fost ales fi ind 
atacată în contencios ad-
ministrativ de Prefectura 
Cluj. O lună mai târziu, în 
iulie 2014, Ioan Oleleu, vi-
cepreședintele Consiliului 
Judeţean a fost revocat, 
din nou, din funcţie, iar 
Seplecan a fost numit pre-
ședinte interimar. Și aceas-
tă hotărâre a fost atacată 
în contencios administrativ de Prefectura Cluj. În scurta peri-
oadă cât a ocupat fotoliul de președinte al CJ Cluj, Seplecan 
a cerut demisia directorilor regiilor din subordinea instituţi-
ei, a solicitat Serviciului Audit Intern din cadrul instituţiei în-
ceperea, în regim de urgenţă, a misiunii de audit la toate 
entităţile subordonate forului administrativ judeţean, inclu-
siv la Consiliul Judeţean Cluj și a organizat mai multe depla-
sări în teritoriu pe șantierul viitorului Centru de Deșeuri și la 
drumul turistic Răchiţele- Ic Ponor, proiecte care se desfă-
șoară din fonduri europene, unde a pus faţă în faţă respon-
sabilii de proiect cu reprezentanţii mass-media pentru a 
dezbate problemele de la cele două obiective.

Seplecan şi scurtul mandat la şefia CJ

Ziar de Cluj susţine că 

între Radu Moisin şi 

Emil Boc ar exista tensi-

uni de mai multă 

vreme, motiv pentru 

care consilierul local 

şi-ar putea da demisia.

Fostul viceprimar și pri-

mar interimar al Clujului, 

Radu Moisin, şi-a încheiat 

mandatul de patru ani de 

preşedinte al Biroului Per-

manent Judeţean al Tinere-

tului Democrat Liberal 

(TDL) Cluj. Acesta a anun-

ţat pe pagina sa personală 

de Facebook că va fi înlo-

cuit de Maria Forna.

„După patru ani, manda-

tul Biroului Permanent Ju-

deţean al TDL (TNL) Cluj a 

încetat. Astăzi, Biroul Per-

manent Naţional a numit-o 

pe Maria Forna preşedinte 

interimar până la primele a-

legeri, cu misiunea de a pro-

pune un nou Birou Perma-

nent Judeţean. Mulţumesc 

tuturor colegilor pe care i-am 

cunoscut în cei nouă ani ca 

şi preşedinte – două manda-

te- reprezintă o generaţie ca-

re s-a afi rmat în plan profe-

sional şi politic (peste 60 de 

aleşi locali tineri şi mulţi ma-

nageri în sectorul privat sau 

public). Mulţumesc şi celor-

lalţi membri PDL (PNL) din 

judeţul Cluj şi din ţară, clu-

jenilor care au dat o şansă 

tinerilor, celor din presă, so-

cietatea civilă şi din celelal-

te partide! Au fost nouă ani 

frumoşi şi plini de viaţă, mo-

tiv pentru care rămân mem-

bru al TDL (TNL) până la li-

mita de vârstă”, a precizat 

Moisin.

În contextul ultimelor 

tensiuni dintre Radu Moi-

sin şi primarul Emil Boc, 

Ziar de Cluj prevede că aces-

ta îşi va da demisia şi din 

Consiliul Local, în urmă-

toarea perioadă. Radu Mo-

isin este cel care s-a abţi-

nut de la votul unor proiec-

te importante ale oraşului, 

promovate de Boc, printre 

care adoptarea noului Plan 

Urbanistic General. 

„Ruptura dintre el şi pri-

marul oraşului, tot mai vi-

zibilă în ultima perioadă, ne 

face să credem că Radu Mo-

isin va renunţa şi la funcţia 

de consilier local din partea 

PDL”, scriu jurnaliştii de la 

publicaţia amintită.

Radu Moisin şi-a încheiat mandatul 
de preşedinte al TDL Cluj. 
Urmează demisia din Consiliul Local  ?
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

S.N.G.N. ’’ ROMGAZ ’’ S.A. – SUCURSALA TG.MUREŞ
Cu sediul in Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în data de 02 iunie 2015 ora 11.00 la sediul Sucursalei, licitaţie publică 
cu strigare pentru vânzare de materiale uzate recuperate în urma lucrarilor de R.K. 
si interventii la sonde.

Materialele scoase la licitatie sunt:

Nr. 
Crt.

Denumire material Cantitate Pret de incepere 
a licitatiei- fara 
TVA

Locul unde este depozitat

1 Teava izolata 12’’ uzata 1144 m 100.00 lei/m S.P.Muntenia-Urziceni

2 Tubing 2 7/8 uzat 2362 m 20.00 lei/m S.P.Sangeorgiu de Mures

3 Burlan 4 ½ x7.73uzat N80 22.22 m 50.00 lei/m Depozitul Central –Tg. Mures
4 Burlan 5 ½ x7.72uzat J55 41.38 m 33.33 lei/m Depozitul Central –Tg. Mures

5 Burlan 5 ½ x7.72uzat N80 13.31 m 33.33 lei/m Depozitul Central –Tg. Mures
6 Burlan 7x10.63uzat P110 9.33 m 96.66 lei/m Depozitul Central –Tg. Mures
7 Burlan 7x9.19  uzat 12 m 85.00lei/m Depozitul Central –Tg. Mures
8 Tubing 1 ¼’’ uzat 168.19 m 13.33 lei/m Depozitul Central –Tg. Mures
9 Tubing 2 7/8’’ uzat 1301.82 m 20.00 lei/m Depozitul Central –Tg. Mures
10 Tubing 2’’ uzat 424.22 m 13.33 lei/m Depozitul Central –Tg. Mures

Pentru materialele neadjudecate in data de 02 iunie 2015, licitaţia se va repeta in data 
de 09 iunie 2015 si in data de 16 iunie 2015.

Plicul continand documentele de capabilitate, cererea de participare la licitatie si oferta 
de cumpărare, se va inregistra la secretariatul unitatii cu cel putin o ora inainte de inceperea 
licitatiei.

Conditiile de participare la licitatie sunt afi sate la sediul Sucursalei Tg. Mures si la sediile 
gestiunilor, sectiilor din cadrul sucursalei.

Informaţii suplimentare la telefon 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

Fostul preşedinte Traian 

Băsescu lansează, dumi-

nică, un nou atac la adre-

sa premierului Victor 

Ponta, despre care spune 

că are „o obsesie numită 

Traian Băsescu” şi căruia 

îi aminteşte „povestea cu 

săpatul gropii altuia”.

„Evident, Victor Viorel a-

re o obsesie care se numeşte 

Traian Băsescu. De câţiva ani, 

obsesia lui Viorel s-a «rafi nat» 

devenind «Băsescu la puşcă-

rie». O strigă în mari adunări 

cu poporul pesedist pe stadi-

oane, în săli de sport, în pie-

ţe publice şi la televiziuni, ori 

de câte ori are ocazia. Mai 

nou, bazându-se pe revoluţi-

onarul vânător de «terorişti» 

Niţu şi alţi câţiva procurori, 

pe televiziunile turnătorilor 

de rit vechi şi nou Felix şi Ghi-

ţă, care au rolul presiunii pu-

blice pe procurori, obsedatul 

crede că-şi poate materializa 

visul distrugerii propriei ob-

sesii, dar şi a familiei mele. 

În mintea lui înceţoşată de 

ură, dar şi de aburii puterii, 

a revenit vremea lui Dej, 

Nikolschi, Ana Pauker şi Bru-

can. Victor Viorel, îţi garan-

tez că n-ai să reuşeşti cu toţi 

servanţii publici şi privaţi ca-

re îţi rânjesc slugarnic de prin 

parchete sau din televiziuni. 

N-ai să reuşeşti pentru că nici 

eu, nici Ioana şi nici Radu 

n-am încălcat legea. Şi mai 

sunt convins că cei mai mul-

ţi oameni din justiţie nu mai 

vor înapoi sub control politic. 

În schimb, atenţie, Victor Vi-

orel, mai ştii povestea cu să-

patul gropii şi cine cade în 

ea?”, scrie Traian Băsescu, du-

minică, pe Facebook.

Opt funcţionari din Primă-

ria comunei Nana, între care 

şi primarul Gheorghe Dobre, 

au fost trimişi în judecată, vi-

neri, alături de alte trei per-

soane, pentru retrocedarea ile-

gală a unor terenuri, prejudi-

ciul produs prin deciziile lu-

ate de membrii Comisiei de 

fond funciar fi ind de peste trei 

milioane de lei.

Băsescu: Victor Viorel, mai ştii povestea 
cu săpatul gropii şi cine cade în ea ?

Şeful fi rmei de protecţie şi 

pază Nei Guard, Mihai 

Neicu, le-a spus anchetato-

rilor, în dosarul lui Andrei 

Rudeanu, că Vasile Blaga 

i-ar fi  cerut în 2011, la 

sediul PD din Bucureşti, 

să-l ajute pe ginerele său 

să obţină contracte de 

pază cu instituţii de stat şi 

private, potrivit unor surse 

judiciare.

Sursele citate au declarat 

că numele copreşedintelui PNL 

Vasile Blaga apare în dosarul 

de evaziune fi scală în care es-

te urmărit penal ginerele aces-

tuia, Andrei Rudeanu, dosar 

instrument de procurorii Par-

chetului Curţii de Apel Bucu-

reşti, respectiv într-o declara-

ţie făcută în calitate de mar-

tor de către şeful fi rmei de pa-

ză Nei Guard, Mihai Neicu, 

cercetat şi el pentru acelaşi 

gen de fapte.

Potrivit surselor judiciare, 

care citează din documente 

ale anchetatorilor, Mihai Nei-

cu a dat o declaraţie ca mar-

tor în dosarul lui Andrei Io-

nuţ Rudeanu, în care ar fi  ară-

tat că ajutorul nemijlocit pe 

care el personal şi unul din-

tre administratorii fi rmei sale 

i l-ar fi  acordat ginerelui lui 

Vasile Blaga şi implicit com-

paniei sale de pază nou cre-

ate a venit ca urmare a unei 

presupuse rugăminţi făcute 

de Blaga, în anul 2011, referi-

toare la Rudeanu.

Sursele citate au precizat 

că anchetatorii redau în do-

cumente declaraţia lui Mihai 

Neicu: "În perioada septem-

brie 2010 – primăvara anului 

2011, am fost solicitat de nu-

mitul Blaga Vasile la o discu-

ţie la sediul Partidului Demo-

crat, din municipiul Bucureşti, 

Aleea Modrogan. Cu ocazia 

acestei discuţii, acesta mi-a 

solicitat să-l ajut pe ginerele 

său, numitul Rudeanu Ionuţ, 

care îşi înfi inţase societatea 

de pază şi protecţie Axis Cor-

porate Security, să obţină con-

tracte de pază cu instituţii de 

stat şi companii private, şi să 

îl ajut în managementul aces-

tei societăţi (recrutarea de per-

sonal, dotare, întocmirea do-

cumentaţiei necesare, partici-

pări la licitaţiile publice etc)".

Neicu le-ar mai fi  spus an-

chetatorilor că, în urma dis-

cuţiei sale cu Blaga, s-ar fi  în-

tâlnit, chiar a doua zi, cu An-

drei Rudeanu şi cu soţia aces-

tuia, Agathe Rudeanu, la Ho-

telul Phoenicia din Bucureşti, 

pentru o discuţie legată de 

dezvoltarea Axis Corporate 

Security. După discuţii, Nei-

cu ar fi  convenit cu soţii Ru-

deanu ca fi rma acestora să îşi 

desfăşoare activitatea la eta-

jul unu al clădirii, unde îşi 

avea sediul compania sa, Nei 

Guard, iar în continuare l-ar 

fi  ajutat pe ginerele lui Blaga 

să obţină diverse contracte de 

pază, prin recomandările pe 

care i le-ar fi  dat prin diverşi 

benefi ciari, susţin sursele ci-

tate.

Şeful fi rmei Nei Guard ar 

mai fi  arătat, în declaraţia sa, 

citată de sursele judiciare: "În 

urma sprijinului acordat de 

către mine, numitul Rudeanu 

prin fi rma Axis a obţinut mai 

multe contracte importante 

de pază, respectiv cu admi-

nistraţia domeniului public şi 

privat sector 4 Bucureşti, Spi-

talul «Marie Curie» din Bucu-

reşti, lanţul de hipermarket-

uri Carrefour şi altele pe care 

nu mi le amintesc precis".

Al doilea denunţ 
împotriva lui Blaga
Şeful Nei Guard spune că Blaga i-a cerut să-l ajute 
pe ginerele său cu firma de pază. Este cel de-al 
doilea denunţ pe numele lui Blaga după cel făcut 
de fostul ministru al Finanțelor Darius Vâlcov.

Numele copreşedintelui PNL Vasile Blaga apare în dosarul de evaziune 
fi scală în care este urmărit penal ginerele acestuia, Andrei Rudeanu



De la primele „desene” 
văzute în copilărie la co-
mediile romantice şi fi l-
mele de aventuri popula-
re în vremea adolescen-
ţei, fi lmul este mereu ală-
turi de fi ecare dintre noi 
în perioada copilăriei şi 
adolescenţei, timpul în ca-
re învăţăm cine suntem 
şi cine ne dorim să fi m. 
De multe ori, modelele de 
pe marele ecran sunt ce-
le care ne inspiră.

Această experienţă in-
dividuală trece la nivelul 
unei descoperiri colective, 
an de an, la EducaTIFF. 
Programul de educaţie ci-
nematografi că gândit spe-
cial pentru elevii clujeni 
face un pas înainte şi pro-
pune un tip special de fi l-
me: nu doar un produs co-
mercial, ci fi lme premia-
te de critici şi preferate de 
publicul marilor festiva-
luri, poveşti bine spuse ca-
re au puterea de a ajuta 
în auto-descoperirea atât 
de importantă în primii 18 
ani de viaţă.

Iniţiat de Asociaţia pen-
tru Promovarea Filmului 
Românesc, organizatorul 
Festivalului Internaţional 
de Film Transilvania 
(TIFF), programul Educa-
TIFF vrea să-i aducă pe 
tineri în sălile de cinema 
la fi lmele care contează. 
Expuşi tot mai mult în 
media la conţinut agresiv 

şi, adeseori, invaziv, co-
piii şi adolescenţii au ne-
voie de instrumentele ne-
cesare pentru a „decoda” 
un fi lm, a-i înţelege me-
sajele şi de a deprinde 
obişnuinţa de a privi ci-
nematografi a ca artă, nu 
doar produs comercial.

Programul EducaTIFF 
a fost creat pentru a dez-
volta gândirea critică şi 
puterea de analiză de ca-
re tinerii au nevoie în o-
rice domeniu de activita-

te şi, deopotrivă, în via-
ţa personală. „Una din-
tre problemele majore cu 
care se confruntă indus-
tria românească de fi lm 

este lipsa unui public avi-
zat şi format în obiceiul 
de a merge la cinema în 
mod regulat. Educaţia ci-

nematografi că stimulea-
ză învăţarea şi percepţia 
critică, ajutând copiii şi 
tinerii să devină capabili 
în a folosi fi lmul ca spri-

jin al propriei creativi-
tăţi”, spune Ramona Şăr-
bu, project manager 
EducaTIFF.

În 2015, EducaTIFF 
aduce la Cluj şase lung-
metraje premiate la fes-
tivaluri importante, care 
vor fi  urmate de dezba-
teri cu tinerii din sală. 
Elevii sunt invitaţi şi la 
activităţi practice – lecţii 
de cinema, seminarii de 
critică de fi lm și ateliere 
în care vor crea ei înşişi 
un desen animat. Pentru 
profesori şi publicul larg, 
calendarul EducaTIFF 
2015 este chiar mai ofer-

tant decât la ediţiile pre-
cedente; include lecţii de 
cinema pentru profesori 
şi publicul larg, dar şi 
dezbateri în care se va 
căuta alături de specia-
lişti de renume o soluţie 
pentru ca folosirea fi lmu-
lui ca instrument educa-
ţional să devină ceva fi -
resc şi în România, iar 
schimbarea şi dezvolta-
rea să se producă nu doar 
individual, ci şi la nivel 
instituţional.

Elevii din clasele II-XII, 
din unităţile de învăţă-
mânt din judeţul Cluj, vor 
putea participa la singu-
ra competiţie de fi lm des-
tinată acestei vârste, 
EducaTIFF – Tineri Cri-
tici de Film. Concursul îi 
provoacă pe copii şi ti-
neri să îşi exprime punc-
tele de vedere despre fi l-
mele vizionate, prin for-
mula consacrată a croni-
cii de fi lm, sprijinind ca-
drele didactice printr-o ac-
tivitate extraşcolară com-
petitivă şi de anvergură. 
Concursul reprezintă o 
oportunitate pentru elevi 
să vadă fi lme de calitate 
şi să îşi dezvolte capacită-
ţile de exprimare scrisă.

La competiţie pot par-
ticipa toţi elevii care vizi-
onează fi lmul dedicat ca-
tegoriei lor de vârstă, din 
programul EducaTIFF, 
respectiv:
•  Clasele II-IV: OPERA-
ŢIUNEA ARCTIC, 3 
iunie, ora 10:00, Cine-
ma Victoria;

•  Clasele V-VIII: SLĂ-
BĂNOAGA DE SO-
RĂ-MEA, 29 mai, ora 
10:00, Cinema Victo-
ria sau 31 mai, ora 
15:45, Cercul Militar;

•  Clasele IX-XII: O 
NOAPTE ÎN OSLO, 2 
iunie, ora 10:00, Cine-
ma Victoria.
Cele mai bune trei lu-

crări din fi ecare catego-

rie de vârstă vor fi  pre-
miate cu publicarea cro-
nicilor de fi lm pe site-ul 
ofi cial TIFF, o Diplomă 
de Merit şi o geantă de 
festival cu amintiri de la 
TIFF 2015. Cea mai bu-
nă cronică de fi lm din 
toate categoriile va câş-
tiga Marele Premiu: o ex-
cursie la Sibiu, între 26 
şi 28 iunie, la festivalul 
TIFF Sibiu, oferită de 
Compania de călătorii 
EXIMTUR elevului câş-
tigător şi părinţilor înso-
ţitori, cuprinzând caza-
re 2 nopţi la hotel, cu 
mic dejun inclus, şi bi-
lete pentru transport cu 
autocarul, precum şi in-
vitaţii la fi lmele din ca-

drul TIFF Sibiu, din par-
tea organizatorilor.

Cum se scrie o cronică 
de fi lm?

Pentru a învăţa des-
pre scrierea unei cronici 
de fi lm, elevii vor fi  spri-
jiniţi de profesionişti în 
domeniu, în cadrul semi-
nariilor de critică de fi lm 
susţinute de Raluca Bug-
nar, jurnalist clujean şi 
editor al site ului Cine-
maRX.ro şi Daniel Ifte-
ne, critic de fi lm şi asis-
tent universitar la Facul-
tatea de Teatru şi Tele-
viziune din cadrul Uni-
versităţii Babeş-Bolyai. 
Seminariile vor avea loc 
la Muzeul de Artă, ore-

le 12:30 – 14:00, pe 2 iu-
nie pentru elevii din cla-
sele IX-XII şi pe 3 iunie 

pentru elevii din clasele 
II-VIII, după proiecţiile 
de fi lm din program.

EducaTIFF: filme pentru viață  
Un film bun este întotdeauna o lecție autentică. Despre viață, prietenie, familie și dragoste, 
despre copilărie și adolescență, despre toate e vorba în filmele EducaTIFF.

Competiţie cu premii speciale pentru tinerii critici de film

6.000 de copii au participat 
pe parcursul anului 2014 la activităţile 
EducaTIFF din ţară.
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„Slăbănoaga de soră-mea” nu e ceea 
ce pare! 

Suedia/Germania, 2015, regia: Sanna Lenken. 
Durata: 105 min. Film subtitrat în limba română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 11 ani

Copiii sunt eroi în „Orășelul 
Alandala”
Germania, 2014, regia: Veit Helmer. Durata: 82 min.
Film dublat în limba română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 5 ani

„Jeremias”: cum ar fi să descoperi că 
ești un geniu?

Mexic, 2015, regia: Anwar Safa. Durata: 99 min. 
Film subtitrat în limba română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 11 ani
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Chiar când intră în inte-
resanta lume a 
adolescenței, Stella des-
coperă că sora ei mai ma-
re Katja, pe care o copi-
ază în orice face, ascun-
de o dereglare digestivă. 
Afecțiunea va distruge 
liniștea familiei. O po-
veste despre gelozie, dra-
goste şi trădare, dar spu-

să cu umor şi multă căl-
dură.

Filmul a câștigat Ursul 
de Cristal pentru „Cel mai 
bun fi lm” la prestigiosul 
festival de la Berlin în 
2015, precum și premiul 
publicului pentru „Cel 
mai bun fi lm scandinav” 
la festivalul din Goteborg, 
tot anul acesta.

Viaţa din micul oraş Bol-
lersdorf este dată peste 
cap când cercetătorii de 
piaţă decid că orăşelul 
e perfect pentru testa-
rea de produse, iar lo-
cuitorii acceptă cu en-
tuziasm. Doar că cei în 
vârstă sunt excluşi de 

la teste şi trimişi la azi-
lul de bătrâni. Ţine doar 
de şase copii de la gră-
diniţă să-şi elibereze bu-
nicii şi să readucă totul 
la normal!

Filmul a câştigat „Pre-
miul publicului” la fes-
tivalul de la Zurich, 2014.

Jeremias este un băie-
ţel extrem de inteligent, 
dar nepopular. După ce 
află că este un geniu, 
el încearcă să aibă suc-
ces, în ciuda faptului 
că provine dintr-o fa-
milie ignorantă şi săra-
că. La doar opt ani, tre-

buie să anticipeze cea 
mai grea decizie din 
viaţă: ce vrea să fie 
atunci când va creşte 
mare?

Filmul a câştigat pre-
miul FEISAL/FEISAL 
Award – Guadalajara 
2015.

Filmele de la EducaTIFF 2015
Șase lung-metraje premiate la festivaluri internaționale de profil pun în discuție teme specifice 
copilăriei și adolescenței.



 Despre curaj și supraviețuire, 
cu „Toto și surorile lui”

România, 2014, regia: Alexander Nanau. 
Durata: 93 min.

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 15 ani

Intră în istorie cu „O noapte în Oslo”

Norvegia, 2014, regia: Eirik Svensson. Durata: 83 min. 
Film subtitrat în limba română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 15 ani

„Operațiunea Arctic”: 
te-ai descurca pe o insulă pustie?

Norvegia, 2014, regia: Grethe Bøe-Waal. 
Durata: 89 min. Film subtitrat în limba română

VÂRSTĂ RECOMANDATĂ: peste 8 ani

Totonel are zece ani şi 
aşteaptă, împreună cu 
surorile sale mai mari 
Andreea şi Ana, ca ma-
ma lor să se întoarcă de 
la închisoare. Pe măsu-
ră ce cresc, fi ecare din-
tre ei învaţă cum să se 
descurce singur, sperând 
ca familia să se reuneas-

că o dată cu revenirea 
mamei.

Filmul a primit premii 
pentru „Cel mai bun do-
cumentar” la Varşovia 
2014 şi Premiile Gopo 2015, 
premiul Silver Eye la Jihla-
va 2014 (Cehia), dar şi dis-
tincţia Grand Prix la Pre-
miers Plans 2014.

În ajunul Zilei Indepen-
denţei norvegiene, o în-
treagă naţiune se pregă-
teşte să bea şi să se dis-
treze. Sam şi Amir, doi 
adolescenţi de 15 ani, 
sunt hotărâţi ca această 
noapte să rămână în is-
torie. Băieţii se cunosc 

dintotdeauna şi sunt mai 
apropiaţi ca fraţii, dar 
următoarele 24 de ore le 
vor pune la încercare pu-
terea prieteniei.

Filmul a fost selectat 
la festivalurile Giffoni 
2014, Goteborg 2015 şi 
Santa Barbara 2015.

Din cauza unei greşeli 
tragice, Julia, în vârstă 
de 13 ani, şi Ida şi Sin-
dre, sora şi fratele ei ge-
meni de opt ani, ajung pe 
o insulă părăsită. Nimeni 
nu ştie unde sunt. Trebu-
ie să înfrunte teama, dar 
şi provocări periculoase: 

animale sălbatice, vre-
mea dezlănţuită, lipsa 
hranei şi problema comu-
nicării cu lumea civiliza-
tă. Cine îi va salva?

„Operaţiunea Arctic” 
a câştigat premiul pentru 
„Cel mai bun fi lm” la TI-
FF Kids 2015.
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Programul 
proiecțiilor 
EducaTIFF

•   Vineri, 29 mai, ora 10:00 | Cinema Victoria
SLĂBĂNOAGA DE SORĂ-MEA (Suedia, 2015, 11+)
• Sâmbătă, 30 mai, ora 10:00 | Cinema Victoria
ORĂŞELUL ALANDALA (Germania, 2014, 5+)
• Sâmbătă, 30 mai, ora 15:45 | Cercul Militar
JEREMIAS (Mexic, 2015, 11+)
• Duminică, 31 mai, ora 15:45 | Cercul Militar
SLĂBĂNOAGA DE SORĂ-MEA (Suedia, 2015, 11+)

• Luni, 1 iunie, ora 10:00 | Cinema Victoria
JEREMIAS (Mexic, 2015, 11+)
• Marţi, 2 iunie, ora 10:00 | Cinema Victoria
O NOAPTE ÎN OSLO (Norvegia, 2014, 15+)
• Miercuri, 3 iunie | 10:00 | Cinema Victoria
OPERAŢIUNEA ARCTIC (Norvegia, 2014, 8+)
• Joi, 4 iunie, ora 13:00 | Cinema Florin Piersic
TOTO ŞI SURORILE LUI (România, 2014, 15+))

Preţul unui bilet este de 8 lei. Organizatorii oferă 
gratuitate grupurilor organizate de la şcoli speci-
ale sau din afara municipiului Cluj-Napoca. 
Pentru detalii, contactaţi-ne la educatiff@tiff.ro.

ACTIVITĂŢI 
PENTRU ELEVI 
ŞI PROFESORI
Intrarea la evenimentele spe-
ciale (seminarii, ateliere, con-
ferinţe etc.) este gratuită, pe 
baza înscrierii prealabile prin 
e-mail, la adresa 
educatiff@tiff.ro.

ATELIERE DE 
ANIMAŢIE
30-31 mai și 6-7 iunie, 
ora 10:00 – 14:00 
| Muzeul de Artă

LECŢIE DE CINEMA | 
ECRANIZĂRI CU 
EXPLORATORI
cu Robert Ferguson (scriitor) 
şi Jan Erik Hols (critic de 
fi lm)
1 iunie, ora 16:00 – 19:00 
| Muzeul de Artă

SEMINARII DE 
CRITICĂ DE FILM
cu juriul Competiţiei Tineri 
Critici de Film
2-3 iunie, ora 12:30 – 14:00 
| Muzeul de Artă

LECŢIE DE CINEMA | 
COPIII ŞI FILMUL 
DOCUMENTAR
cu Alexander Nanau 
(regizor)
4 iunie, ora 15:00 – 16:30 | 
Muzeul de Artă

CONFERINŢĂ 
„IMPORTANŢA 
EDUCAŢIEI MEDIA ŞI 
CINEMATOGRAFICE”
cu Julie Ova (Norwegian 
Film Institute)
4 iunie, ora 14:00 – 16:00 
| UBB Facultatea de Teatru și 
Televiziune

LECŢIE DE CINEMA | 
ARTĂ ŞI CULTURĂ ÎN 
EDUCAŢIE
cu Elisabeth Aalmo (The 
Cultural Rucksack, Norvegia)
5 iunie, ora 13:00 – 16:00 | 
Muzeul de Artă



IV EducaTIFF – supliment monitorul de cluj | luni, 25 mai 2015

Norvegia va fi  în centrul 
atenţiei, anul acesta, la 
Festivalul Internaţional 
de Film Transilvania, în 
cadrul unui program u-
nic, numit NORWAVE, 
care aduce producţii noi 
şi invitaţi de renume, dar 
şi evenimente educaţio-
nale, dedicate elevilor şi 
profesorilor.

Unul dintre puncte-
le-cheie ale agendei 
EducaTIFF 2015 va fi  con-
ferinţa despre „Importan-
ţa educaţiei media şi ci-
nematografi ce”, din data 
de 4 iunie, ora 14, susţi-
nută de Julie Ova, direc-
tor executiv al Departa-
mentului de Audienţă din 
cadrul Institutului Nor-
vegian de Film, la Facul-
tatea de Teatru şi Televi-
ziune (UBB). Ea va pre-
zenta modelul norvegian 
folosit în relaţia dintre e-
ducaţie – festivaluri – 
şcoală, argumentând im-
portanţa educaţiei media 
şi cinematografi ce în for-
marea tinerilor.

Pe 5 iunie, la ora 13, 
profesorii sunt aşteptaţi 
la Muzeul de Artă pen-
tru un alt eveniment de-
dicat lor, o lecţie de „Ar-
tă şi cultură în educaţie”, 
susţinută de Elisabeth A-
almo, curator şi coordo-
nator al departamentului 
de fi lm din cadrul proiec-

tului norvegian „The Cul-
tural Rucksack” – un pro-
gram naţional de artă şi 
cultură dezvoltat în şco-
lile norvegiene.

Participanţii vor vizi-
ona un fi lm dedicat tine-
rilor, vor analiza şi dis-
cuta despre emoţiile şi 
subiectele prezentate de 

fi lm, vor învăţa să apli-
ce exerciţii cu elevii în 
clase şi vor benefi cia de 
modele funcţionale din 
cadrul programului nor-
vegian, căutând, astfel, 
soluţii pentru a imple-
menta asemenea iniţia-
tive şi în şcolile româ-
neşti.

Publicul larg este invi-
tat de Ziua Internaţiona-
lă a Copilului, în 1 iunie 
la ora 16, la „Lecţia de ci-
nema – ecranizări cu ex-
ploratori”, organizată în 
parteneriat cu Departa-
mentul de Limbi şi Litera-
turi Scandinave al Facul-
tăţii de Litere (UBB), 

Norwegian Literature 
Abroad şi Ambasada Re-
gală a Norvegiei la Bucu-
reşti. Evenimentul are loc 
la Muzeul de Artă și in-
clude proiecţia fi lmului 
norvegian Kon-Tiki, po-
vestea lui Thor Heyerda-
hl, care a traversat Oceanul 
Pacifi c cu o plută de lemn 
în 1947, pentru a dovedi 
că sud-americanii din epo-
ca pre columbiană au pu-
tut traversa oceanul pen-
tru a se stabili în insulele 
polineziene. Filmul va fi  
urmat de două prelegeri 
consacrate exploratorilor 
norvegieni, de pe vremea 
vikingilor şi până azi. In-
vitaţii speciali Robert Fer-
guson, scriitor, şi Jan Erik 
Holst, critic de fi lm, vor 
prezenta universul explo-
ratorilor din perspectivă 
literară, istorică şi cine-
matografi că.

Participarea la toate a-
ceste evenimente este gra-
tuită, pe bază de înscri-
eri, la adresa de email: 
educatiff@tiff.ro

Aventuri și lecții norvegiene
Profesorii sunt invitați la dezbateri despre educația interactivă prin film, iar publicul larg are șansa 
de a descoperi fascinanta lume a exploratorilor norvegieni, alături de invitații speciali EducaTIFF 

Cu siguranţă că primul 
fi lm pe care l-am văzut 
vreodată fi ecare dintre 
noi a fost un desen ani-
mat. Pentru că „desene-
le” sunt modul prin care 
copiii descoperă şi încep 
să îndrăgească lumea fi l-
mului, EducaTIFF face 
pasul următor şi îi invi-
tă pe copiii între 7 şi 14 
ani la Atelierele de Ani-
maţie. Participanţii nu 
vor învăţa doar teorie, ci 
vor avea prilejul să lu-
creze practic pentru a 
crea o scurtă animaţie, 
totul cu sprijinul unor 
profesionişti în domeniu: 
clujenii Kassay Reka şi 
Makkai Bence.

Tinerii vor lucra în 
echipe, creând poveşti şi 
personaje, vor fi lma şi 
vor edita materialul, iar 

la fi nal se vor putea mân-
dri că sunt cu adevărat 
realizatori de fi lm!

Dar cine sunt profeso-
rii? Kassay Reka a absol-
vit Facultatea de Foto, 
Film, Media la Universi-
tatea Sapientia din Cluj, 
şi-a completat studiile în 
şcoli specializate pe ani-
maţie din Ungaria şi Fran-
ţa, iar teza ei de docto-
rat a fost pe tema prefe-
rinţelor elevilor din cla-
sele elementare privind 
eroii desenelor animate. 
Din 2010, Reka predă la 
UBB şi lucrează la un stu-
dio de animaţii numit Fox 
in the Box.

Makkai Bence a lucrat 
în design şi creaţie, iar 
din 2014 are propria agen-
ţie de branding şi comu-
nicare vizuală – Vizua-

litas Studio. A fost regi-
zor, scenarist şi anima-
tor pentru mai multe fi l-
me, cele mai cunoscute 
fi ind „Linie moartă”, pre-
miat cu Golden Remi, la 
Houston în 2003, şi ani-
maţia „Flottyi”,. În 2010, 
Bence a înfi inţat Asocia-
ţia Centrul Regional pen-
tru Cultură Audiovizua-
lă, împreună cu Kassay 
Reka, cu care a iniţiat 
mai multe activităţi de e-
ducaţie media, ateliere 
de creaţie şi de animaţie 
pentru copii şi tineri.

Atelierele susţinute de 
cei doi vor avea loc la 
Muzeul de Artă, în date-
le de 30-31 mai, respec-
tiv 6-7 iunie, între orele 
10 şi 14, iar participarea 
este gratuită pe baza în-
scrierii în prealabil.

Creează propriul desen animat!

Regizorul Alexander 
Nanau va preda la 
EducaTIFF 2015 mai mult 
decât o lecţie de cinema, 
în cadrul unui eveniment 
special în care partici-
panţii vor descoperi o lu-
me adesea ignorată. Ele-
vii şi profesorii care par-
ticipă la proiecţia fi lmu-
lui documentar românesc 
„Toto şi surorile lui” (4 
iunie, ora 13, la cinema 
Florin Piersic) sunt invi-
taţi după proiecţie la Mu-
zeul de Artă (ora 15) la 
un dialog cu regizorul, 

pentru a afl a mai multe 
despre genul documen-
tar, dar şi ce presupune 
să realizezi fi lme cu co-
pii, despre copii.

Alexander Nanau a 
plecat din România în 
Germania la vârsta de 9 
ani, dar consideră că a-
parţine în egală măsu-
ră ambelor ţări; de la 16 
ani a început să facă tea-
tru şi fi lm, urmând şi 
cursurile şcolii de fi lm 
de la Berlin.

Protagonistul din „To-
to şi surorile lui” este 
un puşti de 10 ani din 
Ferentari, nevoit să tră-
iască cu surorile mai 
mari în timp ce mama 
îi este la închisoare pen-
tru trafi c de droguri. Sin-
gura lui supapă este un 
centru de sprijin, în ca-
re descoperă hip-hop-ul 
ca formă de exprimare. 
Surorile lui Toto sunt şi 
ele la difi cila vârstă a 
adolescenţei, în care îşi 

caută un loc în lume şi 
se maturizează, datori-
tă circumstanţelor, îna-
inte de vreme.

Filmat într-un vérité 
necruţător, documenta-
rul ne oferă un acces fă-
ră precedent în ghetoul 
din Ferentari, în peni-
tenciare şi tribunale, 
într-o structură pe cât 
de onestă, pe atât de 
emoţionantă.

Acesta este cel de-al 
doilea documentar sem-
nat Alexander Nanau, 
selecţionat la numeroa-
se festivaluri internaţi-
onale de fi lm şi câştigă-
tor al unor premii de 
prestigiu. Criticii români 
l-au considerat unul din-
tre cele mai bune şi mai 
empatice producţii din 
2014: o poveste puterni-
că despre speranţă şi su-
pravieţuire. Iar protago-
nistul Totonel este, prin 
excelenţă, un supravie-
ţuitor!

O lecție de cinema, o lecție de viață

Alexander Nanau

Precum exploratorii din Kon-Tiki, și noi putem descoperi o nouă lume: în cazul EducaTIFF, o lume a cunoașterii și educației prin cinema
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În Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie Leon 

Daniello din Cluj-Napoca 

funcţionează un centru de 

somnologie în cadrul 

căruia este tratat sforăitul 

patologic care de cele mai 

multe ori este însoţit de 

apnee în somn, adică 

oprirea respiraţiei timp de 

câteva secunde (de la 

zece secunde până la 60 

de secunde).

Tot mai multe persoane ca-

re suferă de forme grave de 

sforăit, însoţite de apnee în 

somn au învăţat că pentru a 

scăpa de această boală pot să 

meargă la medicii care sunt 

specializaţi în somnologie. În 

Cluj, funcţionează un centru 

de somnologie în cadrul Spi-

talului Clinic de Pneumoftizi-

ologie Leon Daniello. Aici 

ajung pacienţi de toate vâr-

stele care vor să scape de sfo-

răit.

„Acest serviciu de somno-

logie a luat fi inţă la sfârşitul 

anului 2006, iar activitatea a 

început în ianuarie 2007. La 

început, lumea nu prea ştia 

de această boală pentru că 

vorbim de nişte manifestări 

care nu dor, apneea în somn 

nu doare, nu supără pacien-

tul decât la un moment dat. 

Am început cu unul-doi paci-

enţi pe săptămână sau la do-

uă săptămâni şi acum avem 

doi pacienţi pe zi”, afi rmă 

conf. dr. Doina Todea, coor-

donatorul centrului de som-

nologie.

Medicii spun că apneea 

în somn este un sindrom ca-

re apare din cauza închide-

rii căilor respiratorii pe o du-

rată de cel puţin zece secun-

de şi care se poate repeta de 

foarte multe ori pe parcur-

sul nopţii.

Doctorul Doina Todea sub-

liniază că aceste tulburări de 

somn au consecinţe grave pe 

parcursul zilei. „O persoană 

care suferă de apnee în somn 

nu are un somn odihnitor ast-

fel că pe parcursul zilei apa-

re somnolenţa, irascibilitatea, 

pacientul nu se poate con-

centra. De exemplu, avem pa-

cienţi care adorm când stai 

de vorbă cu ei. Problema es-

te la cei care au condiţii de 

muncă de responsabilitate. 

Am avut exemple de persoa-

ne care lucrau cu bani şi ca-

re în timpul aţipelilor erau 

păgubite de sume pe care le 

aveau pe masă. Tot din cau-

za somnolenţei diurne apar 

accidentele rutiere, aeriene 

din cauza coordonatorilor de 

trafi c”, explică specialistul 

clujean.

Persoanele care suferă de 

apnee în somn trebuie să ştie 

că tulburările de ritm cardiac 

din timpul somnului pot să 

determine moartea subită.

Un pacient cu sforăit pato-

logic poate ajunge la Spitalul 

Clinic de Pneumoftiziologie 

cu bilet de trimitere de la me-

dicul de familie. „Noi îi facem 

o foaie de observaţie pe baza 

unui chestionar de somnolen-

ţă care cuantifi că această con-

diţie de a adormi în diferite 

ocazii. Sunt nişte întrebări pe 

care le adresăm pacientului: 

unde adoarme – la şedinţe, 

dacă este pasager în maşină. 

Stabilim dacă este vorba des-

pre apnee în somn şi care es-

te gradul de severitate al bo-

lii”, declară Doina Todea.

Odată diagnosticul stabilit, 

urmează a doua etapă în care 

se realizează această probă te-

rapeutică. Pentru tratarea aces-

tei afecţiuni, medicii folosesc 

nişte aparate care eliberează o 

coloană de aer cu o presiune 

care împiedică de fapt căile 

respiratorii să se închidă. Apa-

ratul este prevăzut cu o mas-

că, aceasta se aşează pe faţă 

ori de câte ori doarme pacien-

tul şi astfel ajută la deschide-

rea căilor respiratorii.

Pacienţii se simt mult mai 

bine dacă folosesc acest apa-

rat. „Îi întrebăm a doua zi, la 

vizită cum au dormit şi avem 

răspunsuri precum: nu am 

mai dormit aşa de când eram 

copil, nu am dormit aşa nici-

odată. Li se schimbă şi culoa-

rea feţei care devine una nor-

mală, privirea este mai clară, 

pacientul este prezent”, spu-

ne Doina Todea.

Aparatul poate fi  folosit 

acasă şi se închiriază pentru 

sume care variază între 160 

şi 200 lei. Tratamentul trebu-

ie făcut atât cât este nevoie, 

uneori toată viaţa. Tinerii au 

o şansă ceva mai mare care 

prin intervenţiile chirurgicale 

din sfera ORL, scăderea în gre-

utate să oprească tratamentul 

pentru că a dat rezultate.

Locul din Cluj unde eşti salvat 
de sforăitul patologic
Marii sforăitori care sunt o pacoste pentru partenerul de somn şi un real pericol pentru ei înşişi au, 
de câţiva ani, şansa vindecării de acest sforăit patologic.

CONF. DR. DOINA TODEA | coordonatorul 
centrului de somnologie

„O persoană care 
suferă de apnee în 
somn nu are un somn 
odihnitor astfel că pe 
parcursul zilei apare 
somnolenţa, 
irascibilitatea, 
pacientul nu se poate 
concentra“

Tot mai multe persoane care suferă de forme grave de sforăit au învăţat că pentru a scăpa de această boală pot să meargă la medicii specializaţi în somnologie

Aproape jumătate dintre 

români se tem să vorbească 

în public, în timp ce cinci 

la sută spun nu ar putea să 

o facă niciodată, teama lor 

atingând cote maxime, 

potrivit unui studiu.

Majoritatea oamenilor re-

simt un nivel mai crescut de 

anxietate când vine vorba de 

vorbitul în public, însă pen-

tru unii acesta poate repre-

zenta o reală problemă, po-

trivit studiului citat.

Aproape 5% dintre respon-

denţi nu ar putea vorbi nici-

odată în public, teama lor atin-

gând cote maxime.

În acelaşi timp, unul din 

patru români vorbeşte în pu-

blic doar dacă este obligat să 

o facă. Cei care reuşesc însă 

să-şi învingă teama au pro-

bleme atât cu construirea dis-

cursului, cât şi cu prezenta-

rea acestuia – însă au curajul 

de a se ridica să spună ceva 

(16%), iar 37% au emoţii 

atunci când iau cuvântul, po-

trivit cercetării.

Atunci când se ridică în pi-

cioare ca să ţină un discurs, 

aproape 40% dintre cei ches-

tionaţi simt un gol în stomac, 

iar o persoană din patru sim-

te că „i s-a golit creierul” şi 

că nu mai are nicio idee. Doar 

19% dintre respondenţi de-

clară că reuşesc să se adune 

şi să prezinte ideile într-un 

mod fl uent.

De cele mai multe ori, tea-

ma de a vorbi în public se ma-

nifestă prin tremuratul vocii 

(44% dintre respondenţi). Tot-

odată, 26% dintre respondenţi 

menţionează imposibilitatea 

de a stabili şi susţine contac-

tul vizual cu cei din public. 

Alţi 17% dintre respondenţi 

susţin că îşi pierd şirul idei-

lor şi se bâlbâie în timpul dis-

cursului, în timp ce 14% din-

tre ei simt că le tremură pi-

cioarele şi nu ştiu cum să îşi 

mişte mâinile.

Teama de a vorbi în public 

este infl uenţată şi de mărimea 

publicului. Cei mai mulţi din-

tre participanţii la sondaj de-

clară că ar resimţi emoţii în 

faţa unui public mai mare de 

10 persoane (63%), iar 13% 

dintre ei chiar şi numai de la 

două persoane în sus. Doar 

24% dintre respondenţi de-

clară că vorbitul în public de-

vine o problemă abia de la 

100 de persoane în sus.

Majoritatea participanţilor 

la sondaj nu cunosc tehnici 

de control al emoţiilor, utile 

în cazul situaţiilor care impli-

că vorbitul în public (75%). 

Dintre cei care cunosc câteva 

tehnici de control al emoţii-

lor, 32% menţionează contro-

lul respiraţiei şi controlul pa-

uzelor din vorbire. De aseme-

nea, unii dintre ei au mai in-

dicat controlul mişcărilor în 

faţa publicului (22%) şi po-

ziţionarea mâinilor (14%).

Sondajul „Care este atitu-

dinea românilor faţă de vor-

bitul în public?” a fost reali-

zat la comanda Self Trust Aca-

demy, online, în perioada 18 

– 21 mai, pe un eşantion de 

1.175 de respondenţi cu vâr-

sta cuprinsă între 18 şi 45 de 

ani, din mediul urban. Peste 

47% dintre respondenţi sunt 

absolvenţi de studii superioa-

re, iar peste 21% au fi nalizat 

studii de master. Cei mai mul-

ţi – aproape o cincime dintre 

participanţii la studiu – lu-

crează în domeniul comerţu-

lui şi marketingului, 17% ac-

tivează în domeniul energiei, 

resurselor, construcţiilor, imo-

biliarelor şi industriei auto, 

iar alţi 16% au ca domenii de 

activitate educaţia, trainingul, 

consultanţa, managementul.

Jumătate dintre români se tem să vorbească în public, 5% nu ar face-o niciodată



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

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

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

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial în Cluj. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (1.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, 
la parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (1.7)

¤ P.F. vând 2 camere, confort, 
central, et. ¼, curte mare închisă, 
geamuri spre curte cu abrori și 
bănci, loc de joacă pentru copii. 
Relaţii la tel. 0751-271474. (1.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
supr. de 56 mp utili, ultracentral, 
P-ţa Mihai Viteazul, parter, reno-
vat recent, ideal pentru locuinţă, 
cabinete, birouri sau alte activi-
tăţi silenţioase, geamuri la stradă 
și curte interioară, preţ 56.000 
euro. Fără agenţii. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (7.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând IEFTIN casă cu 3 camere, 
grajd, șură, coteţe, curte și grădi-
nă mare, în satul Sumurducu, 
com. Sânpaul, jud. Cluj, la 29 km 
de Cluj-Napoca. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0753-057929. 
(2.7)

¤ P.F. vând casă la ţară, la 60 
km de Cluj, compusă din 3 came-
re + hol, în supr. de 70 mp + 
500 mp curte, apă de Cluj, gaz la 
poartă, cu acte în regulă, preţ 
negociabil. Inf. şi relaţii supli-
mentare la tel. 0755-568802. 
(2.10)

¤ Vând casă în Cluj-Napoca, str 
Dunării nr. 35, 3 camere, bucătă-
rie, antreu și baie, cu garaje, 
construcție din cărămidă, teren în 
supr. de 300 mp. Preț negociabil. 
Realții la tel. 0741-100529. (6.7)

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (1.7)

¤ Cumpăr teren de 500 mp pen-
tru construcţie vilă, sau de 1500 
mp pentru construcţie case înșiru-
ite, liber sau cu casă demolabilă, 
în zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, 
E. Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848-Clujana), front min. 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (1.7)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 
m de autobuzul nr. 39, în supr. 
6200 mp, cu 180 m front la toa-
te utilităţile de pe teren, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ P.F. vând teren în Cara, la 19 
km de Cluj, în supr. de 2800 mp, 
preţ negociabil. Aştept oferte la 
tel. 0755-568802. (2.10)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (6.7)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 
m de autobuzul nr. 39, în supr. 
6200 mp, cu 180 m front la toate 
utilităţile de pe teren, preţ negoci-
abil. Inf. la tel. 0741-100529. 
(7.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, aproape de 
Cal. Turzii, supr. 4200 mp, se 
poate vinde şi mai puţin, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0755-568802. (2.10)

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0756-091346.

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ P.F. dau în chirie pe termen 
lung, la casă cu grădină, acces 
auto, apartament cu 3 camere, 
decomandate, dependinţe + te-
rasă, C.T., utilat, mobilat clasic, , 
contorizat, în cart. Andrei Mure-
șanu, pe str. Predeal, după 1 iu-
nie, preţ 300 euro/lună. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-440108 
sau 0743-515388. (2.7)

SPAȚII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântânele 
nr. 5, vis-à-vis de Institutul de Chi-
mie. Inf. la tel. 0364-404101, 
0771-382360. (1.7)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ Schimb apartament afl at în cart. 
Gheorgheni, 4 camere decoman-
date, două băi, balcon îngrijit, et. 
4/4, fără probleme, cu apartament 
cu 2 camere decomandate, la et. 
1, cu balcon + diferenţă. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0728-061570. (3.7)

¤ P.F. schimb apartament cu 2 
camere, bucătărie + 3 beciuri, în 
supr. de 56 mp utili și beciurile 
12-13 mp, zonă ultracentrală, 
lângă Hala Agroalimentară – 
P-ţa M. Viteazul, la parter, ideal 
pentru persoane în vârstă, cabi-
nete, sediu fi rmă sau depozit, cu 
casă, singur în curte + grădină, 

în cartierele periferice a Clujului, 
cu acte în regulă, la înţelegere 
plătesc diferenţă. Fără interme-
diari. Tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (7.7)

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

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

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

Tel. 0723-564777. (18.20)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curățenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAȚENIE

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.
Condiții salariale 

avantajoase.
Tel. 0745-595.312. (3.7)

¤ Magazin Chanttal Polus recru-
tează consilieri vânzări; (ajutor) 
şef magazin, program 6.5-8 ore, 
venituri 1000 minim-2000-2500, 
depinzând de experienţa profesi-
onală. 0729-073.236/ 
0735-610205; ovidiana@chant-
tal.ro; chanttal.ramona@gmail.
com; chanttal.constanta@gmail.
com. (6.10)

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer şi rog seriozitate. 
Aştept oferte la tel. 0757-746700.
¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

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

SERVICII

¤ Cosesc cu motocoasă în jurul 
Clujului, spaţii mici și mari. Aștept 
telefoane la nr. de tel. 
0742-220187. (6.7)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.
¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART, 270 cmc, stare per-
fectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (1.7)

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

UZ CASNIC

¤ Vând toaster grill, electric, sta-
ţie călcat aburi, mică, preţuri mi-
ci. Inf. la tel. 0748-299885. (5.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
verde, preţ forte convenabil. 
Inf. și relaţii la tel. 
0740-395558. (5.7)

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

ELECTRO

¤ Vând motor trifazic de 3 KW, 
cu 300 rot/min. Sunați la tel. 
0751-779367. (4.7)

MOBILIER

¤ Tehnician maseur, califi cat, 
efectuez masaj terapeutic, refl e-
xoterapie, relaxare și anticeluli-
tic. Ofer și cer seriozitate. Inf. și 
relaţii la tel. 0740-395558. (5.7)

DIVERSE

¤ Cumpăr cărţi tehnice, emble-
me, brelocuri, cu următoarele au-
toturisme: Oltcit, Trabant, Dacia, 
ARO sau camioane românești. 
Aștept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (2.5)

¤ Vând pătuţ pentru copii și bu-
telie de aragaz. Inf. suplimenatre 
la tel. 0264-581895. (3.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (3.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă 
smălţuită, cu dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu patru ochiuri, 
fabricaţie veche Satu mare, con-
tra cost. Rog sunaţi la tel. 
0728-061570. (3.7)

¤ Vând palton din piele, culoare 
neagră, mărimea nr. 54, la preţ 
convenabil pentru amble părţi. 
Inf. suplimentare la tel. 
0728-061570. (3.7)

¤ Vând doi fi cuși, unul de 1 m și 
culoare alb cu verde, celălalt de 
1,30 m, de culoare verde, arbori, 
preţuri mici. Inf. la tel. 
0748-299885. (5.7)

¤ Vând curele din piele naturală, 
cu cataramă pătrată sau tip paf-
ta, cu clichet, foarte elegante, cu 
lungimea de 1,5 m, lăţimea de 
14 mm, pentru toate tipurile de 
pantaloni, preţuri fără concuren-
ţă. Tel. 0762-258062. (5.7)

¤ Vând lucernă pentru cosit în su-
pr. de 6000 mp, în zona Gheor-
gheni-Sopor. Merită văzut. Preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

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

¤ Vând trei pardesie de damă și 
trei de bărbaţi, diferite mărimi, 
stare foarte bună, foarte ieftin. 
Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând ţarc pentru copii. Aștept 
telefoane la 0264-581895. (7.7)

¤ Vând coniac de 47°, preţ 30 
RON/l, ţuică de 53°, preţ 25 

RON/l și vin alb și roșu la preţul 
de 8 RON/l. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând blugi, tricouri, geci, de 
toate culorile și mărimile, la 
preţul de 5 RON/buc. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (7.7)

DONAŢII

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (2.5)

¤ Cumpăr embleme auto, in-
signe, insigne fanioane, deco-
raţii medalii vechi românești. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(2.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu 
pendulă, monede, mojar, etc). 
Ofer 5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (7.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe 
care se servesc și se pun paha-
rele în locale. Tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografii, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Vând colecţie de 12 piese de 
aramă (cupru), compus din ca-
rafă, candelă, servici de cafea 
cu tavă și cești, etc. Preţ bun. 
Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

ANIMALE

¤ Crescător de păsări, vând ouă 
pentru consum zilnic, găini, raţe 
și gâște, crescute cu cereale eco-
logice, crescute în gospodărie, 
sunt proaspete și curate. Sunaţi la 
tel. 0762-258062. (5.7)

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

¤ Vând 10 porci pentru tăiat, hră-
niţi cu cereale și lucenă, aprox. 
120-140 , pe ales din 4 bucăţi, 
preţ 7,50 RON/kg. Inf. la tel. 
0751-095924 sau 0741-100529. 
(6.7)

PIERDERI

¤ S-a pierdut cheie contact cu cip, 
auto IVECO DAILY, serie identifi ca-
re ZCFC3584005704811. Pentru 
detalii sunaţi la 0752-393393. 
(1.1)

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



spectacole

Casa de Cultură a Studenţilor
Tudor Gheorghe

Vineri, 29 mai 2015, ora 19.00

Amor Amores
Vineri, 22 mai, ora 18.30

Nunta lui Figaro
Sâmbătă, 23 mai, ora 18.30

Giselle
Miercuri, 27 mai, ora 18.30

#cântecdelebădă 
Sâmbătă, 23 mai, ora 20:00

Cartea junglei
Miercuri, 27 mai, ora 19.00

Opera Naţională
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect! 
12:30 Impact global (reluare)
13:00 Germana...la 1 (live)
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Eurovision - Ediţie specială
18:30 Discover România 
18:35 Filler Uniter
18:40 Împreună (it., 2002, mi-
ni-s., episodul 6) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Gala Premiilor UNITER (live)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator 
20:00 Observator special
20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi și 
dăruiţi (2015, divertisment)
23:00 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (2015)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii (sua, 
2009, s. poliţist, sezonul 2, epi-
sodul 10)

PRIMA TV

12:10 Constantin 60 (talk show, 
episodul 13) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Casa: construcţie și design 
(div., episodul 21) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 49) (reluare)
16:00 Râzi și câștigi (2014, 
mag. de div.)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 36)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Codul magicienilor (div., 
sezonul 1, episodul 13)
20:30 Revendicarea (reality 
show, episodul 19)
21:30 Dosarele DNA (emis. in-
fo., episodul 24)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 53)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 77)
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 81)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
14:00 Celebrity (2012) (reluare) 
15:00 Liga I: Steaua București - 
FC Botoșani (reluare)
17:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)
18:30 Sport Confi dential (reluare)
19:00 Duda Săptămânii (reluare)
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
(live)
20:00 Un show cu gust (reluare)
22:00 Tonik Show (2012, diver-
tisment) 23:00 Cenzurat!(12) 
(2013, divertisment)

ANGAJEAZĂ

ŞOFER TRANSPORT MARFĂ
Cerinţe:

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

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

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

avantaj dar nu este obligatoriu)

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

traseul stabilit în ruta zilnică;

SE OFERĂ:

- Pachet salarial motivant – Condiţii excelente de lucru

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

e-mail la elena.cramba@rematinvest.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

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

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

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

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

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

5. SEF COLOANA AUTO
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

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

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

transporturilor

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

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

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

ANUNŢ DE VÂNZARE

Oferim spre vânzare, prin negociere directă, imobil – 

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

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

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

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

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

excepționale, la prețul de pornire de 580.000 EUR + TVA  

Utilizat în ultimi 7 ani ca depozit farmaceutic. 

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare 

precum și documentele conținând descrierea imobilului la 

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

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

Terenul în suprafață de 5.600 mp este concesionat de 

la TETAROM 1 S.A. 

Ofertele de cumparare pot fi  trimise pe mail pana la 

data de 30.06.2015, data la care expira perioada de 

depunere a acestora.

ANUNŢ DE VÂNZARE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 48, et.6, 
lichidator judiciar al S.C. REDOX LAB S.R.L. – în faliment, 
Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 38, J12/1344/2003, 
CUI 15458430, organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea următoarelor active:

•  Teren 943mp și constructie formata din doua corpuri de 
cladire alipite: corp A cu un regim de inaltime D+P+2E 
si corp B cu un regim de inaltime S+P+2E formata din 
spatii comerciale si spatii de birouri în suprafaţă 
aproximativă de 1080 mp, situată pe str. Maramureșului 
nr. 38, Cluj Napoca – preţ strigare 338.250 EUR + TVA

•  Stocuri constând din aparatură medicală și consumabile 
sanitare – preţ total 81.291,24 EUR + TVA

•  Bunuri mobile mijloace fi xe constând din aparatură de 
birou, calculatoare, mobilier – preţ total 3.839 EUR + TVA

Licitaţia va avea loc în 03.06.2015, ora 12:00, la fi liala 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 48, etaj 6.. 
Pentru activele neadjudecate licitaţia se repetă în 10.06.2015, 
17.06.2015, 24.06.2015 în aceleași condiţii. Documentaţia 
de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 ore 
înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 0737 888997 si pe www.citr.ro, cod anunt CIT2127.

ANUNŢ PUBLIC

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

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

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, mun. Cluj-
Napoca, în termen de 15 zile calendaristice de la data 
prezentului anunţ.

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194
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Majoritatea francezilor 

(55%) optează pentru o 

intervenţie militară a 

Franţei în Siria împotriva 

reţelei extremiste sunnite 

Stat Islamic (SI), potrivit 

unui sondaj al BVA publi-

cat sâmbătă, relatează 

Reuters în pagina electro-

nică.

Este vorba de o inversare 

a tendinţei faţă de un raport 

al BVA din august 2013, atunci 

când Franţa era pregătită pen-

tru a lansa operaţiuni milita-

re împotriva regimului preşe-

dintelui sirian Bashar al-Assad.

La acea vreme, 64% dintre 

francezi se opuneau unei inter-

venţii militare a Franţei în Siria.

În prezent, simpatizanţii 

Partidului Socialist (66%) şi 

cei ai Verzilor (65%) sunt cei 

mai fervenţi susţinători ai u-

nei intervenţii militare a Fran-

ţei în Siria împotriva SI.

Simpatizanţii partidelor de 

centru şi de dreapta, mai pu-

ţin entuziaşti, susţin, de ase-

menea, principiul acestei in-

tervenţii (60% dintre simpa-

tizanţii UMP şi 55% dintre cei 

ai UDI). În schimb, simpati-

zanţii Frontului Naţional sunt 

divizaţi, 48% optând pentru 

şi 47% împotrivă, în timp ce 

simpatizanţii partidelor situ-

ate mai la stânga de PS se 

opun unei intervenţii france-

ze în Siria.

Preşedintele francez François 

Hollande s-a pronunţat joi, la 

Riga, după cucerirea oraşului 

Palmira de către SI, în favoa-

rea unei intervenţii militare în 

Siria împotriva acestei reţele 

extremiste. „Trebuie să acţio-

năm deoarece monumente în-

scrise în Patrimoniul Mondial 

sunt în pericol”, a avertizat 

preşedintele francez.

Sondajul publicat sâmbă-

tă a fost realizat în perioada 

21-22 mai, pe un eşantion de 

1.103 persoane de cel puţin 

18 ani.

Majoritatea francezilor, favorabili unei intervenţii 
militare a Franţei în Siria împotriva SI

Irlandezii, un popor cu 

reputaţia de a fi  unul din-

tre cele mai conservatoare 

din Europa, au votat pen-

tru legalizarea căsătorii-

lor între persoane de ace-

laşi sex, în cadrul referen-

dumului care a avut loc 

vineri.

Tabăra celor care au făcut 

campanie împotriva căsăto-

riilor gay şi-a recunoscut în-

frângerea.

Aceasta înseamnă că Ir-

landa va deveni prima ţară 

din lume care legalizează că-

sătoriile de acest fel prin-

tr-un vot naţional. Un alt re-

zultat fără precedent este 

prezenţa uriaşă la vot, de 

circa 60%, o rată de partici-

pare nemaiîntâlnită în isto-

ria acestei naţiuni, informea-

ză gândul.info.

În unele circumscripţii, 

şi 75% dintre alegători s-au 

pronunţat pentru legaliza-

rea căsătoriilor homosexu-

ale. Mai mult, prezenţa a 

fost cea mai mare din isto-

ria scrutinelor acestei ţări, 

respectiv de 60%, conform 

BBC.

Rezultatele ofi ciale arată 

că 62,1% dintre alegători au 

votat pentru legalizarea căsă-

toriilor între persoane de ace-

laşi sex, iar 37,9% împotrivă. 

Prezenţa a fost de 60,5%.

Mulţi irlandezi s-au întors 

acasă din toate colţurile lumii 

pentru a putea participa la 

acest vot istoric, scrie New 

York Times.

Rezultatul favorabil dat le-

galizării acestor uniuni este 

cu atât mai important cu cât 

Irlanda este considerată a fi  

una dintre cele mai conserva-

toare ţări din Europa, care a 

avut pedepse penale pentru 

relaţiile homosexuale până la 

începutul anilor '90.

În ciuda dezbaterii la ni-

vel european pe acest su-

biect, care s-a concretizat şi 

cu o recomandare din par-

tea Parlamentului UE pentru 

legalizarea căsătoriilor ho-

mosexuale în ţările membre, 

România bate pasul pe loc. 

Senatul a respins recent şi 

cel de-al doilea proiect de le-

ge privind parteneriatul ci-

vil între persoane, indiferent 

de orientarea lor sexuală. 

Proiectul a fost respins ulte-

rior în unanimitate şi de de-

putaţii jurişti.

Irlanda a legalizat căsătoriile 
între persoane de acelaşi sex

62,1% dintre alegători au votat pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex

În prezent, există circa 20 de ţări 
în care căsătoriile între persoane 
de același sex sunt legale. Iată 
care sunt ele și când au legalizat 
căsătoriile gay: Olanda (2001), 
Belgia (2003), Canada (2005), 
Spania (2005), Africa de Sud 
(2006), Norvegia (2009), Suedia 
(2009), Argentina (2010), 
Islanda (2010), Portugalia 
(2010), Danemarca (2012), 
Brazilia (2013), Anglia (2013), 
Ţara Galilor (2013), Noua 
Zeelandă (2013), Uruguay 
(2013), Luxemburg (2014), 
Scoţia (2014), Finlanda (intră în 
vigoare în 2017).

Cine mai permite 
căsătoriile între gay
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Echipa McDonald’s din Cluj te invită să aplici 
pentru poziţia de Crew!

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

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

student sau elev și dorești să acumulezi experienţă profesională? 

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

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

foarte scurt.

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

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

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

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

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

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

a-ţi dezvolta abilităţile de comunicare.

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

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

cluj.recrutare@ro.mcd.com 

PUBLICITATE

Tribunalul de Arbitraj 

Sportiv (TAS) de la 

Lausanne a decis, vineri, 

ca echipa CFR Cluj să pri-

mească înapoi cele 24 de 

puncte cu care fusese 

penalizată de către 

Comisia de Disciplină a 

FRF. O zi mai târziu, însă, 

Comisia de Apel din 

cadrul Sistemului de 

Licenţiere a FRF a respins 

memoriile cluburilor CFR 

Cluj şi Petrolul Ploieşti, 

menţinând sancţiunile cu 

depunctarea (câte şase 

puncte) primite din partea 

Comisiei de Fond, a infor-

mat sâmbătă, site-ul ofi ci-

al al federaţiei.

La 4 februarie, Comisia de 

Disciplină a FRF a sancţionat 

CFR Cluj pentru neexecutarea 

hotărârilor Camerei Naţionale 

pentru Soluţionarea Litigiilor 

(CNSL), în speţă neachitarea 

datoriilor către cinci fotbalişti, 

cu interzicerea dreptului de a 

transfera sau legitima jucători 

în calitate de club cesionar şi 

scăderea a câte patru puncte 

pentru fi ecare dosar, 24 de punc-

te în total. Cei cinci jucători 

sunt Daniel Stana, Laszlo Sep-

si, Claudiu Voiculeţ, Ioan Ho-

ra şi Vasile Maftei.

Comisia de Recurs a FRF 

a respins, la 20 februarie, me-

moriul grupării CFR Cluj, men-

ţinând sancţiunea cu 24 de 

puncte de penalizare dictată 

de Comisia de Disciplină, iar 

gruparea ardeleană a atacat 

decizia la Tribunalul de Arbi-

traj Sportiv de la Lausanne.

Astfel, CFR Cluj, care ocu-

pa locul 2 în clasamentul Li-

gii I la fi nalul turului, cu 34 

de puncte, a ajuns pe ultimul 

la începutul returului.

Sâmbătă, Comisia de Apel 

a respins apelurile formulate 

de Fotbal Club Petrolul SA şi 

Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA 

şi a menţinut hotărârea instan-

ţei de fond prin care s-a decis 

sancţionarea cu deducerea a 

câte 6 puncte din clasamentul 

Ligii I, în sezonul 2015-2016 şi 

monitorizarea la 30 septembrie 

2015 a informaţiilor fi nanciare 

previzionate. Ultima cale de 

atac a grupărilor împotriva 

sancţiunii cu depunctarea o re-

prezintă Tribunalul de Arbitraj 

Sportiv de la Lausanne, dar o 

decizie trebuie să fi e dată pâ-

nă la 30 iunie.

În primul an în care FRF a re-

nunţat la sancţionarea cu retro-

gradarea pentru neîndeplinirea 

cerinţelor din manualul de licen-

ţiere, Comisia de Fond a stabilit 

următoarele sancţiuni: Metalul 

Reşiţa – 9 puncte penalizare, Cea-

hlăul Piatra Neamţ – 9 puncte, 

Petrolul Ploieşti – 6 puncte, CFR 

Cluj – 6 puncte, Rapid – 3 punc-

te, Oţelul Galaţi – 3 puncte, FC 

Braşov – 3 puncte, „U” Cluj – 3 

puncte şi 50.000 de lei.

CFR Cluj primeşte 
înapoi punctele 
de la TAS, dar nu 
scapă de penalizare
CFR Cluj a primit înapoi cele 24 de puncte de la TAS, 
dar Comisia de Apel a Sistemului de Licenţiere 
a menţinut penalizarea cu 6 puncte a echipei.

Cum vrea CFR Cluj 
să stingă litigiile 
cu jucătorii

Clasamentul Ligii I după decizia TAS 
şi înaintea etapei de duminică

CFR Cluj a trimis-o 
Rapid în Liga II

CFR Cluj le va propune jucă-
torilor să le achite 60% din 
datorii pentru stingerea liti-
giilor. Conducerea CFR Cluj 
le va propune jucătorilor fa-
ţă de care are datorii să fi e 
încadraţi la categoria credi-
tori salariaţi în procesul de 
insolvenţă și să le achite 
60% la sută din sumele re-
stante, a președintele 
Asociaţiei Fotbaliștilor 
Amatori și Nonamatori 
(AFAN), Emilian Hulubei.

Formaţia Rapid a retrogra-
dat în Liga a II-a, după ce a 
fost învinsă, sâmbătă, în 
deplasare, cu scorul de 2-1, 
de echipa CFR Cluj, în etapa 
a XXXIII-a, penultima a Ligii 
I. Golurile învingătorilor au 
fost marcate de Petrucci '60 
și Tade '74 (penalti). Pentru 
Rapid a înscris Daniel 
Niculae, în minutul 90. "Îmi 
pare rău de Rapid că retro-
gradează, dar fotbalul se 
joacă doar pe teren. Decizia 
de la TAS nu a schimbat ni-
mic. Sunt punctele pe care 
le-am câștigat noi. E un loc 
trei pe care îl merităm și ca-
re ne ajută să continuăm în 
sezonul următor. Arpad 
Paszkany a fost pentru pri-
ma dată la meci în acest se-
zon. E posibil să revină la 
CFR Cluj. M-aș bucura", a 
spus Iuliu Mureșan, preșe-
dintele CFR Cluj, la fi nalul 
meciului.

CFR Cluj a acumulat 54 de puncte, fi ind devansată de Steaua 
(locul 2 – 67 puncte) și ASA Târgu Mureș (locul 1 – 68 puncte).

1. ASA Târgu Mureș 68
2. Steaua București 67
3. CFR Cluj 54
4. Petrolul Ploiești   52
5. Astra Giurgiu   51
6. CS Universitatea Craiova   50
7. FC Botoșani   46
8. Dinamo București   45
9. CSMS Iași  42

10. FC Viitorul   42
11. Pandurii Târgu Jiu   39
12. Concordia Chiajna   38
13. Gaz Metan Mediaș   35
14. Rapid București   33
15. Universitatea Cluj   32
16. FC Brașov   32
17. Oţelul Galaţi   26
18. Ceahlăul Piatra Neamţ   24

puncte
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PSG oferă 125 mil. € 
pentru Cristiano 
Ronaldo
Cotidianul Marca anunţă că Paris 
Sain-Germain ar fi  oferit grupării 
Real Madrid suma de 125 mil. € 
pentru achiziţionarea jucătorului 
portughez Cristiano Ronaldo. 
Potrivit Marca, Ronaldo este ne-
mulţumit de faptul că nu a câști-
gat mai multe trofee la Real și 
este încântat de posibilitatea u-
nei noi provocări la Paris 
Saint-Germain. Cristiano 
Ronaldo a fost achiziţionat de 
Real Madrid de la Manchester 
United în 2009 pentru 96 mil. €.

Al Wahda: Boloni 
nu se află pe lista 
antrenorilor pe 
care îi dorim
Informaţiile privind revenirea lui 
Ladislau Boloni la conducerea 
tehnică a echipei Al Wahda sunt 
false, numele lui nefi ind pe lista 
antrenorilor contactaţi, a declarat, 
sâmbătă, președintele clubului 
din Emiratele Arabe Unite, 
Ahmed Al Rumaithi, informează 
Khaleej Times. Boloni a rămas 
fără angajament după ce condu-
cerea clubului Al Khor din Qatar 
nu i-a prelungit contractul care a 
expirat la fi nalul sezonului recent 
încheiat. Presa din Zona Golfului 
a notat că antrenorul român ar 
putea pregăti pe Al Wahda, locul 
4 în campionatul din Emiratele 
Arabe Unite, dar ofi cialii acestul 
club dezmint speculaţiile.

Pe scurt

SPORT

Cine îi pune 
beţe-n roate 
CFR-ului să câştige 
campionatul?
CFR Cluj a primit înapoi cele 24 
de puncte de la TAS, dar Comi-
sia de Apel a Sistemului de Li-
cenţiere a menţinut penalizarea 
cu 6 puncte a echipei. CFR Cluj 
a ajuns pe locul III în clasamen-
tul Ligii I Pagina 11

Jucătoarea de tenis 

Simona Halep, locul 3 

WTA şi cap de serie 

numărul 3, a învins-o, 

duminică, pe Evghenia 

Rodina, locul 91 WTA, cu 

scorul de 7-5, 6-4, şi s-a 

califi cat în manşa a doua 

a turneului de Grand 

Slam de la Roland Garros.

Finalistă anul trecut la Fren-

ch Open, unde are de apărat 

1.300 de puncte, Halep a în-

ceput bine meciul cu Rodina 

şi a condus cu 4-1, după do-

uă break-uri consecutive, reu-

şite la 1-1 şi 3-1. A urmat o 

scădere în jocul româncei, de 

care Rodina a profi tat imedi-

at. Rusoiaca a făcut rebreak, 

s-a apropiat la 3-4, apoi a câş-

tigat din nou pe serviciul ad-

versarei, la 4-5. Într-un mo-

ment foarte important al me-

ciului, în ghemul al unspreze-

celea, când părea că este pe 

val, Rodina a comis două erori 

uşoare, cedându-şi serviciul. 

Halep a închis apoi setul, cu 

7-5, după 36 de minute.

În al doilea set, cele două 

jucătoare au "mers" cap la 

cap până la 3-3. Halep a ob-

ţinut un break, dar Rodina a 

egalat imediat, dar românca 

a câştigat următoarele două 

ghemuri, impunându-se cu 

6-4, după alte 40 de minute.

În faza următoare, Halep va 

juca împotriva croatei Mirjana 

Lucici-Baroni, care a învins-o, 

duminică, pe americanca Lau-

ren Davies, locul 64 WTA, cu 

scorul de 6-3, 3-6, 6-3.

Halep s-a calificat în turul 
al doilea la Roland Garros

Trei ani şi jumătate a 

durat colaborarea dintre 

Universitatea Cluj şi fi rma 

care administrează Cluj 

Arena. 

Din cauza problemelor fi -

nanciare, clubul de fotbal nu 

va mai juca pe al doilea cel 

mai modern stadion al ţării. 

„Şepcile roşii” vor trebui să 

îşi caute „casă” nouă pentru 

stagiunea viitoare. Clubul a 

strâns datorii uriaşe, iar soci-

etatea care administrează ba-

za nu a dorit să mai prelun-

gească înţelegerea, anunţă 

stiridesport.ro.

În momentul în care a de-

pus dosarul de licenţiere, „U” 

Cluj avea de plătit chiria pe 

cinci meciuri pentru Cluj Are-

na. Între timp a fost plătită o 

treime din acea sumă, insufi -

cient pentru ca administrato-

rii bazei să ia în calcul pre-

lungirea contractului. Proba-

bil nici ofi cialii studenţilor nu 

au dorit să se implice în sem-

narea unui nou angajament, 

în condiţiile în care în a do-

ua divizie nu s-ar fi  justifi cat 

nişte cheltuieli atât de mari. 

În aceste condiţii, „şepcile ro-

şii” vor juca în Liga a 2-a pe 

Clujana, stadion de 2000 de 

locuri, pe care au evoluat ul-

tima oară în sezonul 2009-2010.

Dacă Universităţii Cluj i s-a 

refuzat prelungirea înţelege-

rii, alte trei cluburi au reuşit 

să obţină acceptul de a juca 

pe Cluj Arena, în cazul în ca-

re se califi că în cupele euro-

pene: ASA Tg. Mureş, CS U-

niversitatea Craiova şi Pandu-

rii Tg. Jiu.

„Când am fost la Comisia 

de Licenţiere la Bucureşti, toa-

tă lumea era mirată, cum de 

noi nu avem contract cu stadi-

onul, iar alte 3 echipe din Liga 

1 – ASA Târgu Mureş, Pandu-

rii şi Craiova – aveau înţelegeri 

semnate cu Cluj Arena, că vor 

juca aici dacă se califi că în cu-

pele europene. Nimic din toa-

te acestea nu s-ar fi  întâmplat, 

dacă ar fi  acceptat, la începu-

tul sezonului sau din retur, să 

preia ei ticketing-ul, cum au fă-

cut cu toate echipele care au 

jucat pe acest stadion”, a de-

clarat Vlad Munteanu, preşe-

dintele clubului ardelean, po-

trivit sursei citate.

1 octombrie 2011 a fost da-

ta în care s-a dat în folosinţă 

Cluj Arena, stadion în care 

s-au investit 45 de milioane 

de euro şi care are o capaci-

tate de 30201 locuri.

Cu o etapă înainte de fi na-

lul sezonului, Universitatea 

Cluj se afl ă pe locul 16, ante-

penultimul, cu 32 de puncte, 

cu şase mai puţine decât Gaz 

Metan Mediaş, echipă afl ată 

pe poziţia 12, ultima neretro-

gradabilă.

Ultimele două clasate, Oţe-

lul Galaţi (29 de puncte) şi 

Ceahlăul Piatra Neamţ (24 de 

puncte), au retrogradat în ur-

mă cu două etape.

Universitatea pleacă 
de pe Cluj Arena în Liga a II-a
Formaţia Universitatea Cluj a retrogradat în Liga a II-a, după ce a fost învinsă, sâmbătă, 
în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Oţelul Galaţi, în etapa a XXXIII-a, penultima a Ligii I.

Emil Boc: „Universitatea Cluj nu va dispărea”
După victoria de la TAS a 

CFR Cluj, reprezentanţii 

administraţiei locale pro-

mit că se vor găsi soluţii 

şi pentru cealaltă echipă 

clujeană de fotbal, 

Universitatea Cluj.

În plin proces de insolven-

ţă şi cu jucătorii neplătiţi de 

5 luni, Universitatea Cluj es-

te foarte aproape de faliment. 

„Studenţii” au şanse minime 

să se salveze de la retrogra-

dare, şi, drept urmare, pierd 

şi banii din drepturile de te-

levizare.

Cu toate acestea, prima-

rul Clujului, Emil Boc, le fa-

ce o promisiune fanilor „şep-

cilor roşii”: „Universitatea 

Cluj nu va dispărea, acest 

lucru este foarte clar şi foar-

te sigur. Dacă, Doamne fe-

reşte nu va reuşi să rămână 

în continuare în prima divi-

zie, vom relua de acolo, din 

divizia a doua şi vom con-

strui o altă echipă”, scrie 

digi24.ro.

Edilul Clujului are pregă-

tit planul B pentru reconstruc-

ţia Universităţii Cluj.

„Tot ce se va face se va 

face în parteneriat cu supor-

terii Universităţii. Sincer să 

fi u, împreună cu Consiliul 

Local am gândit o strategie 

de rezervă de a implica la 

Cluj comunitatea de afaceri, 

de a reclădi Universitatea, da-

că Doamne fereşte se va ajun-

ge la o situaţie mai difi cilă 

din punct de vedere fi nanci-

ar şi fotbalistic de retrogra-

dare”, a mai spus primarul.

Viitorul sponsor principal 

al Universităţii Cluj ar putea 

fi  o instituţie bancară.


