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ACTUALITATE

Bătaie pe funcţia 
de şef al Regionalei 
Vamale Cluj
Cine îl va suspenda pe Călin Vesa din 
funcţie, sau dacă va fi  suspendat, odată cu 
trimiterea în judecată.  Pagina 3

ACTUALITATE

De acum zbori 
mai uşor în Germania. 
Uite ce ai putea face!
Două companii aeriene efectuează zbo-
ruri de pe Aeroportul din Cluj spre zeci de 
locaţii din Germania.  Pagina 6

EDUCAŢIE

Elevii clujeni, învăţaţi 
să acorde primul ajutor
Zilele trecute a avut loc în Colegiul Teh-
nic „Ana Aslan” o acţiune de informare 
a elevilor cu privire la acordarea primu-
lui ajutor.  Pagina 5 
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DNA îl caută pe „Meșterul Manole”
și pune întrebări la Primăria Cluj-Napoca
Patronul Dava Invest, firma de casă a Primăriei, care a umflat 31 de milioane de lei și a lăsat în ruină
 Liceul „Mihai Eminescu” și Școala „Ion Agârbiceanu”, a intrat în atenția procurorilor anticorupție.  Pagina 2

Clujul a devenit
VVenețiaeneția României

Rupere de nori, gheață și canale refulate
Străzi recent modernizate au fost 

acoperite de apă după o ploaie pu-
ternică, dar care nu a durat mai 
mult de jumătate de oră. Canaliza-
rea nu a făcut față, iar trafi cul a fost 

îngreunat. Clujenii au umplut 
rețelele de socializare cu fotografi i 
în care au surprins dezastrul de pe 
străzile orașului. Vedeți în pagina 3 
imagini incredibile.

pagina 3

Colectare selectivă
cu scop caritabil
Studenții FSPAC au organizat un concurs de ecologizare 
și au donat banii copiilor cu sindrom Down

Foto: Strada Corneliu Coposu, complet acoperită de apă, ieri, la ora prânzului. 
Maşinile nu au putut trece, iar şoferii au aşteptat „retragerea” apelor.

Trei studenţi din anul I 
de la Departamentul Comu-
nicare şi Relaţii Publice al 
Facultăţii de Ştiinţe Politice, 
Administrative şi ale Comu-
nicării din cadrul Universi-
tăţii Babeş Bolyai Cluj au re-
uşit să-și convingă 22 de co-
legi să se implice în proiec-

tul iniţiat de ei, al cărui scop 
a fost educarea studenţilor 
cu privire la importanţa co-
lectării selective a deşeuri-
lor. Ceea ce i-a atras pe ti-
neri a fost caracterul carita-
bil al acţiunii, care s-a des-
făşurat sub forma unui con-
curs pe echipe.  Pagina 5
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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O anchetă de proporţii a 

fost declanşată la Cluj, 

după ce o fi rmă nu a ono-

rat termenele de refacere 

a două unităţi şcolare. În 

tot acest timp elevii înva-

ţă în alte licee.

Procurorii DNA au descins, 

săptămâna trecută, la sediul 

societăţii comerciale Dava In-

vest SRL, controlată de omul 

de afaceri Claudiu Cupcea, din 

Baia Mare, de unde au ridicat 

mai multe documente impor-

tante, referitoare la reabilita-

rea Liceului „Mihai Eminescu” 

şi a Şcolii Generale „Ion Agâr-

biceanu”, informează evz.ro.

Surse citate de Ziar de Cluj 

afi rmă că ar fi  fost audiati Li-

ana Henţ, şefa de la investiţii, 

şi managerul de proiect, Ovi-

diu Cîmpean, asupra cărora 

planează suspiciuni privind 

plăţi necuvenite de circa 1,5 

milioane de lei, pentru lucrări 

care în realitate nu a fi  fost 

executate. Cei doi nu au putut 

fi  contactaţi până la publica-

rea articolului pentru a expri-

ma un punct de vedere.

SC Dava Invest SRL, una 

dintre cele trei fi rme care se 

ocupă de modernizarea clădi-

rii Liceului Mihai Eminescu, 

este un „pui” al falimentarei 

Construdava, o fi rmă din Ma-

ramureş abonată la banul pu-

blic în Cluj-Napoca.

Firmă abonată la 
contracte cu statul

Construdava este abonată 

la contracte cu Primăria 

Cluj-Napoca şi alte instituţii 

de stat din municipiu, de la 

care a obţinut contracte de 

milioane de lei. Şi, totuşi, a 

intrat în faliment.

Firma Construdava a fost în-

fi inţată în anul 2006 şi are un 

capital social de 150.000 de lei, 

principalul asociat fi ind Napo-

camin SRL cu 50% (fi rmă con-

trolată de omul de afaceri Ioan 

Bene şi implicată, alături de al-

te companii în dezastrul de la 

Centrul de Management Inte-

grat al Deşeurilor). Alături de 

Napocamin, în acţionariatul 

Construdava se găsesc Claudiu 

Cristian Cupcea (25%) şi Ilea 

Vasile Mircea (25%).

Construdava are sediul so-

cial în Sighetul Marmaţiei, pe 

strada Dragoş Vodă la numă-

rul 140. Exact la aceeaşi adre-

să a fost înfi inţată în anul 2008 

fi rma Dava Invest SRL cu un 

capital social de 200 de lei, a-

vând opt asociaţi, toţi cetă-

ţeni italieni (cu un aport la 

capitalul social cuprins între 

10 şi 30 de lei), iar adminis-

tratorul Cupcea Cristian Cla-

udiu este una şi aceeaşi per-

soană cu administratorul şi 

asociatul de la Construdava.

Firma cu care împarte se-

diul din Sighetu Marmaţiei şi 

administratorul, mai vechea 

Construdava, este abonată la 

banul public şi la fonduri eu-

ropene. A câştigat mai mul-

te licitaţii organizate de Pri-

măria Cluj-Napoca de-a lun-

gul ultimilor ani, printre ca-

re amintim parkingul Băişoa-

ra, piaţa agroalimentară din 

Grigorescu, parkingul Nego-

iu, grădiniţa Aşchiuţă din So-

meşeni, reconversia unui bloc 

de garsoniere de pe strada 

Cojocna în locuinţe sociale şi 

construirea unui corp nou la 

Şcoala Emil Isac din Cluj-Na-

poca.

În cazul Liceului “Mihai 

Eminescu” Cluj-Napoca, con-

tractul este în valoare de 12 

milioane lei, iar la Şcoala ge-

nerală „Ion Agârbiceanu” es-

te de 19 milioane lei.

Filmul dezastrului

Lucrările de modernizare 

a Liceului Mihai Eminescu 

au început în 6 iulie 2015. 

Deşi termenul de fi nalizare 

a fost 6 mai 2016, funcţiona-

rii Primăriei şi constructorul 

au promis că până la înce-

perea şcolii de anul trecut 

vor fi  gata 18 clase. În ciu-

da promisiunilor, clasele pro-

mise nu au fost gata. Con-

structorul a lucrat cu cel mult 

10 muncitori, deşi a promis 

conducerii şcolii că vor avea 

105 oameni. Sălile de clasă 

la începutul anului şcolar 

erau fără parchet, fără lam-

briuri şi pline cu moloz şi 

praf.

Din cauză că liceul s-a 

transformat în şantier, elevii 

de la Mihai Eminescu au fost 

mutaţi la Colegiul Tehnic An-

ghel Saligny.

REABILITAREA LICEULUI „MIHAI EMINESCU” ȘI A ȘCOLII GENERALE „ION AGÂRBICEANU”

„Meşterul Manole”, 
căutat de DNA
Lucrările de modernizare a Liceului „Mihai Eminescu” au început 
în 6 iulie 2015 și trebuiau finalizate pe 6 mai anul acesta.

Lucrările de reamenajare a Liceului „Mihai Eminescu” au fost întârziate, iar elevii au fost mutaţi la alte şcoli

COSTURI

31.000.000 lei
este valoarea totală a contractelor pentru 
reabilitarea Liceului „Mihai Eminescu“ 
și a Școlii Generale „Ion Agârbiceanu“

Scandal cu bâte şi pumni 
la un bar din Cluj
Opt persoane s-au luat la bătaie luni seară du-
pă ce au consumat alcool. Aceștia s-au lovit cu 
pumnii și picioarele, dar și cu bâte din lemn.
Evenimentul a avut loc în localitatea 
Bogata de Jos din comuna Vad, judeţul 
Cluj, informează dejeanul.ro. Conform IPJ 
Cluj, din primele cercetări, totul ar fi  pornit 
după ce aceștia au consumat alcool la un 
bar, iar după ce s-au îmbătat și-au amintit 
de alte confl icte mai vechi și au vrut să își 
facă dreptate acum.
Apelul la 112 a fost efectuat puţin după ora 
21. În scurt timp, mai multe echipaje de 
poliţie s-au deplasat la faţa locului pentru a 
aplana confl ictul. Un echipaj SMURD și o 
ambulanţă cu medic treceau prin zonă, fi -
ind trimise la alte cazuri, dar s-au oprit aco-
lo deoarece șase dintre cei implicaţi în bata-
ie erau răniţi. Printre ei, un adolescent de 
17 ani, dar și mama sa. Cu toţii au fost 
transportaţi la Spitalul Municipal Dej, atât 
cu ambulanţele cât și cu o mașină a poliţiei. 

Din fericire pentru ei, niciunul nu a suferit 
răni grave.
Audierile au început încă de aseară, dar pen-
tru că cei implicaţi erau mult prea beţi, aceș-
tia au fost chemaţi la poliţie și astăzi, poliţiș-
tii efectuând cercetări pentru încăierare.

Şase persoane rănite 
într-un accident
Un accident rutier grav a avut loc luni în jurul 
orei 18:00, pe DN1C E576, în satul Răscruci 
din Bonţida, soldat cu rănirea a șase persoane.
O femeie de 27 ani din Bonţida, în timp ce 
conducea un autovehicul dinspre Gherla în-
spre Cluj-Napoca, a efectuat un viraj la stân-
ga, pentru a pătrunde pe un drum lateral, 
fără a acorda prioritate de trecere unui auto-
turism condus regulamentar din direcţia 
opusă, intrând astfel în coliziune cu acesta.
Valoarea pagubelor materiale a fost esti-
mată la circa 15.000 de lei.
Poliţiștii continuă cercetările pentru stabili-
rea circumstanţelor exacte în care s-a pro-
dus accidentul.

Studenţii economişti 
au împlinit 10 ani
Organizaţia Studenţilor Economiști a sărbă-
torit „Gala 10 ani OSE”, mai exact zece ani 
de activitate în cadrul Facultăţii de Știinţe 
Economice și Gestiunea Afacerilor.
La eveniment au participat atât foștii preșe-
dinţi cât și membrii ce s-au remarcat în anii 
trecuţi.
Miile de mulţumiri au fost acordate mem-
brilor fondatori ai OSE-ului: Păun Dragoș, 
Deceanu Liviu, Fejer Mihai, Breg Andreea, 
în frunte cu primul președinte al organizaţi-
ei Adam Laszlo, dar și partenerilor și alum-
nilor, pentru ca si-au lasat amprenta asupra 
a tot ce reprezintă OSE astăzi.
În cei 10 ani de activitate, OSE se poate 
mândri, de asemenea, cu proiecte de mare 
succes, cum ar fi : Congresul Naţional al 
Studenţilor Economiști din România, 
Săptămâna Studentului Economist, dar și 
proiecte caritabile precum cele de Paști și 
de Crăciun.

Pe scurt
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Social-democratul Dan 

Canta a demisionat din 

funcţia de consilier jude-

ţean, cu aproximativ o lună 

înainte de alegerile locale.

Demisia PSD-istului vine 

după o altă demisie, a Clau-

diei Anastase din Consiliul 

Local. Dacă Anastase a pără-

sit şi partidul, Canta va rămâ-

ne în PSD.

Dan Canta a declarat că 

pleacă din forul judeţean din 

motive personale, nedorind 

să mai dea alte detalii.

Proiectul de hotărâre pri-

vind încetarea mandatului lui 

Dan Canta va fi  discutat în 

şedinţa forului judeţean de 

joi. În document se menţio-

nează că social-democratul a 

demisionat în data de 5 mai. 

„Se constată încetarea de 

drept, înainte de expirarea du-

ratei normale, a mandatului 

domnului Canta Dănuţ Dorel 

de consilier judeţean, ca ur-

mare a demisiei din această 

calitate şi se declară vacant 

locul de consilier judeţean de-

ţinut de acesta în Consiliul 

Judeţean Cluj, precum şi în 

Comisia de specialitate nr. 3 

-de amenajarea teritoriului, 

urbanism, investiţii”, se ara-

tă în proiectul de hotărâre.

Dan Canta pleacă 
din Consiliul Judeţean

Directorul executiv al 

Direcţiei Regionale pen-

tru Accize şi Operaţiuni 

Vamale Cluj, Călin Vesa 

(foto), şi fostul şef al 

Vămilor, orădeanul Radu 

Mărginean, au fost tri-

mişi în judecată, luni, de 

procurorii DNA Oradea, 

alături de încă şapte foşti 

şi actuali funcţionari 

vamali şi comisari de 

Gardă Financiară, toţi 

acuzaţi de complicitate la 

evaziune fi scală într-un 

dosar ce priveşte tranzac-

ţii frauduloase cu produ-

se petroliere.

Este vorba despre Ovidiu 

Vidican, şef Serviciu la Di-

recţia Regională pentru Acci-

ze şi Operaţiuni Vamale, Cor-

neliu Sotoc, ex-directorul Vă-

mii Oradea, Gheorghe Seleş, 

fost director adjunct la Direc-

ţia de Supraveghere din ANV, 

Aurelian Baciu, fost şef birou 

la Vama Oradea, Sergiu Ig-

nat, fost inspector vamal, re-

spectiv Ovidiu Costea şi Ghe-

orghe Bună, foşti comisari de 

Gardă Financiară.

Funcţionarii sunt acuzaţi 

că au înlesnit şi sprijinit de-

rularea unui mecanism eva-

zionist gândit de reprezen-

tanţii unei fi rme din Săcueni, 

Bereczki Jozsef şi Pap Robert, 

şi ei trimişi în judecată pen-

tru evaziune fi scală.

Potrivit unui comunicat 

citat de bihoreanul.ro, încă 

din timpul anchetei, dosa-

rul vizează efectuarea, în 

perioada 2008 – 2009, de că-

tre mai multe persoane, a 

unor operaţiuni comerciale 

de achiziţionare în regim 

suspensiv de la plata acci-

zelor, scutire de TVA şi pu-

nerea în vânzare fără plată 

accizei şi TVA aferentă, a 

6.647.986 litri (5.565,7 to-

ne) motorină EURO 5, în va-

loare totală de 10.420.275,29 

lei.

În acte, combustibilul a-

părea ca exportat în Slova-

cia dar, în realitate, acesta 

era livrat în benzinăriile din 

ţară.

Odată cu trimiterea în ju-

decată pentru fapte de corup-

ţie, a unui funcţionar public, 

potrivit statutului, raportul 

de serviciu este suspendat de 

drept. (art. 94 lit. m, corobo-

rat cu art. 54 lit. h din legea 

nr 188/1999).

Rămâne de văzut cine îl 

va suspenda pe Calin Vesa 

din funcţie, sau dacă va fi  

suspendat. Cu toate astea, 

funcţia de şef al Regionalei 

Vamale Cluj, nu este o func-

ţie care să fi e trcută uşor cu 

vederea, astfel încât probabil 

va fi  bătaie pe ea.

Bătaie pe funcţia de şef 
al Regionalei Vamale Cluj

Străzile Clujului s-au 

umplut ieri în jurul amie-

zii de apă şi grindină, în 

doar câteva minute. Pe 

reţelele de socializare au 

apărut fi lmuleţe şi foto-

grafi i cu prăpădul făcut 

de ruperea de nori.

Clujul s-a afl at ieri sub in-

cidenţa unui cod galben de 

vreme rea. “Până acum (n.

red- ieri după amiază) avem 

vreo 80 de sesizări la dispe-

cerat. Sesizările cuprind şi zo-

na Floreştiului până la Apa-

hida. Cea mai mare parte din-

tre sesizări sunt din Cluj-Na-

poca. Toate resursele Compa-

niei de Apă Someş SA sunt în 

funcţiune pe teren pentru a 

remedia problemele. Noi răs-

pundem la sesizări, chiar da-

că unele dintre ele nu sunt 

problemele noastre”, a decla-

rat purtătorul de cuvânt al 

Companiei de Apă Someş, Lu-

cian Croitoru, pentru Monito-

rul de Cluj.

7 echipaje de pompieri, 
trimise pe teren

Şapte echipaje de pompi-

eri din două subunităţi ale I-

SU Cluj au intervenit pentru 

scoaterea apei din subsoluri-

le mai multor imobile din di-

vese locaţii ale municipiului 

Cluj-Npoca şi comuna Flo-

reşti. Acumulările de apă au 

fost generate ca urmare a can-

tităţii mari de precipitaţii că-

zute într-un interval scurt de 

timp în această după-amiază 

pe raza judeţului Cluj.

50 de apeluri telefonice 
în doar 30 de minute

Fenomenele meteorologice 

au fost semnalate printr-o 

avertizare de cod portocaliu, 

într-un interval de aproxima-

tiv 30 minute fi ind înregistra-

te concomitent peste 50 de 

apeluri care solicitau interven-

ţia pompierilor în vederea 

scoaterii apei din subsolurile 

imobilelor de locuinţe.

Deplasarea pentru inter-

venţii a echipajelor a fost pri-

oritizată către locaţiile unde 

au fost estimate efecte mai 

mari ca urmare a acumulări-

lor de apă, urmând a se răs-

punde tuturor solicitărilor în 

cel mai scurt timp posibil.

Cum va fi  vremea 
în următoarele zile

În perioada următoare, mai 

exact în următoarele 3 zile, 

sunt semnalate câteva averse 

de ploi şi furtuni, însă vremea 

se va încălzi.

Rupere de nori la Cluj-Napoca
După câteva zile de căldură, a venit ploaia. Clujenii au fost luaţi ieri prin surprindere de grindina care 
în câteva minute a umplut străzile din centrul oraşului.

Bulgăre de grindină în Florești

Parcarea unui hipermarket de pe Bd. Muncii

Strada Horea

Strada Fabricii

Strada Corneliu Coposu

Strada Corneliu Coposu

Zona autogării
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Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Candidaţii PSD Cluj la 

Consiliul Local şi-au pre-

zentat marţi câteva din 

proiectele pe care vor să 

le promoveze. Unul dintre 

aceştia, Horia Nasra 

(foto), a lansat platforma 

online consilierultău.org, 

unde clujenii vor putea să 

trimită întrebări şi să îşi 

exprime nemulţumirile.

Nasra doreşte ca pe viitor 

proiectul său să fi e susţinut 

de toţi consilierii. De aseme-

nea, Nasra vrea ca pe viitor 

şedinţele de consiliu local să 

fi e transmise live, pentru mai 

multă transparenţă.

“Vor fi gura aici toate mij-

loacele de contact prin care 

pot să ajung la problemele oa-

menilor. Nu promit că voi adu-

ce OZN-uri în Cluj-Napoca şi 

că vă voi face tuneluri pe sub 

oraş, care să iasă pe la Apahi-

da şi în alte părţi, mă intere-

sează problemele oamenilor. 

Nu vom fi  acolo vedete, ci sun-

tem plătiţi din banii cetăţeni-

lor pe care trebuie să-i respec-

tăm”, a declarat Horia Nasra.

De asemenea, el a spus că 

începând cu prima zi a man-

datului de consilier local, va 

cere primarului şi tuturor con-

silierilor locali să promoveze 

un proiect prin care să fi e 

transmise live toate şedinţele 

de Consiliu Local pe site-ul 

primăriei.

Nasra a realizat în acest 

sens şi o pagină de facebook, 

numită “Hai să vadă clujea-

nul ce face politicianul” pen-

tru că- spune Nasra-la şedin-

ţe sunt consilierii care nu sunt 

atenţi.

“Un exemplu ruşinos pen-

tru municipiul Cluj-Napoca 

este Răcariul, o comună făcu-

tă în 2004 oraş, cu 7000 de 

locuitori, din sudul judeţului 

Dâmboviţa, care are capaci-

tatea de a-şi respecta cetăţe-

nii, dar noi, care suntem ca-

pitala Ardealului, nu putem 

transmite live şedinţele de 

Consiliu Local”, a mai spus 

Horia Nasra.

Social democratul Horia Nasra 
vrea administraţie liveProcurorii DNA au dispus 

efectuarea urmăririi 

penale faţă de preşedinte-

le Senatului, Călin 

Popescu-Tăriceanu (foto), 

pentru comiterea infracţi-

unilor de mărturie minci-

noasă şi favorizarea făp-

tuitorului.

DNA precizează într-un co-

municat că în cadrul actelor 

de cercetare efectuate pentru 

lămurirea cauzei referitoare 

la retrocedarea presupus ne-

legală a unei suprafeţe din Pă-

durea Snagov şi a Fermei Bă-

neasa (a cărei trimitere în ju-

decată a fost mediatizată în 

18 mai) s-a dispus citarea lui 

Călin Popescu-Tăriceanu, pen-

tru a fi  audiat ca martor.

„Această citare a fost nece-

sară în condiţiile în care existau 

indicii că el ar avea cunoştinţă 

despre activitatea infracţională 

a grupului sus menţionat, prin 

prisma relaţiilor de afaceri sau 

de prietenie avute cu membrii 

acestui grup. Fiind audiat în 15 

aprilie, în depoziţia luată sub 

jurământ, acesta a făcut decla-

raţii necorespunzătoare adevă-

rului cu privire la aspecte esen-

ţiale ale cauzei asupra cărora a 

fost întrebat şi nu a spus tot ce 

ştie în legătură cu împrejurări 

esenţiale, urmărind prin aceas-

ta împiedicarea / îngreunarea 

cercetărilor şi a tragerii la răs-

pundere penală a inculpaţilor 

cercetaţi în dosarul trimis în ju-

decată”, susţin procurorii.

Potrivit DNA, Călin Po-

pescu-Tăriceanu a menţionat 

în mod nereal că nu a avut 

cunoştinţă de achiziţionarea 

drepturilor succesorale ale 

prinţului Paul de către Tal 

Silberstein, Remus Truică şi 

alţii şi că nu a discutat cu 

cel din urmă despre taxele 

notariale.

DNA precizează că suspec-

tului i s-au adus la cunoştin-

ţă calitatea procesuală şi acu-

zaţiile.

Tăriceanu, urmărit penal

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

În condiţiile în care Curtea 

Constituţională a României 

va decide dezincriminarea 

abuzului în serviciu, func-

ţionarii îşi vor îndeplini 

atribuţiile după ureche şi 

nu după lege, iar cetăţenii 

sunt cei care trebuie să îşi 

facă griji.

O viitoare decizie de ne-

constituţionalitate în acest 

sens va avea consecinţe direc-

te asupra a peste 800 de do-

sare afl ate în lucru, potrivit 

DNA, şi scăpând mulţi politi-

cieni de problemele cu legea. 

Între acestea se numără cele 

care o vizează pe fosta şefă a 

DIICOT Alina Bica, pe preşe-

dintele suspendat al Consiliu-

lui Judeţean (CJ) Constanţa, 

Nicuşor Constantinescu, şi pe 

fostul preşedinte al CJ Brăila 

Gheorghe Bunea Stancu. Fos-

tul ministru Elena Udrea se 

numără şi ea printre politici-

enii care ar putea scăpa de de 

anumite dosare.

Care sunt controversele

Preşedintele CCR, Augustin 

Zegrean, a anunţat ieri că a-

ceastă chestiune, precum şi al-

te excepţii ce priveau abuzul 

în serviciu „necesită o discuţie 

serioasă” şi s-a decis amâna-

rea lor pentru data de 15 iunie.

Pe lista de şedinţă s-au afl at 

opt speţe referitoare la abu-

zul în serviciu, în şase dintre 

ele fi ind invocate excepţii de 

neconstituţionalitate privind 

atât dispoziţiile art. 297 alin. 

1 Cod penal, cât şi dispoziţi-

ile art. 13 indice 2 din Legea 

78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie.

Articolul controversat din 

Codul Penal prevede că „fap-

ta funcţionarului public care, 

în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, nu îndeplineşte un 

act sau îl îndeplineşte în mod 

defectuos şi prin aceasta ca-

uzează o pagubă ori o vătă-

mare a drepturilor sau intere-

selor legitime ale unei persoa-

ne fi zice sau ale unei persoa-

ne juridice se pedepseşte cu 

închisoarea de la 2 la 7 ani şi 

interzicerea exercitării drep-

tului de a ocupa o funcţie pu-

blică”.

Articolul 13(2) din Legea 

nr.78/2000 prevede că „în ca-

zul infracţiunilor de abuz în 

serviciu sau de uzurpare a 

funcţiei, dacă funcţionarul pu-

blic a obţinut pentru sine ori 

pentru altul un folos necuve-

nit, limitele speciale ale pedep-

sei se majorează cu o treime”.

„Poate da naştere la discu-

ţii, poate da naştere la inter-

pretări. În Codul Penal e defi -

nită infracţiunea, în legea 78 

este o agravantă a pedepsei 

stabilită în Codul Penal şi în-

trebarea se poate pune dacă 

defi niţia e în Codul penal sau 

în legea 78, aici e problema. 

Avem două infracţiuni defi ni-

te? (...) Nu cred că orice încăl-

care de lege de către un func-

ţionar public trebuie să fi e abuz 

în serviciu, lucrurile trebuie 

analizate de la situaţie la situ-

aţie”, a afi rmat preşedintele 

CCR, Augustin Zegrean.

„Este destul de complicat, 

nu am luat o decizie, lucruri-

le sunt în studiu la Curte, avem 

şi un document întocmit de 

Comisia de la Veneţia pe a-

ceastă temă, reglementarea 

abuzului de putere, a abuzu-

lui în serviciu. În Europa mai 

sunt 12 ţări care sancţionea-

ză cu închisoarea abuzul în 

serviciu, restul nu sancţionea-

ză cu închisoarea”, a adăugat 

Zegrean.

Care sunt consecinţele 
concrete

În condiţiile în care Curtea 

Constituţională a României va 

decide dezincriminarea abu-

zului în serviciu, funcţionarii 

îşi vor îndeplini atribuţiile du-

pă ureche şi nu după lege. 

„Dacă infracţiunea de abuz în 

serviciu dispare din legislaţia 

noastră, funcţionarii îşi vor 

îndeplini atribuţiile după ure-

che şi nu după lege. Şi trebu-

ie să ne gândim dacă suntem 

pregătiţi ca fi ecare funcţionar 

să acţioneze cum îşi doreşte, 

fără a-l putea investiga. O tre-

ime din infracţiunile pentru 

care noi am întocmit rechizi-

torii sunt de abuz în serviciu. 

Eu am studiat practica CCR 

din 2000 până în prezent. Ni-

ciodată CCR nu a interpretat 

un text din lege. Acesta este 

atributul unei instanţe de ju-

decată. Orice încercare de a 

limita competenţele DNA ne 

îngrijorează dar nu cred că 

procurorii trebuie să fi e îngri-

joraţi ci cetăţenii. Sunt cazuri 

publice în care am arătat pre-

judicii enorme. Nu poti să vii 

să spui, ca funcţionar public, 

că nu ştii ce ai de făcut", a 

declarat Laura Codruţa Kove-

si în urmă cu două săptămâni.

DNA are în lucru 865 de 

dosare care au ca obiect fra-

ude în achiziţii publice, iar 

majoritatea sunt reţinute in-

fracţiuni de abuz în servi-

ciu.

Dezincriminarea abuzului în serviciu,
amânată pe 15 iunie, după alegeri
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat ieri, pentru 15 iunie, discutarea excepţiei 
de neconstituţionalitate privind incriminarea abuzului în serviciu.

AUGUSTIN ZEGREAN 
| președintele Curții 
Constituționale

 „Nu cred că orice 
încălcare de lege de 
către un funcţionar 
public trebuie să fi e 
abuz în serviciu, 
lucrurile trebuie 
analizate de la situaţie 
la situaţie. (...) Este 
destul de complicat, nu 
am luat o decizie, 
avem şi un document 
întocmit de Comisia de 
la Veneţia pe această 
temă, reglementarea 
abuzului de putere, 
a abuzului în serviciu“
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Augustin Zengrean, președintele CCR, spune că în Europa mai sunt 12 țări care sancționează cu închisoare abuzul în serviciu
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Zilele trecute a avut loc în 

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” 

o acţiune de informare a 

elevilor cu privire la acorda-

rea primului ajutor şi a ape-

lării corecte a numărului 

unic de urgenţă 112.

În cadrul campanieii de in-

formare şi conştientizare a im-

portanţei acordării primului 

ajutor, demarată de trei stu-

dente ale Facultăţii de Ştiinţe 

Politice Administrative şi ale 

Comunicării, din cadrul UBB, 

aproape 600 de elevi ai Cole-

giilor Tehnice „Ana Aslan”, 

„Napoca”şi ai Colegiul Peda-

gogic „Gheorghe Lazăr”, în-

vaţă care sunt manevrele de 

resuscitare cardio-respirato-

rie, ce trebuie să facă dacă o 

persoană leşină pe stradă în 

faţa lor şi care sunt tehnicile 

de punere a victimei în pozi-

ţie de siguranţă până la sosi-

rea echipajelor medicale.

Potrivit statisticilor făcu-

te publice de Serviciul de Te-

lecomunicaţii Speciale din 

România, prin Sistemul Na-

ţional Unic Pentru Apeluri 

de Urgenţă 112, numai în ju-

deţul Cluj, în luna februarie, 

din cele peste 36.000 de ape-

luri înregistrate prin Servi-

ciul Unic de Urgenţă 112, 

aproape 16.000 au fost fal-

se, adică, un procent ce de-

păşeşte 43%.

Elevii clujeni, învăţaţi 
să acorde primul ajutor

Elevii clasei a III-a A de 

la Şcoala Gimnazială 

Nicolae Titulescu 

Cluj-Napoca vor avea o 

expoziţie inedită de pic-

turi realizate de ei în 

cadrul unui proiect deru-

lat împreună cu copii din 

alte şcoli din România, 

Polonia, Turcia.

Proiectul intitulat ARTma-

nia şi-a propus să le ofere ele-

vilor oportunitatea de a-şi ex-

prima emoţiile, stările, gân-

durile, trăirile cotidiene prin 

intermediul creaţiilor plastic. 

Elevilor le-a plăcut foarte mult 

să se exprime prin culoare ast-

fel că în luna martie şi-au sur-

prins mămicile cu portrete re-

alizate de ei în manieră im-

presionistă şi cubistă. Aceste 

portrete, precum şi alte dese-

ne deosebite, fac obiectul Ex-

poziţiei ARTmania, găzduită 

de Galeriile Diverta-Hubertus, 

în perioada 2 – 5 iunie 2016. 

Vernisajul expoziţiei va 

avea loc joi, 2 iunie, ora 18.00. 

Înainte de realizarea lucrări-

lor, copiii au învăţat tehnici-

le utilizate în trei mari curen-

te din pictură. 

“Profesorul de desen Adri-

an Bîlcu de la Şcoala Gimna-

zială Avram Iancu Turda – 

şcoală parteneră în acest pro-

iect – a prezentat în cadrul 

unor tutoriale (audio-video) 

specifi cul şi tehnicile utilizate 

de reprezentanţii a trei mari 

curente artistice din pictură: 

impresionismul, cubismul şi 

expresionismul”, a declarat în-

văţătoarea Rodica Gavriş-Pas-

cu, coordonatoarea elevilor în 

acest proiect.  (G.D.)

Expoziţie inedită de pictură

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

22 de studenţi din anul I 

la Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi 

ale Comunicării Cluj au 

desfăşurat, în urmă cu 

câteva zile, o acţiune 

altfel de colectare selecti-

vă a deşeurilor. Campania 

lor s-a derulat sub forma 

unui concurs, câştigătorii 

donând banii unei asocia-

ţii care se ocupă de copiii 

cu sindrom Down.

Trei studenţi din anul I de 

la Departamentul Comunica-

re şi Relaţii Publice din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale Comu-

nicării din cadrul Universită-

ţii Babeş Bolyai Cluj au reu-

şit să convingă 22 de colegi 

să se implice în proiectul ini-

ţiat de ei al cărui scop a fost 

educarea studenţilor cu privi-

re la importanţa colectării se-

lective a deşeurilor. Ceea ce 

i-a atras pe tineri a fost carac-

terul caritabil al acţiunii, ca-

re s-a desfăşurat sub forma 

unui concurs pe echipe.

Cei trei studenţi, iniţiatorii 

proiectului, au reuşit să gă-

sească un sponsor care să a-

sigure un premiu de 1.000 lei 

echipei câştigătoare, suma fi -

ind donată ulterior unei aso-

ciaţii care se ocupă de copiii 

cu sindrom Down. “La înce-

put era vorba să facem doar o 

colectare, dar ne-am gândit că 

asta ar fi  destul de sec. În plus, 

nu ştiam cum să atragem mai 

multă lume, aşa că am înce-

put să căutăm idei şi până la 

urmă ne-a venit ideea cu con-

cursul între echipe. Toţi volun-

tarii au fost împărţiţi în cinci 

echipe: roşie, verde, galbenă, 

albastră, portocalie. Am colec-

tat deşeurile selectiv, în saci 

separaţi: deşeuri care puteau 

fi  reciclate şi cele care nu pu-

teau fi  reciclate. La sfârşit am 

numărat câţi saci a reuşit să 

strângă fi ecare echipă, iar echi-

pa câştigătoare a fost cea por-

tocalie. Ei au primit 1.000 lei, 

bani care au fost donaţi Aso-

ciaţiei Downcer, Centrul Edu-

caţional Raluca. Fiecare echi-

pă avea câte o cauză specia-

lă. Ne-am gândit ca acest lu-

cru să fi e o motivaţie în plus 

pentru participanţi”, a decla-

rat Florin Ciofu, unul dintre 

cei trei studenţi care au orga-

nizat campania.

Toţi cei 22 de studenţi im-

plicaţi în proiect au adunat 82 

de saci cu deşeuri în zona La 

Terenuri din Mănăştur.

Voluntarii spun că au fost 

atraşi în primul rând de ca-

uza umanitară a campaniei 

colegilor lor. “Florin este 

unul dintre colegii mei şi 

ştiam de acest eveniment. 

Toţi din anul I organizează 

astfel de campanii, dar pe 

mine m-a câştigat prin fap-

tul că la sfârşit fiecare echi-

pă avea de câştigat anumiţi 

bănuţi pentru o cauză uma-

nitară. M-am înscris pentru 

asta şi în cele din urmă m-am 

bucurat foarte mult că am 

câştigat datorită acestei ca-

uze. Sincer, nu ştiu dacă 

m-aş fi implicat doar să co-

lectez deşeuri dacă nu ar fi 

existat acest câştig pentru 

copii”, a afirmat Adelina 

Venter, voluntară în echipa 

câştigătoare.

Această sumă a fost auto-

mat donată cauzei umanitare 

atribuită echipei şi anume Aso-

ciaţiei Downcer, Centrul edu-

caţional Raluca, asociaţie ca-

re se ocupă de copiii bolnavi 

de sindromul Down.

Studenţii de la FSPAC Cluj 
ajută copiii cu sindrom Down
O acţiune de colectare selectivă de deşeuri s-a transformat într-o campanie caritabilă.

Stundeții au adunat 82 de saci de deşeuri 
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Ce cărţi va citi în vacanţa 

de vară cel mai bogat om 

din lume? Fondatorul 

Microsoft Bill Gates a 

publicat lista lui anuală de 

cărţi pe care le recomandă 

pentru vacanţa de vară, pe 

blogul Gates Notes. Gates 

explică de ce vor fi  aceste 

cărţi s-au regăsit pe noptie-

ra sa: „Sunt cărţi de ştiinţă 

şi de mate”.

În micro-recenziile scrise 

de fondatorul Microsoft, Bill 

Gates, pentru fi ecare titlu în 

parte, el încurajează cititorii 

să înveţe lucruri noi, să-şi dez-

volte gândirea pe paliere ine-

dite şi să-şi pună întrebări sub-

stanţiale. Gates pare să suge-

reze: uite ce susţin autorii 

acestor cărţi – cititori, nu vă 

fi e frică să gândiţi pe cont pro-

priu. Iată lista lui Bill Gates: 

„Seveneves”, de Neal Stephen-

son, „How Not to be Wrong”, 

de Jordan Ellenberg, „The Vi-

tal Question”, de Nick Lane, 

„The Power to Compete”, de 

Ryoichi Mikitani and Hiroshi 

Mikitani, „Sapiens: A Brief 

History of Humankind”, de 

Noah Yuval Harari.

Despre „Seveneves” Bill 

Gates spune: „Probabil că vă 

veţi pierde răbdarea cu infor-

maţiile exhaustive din carte 

despre zborul în spaţiul cos-

mic – e clar că autorul, 

Stephenson, care locuieşte în 

Seattle, şi-a făcut temele şi 

cercetarea – dar mie mi-au 

plăcut la nebunie amănunte-

le tehnice”.

Recomandările lui Bill Gates
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În vacanţa de vară distrac-

ţia este cuvântul de ordine. 

Bagajul pe care îl pregă-

teşti pentru vacanţă te 

poate ajuta să ai parte de 

un sejur de vis sau, dimpo-

trivă, îţi poate strica înce-

putul de concediu, dacă nu 

îl faci asa cum trebuie.

Sunt lucruri esenţiale pe ca-

re ar trebui să le pui în bagaj 

şi lucruri secundare, care pot 

lipsi fără nicio problemă. Dacă 

îţi pregăteşti un bagaj pentru o 

vacanţă la mare iată de ce ai 

nevoie, informează eva.ro.

Hainele sunt cea mai ma-

re problemă atunci când îţi 

faci bagajul pentru vacanţă, 

întrucât eşti tentat să iei cât 

mai multe piese vestimenta-

re cu tine, în detrimentul al-

tor lucruri esenţiale.

Nu ai nevoie de un gea-

mantan plin de pantofi  şi săn-

daluţe în vacanţă, pentru că 

nu vei avea timp să porţi atât 

de multă încălţăminte. O pe-

reche de fl ip fl opşi pentru pla-

jă, o pereche de pantofi  casu-

al şi o pereche de pantofi  sport 

sunt tot trebuie să pui într-un 

bagaj mic.

Oricât de mic ar fi  bagajul 

tău, trebuie să iei cu tine o lo-

ţiune pentru protecţie solară.

Nu-ţi uita ochelarii de soa-

re şi palaria, lucruri esenţiale 

pentru plajă. În bagaj trebuie 

să faci loc şi pentru un prosop.

Cum bagajul este mic, toa-

te lucrurile pentru îngrijirea 

corpului ar trebui să fi e cât 

mai mici.

Gândeşte-te că nu ai nevo-

ie de un recipient mare de 

şampon sau de un gel de duş 

XXL. Mai bine cauţi kit-uri 

pentru călătorii care conţin 

recipiente de mici dimensiuni 

cu şampon, gel de duş, pastă 

de dinţi şi perie pentru păr.

Lucruri de luat cu tine 
pentru o vacanţă mare

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Zborurile de pe Aeroportul 

Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj spre Germania 

sunt tot mai dese. Recent, 

compania Lufthansa şi-a 

suplimentat zborurile spre 

Munchen. Fie că vor să 

meargă în vizită, fi e că vor 

să ajungă în aproape toate 

colţurile lumii, cursele 

aduc multe benefi cii pasa-

gerilor care aleg să zboare 

de la Cluj spre Germania.

Odată ajunşi în Germania 

se deschide „cutia Pandorei” 

spre sute de destinaţii din în-

treaga lume.

Alături de compania Wizz 

Air pasagerii pot ajunge în 5 lo-

caţii din Germania (Dortmund, 

Cologne, Memmingen, Nurnberg 

şi Berlin), iar cu Lufthansa spre 

hubul din Munchen (face legă-

tura cu 29 de locaţii din Germa-

nia: Bamberg, Berlin, Bremen, 

Cologne, Dortmund, Dresden, 

Dusseldorf, Frankfurt, Friedri-

chshafen, Hamburg, Hanover, 

Heidelberg, Heringsdorf, Kai-

serslautern, Karlsruhe, Leipzig, 

Mannheim, Munich, Munster, 

Nuremberg, Paderborn, Passau, 

Regensburg, Rosenheim, Ros-

tock, Saarbrucken, Stuttgart, 

Ulm, Westerland) şi spre hubul 

de la aeroportul EuroAirport Ba-

esel Mulhouse Freiburg, afl at la 

graniţa Germaniei, Elveţiei şi 

Franţei.

Acces spre alte destinaţii

De la Moscova până la Lon-

dra sau de la Milano până la 

Berlin, toate aceste conexiuni 

pot fi  efectuate de pe Aeropor-

tul EuroAirport Baesel Mulho-

use Freiburg din Baesel dacă 

alegeţi să plecaţi din Cluj.

Aeroportul se afl ă strategic 

la interscţia a trei ţări foarte 

importante din Europa: Ger-

mania, Franţa şi Elveţia. Eu-

roAirport Baesel Mulhouse 

Freiburg este unul dintre cele 

mai bine echipate aeroporturi 

din zonă şi datorită infrastruc-

turii sale poate face faţă orică-

rui tip de trafi c. În anul 2015 

a atins un număr record de 

7.06 milioane de pasageri. Re-

ţeaua de zboruri include între 

70 şi 100 de aeroporturi în apro-

ximativ 30 de ţări diferite, în 

funcţie de sezon. La aeropor-

tul din Baesel cele peste 25 de 

companii aeriene efecuzează 

aproximativ 100-120 de zbo-

ruri zilnic.

Ce puteţi face în Germania

Dacă vreţi să efectuaţi un 

city break oraşul Hanovra este 

ideal pentru un weekend.

Oraşul este un important cen-

tru din nordul Germaniei, cu-

noscut a fi  gazda unor impor-

tante expoziţii anuale comerci-

ale, cum ar fi  Târgul Hanovra, 

festivalul practicanţilor de tir 

sportiv sau festivalul Hannover 

Oktoberfest (a doua ca magni-

tudine din lume). Cei care vizi-

tează Hanovra nu trebuie să ra-

teze grădinile Herren Hanovra, 

acvariul oraşului sau grădina 

zoologică, una dintre cele mai 

importante din Europa.

Insula Muzeelor din 
Berlin

Insula muzeelor din Berlin 

a fost proiectată pentru a fi  un 

sanctuar al artei şi ştiinţei. Găz-

duieşte cinci muzee localizate 

între Kupfergraben şi râul Spree. 

În interior poţi admira una din-

tre cele mai mari colecţii de 

sculpturi şi picturi din secolul 

al XIX-lea din Germania.

Dusseldorf

Dusseldorf este sinonim cu 

moda, shoppingul, cultura şi 

tradiţiile nemţeşti. Cine iubeş-

te distracţia cu siguranţă se va 

îndrăgosti de centrul vechi al 

oraşului. Cu cele 26 de muzee 

şi spaţii destinate expoziţiilor, 

oraşul acoperă un spectru cul-

tural vast. Printre cele mai im-

portante locuri pe care trebuie 

să le vizitaţi este muzeul Kun-

stpalast, colecţia de artă Nordhe-

in-Westfalen sau castelul 

Benrath. Acesta a fost constru-

it în urmă cu peste 200 de ani 

drept castel de vânătoare şi dis-

tracţie al printului Carl Theo-

dor am Rhein.

De acum zbori 
mai uşor în Germania. 
Uite ce ai putea face!
Două companii aeriene efectuează zboruri de pe aeroportul din Cluj 
spre zeci de locaţii din Germania.

Pasionaţii de modă, shopping, cultură şi tradiţii nemţeşti pot face o vizită de câteva zile în oraşul Dusseldorf
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, supr. 60 mp, 
decomandat,et. 4, fi nisat clasic, 
termopane, centrală termică, 
bloc reabilitat, zona Liceul O. 
Ghibu, cart. Grigorescu, preţ 
68.000 euro. Inf. la tel. 
0744-653027 (1.7)

¤ P.F. cumpăr ap. cu 1 cam. în 
cart. Grigorescu/Plopilor exclus 
demisol/mansardă. Ofer plata 
pe loc. Fără agenţii. Tel. 
0770-388671. (4.7)

P.F. vând apartament 2 
camere, construcţie 2008, în 
Baciu, str. Jupiter, suprf. 55 
mp, balcon 7 mp închis cu 
termopan, terasă 35 mp, 
complet mobilat şi utilat 

(cuptor, plită, frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, mobilat, 
utilat, decomandat, et. 1 
sau 2, de preferat cart. 

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în comuna Cuzdioa-
ra, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0788-343631 sau 
0264-593488. (3.7)

¤ P.F. vând casă cu grădină de 
2200 mp, aproape de băi, în lo-
calitatea Cojocna. preţ negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0752-768446. (5.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-

tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 

preţ negociabil.

Inf. suplimentare la tel. 

0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 2700 

mp, bun pentru construit, în Bor-

hanci, str. Remenyik Sandor, teren 

livadă, utilităţi, apă, curent, front 

30 m. Informaţii și relaţii supli-

mentare la tel. 0744-485224. 

(2.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-

ne, în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa. 

Aștept telefoane la 0740-876853. 

(5.7)

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

¤ Vând teren central în supr. de 

100 mp, front 20 ml la drum de 

servitute, cu C.F. și C.U., P+6, preţ 

250 euro mp. Inf. suplimentare la 

tel. 0745-251703.

OMV Petrom SA vinde:
teren intravilan, categoria 

curţi-construcţii,
Cluj-Napoca, zona Pata 

Rât, suprafaţa 41.270 mp.
Detalii la assetsale@

petrom.com. (14.23*)

OMV Petrom SA vinde:
teren intravilan, Str. 

Trascăului nr. 5A, Turda, 
suprafața 27.034 mp.
Detalii la assetsale@

petrom.com. (14.23*)

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

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-

lui, surp 500 mp, la distanţa de 

1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 

apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 

suplimentare la tel. 0752-397165 

sau 0745-501314.

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

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

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ Dau în chirie casa în zona 7 
străzi, cartier Gruia. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 0264-487179 
sau 0723-435446. (7.7)

TERENURI

¤ Caut pentru închiriere teren, 
curte, grădină, livadă, cu supr. 
minimă de 300 mp, pentru a 
adăposti temporar niște câini. 
Ofer 300 RON negociabili/lună, 
oriunde în jud. Cluj, în apropiere 
de mijloacele de transport. Tel. 
0741-455348. (5.7)

APARTAMENTE

¤ Familie responsabilă, cu copil, 
căutăm chirie decentă în Cluj-Na-
poca, ne oferim ajutorul în între-
ţinere, îngrijim imobilul unor per-
soane plecate în străinatate, sau 
alte variante. Tel. 0753-226079. 
(5.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în birotică 
ca secretară sau inspector ssm. 
Aștept răspuns la tel. 
0748-945449. (5.7)

¤ Angajez vânzătoare legume în 
Complex Leul Cluj-Napoca.
Contact: 0744-672520. (10.10)

¤ Regio Impex SRL angajează 
electromecanici, electricieni, in-
stalatori, mecanici, fi nisori con-
strucţii în Cluj, Alba, Hunedoara, 
Mureș, Sibiu, Bistriţa Năsăud, 
Sibiu, Harghita, Brașov, Covas-
na, Timiș, Bihor. Oferim condiţii 
avantajoase. Contact: 
021.224.66.34; cristina.bi-
chir@regioimpex.ro. (6.6*)

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti, categ 

C+E, posesor atestat 
profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate. Plata la zi. 
0729 272 272 (7.14*)

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 

Cer şi ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Maistru electrician autorizat, 
repar, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 
prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz cas-
nic. Sunaţi la tel. 0742-803536. 
(3.7)

¤ Bărbat serios, nefumător, anti-
alcoolic, cu experienţă îndelunga-
tă în alimentaţia publică, îmi ofer 
serviciile în activitatea desfășură-
rii de evnimente. Ofer și cer serio-
zitate. Aștept telefoane la 
0747-259838. (7.7)

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

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

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.
¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.
mpăr obiecte promoţionale Marl-
boro, scrumiere, reclame, briche-
te, insigne, afi șe, genţi, etc., orice 
obiect pe care scrie Malboro. Cer 
și ofer seriozitate. Tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
indiferent de calitate. Ofer preţ 
bun. Aștept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, me-
dalii, decoraţii, fotografi i, cer și 
ofer seriozitate. Aștept oferte seri-
oase. Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(3.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (3.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (1.7)

¤ Vând Dacia 1300 pentru un ti-
chet RABLA, unei persoane inte-
resate de cumpărarea unui auto-
turism nou, preţ 1000 RON. Su-
naţi la tel. 0758-311020 sau 
0264-432680. (1.7)

¤ Vând autoturism DACIA 1300L, 
din 1996, acte la zi, anvelope 
foarte bune, cârlig de tracţiune, 
portbagaj, culoare albastru meta-
lizat, preţ 2700 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (6.7)

¤ Vând Hyundai Accent GLS, 1,5 
L, acte la zi, culoare gri metalizat, 
cârlig de tracţiune, preţ 1750 eu-
ro. Aștept telefoane la. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (6.7)

¤ Vrei să-ţi achiziţionezi un au-
toturism nou? Eu te ajut cu 
avansul. Îţi ofer un tichet RA-
BLA pentru care achiţi 600 Eu-
ro, nimic mai mult. Rog seriozi-
tate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (6.7)

¤ Vând actele pentru tichet RABLA, 
unie persoane care dorește să achi-
ziţioneze un autoturism, preţ 1000 
RON. Sunaţi la tel. 0758-311020 
sau 0264-432680. (7.7)

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru „Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
toate noi. Relaţii la tel. 
0746-297102. (2.7)

¤ Vând set motor nou pentru 

„Dacia 1300”. Relaţii suplimenta-
re la tel. 0746-297102.

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă din fontă. Inf. 
suplimentare la 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (2.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lem-
ne, cu pânză nouă de rezervă de 
Ø 375 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (2.7)

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

ELECTRO

¤ Vând plasmă SONY, nouă, dia-
gonala 40 cm, se poate adapta și 
la calculator. Preţ 600 RON, ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-523932.

MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie 
vechi (dulap + vitrină), cu reca-
mier, oglindă, canapea, la preţul 
de 150 RON, negociabil. Sunaţi 
vă rog la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase sau ca-
bane. Inf. la tel. 0745-569336. 
(2.7)

¤ Vând 4 scaune tip „Bobâlna”, 
din lemn masiv, în perfectă stare 
și masă extensibilă de 12 de per-
soane. Pentru inf. suplimentare 
sunaţi la tel. 0264-557665. (6.7)

¤ Vând mobilă model vechi, du-
lap din lemn masic cu furnir nuc 
cu vitrină. Inf. suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând cărucior bebeluşi şi că-
rucior sport . Inf. suplimentare 
la tel. 0745-659792.

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi tenice auto: ARO, 
Dacia, Oltcit, Trabant și camioane 
românești. Aștept telefoane la 
0749-174082. (2.7)

DIVERSE

¤ P.F. vând costume de haine din 
camgan, culoare kaki, cămăși de 
culoare kaki, noi, cizme din piele, 
o pereche nouă și una folosită, 
militare, centură cu diagonală din 
piele, la preţ mic. Inf. la tel. 
0731-235149. (1.7)

¤ Vând centrifugă manuală de 
stors miere, din tablă, cu trei ra-
me, preţ 700 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0761-191384. (1.7)

¤ Vând raniţă nouă cu anexe și 
curele groase pentru vânători sau 
pescari, preţ 100 RON, și chitară 
de Reghin la preţul de 80 RON. 
Sunaţi la tel. 0751-264383 sau 
0264-443484. (1.7)

¤ Vând haine de copil între 0-18 
luni. Inf. suplimentare la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(1.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc din 
două bucăţi, înâlţime 192 cm, lă-
ţime 196 cm. Inf. suplimentare la 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând haine pentru fetiţe, 0-18 
luni. Sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.7)

¤ Vând o pereche de ghete nr. 
46, nouă. Inf. suplimentare la tel. 
0264-557665. (5.7)

¤ Vând motor electric “Saylor” 
pentru barcă pneumatică, nou, 
trei beţe telescopice composit 
pentru crap, de 3,50 m, putere 
80-150 gr, un băţ de 3 m, putere 
40-80 gr din două părţi, un băţ 
din două părţi de 2,40 m, putere 
15-60 gr, pentru spinning, preţuri 
negociabile. Inf. la tel. 
0744-479172. (5.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tăvi, pahare, can-
dele, serviciu de ţuică, cafea, scru-
mieră, carafă, etc., preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0264-591965. (5.9)

¤ Vând haine scurte din piele și 
haină lungă pentru bărbaţi, mări-
mea 52-54, preţ negociabil. Inf. 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând cărămidă și ţiglă veche. 
Inf. și detalii la tel. 0740-876853. 
(6.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 

unul de lână, lucrat manual, și 
trei carpete, preţ negociabil. Rog 
telefoane la 0264-591965. (6.8)

¤ Vând lucru de mână, mileuri 
poentlas de toate mărimile, cele 
mai mici preţuri. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând două perechi de role nr. 36 
și 38, din piele, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
marcă străină, aparatul este nou, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Vând trei paltoane bărbătești 
nr. 50-52 și trei de damă cu căciu-
lă de lână nr. 48-50, preţuri foar-
te mici, negociabile. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la 
tel. 0741-547.721 sau 
0758-356.073.

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
indiferent de calitate. Ofer preţ 
bun. Aștept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (1.7)

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

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

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

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

DONAŢII

¤ Donez spătar din fi er forjat. Inf. 
la tel. 0745-569336. (3.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc perechea 
mea: zodia berbec, taur, capri-
corn, din anii 1964-1965-1967-1
972-1973-1974-1975, cu loc de 
întâlnire. Eu, născută în anul 
1971, blondă. Aștept răspuns la 
tel. 0748-945449. (5.7)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la licitaţie publică 
în data de 09.06.2016, ora 
10.00, bunul mobil constând în 
Autoturism Renault Megane, an 
fabricaţie 2001, 1998 cmc, preţ 
8.625, plus TVA, bun proprietate 
a debitorului SC Somptuos Serv 
SRL, CUI 22844370. Informaţii 
suplimentare pot fi  obţinute la 
sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, camera 11B, tele-
fon 0264/ 591670, interior 305 
sau accesând pagina de internet 
a ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
– vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate. (1.1)

URBANISM

¤ SZABO MIHALY IOZSEF anunţă 
initierea PUD – etajare şi man-
sardare imobil, pe str. Între La-
curi nr. 19, mun. Cluj-Napoca, 
jud. Cluj. Consultarea propunerii 
se poate realiza in cadrul Prima-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urba-
nism, cam 62. (1.1)



miercuri, 25 mai 2016 monitorulcj.ro 9

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping
12:30 Alegeri locale 2016
13:00 Fără etichetă
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Vorbește corect!
17:00 Profesioniștii...
18:00 Superconsumatorul (live)
19:00 Preţuiește viaţa! (reluare)
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Alegeri locale 2016 (live)
23:00 Starea zilei
23:05 Starea naţiei (sat.)

ANTENA 1

13:00 Observator (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)
16:00 Observator (live)
17:00 Acces direct (live)
19:00 Observator (live)
20:00 Observator special
20:30 Temptation Island - 
Insula iubirii
23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vorbește lumea
15:00 Lecţii de viaţă (ser.)
16:00 Ce spun românii
17:00 Știrile Pro TV
18:00 La Măruţă
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Tactici de evadare

PRIMA TV

12:30 Focus Magazin (reluare)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii (sezonul 14, 
episodul 9)
16:00 Mondenii (sezonul 14, 
episodul 10)
16:30 Focus
17:00 Trăsniţii (sezonul 26, 
episodul 32) (reluare)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește 
mai bine (2016, gastro-reality, 
sezonul 2, episodul 63)
20:30 Cronica cârcotașilor
22:30 Trăsniţii (sezonul 26, 
episodul 33)
23:15 Focus din inima 
României
23:45 Focus Magazin (live)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Bahar: Viaţă furată
22:30 WOWbiz

LOOK TV

12:30 Poveștile României 
(reluare)
13:30 Casa Poporului 
(reluare)
15:00 Big Boletus
16:00 Liga Magazin (reluare)
17:00 Look de campion 
(reluare)
18:00 Business Expres
18:30 Știri Look TV (live)
19:30 Cupa meseriașilor 
(reluare)
20:00 Ana și Saul (sua, 2007, 
f. pol.)
22:00 Big Boletus
23:00 Business Expres (reluare)
23:30 Știri Look TV (reluare)

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

www.batrom.ro
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Şeful Autorităţii de medi-

cină legală din Egipt a 

respins marţi declaraţiile 

unui ofi cial egiptean con-

form cărora rămăşiţele 

umane descoperite la 

locul prăbuşirii avionului 

EgyptAir în Marea 

Mediterană sugerează o 

explozie la bord, care ar fi  

cauza căderii aeronavei, 

transmite Reuters, citând 

agenţia de presă ofi cială 

egipteană Mena.

„Tot ceea ce s-a publicat des-

pre această chestiune şi sim-

plele presupuneri care nu vin 

de la Autoritatea de medicină 

legală sunt complet false”, a 

declarat Hesham Abdelhamid.

Anterior, un specialist în 

medicină legală egiptean afi r-

mase, sub protecţia anonima-

tului, că rămăşiţele umane 

descoperite la locul prăbuşi-

rii avionului EgyptAir în Ma-

rea Mediterană sugerează o 

explozie la bord, care ar fi  ex-

plicaţia căderii aeronavei.

Ofi cialul citat face parte din 

echipa egipteană de investiga-

ţie şi a examinat personal rămă-

şiţele la morga din Cairo. Totuşi, 

anchetatorii nu au descoperit 

până acum urme de explozibil, 

potrivit agenţiei Reuters.

Un alt ofi cial specialist în 

medicină legală a precizat că 

numai un număr mic de ră-

măşiţe a ajuns până acum şi 

că este prematur să se afi rme 

cu siguranţă dacă a avut loc 

sau nu o explozie la bordul 

avionului.

Avionul Airbus A320 efec-

tua o cursă Paris-Cairo, având 

66 de persoane la bord, când 

a dispărut de pe radar în noap-

tea de miercuri spre joi.

Ministrul apărării elen, Pa-

nos Kammenos, a spus ante-

rior că avionul a făcut un vi-

raj de 90 de grade, apoi unul 

de 360 de grade, înainte de a 

se prăbuşi în mare. Nici Egyp-

tAir, nici Ministerul Aviaţiei 

Civile nu au făcut niciun co-

mentariu privind ultimele ma-

nevre ale aparatului. Explica-

ţia pentru această discrepanţă 

între evaluările ofi cialilor eleni 

şi egipteni din domeniul avia-

ţiei privind prăbuşirea nu es-

te clară.

Rămăşiţele umane desco-

perite la locul prăbuşirii avi-

onului EgyptAir în Marea Me-

diterană sugerează o explozie 

la bord, care ar fi  cauza că-

derii aeronavei, a declarat un 

ofi cial egiptean specialist în 

medicină legală, a informat 

ABC News, citând AP.

Ofi cialul citat, rămas sub pro-

tecţia anonimatului, face parte 

din echipa egipteană de inves-

tigaţie şi a examinat personal 

rămăşiţele la morga din Cairo.

El a spus că toate cele 80 

de resturi umane aduse la Cai-

ro sunt de mici dimensiuni, 

cea mai mare fi ind "de dimen-

siunea unei palme". "Nu exis-

tă nici măcar o parte de corp 

întreagă – cum ar fi  un braţ 

sau un cap", a adăugat el, pre-

cizând că "explicaţia logică 

pentru acest lucru este că s-a 

produs o explozie".

Totuşi, anchetatorii nu au 

descoperit până acum urme 

de explozibil, potrivit Reuters.

În acelaşi timp, un alt ofi -

cial specialist în medicină le-

gală a afi rmat că numai un 

număr mic de rămăşiţe a ajuns 

până acum şi că este prea de-

vreme să se spună dacă a avut 

loc o explozie la bord.

Anchetatori francezi sus-

ţin că avionul a transmis o se-

rie de avertismente care indi-

cau detectarea de fum la bord, 

precum şi alte posibile defec-

ţiuni la calculatorul de bord 

înainte ca avionul să dispară.

Semnalele nu indică posi-

bilele cauze ale fumului, în 

timp ce experţi în aviaţie au 

afi rmat că nu poate fi  exclusă 

nici varianta unui sabotaj, nici 

cea a unei defecţiuni tehnice.

Pe de altă parte, potrivit 

unui ofi cial egiptean din do-

meniul aviaţiei, citat de BBC, 

autorităţile egiptene nu au ob-

servat ca avionul EgyptAir să 

fi  făcut vreun viraj brusc şi 

să-şi fi  schimbat direcţia îna-

inte de a ieşi de pe radare.

Ministrul apărării elen, Pa-

nos Kammenos, a spus ante-

rior că avionul a făcut un vi-

raj de 90 de grade, apoi unul 

de 360 de grade, înainte de a 

se prăbuşi în mare.

Nici EgyptAir, nici Minis-

terul Aviaţiei Civile nu au fă-

cut niciun comentariu privind 

ultimele manevre ale apara-

tului.

Explicaţia pentru această 

discrepanţă între evaluările 

ofi cialilor eleni şi egipteni din 

domeniul aviaţiei privind pră-

buşirea nu este clară.

Care a fost cauza prăbuşirii 
avionului EgyptAir
Specialiştii se contrazic în privinţa avionului EgyptAir prăbuşit.

HESHAM ABDELHAMID | șeful Autorităţii 
de medicină legală din Egipt

 „Tot ceea ce s-a publicat despre această 
chestiune şi simplele presupuneri care nu vin 
de la Autoritatea de medicină legală sunt 
complet false“

Un avion Airbus A320 al 

companiei Lufthansa, care 

zbura sâmbătă de la 

Frankfurt la Bilbao, a fost 

nevoit să efectueze o 

manevră bruscă pentru a 

evita trei drone apărute 

pe traiectoria sa la altitu-

dinea de circa 900 de 

metri înaintea aterizării 

pe aeroportul spaniol, 

scrie publicaţia El Pais.

Poliţia locală nu a identi-

fi cat deocamdată proprieta-

rul sau proprietarii celor trei 

drone. După ce avionul a co-

municat turnului de control 

incidentul, un elicopter a fost 

ridicat de la sol, dar nu a re-

uşit să repereze aceste apa-

rate. În acelaşi timp mai mul-

te patrule au căutat dronele 

în împrejurimile aeroportu-

lui, dar de asemenea fără 

succes.

Nu se cunoaşte nici dimen-

siunea dronelor pentru a se pu-

tea aprecia efectele unui posi-

bil impact cu avionul, care avea 

în acel moment o viteză de pes-

te 250 de hm/h şi se afl a în fa-

za de coborâre la aterizare. To-

tuşi, pentru ca o dronă să ajun-

gă la înălţimea la care se afl a 

acel avion, ea ar trebui să aibă 

o greutate de cel puţin 2-3 ki-

lograme, iar o coliziune a unui 

avion cu un astfel de dispozi-

tiv ar avea consecinţe grave.

Incidentul este investigat de 

Agenţia Spaniolă pentru Navi-

gaţie Aeriană (AESA), dar nu a 

fost înaintată o plângere forma-

lă. Conform legii spaniole, este 

interzis zborul dronelor la înăl-

ţimi de peste 120 de metri şi ni-

ciodată pe o rază de 8 kilome-

tri în jurul aeroporturilor, inter-

dicţie valabilă de asemenea dea-

supra zonelor populate.

„Slalom” printre 
drone, la aterizare

Autorităţile spaniole au 

arestat 53 de români şi 4 

spanioli care ar fi  constituit 

un grup infracţional căruia 

îi sunt atribuite numeroase 

acţiuni de sustragere de 

cabluri de cupru, comise pe 

întreg teritoriul Spaniei, 

relatează marţi presa din 

această ţară.

Furturile au vizat instala-

ţii considerate strategice, pre-

cum infrastructuri feroviare, 

reţele telefonice şi de electri-

citate, dar şi platforme eolie-

ne şi fotovoltaice.

În cadrul operaţiunii denu-

mite Naidar, poliţia spaniolă a 

identifi cat unul dintre centre-

le unde grupul infracţional îşi 

gestiona activitatea, acolo fi -

ind descoperite 15 tone de ca-

bluri de cupru. Au fost efectu-

ate şi 45 de percheziţii domi-

ciliare, unde s-au mai găsit di-

ferite dispozitive electronice, 

două puşti de vânătoare de ca-

librul 12 mm — şi acestea fu-

rate—, precum şi telefoane 

mobile şi documente.

Cei reţinuţi sunt acuzaţi de 

numeroase infracţiuni, prin-

tre care se numără: furt cu vi-

olenţă, tulburarea liniştii pu-

blice, port ilegal de armă, furt 

de autoturisme, constituirea 

şi apartenenţa la un grup in-

fracţional organizat, etc. În 

total, ei ar fi  comis 205 delic-

te în 19 provincii spaniole.

Poliţia spaniolă a demarat 

operaţiunea Naidar după ce, 

în anii 2014 şi 2015, au fost 

semnalate mai multe furturi 

de cabluri de cupru în provin-

cia Albacete.

Români arestaţi în Spania
Peste 50 de români arestaţi în Spania pentru furt 
de cabluri de cupru.

Instalaţiile antibalistice 

NATO din România sunt 

capabile deja să intercepte-

ze rachete strategice ruse, 

iar situaţia se va înrăutăţi 

în 2018, când va deveni 

funcţional sistemul similar 

din Polonia, acuză amba-

sadorul rus la Alianţa 

Nord-Atlantică, Aleksandr 

Gruşko, avertizând că 

Rusia va lua măsuri.

"Potrivit analiştilor noştri 

militari, actualul sistem de la 

Deveselu este capabil să in-

tercepteze rachete strategice 

ruse", a declarat Gruşko, ci-

tat de site-ul agenţiei Tass.

"Situaţia se va înrăutăţi în 

anul 2018, când va deveni 

funcţional sistemul antibalis-

tic din Polonia. Aceste siste-

me constituie riscuri la adre-

sa securităţii Rusiei şi afectea-

ză grav stabilitatea strategică, 

care a fost zeci de ani baza 

păcii şi securităţii la nivel mon-

dial", a adăugat ambasadorul 

rus la NATO.

Planul NATO de instalare a 

unor elemente antibalistice în 

România şi Polonia reprezin-

tă o sursă de tensiuni cu Mos-

cova. Rusia consideră că sis-

temele militare sunt îndrepta-

te împotriva sa, deşi Alianţa 

Nord-Atlantică a dat asigurări 

că sunt vizate capacităţile ba-

listice ale unor ţări precum Ira-

nul şi Coreea de Nord. Siste-

mul antirachetă instalat de Ali-

anţa Nord-Atlantică în Româ-

nia este o "ameninţare" pen-

tru Rusia, a anunţat Kremli-

nul, avertizând că Rusia va lua 

măsuri pentru a se apăra.

Sistemul NATO din România, 
pregătit pentru rachere rusești
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CTP vrea ca mascota Companiei să fie desenată de copiii Clujului

Compania de Transport Public dorește să ofere copiilor Clujului bucuria de a stabili 
viitoarea mascotă a CTP. Compania vrea ca micuţii creatori clujeni să deseneze și să 
dea și un nume viitoarei mascote, care să fie ori o „Faţă Zâmbitoare”, fie să aibă forma 
unui autobuz simpatic. Iată de ce, în parteneriat cu Primăria Cluj Napoca și cu Inspectoratul 
Școlar Judeţean Cluj, a organizat un concurs de desene, dotat cu premii. La acesta au 
fost invitaţi să participe toţi copiii din sistemul preșcolar, precum și elevii din clasele 
primare din municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană. Regulamentul concursului 
se bazează pe principiul: „Un copil – un desen – un nume“. Astfel, fiecare copil 
participant va da un nume mascotei realizate. Lucrarea poate fi realizată în acuarelă, 
carioca sau creioane colorate. Formatul desenului trebuie să fie A4 sau A3. Culoarea 
agreată a mascotei este MOV. Nu se acceptă colaje. Criteriile de jurizare ale desenului 
sunt: originalitatea, încadrarea în specificul concursului, respectarea convenţiilor de 
realizare a desenului și aspectul estetic. Până în 25 mai, inclusiv, fiecare școală și 
grădiniţă va selecta un număr de 20 de desene, pe care le va trimite Inspectoratului 
Școlar Cluj (vezi Regulamentul pe site-ul CTP). De Ziua Copilului, în 1 iunie, CTP va 
organiza adevărate expoziţii mobile cu aceste desene selectate. Concret, fiecărei unităţi 
de învăţământ i se va aloca un mijloc 
de transport în comun, în interiorul 
căruia vor fi amplasate cele 20 de 
desene. Acel autobuz, troleibuz sau 
tramvai va primi și numele școlii 
respective și va circula cu desenele 
– pentru a fi văzute de călători. În 
perioada 1– 9 iunie va avea loc 
jurizarea desenelor realizate de 
către o comisie mixtă formată din 
membrii ai CTP Cluj-Napoca, 
Primăriei Municipiului și ai 
Inspectoratului Școlar Judeţean. În 
ziua de 10 iunie vor fi anunţaţi 
câștigătorii în cadrul unei festivităţi 
de premiere. Fiecare participant va 
primi o diplomă de participare. Se 
vor acorda premii în bani locurilor 
I, II, III și primelor trei menţiuni.

CTP este încrezătoare că noua 
mascotă va fi o creaţie reușită care 
ne va bucura și ne va face să zâmbim 
pe toţi beneficiarii sistemului de 
transport public. În același timp, 
acest personaj de poveste, care va 
intra în patrimoniul Clujului și al 
zonei metropolitane va fi cel care 
ne va îndemna zilnic, cu zâmbet de 
copil, să contribuim la creșterea 
calităţii vieţii în urbea noastră și 
prin folosirea mai largă a 
transportului public.

India a reuşit să lanseze 

luni cu succes un model 

redus de navetă spaţială 

care ar trebui să prefi gu-

reze modelul fi nal al unei 

navete reutilizabile pe 

care această ţară intenţio-

nează să îl dezvolte, a 

anunţat un responsabil al 

programului, citat de 

agenţia France Presse.

Naveta dotată cu aripi a 

decolat de pe aeroportul Sri-

harikota din sud-estul ţării, la 

ora locală 07:00 (01:30 GMT), 

şi a ajuns la o altitudine de 

70 kilometri înainte de a ame-

riza, 10 minute mai târziu, în 

Golful Bengal.

Un înalt ofi cial al agenţiei 

spaţiale indiene (Indian Spa-

ce Research Organisation, 

ISRO), Devi Prasad Karnik, a 

declarat pentru agenţia Fran-

ce Presse că s-a înregistrat o 

reuşită a prototipului tehnolo-

gic al unui vehicul reutilizabil.

ISRO, cunoscută pentru pro-

gramele sale cu costuri redu-

se, a dezvoltat această nave-

tă numită RLV-TD cu un bu-

get de numai un miliard de 

rupii (13,2 milioane euro).

Lansarea de luni este un 

test crucial pentru dezvolta-

rea unei navete reutilizabile 

capabilă să lanseze sateliţi în 

viitor, notează AFP.

India se confruntă cu o con-

curenţă intensă din partea 

unor grupuri private care dez-

voltă propriile programe de 

navete reutilizabile, după 

abandonarea în 2011 de către 

NASA a programului său de 

navete spaţiale.

Aceste navete reutilizabile 

trebuie să reducă în mod sem-

nifi cativ costurile explorării 

spaţiului cosmic în raport cu 

lansatoarele tradiţionale şi să 

economisească materiale.

ISRO şi-a consolidat reputa-

ţia în 2013, reuşind să pună pe 

orbită o navetă spaţială în ju-

rul planetei Marte cu un buget 

de 73 de milioane de dolari. 

NASA a cheltuit 671 milioane 

de dolari pentru misiunea sa 

„Maven” pe planeta Marte.

India a lansat un model redus 
de navetă spaţială reutilizabilă

Codul aerian al României 

va legifera utilizarea dro-

nelor, astfel încât acestea 

să nu pună în pericol 

siguranţa trafi cului aeri-

an, a declarat, marţi, Ioan 

Chirea, şeful Autorităţii, 

în cadrul conferinţei PRIA 

Aviation.

"Codul aerian al Români-

ei vizează atât activitatea avi-

aţiei civile, cât şi activitatea 

aviaţiei militare. Totodată se 

ia în calcul chiar şi activita-

tea aeronavelor uşoare, pre-

cum şi a celor fără pilot la 

bord, aşa-zisele drone. Prin a-

ceastă lege se detaliază şi se 

pun în practică anumite ce-

rinţe ale utilizatorilor de spa-

ţiu aerian. Este foarte impor-

tantă această lege, deoarece 

astfel noi putem realiza un 

serviciu de căutare şi salvare, 

ştim cum să restricţionăm spa-

ţiul aerian în anumite zone şi 

putem asigura siguranţa aeri-

ană", a precizat Chirea.

El a susţinut că, în cazul 

utilizării dronelor, este foarte 

importantă existenţa unui aviz 

de zbor pentru siguranţa ae-

riană, astfel încât aeronavele 

care zboară în zona respecti-

vă să ştie că acolo sunt utili-

zate astfel de aparate.

"În momentul de faţă exis-

tă Hotărârea de Guvern nr. 

912 din 2010, prin care se spe-

cifi că că orice zbor în spaţiul 

aerian naţional trebuie să fi e 

monitorizat. Acum acest lu-

cru va fi  cuprins în lege. Pâ-

nă acum era un proces mai 

greoi, dar acum va fi  legifera-

tă utilizarea dronelor. Este o 

problemă care frământă toa-

te statele din Europa, iar creş-

terea acestor aeronave fără pi-

lot este fără precedent, iar opi-

nia mea este că acest sector 

se va dezvolta în continuare", 

a adăugat şeful Autorităţii Ae-

ronautice Militare.

Chirea a fost întrebat dacă 

utilizarea unei drone poate re-

prezenta un impediment pen-

tru un zbor comercial. "Da, 

atâta timp cât nu se face o in-

formare că se desfăşoară acea 

activitate. De exemplu, imagi-

naţi-vă că este planifi cat un 

zbor cu un avion ultrauşor 

într-o anumită zonă şi (pilotul 

avionului — n.r.) se trezeşte 

că în zona respectivă acţionea-

ză nişte drone. Oricând există 

un risc pentru siguranţa aeri-

ană", a explicat el.

Utilizarea dronelor 
va fi legiferată
Codul aerian al României ar putea fi aprobat 
de Parlament, în cursul acestui an.
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Două echipaje 
româneşti de 
canotaj, la JO 2016
Două echipaje românești, cel de 
8+1 rame și cel de dublu vâsle ca-
tegorie ușoară, au adus ieri cano-
tajului românesc alte califi cări la 
Jocurile Olimpice de la Rio.
În proba feminină de 8+1, 
România a încheiat pe prima 
poziţie, cu timpul de 6 min 02 
sec 560/1000. 

14 sportivi ruşi 
depistaţi pozitiv 
la JO din 2008
Paisprezece sportivi ruși din trei 
discipline care au participat la 
Jocurile Olimpice de la Beijing 
au fost depistaţi pozitiv după 
noile analize ale eșantioanelor 
lor din 2008, a anunţat marţi 
Comitetul olimpic rus (COR).
„Comitetul olimpic rus a primit un 
document ofi cial de la Comitetul 
internaţional olimpic (CIO) prin 
care este informat că rezultatele 
noilor eșantioane prelevate în 
timpul Jocurilor Olimpice de la 
Beijing au dat rezultate pozitive 
(...) pentru 14 sportivi ruși din trei 
discipline'', a indicat COR într-un 
comunicat, la o săptămână după 
anunţul făcut de CIO că 31 de 
sportivi provenind din 12 ţări au 
fost controlaţi pozitiv în urma 
acestor noi analize.

Pe scurt

PUBLICITATE

Sorana Cîrstea a părăsit 

turneul de Grand Şlam de 

la Roland Garros încă din 

primul tur, după ce a fost 

învinsă de o jucătoare 

mult mai bine clasată în 

ierarhia mondială.

Epuizată după ce a fost ne-

voită să treacă prin chinul ca-

lifi cărilor, Sorana a părut lip-

sită de prospeţime, dar şi de 

încredere, după ce câteva lo-

vituri uşoare nu i-au intrat la 

începutul meciului.

Svitolina a fost în schimb 

mult mai consistentă în joc şi 

a prins o zi mai bună, învin-

gand-o fără probleme pe So-

rana.

Jocul româncei a fost ceva 

mai bun în startul setului se-

cund, dar nu a fost sufi cient 

pentru a forţa trimiterea me-

ciului în decisiv.

Sorana pleacă de la Paris 

cu un cec în valoare de 30 de 

mii de euro.

Surprizele de la Roland 

Garros au continuat. După 

eliminarea numărului trei 

mondial Angelique Kerber, 

a venit rândul unei alte ten-

simene de top să părăseas-

că turneul din capitala Fran-

ţei încă din primul tur. Bie-

lorusa Victoria Azarenka, 

ocupanta locului 5 în clasa-

mentul WTA, a fost elimina-

tă în primul tur, după ce s-a 

retras când era condusă cu 

6-3, 6-7 (6), 4-0, de italian-

că Karin Knapp.

Novak Djokovic a trecut 

fără probleme de primul tur 

la Roland Garros

Tenismanul sârb Norvak 

Djokovic, nr. 1 mondial, s-a 

califi cat fără probleme în tu-

rul secund la Roland Garros, 

al doilea turneu de Mare Şlem 

al anului, în urma victoriei 

obţinute marţi în trei seturi, 

6-4, 6-1, 6-1, în doar 1 oră şi 

30 de minute, în faţa taiwa-

nezului Yen-Hsun Lu. Sârbul 

a reuşit nu mai puţin de şap-

te break-uri în faţa taiwane-

zului, nr. 95 mondial, care în 

primul set reuşise să stea 

aproape de principalul favo-

rit până la 4-4.

În turul secund, Djokovic 

va juca împotriva belgianului 

Steve Darcis (161 ATP).

În turneul feminin, tot o 

jucătoare din Serbia, Ana 

Ivanovic, cap de serie nr. 14, 

a obţinut califi carea în turul 

2, învingând-o în trei seturi, 

6-0, 5-7, 6-2 pe franţuzoaica 

Oceane Dodin (148 WTA).

Laureată a turneului pari-

zian în 2008, Ana Ivanovic a 

revenit în prim-plan anul tre-

cut, când a ajuns până în se-

mifi nale.

În turul 2, Ivanovic va ju-

ca împotriva câştigătoarei din 

meciul care le va opune pe ja-

poneza Kurumi Nara şi jucă-

toarea cehă Denisa Allertova.

Cîrstea, eliminată în primul tur 
de la Roland Garros
Sorana a cedat în două seturi în fata jucătoarei Elina Svitolina (20 WTA), scor 1-6, 3-6.

Clubul Sportiv al Armatei 

Steaua Bucureşti a anun-

ţat ieri că echipa de fotbal 

fi nanţată de către George 

Becali poate folosi marca 

Steaua în schimbul sumei 

de 3,7 milioane de euro 

anual.

„Aşa cum a evidenţiat în 

mai multe rânduri prin comu-

nicate şi informări de presă, 

Clubul Sportiv al Armatei «Stea-

ua Bucureşti» este obligat de 

lege, ca titular al mărcii «Stea-

ua Bucureşti» – bun afl at în 

patrimoniul public, să facă toa-

te demersurile de punere în 

valoare a mărcii, inclusiv prin 

evaluarea brandului. Astfel, 

până la acest moment, au fost 

încheiate următoarele proce-

duri, derulate de evaluatorul 

independent, competitiv selec-

ţionat:

•  brand-ul „Steaua Bucureşti” 

a fost evaluat la suma de 

57.306.150 euro;

•  taxa de licenţă pentru fot-

bal a fost stabilită la valoa-

rea de 3.694.220 euro/an fă-

ră TVA;

•  prejudiciul pentru folosirea 

mărcii fără acceptul CSA 

„Steaua Bucureşti” a fost 

stabilit la valoarea de 

36.826.310 euro.

În prezent, Clubul Sportiv 

al Armatei „Steaua Bucureşti” 

derulează o serie de activităţi 

pentru valorifi carea mărcii 

„Steaua Bucureşti”, conform 

evaluărilor prezentate.

Prin urmare, măsurile pro-

movate pentru susţinerea op-

timă a fotbalului stelist se de-

rulează în paralel cu demer-

surile de valorifi care a patri-

moniului propriu, pe care C-

SA „Steaua Bucureşti” e obli-

gat prin lege şi hotărârile ju-

decătoreşti pronunţate să le 

întreprindă. Prin dialog, co-

municare şi bunăcredinţă a 

tuturor celor interesaţi, cele 

două piste de lucru ar trebui 

să conducă la soluţii durabi-

le şi corecte, în interesul spor-

tului." se arată în comunica-

tul CSA Steaua Bucureşti

Finanţatorul echipei de fot-

bal, George Becali, a anunţat în 

nenumărate rânduri că nu este 

dispus să plătească niciun leu 

pentru a utiliza marca Steaua.

Ieri, George Becali, fi nan-

ţatorul Stelei, a vorbit din nou 

despre situaţia mărcii Steaua, 

după ce ofi cialii Clubului Spor-

tiv au anunţat că prejudiciul 

produs în perioada în care echi-

pa patronată de Becali a pur-

tat sigla fără acordul Armatei 

este de 36.826.310 de euro.

Clubul Sportiv a mai preci-

zat faptul că taxa de licenţă 

pentru fotbal a fost stabilită la 

valoarea de 3.694.220 euro pe 

an, fără TVA. În consecinţă, 

George Becali va trebui să plă-

tească această sumă pentru a 

mai putea folosi sigla Stelei, 

înregistrată de ofi cialii CSA la 

OSIM.

De partea cealaltă, Becali 

a câştigat, în instanţă, drep-

tul de a folosi pe siglă nume-

le „Steaua Bucureşti”.

Se cer daune considerabile 
pentru folosirea mărcii Steaua
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