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Joi, ziua când au loc cele mai multe accidente în Cluj
Autoritatea Teritorială de Ordine Pu-

blică a realizat o statistică privind ni-
velul de securitate şi siguranţă civică 
a locuitorilor din judeţul Cluj, unde se 
precizează că există cu precădere pa-
tru zile din săptămână în care au loc 
cele mai multe accidente rutiere. Dis-
tribuţia zilnică a accidentelor de circu-
laţie grave relevă faptul că, în trimes-
trul I 2014, cele mai multe accidente 
de circulaţie grave s-au comis în zile-
le de joi (21,69%), vineri (19,28%), 
marţi şi miercuri (15,66%). “În aceas-
tă perioadă au fost intensifi cate acţiu-
nile de prevenire a accidentelor rutie-
re ţinând cont de principalele cauze 

generatoare”, se mai arată în documen-
tul citat. În primele trei luni ale anu-
lui 2014 la nivelul judeţului Cluj au fost 
înregistrate 83 de accidente de circula-
ţie grave, în care 86 persoane au fost 
rănite grav şi 19 au decedat. Principa-
lele cauze ale accidentelor grave au 
fost viteza, traversare neregulamenta-
ră şi neacordare de prioritate pietoni-
lor. Cu ocazia acţiunilor organizate po-
liţiştii rutieri în primult trimestru, au 
fost depistate 304 infracţiuni şi au apli-
cat 19.248 sancţiuni contravenţionale. 
Au fost reţinute 1.461 permise de con-
ducere şi au fost retrase 522 certifi ca-
te de înmatriculare.
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Expoziţie Radu Maier. 
Retrospectivă

Perioada: 04 iulie – 03 august
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Vernisaj Art Bending – 
The coming

Perioada: 24 iulie – 07 august
Diverta Hubertus – Cluj

Inspectoratul 
de Jandarmi 
Judeţean Cluj 
are şapte angajaţi 
speciali: sunt 
blănoşi, au colţi, iar 
simpla lor prezenţă 
îi intimidează 
pe cei mai violenţi 
infractori.

Citiţi în pagina 11.
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Declarația săptămânii

„Nu sunt de acord cu angajarea (...) 
unui avocat sau casă de avocatură care 

să fie plătiţi din bani publici, cât timp 
avem un secretar al judeţului şi 9 jurişti 

angajaţi pe bani publici!”

MIHAI SEPLECAN | consilier județean

Romgaz estimează 
o creştere a profitului

Strada Oașului se duce 
pe Apa Sâmbetei

Compania estimează că va extrage din zăcămintele 

proprii o cantitate de 52,96 TWh de gaze naturale. 

 Pagina 5

Capătul străzii Oașului, înspre Valea Chintăului 

ar putea ajunge, în scurt timp, aproape la fel de 

degradată ca înainte de modernizare. Pagina 4

„Jandarmii patrupezi”, 
spaima răufăcătorilor

Primăria şi Poliţia Rutieră s-au răzgândit:
lucrările pe Albac se pot face şi ziua
În urma solicitărilor clujenilor de pe strada Albac unde, pe timp de noapte, se desfășoară lucrări pentru introducerea cablurilor 
în subteran, au fost luate o serie de măsuri: se va munci şi ziua, iar noaptea cu restricţii în ceea ce priveşte zgomotul. Pagina 3

Ben 
(trei ani) 

și Chan (șapte luni) 
sunt parteneri 

de nădejde 
ai jandarmilor 

clujeni



Unde mergem în weekend?
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziţie „Rememorând 
Marele Război 1914 – 2014“
Perioada: 27 iunie – 30 sep-
tembrie
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei

Şcoala de vară Implicit 
Cognition
Perioada: 25 – 30 iulie
Facultatea de Psihologie și 
Știinţe ale Educaţiei
În cadrul întâlnirilor, specialişti 
de marcă din domeniu vor su-
pune dezbaterilor dezvoltări de 
ultimă oră din domeniul proce-
sărilor inconştiente de informa-
ţie. Prin actualitatea şi originali-
tatea abordărilor, Şcoala de 
Vară „Implicit Cognition“ promi-
te să fi e unul din principalele 
evenimente dedicate ştiinţelor 
cognitive organizate în acest an 
în Europa.

Tabără etnografi că de vară 
2014
Perioada: 1 iulie – 29 august
Parcul Etnografi c Naţional 
Romulus Vuia
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei organizează a 
14-a ediţie a Taberei 
Etnografi ce de Vară, destinată 
copiilor cu vârsta între 6 – 16 
ani. În Secţia în aer liber a 
Muzeului, în spaţii special ame-
najate, se vor desfăşura atelie-
rele pentru copii: pictură de 
icoane pe sticlă, modelaj în lut, 
confecţionare de accesorii din 
mărgele. Activităţile au loc zil-
nic, de la ora 10 la ora 14, prin 
rotaţie (câte o activitate pe zi).

Expoziţie Radu Maier. 
Retrospectivă
Perioada: 04 iulie – 03 august
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Vernisaj Art Bending – 
The coming
Perioada: 24 iulie – 07 august
Diverta Hubertus – Cluj

Expoziţie internaţională 
de caricatură politică
Perioada: 16 – 30 iulie
Turnul Croitorilor

Expoziţie de grafi că – 
În spatele scenei
Perioada: 15 – 30 iulie
Galeria Arte Cluj
Expoziţie realizată de Ştefan 
Vannai, conducătorul 
Compartimentului de Jazz din 
cadrul Şcolii Populare de Arte 
„Tudor Jarda“ Cluj-Napoca.

Instalaţia artistică – Călătoria 
Fantastică
Perioada: 25 iulie – 15 august
Aeroportul Internaţional 

„Avram iancu” Cluj-Napoca
Institutul Francez Cluj-Napoca, 
Aeroportul Internaţional Avram 
Iancu Cluj, Clubul francofon de 
afaceri din Cluj şi Wizz Air s-au 
asociat pentru a prezenta insta-
laţia artistică a Axeniei Roşca, 
tânără artistă a Universităţii de 
Artă şi Design. „Călătoria 
Fantastică“ este o instalaţie sce-
nografi că surprinzătoare care 
combină elemente textile şi ele-
mente metalice cu lumini şi su-
net, creând o poartă spre o lu-
me în care plecările şi sosirile se 
confundă. Călătorii parcurg 
acest labirint inspirat de forme-
le macro şi microscopice ale cor-
pului uman care îi transpune în-
tr-un univers oniric.
Axenia Roşca s-a născut în 1992 
la Bistriţa iar în 2013 a obţinut 
Premiul Institutului francez şi 
Premiul juriului în cadrul concur-
sului Expo Maraton organizat de 
UAD Cluj, cu expoziţia personală 
Elastique. Aceasta a fost prezen-
tată ulterior la Muzeul de Artă 
din Timişoara cu susţinerea 
Institutului francez.

Cluj Guided Tours – tururi 
ghidate în Cluj-Napoca
Perioada: 01 mai – 

31 octombrie
Piaţa Unirii Cluj
„Cluj Guided Tours“ este format 
dintr-un grup de ghizi voluntari 
care le oferă clujenilor şansa de 
a cunoaşte mai îndeaproape 
„Oraşul Comoară“ al 
Transilvaniei. Pentru tururi în 
limba engleză au loc întâlniri în 
fi ecare zi în Piaţa Unirii, de la 
ora 11:00 şi de la ora 18:00. 
Pentru ghidaje în limba română 
prin oras, punctul de plecare es-
te tot Piaţa Unirii, în fi ecare 
sâmbătă de la ora 18:00 şi în 
fi ecare duminică de la ora 
11:00.
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Atelier de dezvoltare 
personală – acceptarea 
necondiţionată de sine
Potpourri Cluj-Napoca – ora 
18:00
Asociaţia Minte Forte organi-
zează un nou Atelier de dezvol-
tare personală: „Fii cel mai bun 
prieten al tău – Acceptarea ne-
condiţionată de sine“

Spectacol „Cyrano de Berjerac, 
poate… „
REACTOR – ora 20:00

Spectacolul „Cyrano de 
Bergerac, poate…“ este constru-
it pe povestea actorului Albu 
din „Larry Thompson sau trage-
dia unei tinereţi“ de Dusan 
Kovacevic, text care are cea mai 
mare pondere în spectacol, în 
acesta fi ind inserate monoloa-
ge din „Sexul femeii ca un 
câmp de luptă în Bosnia“ de 
Matei Vişniec, „Ursul“ şi 
„Cântec de lebădă“ de A.P. 
Cehov, „Regele Lear“ de 
William Shakespeare şi „Cyrano 
de Bergerac“ de Edmond 
Rostand.

SÂMBĂTĂ

Treasure Sale – târg caritabil
Casa Narnia – ora 10:00
Târg de produse noi şi se-
cond-hand, ce are ca scop inclu-
siv strângerea de fonduri pentru 
Matias, un băieţel care s-a năs-
cut fără auz, şi ai cărui părinţi 
se luptă să îl ajute să audă.

DUMINICĂ

Revând Market
Expo Transilvania – ora 8:00

She and Him – workshop 
pentru viaţa de cuplu
Fast TracKids – ora 13:00

 Expoziţie de sârme îndoite
În perioada 24 iulie – 7 august, la Galeria Hubertus din Cluj are loc expoziţia „The coming”, 
ce-l are ca autor pe nonconformistul artist al instalaţiilor de sârmă, Paul Cristian Cordoș 
(Art Bending).
Conceptul Art Bending se sustrage inspiraţiei artei stradale şi minimalismului contemporan-glo-
bal, reproducând în câteva lucrări traseul artistului prin tematica frumosului feminin, simbolic fl o-
ral şi ironico-realist banskyian. 
„Am interpretat şi m-am exprimat prin sârmă“, spune Paul Cristian Cordoş. Tânărul artist aduce 
în faţa publicului o serie de instalaţii din sârmă, cu un mesaj satiric explicit. Expoziția are loc si-
multan la București şi la Cluj, aici fi ind expuse 16 lucrări, timp de 10 zile.
Paul Cristian Cordoş a participat în 2009 cu o expoziţie la Centrul Pompidou din Paris, luând con-
tact şi cu artişti de artă stradală din capitala Franţei, iar în Cluj-Napoca a mai expus în Parcul 
Central, instalaţia „fl owers are forever“ - un manifest la problemele poluării, şi o instalaţie pe 
strada Horea – o conversaţie între două camere de supraveghere („Vezi ceva? Nu”)

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

25 iulie

1917: Margaretha Geertruida 
Zelle, cunoscută sub numele 
de Mata Hari, găsită vinovată 
de spionaj în favoarea 
Germaniei în timpul Primului 
Război Mondial, a fost con-
damnată la moarte. Ea a fost 
executată la 17 octombrie 
1917, în Franţa, lângă șanţu-
rile castelului Vincennes.

1984: Cosmonautul sovietic 
Svetlana Savitskaya (foto) a 
devenit prima femeie din lu-
me care a ajuns în cosmos.
2004: Ciclistul american 
Lance Armstrong câștigă Turul 
Franţei pentru a șasea oară 
consecutiv.

26 iulie

1908: Procurorul general al 
Statelor Unite a înfi inţat o or-
ganizaţie ce a stat la baza 

FBI-ului din ziua de astăzi.
1914: Serbia și Bulgaria în-
trerup relaţiile diplomatice.

1953: Prin lansarea unui atac 
nereușit împotriva unei baze 
militare din Santiago de Cuba, 
Fidel Castro (foto) a declanșat 
Revoluţia Cubaneză.

27iulie

1956: România devine mem-
bru UNESCO
1974: Afacerea Watergate: 
Camera Reprezentanţilor a 
SUA decide punerea sub acu-
zare a președintelui Nixon.
1996: O bombă a explodat la 
Jocurile Olimpice de la 
Atlanta (SUA); doi morţi și 
111 răniţi.
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Reprezentanţii organizaţiei 

sindicale de la Aeroportul 

Internaţional „Avram 

Iancu” ne-au trimis la 

redacţie un comunicat pe 

care îl publicăm mai jos.

„În virtutea dreptului la re-

plică şi pentru corecta infor-

mare a cititorilor vă rugăm să 

publicaţi rândurile de mai jos:

Dacă ar fi  depus un minim 

efort şi dacă, în egală măsu-

ră, ar fi  avut o minimă curi-

ozitate pentru a urmări acţi-

unile noastre din ultima peri-

oadă (şi ar fi  trebuit nu?, având 

în vedere că, cel puţin decla-

rativ, PSD e un partid de stân-

ga), domnul Remus Lăpuşan 

ar fi  înţeles că manifestările 

noastre publice au fost orga-

nizate pentru a deschide ca-

lea dialogului social.

(...) Domnul Remus Lăpu-

şan duce în derizoriu cutuma 

legală utilizată în statele civili-

zate, aceea a prezumţiei de ne-

vinovăţie uitând că, într-un stat 

de drept, un stat democratic, 

aceasta nu se poate pierde nici 

„practic” şi nici teoretic.

Angajaţii aeroportului nu 

au acuzat lipsa de implicare 

a Consiliului Judeţean în bu-

nul mers al instituţiei ci au 

acuzat, punctual, neimplica-

rea Hotărârii CJ Cluj nr. 

19/30.01.2014 care avea ca fi -

nalitate garantarea creditului 

şi implicit accesarea liniei de 

credit. Opinăm că sumele in-

vestite până acum sunt, aşa 

cum şi trebuie, direct propor-

ţionale cu importanţa unei in-

stituţii de complexitatea şi am-

ploarea aeroportului pe lângă 

care se dezvoltă simbiotic şi 

alte fi rme/instituţii cu dome-

nii de activitate conexe.

Domnul Remus Lăpuşan ne 

cere să nu ne lăsam manipu-

laţi manipulând, la rându-i, 

opinia publică prin lansarea 

unor aprecieri speculative lip-

site de adevăr asupra sensului 

manifestărilor noastre, şi îi so-

licităm pe această cale să apli-

ce principiul contradictoriali-

tăţii exprimat prin adagiul „au-

diatur et altera pars” şi să nu 

mai facă astfel de declaraţii pâ-

nă nu stă de vorbă şi cu repre-

zentanţii salariaţilor. (...)

Domnia sa ne aduce la cu-

noştinţă că grupul PSD a so-

licitat ofi cial câteva răspun-

suri atât executivului CJ cât 

şi conducerii aeroportului ce-

ea ce ne face să ne întrebăm 

unde era acest grup când, în 

plenul consiliului, se discu-

tau problemele respective?

(...) În numele salariaţilor 

Aeroportului Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj şi a orga-

nizaţiei sindicale,

Gabriel Ene – preşedinte 

FSAR”

Sindicaliștii de la Aeroport 
acuză lipsa dialogului social

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Specializările din cadrul 

facultăţilor se modifi că de 

la an la an. Unele sunt 

noi introduse, iar la altele 

se renunţă din mai multe 

motive: fi e pentru că ado-

lescenţii nu vor să le mai 

urmeze, fi e pentru că sunt 

foarte puţine locuri de 

muncă pe piaţă în dome-

niile respective.

Aşa a fost și cazul unor 

specializări din cadrul Univer-

sităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca unde în anii tre-

cuţi numărul studenţilor inte-

resaţi să le urmeze era de ma-

xim 10. În schimb, au fost in-

troduse altele noi pentru ca-

re interesul era mai ridicat.

Domeniile refuzate 
de tineri

La nivelul judeţului Cluj, 

două mari universităţi au fost 

nevoite să renunţe la unele 

specializări din cauză că ado-

lescenţii nu au mai fost inte-

resaţi să le urmeze. Este vor-

ba despre Universitatea de Şti-

inţe Agricole şi Medicină Ve-

terinară, unde s-a renunţat la 

specializările: agricultură, hor-

ticultură şi zootehnie, şi de 

Universitatea Babeş-Bolyai.

La Universitatea Babeş-Bo-

lyai au fost desfi inţate 14 spe-

cializări din cadrul a patru 

facultăţi. Cele mai importan-

te specializări la care nu s-au 

mai putut face înscrieri în 

anul universitar 2014-2015 au 

fost: fi zica mediului şi ingi-

nerie medicală, chimia şi in-

gineria substanţelor organi-

ce, petrochimie şi carbochi-

mie, ştiinţa şi ingineria ma-

terialelor oxidice şi nanoma-

teriale, economia comerţului, 

turismului şi serviciilor,  (ID) 

sau economie şi afaceri in-

ternaţionale (ID). Majorita-

tea dintre specializările la ca-

re s-a renunţat au fost în lim-

ba maghiară sau germană.

Cibernetica, 
viitorul tinerilor

În timp ce la unele specia-

lizări s-a renunţat, altele noi au 

fost introduse. Cibernetica, sta-

tistica şi informatica economi-

că sunt doar câteva dintre do-

meniile de interes pentru tineri.

Conform reprezentanţilor 

Universităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca, specializările noi 

introduse sunt la: Facultatea 

de Matematică şi Informati-

că, domeniul informatică (li-

nia de studiu germană), Fa-

cultatea de Ştiinţe Economi-

ce şi Gestiunea Afacerilor, do-

meniul Cibernetică, statistică 

şi informatică economică, do-

meniul Marketing, (programul 

de studii Marketing la Sf. Ghe-

orghe, linia de studiu româ-

nă, 3 ani, învăţământ cu frec-

venţă), Facultatea de Ştiinţa 

şi Ingineria Mediului, dome-

niul ştiinţa mediului, iar la Fa-

cultatea de Business a fost in-

trodusă specializarea admi-

nistrarea afacerilor, cu preda-

re în limba engleză.

Facultăţile cu cei mai 
puţini studenţi

Există şi facultăţi unde 

numărul studenţilor este mi-

nimal în fi ecare an. „Facul-

tăţile din cadrul Universită-

ţii Babeş-Bolyai, cu cei mai 

puţini studenţi înscrişi sunt: 

Teologie Greco-Catolică, cu 

31 de candidaţi, Teologie Re-

formată, cu 28 de candidaţi 

şi Teologie Romano-Catoli-

că, cu 32 de candidaţi. Fie-

care dintre cele trei facultăţi 

are alocate 50 de locuri bu-

getate”, a declarat pentru 

Monitorul de Cluj, purtătorul 

de cuvânt a UBB Cluj-Napo-

ca, Paul Fărcaş.

Medicina 
rămâne în picioare

La Universitatea de Medi-

cină şi Farmacie din Cluj-Na-

poca specializările pe care 

le pot urma viitori studenţi 

au rămas aceleaşi ca şi în 

anii precedenţi. Astfel, ado-

lescenţii pot urma cursurile 

Facultăţii de Medicină cu spe-

cializările: medicină, bal-

neo-fi ziokinetoterapie şi re-

cuperare, radiologie şi ima-

gistică şi asistenţi medicali 

generalişti, Facultaţii de Teh-

nică Dentară, Asistenţa Me-

dicală sau Facultăţii de Nu-

triţie şi Dietetică.

Modifi cări în ceea ce pri-

veşte specializările nu au fost 

făcute nici la Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca.

În această perioadă, re-

zultatele absolvenților de li-

ceu care au fost admişi la fa-

cultate au fost afi şate la se-

diul unităţilor de învăţământ. 

Cei care nu au fost mulţu-

miţi de rezultatele obţinute 

au putut depune contestaţii, 

iar cei care nu au prins un 

loc la facultate trebuie să 

completeze cererile de redis-

tribuire. Rezultatele fi nale 

ale procesului de admitere 

va fi  afi şat până în data de 

31 iulie 2014, pe site-ul fi e-

cărei facultăţi.

Tinerii nu mai vor să devină
chimişti, fizicieni sau agricultori
Interesul scăzut al adolescenţilor pentru anumite domenii, precum şi cererea slabă pe piaţa muncii, 
a dus la desfiinţarea multor specializări din cadrul facultăţilor din Cluj-Napoca.

După ce nopţi la rând, 

sute de clujeni care locu-

iesc pe strada Albac nu au 

putut dormi până dimi-

neaţa la 4.00 din cauza 

lucrărilor de pe stradă, 

acum Primăria şi Poliţia 

Rutieră s-au răzgândit: se 

poate totuşi munci şi ziua, 

iar noaptea cu restricţii. 

“În urma solicitărilor adre-

sate autorităţilor publice lo-

cale de către locuitorii din 

zonă, situaţia iniţială a fost 

reanalizată împreună cu re-

prezentanţii Primăriei muni-

cipiului Cluj-Napoca, luân-

du-se măsura ca lucrările să 

fi e executate în intervalul 

orar 18.00 – 06.00, iar admi-

nistratorul drumului să im-

pună executantului lucrări-

lor ca operaţiunile zgomo-

toase să se efectueze până 

la ora 22.00”, au precizat re-

prezentanţii Poliţiei Rutiere. 

Iniţial, termenul de executa-

re a lucrărilor de introduce-

re a cablurilor în subteran 

fusese stabilit în intervalul 

orar 22.00 – 06.00.

Reprezentanţii Poliţiei Ru-

tiere au mai spus că scopul 

instituirii intervalului orar ini-

ţial, adică 22.00 – 06.00, a fost 

asigurarea condiţiilor de sigu-

ranţă şi fl uenţă a circulaţiei 

în zonă. “În timpul zilei pa-

rametrii de trafi c nu permit 

realizarea de lucrări la dru-

mul public, existând riscul 

apariţiei unor blocaje rutiere, 

ce afectează participanţii la 

trafi c”, au menţionat aceştia.

Conform poliţiştilor de la 

Rutieră, avizul este eliberat 

de această instituţie în urma 

analizării unei documentaţii 

elaborate prin grija solicitan-

tului, adică a Primăriei, în ca-

zul de faţă. “Precizăm că, în 

baza cererii depuse conform 

prevederilor legale, Poliţia mu-

nicipiului Cluj-Napoca a emis 

aviz de efectuare a unor lu-

crări pe timp de noapte în zo-

na străzii Albac din munici-

piul Cluj-Napoca, luându-se 

în considerare confi guraţia 

străzilor adiacente şi parame-

trii de trafi c. Scopul institui-

rii acestui interval orar a fost 

asigurarea condiţiilor de sigu-

ranţă şi fl uenţă a circulaţiei 

în zonă”, au conchis repre-

zentanţii Poliţiei.

Autoritățile s-au răzgândit:
pe Albac se poate lucra și ziua
În urma solicitărilor clujenilor de pe strada Albac unde, pe timp de noapte, 
se desfăşoară lucrări pentru introducerea cablurilor în subteran au fost 
luate o serie de măsuri.
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LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar 
al NEW PRINT S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), 
cu sediul în Comuna Apahida, Sat Apahida, Str. Republicii, Nr. 
6, Bloc 9, Ap. 9, jud. Cluj, organizează licitaţie publică pentru 
valorifi carea următoarelor bunuri mobile:

1. Autotractor Iveco – Varianta MP440E38T EUROTECH, 
număr de identifi care WJMMJVRL004204076, număr de 
înmatriculare – CJ 74 NEW, culoarea – roșu, an producţie – 
1998, sursă – motorină, caroserie – Cab. AV.2 uși, motor – 
9500 cm3, putere 276 Kw – preţ de strigare: 15.820 lei.

2. Semiremorcă Kogel – Varianta SN24, număr de identifi care 
WKOSN002430711190, număr de înmatriculare – CJ 09 VTL, 
culoarea – alb negru, an producţie – 2003, viteză maximă 
constructivă: 80 km/h – preţ de strigare: 17.882,4 lei.

Preţurile nu includ TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 19.08.2014, ora 14:30, la sediul 

lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea 
garanţiei de participare de 3% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore 
înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 27.08.2014, ora 16:00.

Pentru bunurile mobile se vor putea organiza, în paralel cu 
licitaţiile publice, și proceduri de negociere directă.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379 154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.

Primăria Cluj-Napoca va 

implementa în curând un 

sistem de iluminat 

modern şi ecologic, prin 

intermediul căruia se pre-

conizează reduceri impor-

tante la consumul de 

energie electrică.

Guvernul Elveţian a apro-

bat săptămâna trecută proiec-

tul depus de Primăria Cluj-Na-

poca în cadrul  Programului 

de Cooperare Elveţiano-Ro-

mân prin care autorităţile lo-

cale îşi propun moderniza-

rea iluminatului interior pen-

tru două clădiri ale Primări-

ei, dar şi iluminatul public 

stradal pentru un număr de 

22 de străzi. Este vorba des-

pre clădirile Calea Moţilor nr. 

3-5-7 (inclusiv clădirea anexă 

aferentă parking-ului, situată 

în curtea interioară) şi Piaţa 

Unirii nr. 1-2.

Cele 22 de străzi care vor 

avea iluminat cu LED sunt: 

B-dul 21 Decembrie 1989, Au-

rel Vlaicu, Bogdan P. Haşdeu, 

Calea Floreşti, Calea Manăş-

tur, Observatorului, Constan-

tin Brâncuşi, Gheorghe Ma-

rinescu, Ilie Măcelaru, Ion 

Popescu Voiteşti, Izlazu-

lui,  Louis Pasteur, Mioriţei, 

Moldovei, Nicolae Titulescu, 

Nod N, Piaţa 1 Mai,  Dona-

th, Piaţa Marăşti, Piaţa Mi-

hai Viteazu, Primăverii, Re-

gele Ferdinand.

Vor fi  înlocuite 1094 apara-

te de iluminat în interior şi 1358 

aparate de iluminat public. Va-

loarea totală a proiectului es-

te de 6.819.734,67 lei. 85% din 

aceşti bani (adică 5.796.759,93 

lei) reprezintă contribuţia Gu-

vernului Elveţian, iar 15% 

(1.022.974,74 lei) este contri-

buţia benefi ciarului. 

Prin implementarea proiec-

tului se preconizează realiza-

rea unor reduceri a consumu-

rilor de energie electrică de 

cca. 44%  pentru sistemul de 

iluminat interior, respectiv 

42% pentru sistemul de ilu-

minat exterior. Reducerea anu-

ala totala preconizata a cos-

tului energiei electrice este de 

cca. 65000 euro/an. Astfel se 

preconizeaza o reducere tota-

lă anuala a emisiilor de dio-

xid de carbon de 300 tone 

CO2 pe durata unui an. Ur-

mează semnarea contractului 

de fi nanţare între Primăria 

Cluj-Napoca şi Ministerul Fi-

nanţelor Publice, după care 

va fi  demarată licitaţia de pro-

iectare şi de execuţie a aces-

tui obiectiv.

22 de străzi din Cluj-Napoca vor avea iluminat ecologic cu LED

Strada Oaşului a fost 

modernizată în urmă cu 

doi ani şi inaugurarea 

fi nalizării lucrărilor s-a 

realizat în prezenţa pri-

marului Emil Boc. 

Locuitorii din zonă s-au 

îngrămădit atunci să îi 

mulţumească pentru 

repararea străzii, după 

ce 20 de ani au aşteptat 

acest lucru, dar şi să îi 

ceară asfaltarea străzilor 

adiacente.

Investiţia s-a ridicat la 16 

milioane lei, iar acum tot 

asfaltul s-ar putea degrada 

din cauza pietrişului şi no-

roiului care se scurge de pe 

străzile adiacente pe Oaşu-

lui. Cel mai bine s-a văzut 

dezastrul de pe Oaşului în 

urma ploilor din ultimele zi-

le când cantităţi mari de ni-

sip, pietriş şi noroi s-au scurs 

de pe aleile şi străzile care 

nu au fost modernizate.

Cât au durat lucrările 
de modernizare?

Lucrările la strada Oaşu-

lui au început în 2012 şi au 

fost realizate în opt luni şi 

au costat aproximativ 16 mi-

lioane lei. Strada are o lun-

gime de trei kilometri, o lă-

ţime de nouă metri şi trotu-

are. După modernizare, au 

fost create locuri de parca-

re pe o bandă sau pe alta, 

nouă podeţe, ziduri de spri-

jin, drenuri pentru captarea 

apelor pluviale şi cu ziduri 

de sprijin în foarte multe lo-

caţii, dat fiind relieful ac-

centuat.

Se circulă cu viteză 
foarte mare

Potrivit locuitorilor din zo-

nă, maşinile circulă cu viteză 

foarte mare, iar trafi cul este in-

tens aproape tot timpul zilei. 

Din acest motiv, clujenii de pe 

Oaşului au cerut conducerii Pri-

măriei Cluj-Napoca, montarea 

de praguri de sol. “Revin cu ru-

gămintea ca pe strada Oaşului, 

nr. 245 să montaţi un prag pen-

tru reducerea vitezei deoarece 

se circulă cu viteză foarte ma-

re, iar în acel loc se afl a o cur-

bă destul de periculoasă, săp-

tămânal se întâmplă acciden-

te”, scrie un clujean pe un si-

te pentru sesizări şi reclamaţii 

la adresa primarului Emil Boc. 

Reprezentanţii Primăriei au pre-

cizat că este necesară prezen-

tarea unui acord scris de la ma-

joritatea locuitorilor unei străzi 

sau cel puţin de la locuitorii de 

pe ambele părţi ale străzii, din 

locaţia în care se doreşte pra-

gul, conform hotărârii membri-

lor Comisiei municipale de sis-

tematizare a circulaţiei.

Circulaţia, dată peste 
cap de reparaţii

Pe lângă faptul că asfaltul 

pe strada Oaşului s-ar putea 

degrada din cauza probleme-

lor de pe aleile şi străzile adi-

acente, în momentul de faţă 

sunt şi probleme legate de cir-

culaţie din cauza lucrărilor la 

podul Nadăş. Circulaţia ruti-

eră a fost deviată pe strada 

Maramureşului astfel că în fi -

ecare zi aglomeraţia şi ambu-

teiajele sunt la ordinea zilei 

în zona podului Nadăș.

Strada Oaşului se duce pe Apa Sâmbetei
Capătul străzii Oaşului, înspre Valea Chintăului ar putea ajunge, în scurt timp, 
aproape la fel de degradată ca înainte de modernizare.
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Acţiunile reţelei de socia-

lizare Facebook au atins 

joi un maxim istoric după 

ce creşterea veniturilor 

din publicitatea pe dispo-

zitive mobile a ajutat cea 

mai mare reţea de sociali-

zare din lume să afi şeze 

rezultate trimestriale 

peste estimările analişti-

lor, transmite Reuters.

Pe platforma Nasdaq, ac-

ţiunile Facebook erau joi în 

creştere cu 7,6% până la ni-

velul record de 76,74 dolari 

per titlu. La acest preţ, va-

loarea de piaţă a Facebook se 

apropie de 200 de miliarde 

de dolari, ceea ce pune Face-

book în poziţia de a devan-

sa IBM în calitate de a patra 

mare companie americană 

din sectorul tehnologiei. Pri-

mele trei poziţii sunt ocupa-

te de Apple Inc, Google Inc 

şi Microsoft Corp.

De asemenea, cel puţin 27 

de fi rme de brokeraj şi-au ma-

jorat ţintele de preţ pentru ac-

ţiunile Facebook până la 100 

de dolari. La un astfel de preţ 

per acţiune, Facebook ar avea 

o valoare de piaţă de peste 

250 de miliarde de dolari.

Facebook a raportat mier-

curi o creştere de 151% a ve-

niturilor din publicitatea pe 

dispozitive mobile în trimes-

trul al doilea, acestea fi ind 

responsabile pentru 62% din 

veniturile totale din publici-

tate. Veniturile de 2,91 mili-

arde de dolari raportate de 

Facebook în trimestrul al doi-

lea au fost superioare esti-

mărilor analiştilor care mi-

zau pe venituri de 2,81 mi-

liarde de dolari.

Acţiunile facebook, nivel record

Revenirea pe apreciere a 

leului, faţă de principalele va-

lute, s-a accentuat ieri, pe fon-

dul creşterii cererii de mone-

dă locală, cotaţiile euro cobo-

rând, în partea a doua a zilei 

spre 4,40 lei.

Evoluţia trebuie pusă pe 

seama anunţului că banca 

americană JP Morgan va in-

troduce titlurile de stat româ-

neşti în indicele GBI-EM Glo-

bal Diversifi ed Investment Gra-

de, trecându-le, de la sfâr¬şitul 

lunii iulie, în categoria reco-

mandată investiţiilor. Aceas-

tă decizia urmează celei de la 

începutul anului trecut, când 

aceeaşi bancă a inclus bon-

durile locale într-un indice al 

pieţelor emergente, după ce 

britanicii de la Barclays lua-

seră, la sfârşitul lui 2012, o 

măsură asemănătoare.

În aceste condiţii, cursul 

euro a scăzut ieri de la 4,4290 

la 4,4155 lei, după ce luni a 

fost atins un maxim al ulti-

melor 11 săptămâni, de 4,4488 

lei, iar cotaţiile din piaţă cres-

cuseră aproape de 4,46 lei.

Piaţa s-a deschis aproape 

de 4,42 lei, la 4,4190 lei, ca-

re a reprezentat maximul zi-

lei. Până la anunţarea mediei 

de către BNR, minimul a fost 

de 4,4150 lei, pentru ca apoi 

euro să scadă spre 4,40 lei, 

cotaţiile coborând la 4,4030 – 

4,4060 lei.

Cursul dolarului american 

a scăzut de la 3,2891 la 3,2766 

lei iar cel al francului elveţi-

an de la 3,6447 la 3,6343 lei.

În regiune, moneda polo-

neză stagna în faţa euro la 

4,138 – 4,142 zloţi iar cea ma-

ghiară se deprecia la 307,4 – 

308,2 forinţi.

Perechea euro/dolar îşi con-

tinua evoluţia descendentă, 

cotaţiile atingând un nou mi-

nim al ultimelor opt luni, de 

1,3441 dolari, maximul fi ind 

de 1,3484 dolari, în ciuda fap-

tului că un important indice 

al industriei din zona euro a 

cunoscut o creştere.

În piaţa de la Sibiu, euro 

se tranzacţiona pe septembrie 

la 1,3445 – 1,3480, respectiv 

la 1,3475 – 1,3495 dolari pe 

decembrie, iar uncia de aur 

pe august la 1.297 – 1.299 do-

lari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până joi 

la ora 14. R.G.

Euro revine spre 4,40 lei
PIAŢA VALUTARĂ

Program finalizat
Programul de modernizare a rafi -
năriei Petrobrazi, derulat timp de 
patru ani de OMV Petrom, s-a în-
cheiat, investiţiile totale ridicân-
du-se la aproximativ 600 de mili-
oane de euro, a anunţat, joi, 
compania petrolieră într-un co-
municat de presă. Compania 
menţionează că programul de 
modernizare a rafi năriei 
Petrobrazi a avut loc în perioada 
2010-2014, iar principalul obiec-
tiv al procesului de modernizare a 
fost creșterea competitivităţii.

Producţia vegetală, 
în creştere
Producţia din ramura agricolă a 
crescut cu aproape 25% în 2013, 
comparativ cu anul precedent, da-
torită, în principal, producţiei ve-
getale care a consemnat cu salt de 
38,8%, arată datele semi-defi niti-
ve publicate, joi, de Institutul 
Naţional de Statistică. Potrivit sur-
sei citate, la nivelul producţiei ani-
male s-a înregistrat o scădere de 
0,3%, în timp ce serviciile agricole 
au crescut cu 32,4%, în anul ante-
rior, faţă de 2012. Pe de altă par-
te, producţia vegetală s-a majorat 
cu 38,8%, iar per total producţia 
din ramura agricolă a consemnat 
o majorare anuală de 24,5%.

Bucureştiul, în top
Aproape jumătate dintre locurile 
de muncă oferite la nivel naţional 
sunt disponibile în București, cele 
mai căutate posturi fi ind în do-
meniul IT, cu 44% din total, arată 
o analiză realizată de platforma 
de recrutare online, 
SmartDreamers. În ceea ce pri-
vește comportamentul candidaţi-
lor la joburile scoase la concurs, 
sursa citată precizează că tinerii 
visează la joburi în Vânzări 
(29,5% din totalul aplicărilor), IT 
(18,65%), Marketing (16,15%) și 
în Administraţie (11,54%).

Pe scurt

Producătorul de gaze 

naturale Romgaz (simbol 

bursier SNG) şi-a bugetat 

pentru acest an un profi t 

net de 1,16 miliarde de lei 

(echivalentul a 262 mil. 

€), cu 16% mai mare decât 

anul trecut, cu aşteptarea 

că volumul mai mic al 

producţiei interne ar putea 

fi  compensat de preţurile 

mai bune la vânzare pen-

tru gaze şi energie electri-

că, informează Zf.ro.

Compania estimează că va 

extrage din zăcămintele pro-

prii (fără perimetrele deţinu-

te în parteneriat) o cantitate 

de 52,96 TWh de gaze natu-

rale, producţia fi ind cu 3,6% 

sub cea realizată anul trecut, 

potrivit unei note adresate ac-

ţionarilor care vor supune la 

vot proiectul de buget în AGA 

din data de 30/31 iulie.

Veniturile ar urma să creas-

că la 5 miliarde de lei (1,15 

miliarde de euro), cu 5% mai 

mult decât în 2013, în timp ce 

cheltuielile vor creşte cu mai 

puţin de 1%, până la nivelul 

de 3,57 miliarde lei (806 mi-

lioane de euro).

Evoluţia se va baza pe un 

preţ de 69,6 lei/MWh pentru 

gazele naturale proprii comer-

cializate de Romgaz pe piaţă, 

cu 34% mai mare faţă de pre-

ţul mediu de 51,95 lei/MWh 

obţinut anul trecut, în confor-

mitate cu calendarul de libe-

ralizare a preţului gazului in-

tern, explică Zf.ro.

Preşedintele, amator 
de acţiuni Romgaz

Preşedintele Traian Băses-

cu este investitor la bursă cu 

o deţinere de 2.948 de acţi-

uni Romgaz (SNG) în valoa-

re de 105.803 lei (24.000 €), 

iar alte 36.000 de dolari sunt 

plasate de preşedinte în ti-

tluri de stat. Portofoliul de 

investiţii al preşedintelui es-

te cel al unui investitor echi-

librat, cu un profi l de risc 

peste media populaţiei, ca-

re preferă mai degrabă in-

vestiţiile conservatoare în 

fonduri de obligaţiuni, spun 

administratorii de fonduri, 

citaţi de Mediafax.

Un nou Regulament de 
Guvernanţă Corporatistă

Consiliul de Administraţie 

al Societăţii Naţionale de Ga-

ze Naturale „Romgaz” SA a 

convocat, pentru data de 30 

iulie 2014, o Adunare genera-

lă extraordinară a acţionari-

lor într-o şedinţă care are ca 

scop aprobarea Regulamentu-

lui de Guvernanţă Corporati-

vă al Societăţii, înfi inţarea 

unui punct de lucru în capi-

tală şi realizarea unor modi-

fi cări ale Actului Constitutiv 

al societăţii, potrivit convoca-

torului trimis Bursei de Valori 

Bucureşti.

Au dreptul să participe şi 

să voteze în cadrul Adunării 

generale extraordinare a acţi-

onarilor doar acele persoane 

care sunt înregistrate ca acţi-

onari ai Romgaz la data de 18 

iulie 2014, care este data de 

referință.

Romgaz şi-a bugetat pentru 2014
o creştere a profitului cu 16%
Compania estimează că va extrage din zăcămintele proprii o cantitate de 52,96 TWh de gaze naturale.
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Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNT DE PRESĂ

Încheierea cu succes a contractului de fi nanțare aferent proiectului 
„Creșterea competitivității economice a SC Verla SRL prin implementarea 

unor soluții de tip Enterprise Resource Planning (ERP) și Customer 
Relationship Management (CRM)”.

Locatia: Cluj – Napoca
Data: 27.07.2014
SC Verla SRL a derulat cu succes, în perioada 27 decembrie 2013 – 27 iulie 2014, 
proiectul intitulat „Creșterea competitivității economice a SC Verla SRL prin 
implementarea unor soluții de tip Enterprise Resource Planning (ERP) și Customer 
Relationship Management (CRM)”. Proiectul a fost co-fi nanțat prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanțare nr. 1542/ 331/ 24.12.2013 
încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, în numele și pentru 
Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”.
Obiectivul proiectului: Sprijinirea activității economice a societății SC VERLA SRL 
prin modernizarea proceselor de gestiune a afacerii, urmărindu-se îmbunătățirea 
efi cienței organizaționale prin investiții realizate în infrastructura ITC și soluții 
software.
În urma implementării proiectului, s-a modernizat infrastructura specifi că societății 
prin achiziția de hardware performant, totodata, implemendu-se o soluție inovativă 
de tip ERP și CRM, astfel, creându-se premisele unei dezvoltări economice durabile.
Prin proiect s-au creat 2 noi locuri de muncă.
Programul: Proiectul fi nanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea 
Competitivității Economice”, Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor 
pentru sectoarele privat și public”, Domeniul major de intervenție 3 „Susținerea 
e-economiei”, Operațiunea 1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații 
electronice pentru afaceri”, Apelul 2.
Derularea proiectului: 27.12.2013 – 27.07.2014 Durata de implementare a 
proiectului: 7 luni.
Valoare proiect: 601.142,08 lei, din care asistența fi nanciară nerambursabilă este 
de 339.270,40 lei.
Loc de implementare: Cluj–Napoca și Bucuresti.

Date suplimentare puteți obtine de la: SC VERLA SRL, sediul în Cluj-Napoca, str. 
Traian Nr. 86 – 88, jud. Cluj, e-mail: contabilitate@verla.ro, persoana contact dl. 
Viorel Verzea, Administrator:
Tel./Fax: 02644-49450, 0264-449451

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Anunț publicitar privind fi nalizarea derulării proiectului

Data: 25.07.2014
Localitatea:Valea Drăganului

SC EUROGATER SRL, cu sediul în Valea Drăganului, nr. 483, jud Cluj, fi nalizează 
la data de 29.07.2014 proiectul „EFICIENȚA MAXIMĂ PRIN MODERNIZAREA 
ACTIVITĂȚII DE FABRICARE ELEMENTE DE DULGHERIE ȘI TÂMPLĂRIE PENTRU 
CONSTRUCȚII „cofi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
baza contractului de fi nanțare nr. 4 m/400269 S/30.10.2013.

Proiectul a fost fi nanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea 
Competitivității Economice”, Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ și ecoefi cient 
de producție”, Domeniul Major de Intervenție 1.1.- – „Investiții productive și 
pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM”, 
Operațiunea a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiții 
tangibile și intangibile”

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord -Vest.

Valoarea totală a proiectului a fost de 975.607,89 lei, din care asistența fi nanciară 
nerambursabilă de 599.990,36 lei ( 515.991,71 lei FEDR și 83.998,65 lei Bugetul 
național).

Proiectul s-a implementat în localitatea Valea Drăganului pe o durată de 9 luni.

Obiectivul proiectului a fost atins și el a constat în creșterea competitivității 
economice a solicitantului prin: modernizarea și inovarea procesului de realizare a 
elementelor de dulgherie și tâmplărie, respectiv prin achiziționarea de utilaje 
ecoefi ciente și cu un grad înalt de tehnologizare și hale de producție și uscătoare, 
necesare pentru optimizarea fl uxului tehnologic de realizare a elementelor de 
dulgherie și tâmplărie pentru construcții.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact GIRDAN CRISTINA FELICIA
Funcție: contabil
Tel. 0264-255.410, Fax 0264-255.410, e-mail: cristinagirdan@yahoo.com

În acest weekend (26-27 

iulie) iubitorii de folclor au 

ocazia să participe la mai 

multe serbări şi şezători 

populare, care vor avea loc 

în localităţile Gădălin, 

Jucu, Dezmir şi Cătina.

Astfel, manifestările sfâr-

şitului de săptămână vor de-

buta în ziua de sâmbătă, 26 

iulie, la Gădălin (comuna Ju-

cu) cu prima ediţie a Sărbă-

torii Portului Popular, cei pre-

zenţi putând admira un spec-

tacol folcloric şi o paradă a 

portului tradiţional.

Joc la şură în Gădălin

Pe scena amplasată în Gă-

dălin vor evolua soliştii vocali 

Daniela Crişan, Adelina Boi-

ta, Adriana Morocoj, Ovidiu 

Gârba, Raluca Dărgău, Iosif 

Rusu, Răzvan Colcer, Marius 

Mureşan şi Raluca Mureşan, 

precum şi următoarele forma-

ţii de jocuri populare: dansa-

torii din Baciu, Ansamblul 

„Crăişorul” din Bonţida, An-

samblul „Jucu Someşan”, An-

samblul „Doru Muntelui” din 

comuna Mănăstireni şi An-

samblul maghiar din Vişea.

De asemenea, vor susţine 

recitaluri solistul Mihai Liviu 

Sălăgean şi renumitul taraf din 

Mociu. În acelaşi spectacol vor 

mai putea fi  urmărite şi ansam-

blurile „Dor Mărişan” şi „Tul-

nicele Iancului” de la Beliş. 

Spectacol folcloric 
la Dezmir

Duminică, 27 iulie, la Dez-

mir (comuna Apahida), cu pri-

lejul împlinirii a 100 de ani de 

existenţă a Bisericii Ortodoxe 

din localitate, se va desfăşura 

un consistent spectacol folclo-

ric. În prima parte a manifes-

tării, începând cu ora 15.00, 

vor urca pe scenă soliştii Adri-

ana Morocoj, Antonia Jimbo-

rean, Maria Bărăian, Anca Mu-

dure, Ioana Rus, ansambluri-

le de dansuri populare „Da-

tini” din Dezmir, „Trandafi rul 

de Căian” şi trupa „Rustic”.

Cea de-a doua parte a spec-

tacolului va găzdui, de la ora 

17.00, evoluţiile soliştilor Ade-

lina Boita, Vlăduţa Lupău, Io-

sif Rusu, Maria Lobonţ, Ma-

riana Pop, Ana Strâmturean, 

Ovidiu Purdea-Someş şi Ma-

ria Golban-Şomlea, acompa-

niaţi de Grupul instrumental 

“Ceteraşii de la Gherla”, con-

dus de Gabi Bunea.

Fiii satului Cătina

Tot duminică, 27 iulie, la Că-

tina va avea loc, începând cu 

ora 13.00, manifestarea cultu-

rală „Fiii satului Cătina”. În pri-

ma parte a programului artis-

tic vor urca pe scenă formaţii-

le de dansuri populare din Că-

tina, Ţaga, Palatca, Ceaba, Bu-

za, Cămăraşu, Sărmaşu, Mo-

ciu şi soliştii Carina Moldovean, 

Ioana Ungureşan, Claudia Pa-

vel, Albert Zoltan, Ana Szila-

gyi, Ana Trombiţaş, Doina Pă-

lăcean, Maria Bărăian, Ioan 

Moldovan, violonistul Cătălin 

Mureşan şi Ana Ilca Mureşan.

Apoi, de la ora 18.00, vor 

evolua soliştii Diana Maria Ro-

man, Robert Moldovan, Nar-

cisa Balla, Ana Georgeta Bal-

la, Georgiana Lobonţ, Adrian 

Buză, Ioana Breda Morar, Ma-

riana Morcan şi Aurel Şuteu, 

acompaniaţi de Orchestra Pro-

fesionistă „Cununa Transilva-

nă” a CJCPCT Cluj, condusă 

de Ovidiu Barteş. Partea de joc 

tradiţional este asigurată de 

Ansamblul folcloric “Valea So-

meşului” din Gherla.

„Rapsodia” la Jucu

În aceeaşi zi, duminică 27 

iulie, la Jucu, în cadrul sărbăto-

rii “Fiii comunei Jucu” – înce-

pută sâmbătă, 26 iulie, cu nu-

meroase alte manifestări cultu-

rale – se va desfăşura şi un spec-

tacol folcloric susţinut de An-

samblul din Bonţida, Ansam-

blul „Jucu Someşan”, Ansam-

blul „Datini Someşene”, Dan-

satorii din Vişea, soliştii Dolfi -

na Aşchilean, Maria Marcu, Tra-

ian Ilea şi Valeria Codorean, Ana 

Ilca Mureşan şi renumitul tara-

gotist Dumitru Fărcaş.

Tot în cadrul programului 

artistic va avea loc, pe durata 

a două ore, un recital susţinut 

de cel mai longeviv ansamblu 

folcloric al Clujului, „Rapso-

dia Someşeană” – instructori 

coregrafi  sunt Ilie Lung şi Pop 

Victor, iar dirijor – Alexandru 

Tămaş. 

Fiii satului, în patru 
comune clujene

Cinci femei au fost rănite, 

joi, după ce microbuzul în 

care se afl au s-a răstur-

nat, la ieşirea din localita-

tea Apahida, din cauza 

neadaptării vitezei într-o 

curbă, autovehiculul 

lovind apoi un stâlp de 

electricitate, pe care l-a 

dărâmat.

Purtătorul de cuvânt al In-

spectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă (ISU) Cluj, Vasile 

Cecicheş, a declarat că acci-

dentul a avut loc la ieşirea din 

Apahida spre Cluj, iar pom-

pierii au intervenit cu mai 

multe echipaje, iar primele in-

formaţii arată că mai multe 

persoane au fost rănite uşor.

„Am fost solicitaţi să inter-

venim la un accident rutier, 

după ce un microbuz s-a răs-

turnat. Am intervenit cu două 

autospeciale de descarcerare, 

un echipaj SMURD şi o maşi-

nă de transport victime multi-

ple, iar de la Serviciul Jude-

ţean de Ambulanţă au inter-

venit două maşini. Din prime-

le informaţii pe care le avem, 

mai multe persoane sunt răni-

te uşor, sunt evaluate la faţa 

locului şi urmează să se deci-

dă dacă vor fi  transportate la 

spital”, a spus Cecicheş.

La locul accidentului au 

ajuns şi mai multe echipaje 

de Poliţie, care urmează să 

stabilească modul în care s-a 

produs accidentul. Potrivit 

purtătorului de cuvânt al Po-

liţiei Judeţene Cluj, Simona 

Vârci, accidentul s-a produs 

din cauza neadaptării vitezei 

într-o curbă.

„Din primele verifi cări re-

iese că un microbuz care cir-

cula spre Cluj-Napoca, pe fon-

dul neadaptării vitezei într-o 

curbă la dreapta, a pătruns pe 

contrasens, s-a răsturnat şi a 

lovit un stâlp de energie elec-

trică, pe care l-a dărâmat. În 

urma impactului, cinci femei 

au fost rănite”, a declarat Vârci.

Ea a precizat că microbu-

zul făcea o cursă regulată de 

transport persoane pe ruta Bo-

ian-Cluj-Napoca.

Microbuz răsturnat în Apahida

Sărbători ale fiilor satului şi ale portului popular, 
în weekend, la Gădălin, Jucu, Dezmir şi Cătina.
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Mulţumim asistentelor Alina Pop și Cristina Gălăţean. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

11 Mai

Clinica Ginecologie 1
0.55 Mihuţ-Vinţălăr Mihnea 
Petru
9.00 Moldovan Abigail Maya
11.52 Roboţin Levente David
15.56 Krizbai David
16.15 Moldovan George
20.05 Mureșan Patrick Ștefan
22.30 Lacău Elisei
22.47 Urak Boglarka
Bebeluşul vedetă a fost 
Moldovan Abigail Maya 
(3,850 kg, 52 cm)

Clinica Stanca
3.20 Tritean Ariana Natalia
8.05 Harsau Paul Patrik
12.55 Șoiulea Sara Maria
13.00 Varga Viola
18.55 Opriţa Filip Ioan
23.30 Todor Liviu Daniel
Bebeluşul vedetă a fost Opriţa 
Filip Ioan (4,400 kg, 63 cm)

Clinica Gynia
12.10 Ciceu-Cuc Cezar Thales

12 Mai

Clinica Ginecologie 1
8.00 Almășan Denis Dacian
10.00 Rus-Albus Tudor
10.35 Fumăcel Emma Daniela
11.03 Călin Alexa Maria
11.05 Călin Andrei Ionuţ
18.04 Botean Ania
11.55 Sima Andrada Teodora
20.55 Martiș Iunia
Bebeluşul vedetă a fost Sima 
Andrada Teodora (4,200 kg, 
55 cm)

Clinica Stanca
3.50 Ciribea Andra Oana
4.35 Vlasie Mihai
4.45 Mesaroș Isac Matei
5.30 Benedek Patrick
9.40 Moldovan Maria
12.00 Budae Paul Cristian
12.40 Maier Dragoș Mihai
15.30 Lăcătuș Paula Denisa
20.50 Dan Simona

20.55 Tudoreanu David Matias
Bebeluşul vedetă a fost Vlasie 
Mihai (3,800 kg, 57 cm)

13 Mai

Clinica Ginecologie 1
11.28 Pop Ianis Armin
12.08 Sfechis David Ionuţ
10.50 Danciu Cătălin Gabriel
Bebeluşul vedetă a fost Danciu 
Cătălin Gabriel (4,400 kg, 60 cm)

Clinica Stanca
1.05 Bica Maia Alexandra
5.00 Vlad Matteo
7.00 Raţ David Mihai
7.15 Dioseghi Ciprian Alin
9.15 Lung Mihai Andrei
12.30 Csicso Ionaș Adrian 
Toader
13.10 Stoia David Emanuel
13.15 Hășmășan Ilinca Tania
17.15 Kallos Alexandrul Ioan
18.50 Bega Matteo
20.05 Balasz Erik Gabriel
23.42 Opriș Sofi a Ediura
Bebeluşul vedetă a fost Balasz 
Erik Gabriel (3,600 kg, 58 cm)

Clinica Gynia
4.20 Potra Rareș

14 Mai

Clinica Ginecologie 1
9.14. Avram Teodora Amelie
21.32 Mirișan Gabriel
21.36 Mirișan Mihai
Bebeluşul vedetă a fost Avram 
Teodora Amelie (3,450 kg, 
56 cm)

Clinica Stanca
1.15 Giurgiu Alessia
9.00 Balint Eszter
10.20 Abrudan Adania
10.55 Rostaș Nicoleta
13.14 Sighealtău Șerban Andrei
14.25 Typer Giulia Corina
21.10 Oltean Tudor
22.50 Budean Rareș Vlad
Bebeluşul vedetă a fost 
Budean Rareş Vlad (4,200 kg, 
57 cm)

Clinica Gynia
8.25 Magdas Dragoș Adran

15 Mai

Clinica Ginecologie 1
9.04 Santha Attila Krisztian
9.50 Barbut Mara
10.24 Ciutre Crista Maria
18.35 Maidanescu Catia-Maria
19.18 Mureșan Iris
20.04 Szatmari David
20.39 Sabău Mihai
Bebeluşul vedetă a fost Ciutre 
Crista Maria (3,690 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
0.05 Constantin Daria Andra
4.54 Boldiș Filip Sebastian
4.55 Szabo Lucas Darian
9.45 Hodrea Aura Doina
11.20 Moldovan Raluca
11.30 Silaghi Daqvid Andreas
16.40 Rus Darius Gabriel
18.10 Covaci Anea
18.25 Hîmpa Alexandra
21.25 Boldor Lucian
23.05 Stan Emanuel
23.55 Iuroșag Layla Ștefana
Bebeluşul vedetă a fost 
Constantin Daria Andra 
(4,5 kg, 58 cm)

Clinica Gynia
9.05 Seliceanu Adrian

16 Mai

Clinica Ginecologie 1
2.15 Danciu Diana
4.30 Juhasz Aron
5.33 Peter Alex-Gabriel
9.10 Zamblău Arsenie Nectarie
13.54 Geiger Inga
17.09 Mureșan Eduard Mihai
Bebeluşul vedetă a fost Peter 
Alex-Gabriel (4,200 kg, 52 cm)

Clinica Stanca
3.20 Pleșa Luiza Maria
8.40 Antal Brigita
18.15 Crișan Antonia-Sofi a
22.45 Coţe Adelina
Bebeluşul vedetă a fost Antal 

Brigita (3,5 kg, 56 cm)

17 Mai

Clinica Ginecologie 1
0.15 Tămăsan Tudor
16.07 Ioica Matei
Bebeluşul vedetă a fost Ioica 
Matei (3,400 kg, 48 cm)

Clinica Stanca
4.40 Toth Natalia
5.00 Benilacqua Alesio – Traian
8.20 Rostaș Șaniela
11.40 Bole Cătălin – Adian
16.30 Lucaci Ruth Karolina
21.15 Lingurar Beatrice – 
Codruţa
Bebeluşul vedetă a fost Lucaci 
Ruth Karolina (4 kg, 59 cm)

Clinica Gynia
1.00 Redeanu David Luca
15.35 Herman Maria

18 Mai

Clinica Ginecologie 1
1.24 Laszlo Eduard Mihai
15.29 Cucuta Raisa Rebeca
18.50 Marc Dorothea Maria 
Xenia
21.35 Sălcudean Ianis Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Laszlo 
Eduard Mihai (4,500 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
8.30 Fodor Alex Mihai
10.40 Laszlo Eva
18.15 Varga Alexandru Rafael
18.30 Manuciu Luca David
21.50 Sucală Efrain
21.55 Rus Daria Petruţa
22.00 Holuas Anna
Bebeluşul vedetă a fost Fodor 
Alex Mihai (3,600 kg, 57 cm)

19 Mai

Clinica Ginecologie 1
0.12 David Răzvan
19.05 Deak Maya
18.38 Ciomaga Mihai 
Alexandru

23.22 Chirilă Tudor
Bebeluşul vedetă a fost Chirilă 
Tudor (3,600 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
0.35 Pătruţ Fabia Paul
2.00 Vaida Casiana Lucia
2.35 Ștezar Luca Marius Gabriel
4.05 Varga Raul
5.25 Ristaș Diamantu
5.35 Hidiș Vladimir Raul
9.30 Molnar Geigo
12.00 Moldvai Eniko
14.05 Iordache Valeria Teodora
19.10 Moldovan Maia Florina
22.40 Grigore Sofi a
Bebeluşul vedetă a fost Molnar 
Geigo (4,200 kg, 60 cm)

Clinica Gynia
15.28 Fanea Luca

20 Mai

Clinica Ginecologie 1
8.45 Mărăgaș Yasmina 
Anamaria
16.54 Fuia Cristina Elena
Bebeluşul vedetă a fost Fuia 
Cristina Elena (5,400 kg, 54 
cm)

Clinica Stanca
0.00 Rusu Alexia Sofi a
10.50 Doruescu Serafi m
11.05 Drăgan Andrei
12.15 Cristea Andrei Victor
14.15 Vele Alex Florian
16.00 Pop David Denis
19.00 Cocsi Cristian Calin
Bebeluşul vedetă a fost 
Doruescu Serafi m (3,850 kg, 
56 cm)

21 Mai

Clinica Ginecologie 1
4.44 Cioban Daria
8.55 Clapa Antonia Elena
9.04 Mălăescu Victor Ștefan
10.34 Ilea Sofi a Maria
10.48 Lingurar Isac
13.20 Boldiszar – Zeik Bence
14.28 Sazo Benjamin

23.58 Mândru Elena Sofi a
Bebeluşul vedetă a fost 
Lingurar Isac (3,900 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
0.40 Miloi Rahela
9.45 Benko Andreea Maria
10.00 Rus Andrei Constantina
12.05 Catuna – Cozma Elsa 
Elena
13.40 Cătănaș Mara Elena
18.40 Gherman Petruţa Felicia
18.55 Gherman Lavinia Ancuţa
20.10 Bolfa David Constantin
23.55 Czilka Szendi Andreea
Bebeluşul vedetă a fost Miloi 
Rahela (4,100 kg, 54 cm)

22 Mai

Clinica Ginecologie 1
2.14 Nagy Benjamin Karoly
5.16 Pașca – Nazareatean Erik 
Damian
7.16 Fratean Luca Ștefan
9.00 Mărginean Ștefan Efrem
10.53 Turos Renata Zsofi a
11.08 Suia Carolina Reatrice
12.54 Popa Sara Maria
17.30 Mada Simona
Bebeluşul vedetă a fost Nagy 
Benjamin Karoly (4,200 kg, 
57 cm)

Clinica Stanca
00.10 Moldovan Raisa Melisa
00.50 Păvăleanu Călin Andrei
1.40 Caraman David Christian
2.50 Kovacs Ianis Cătălin
6.30 Cora Mădălina Elena
13.40 Hodișan Petru Rares
19.05 Nechita Sofi a Elena
22.35 Bocica Diana Elena
23.50 Andeneal Ema
Bebeluşul vedetă a fost 
Andeneal Ema (4,300 kg, 
58 cm)

Clinica Gynia
8.48 Vass-Gutiu Gabriel
8.49 Vass-Gutiu Emma
8.50 Vass-Gutiu Ivett

bun venit pe lume !

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Conducerea va fi  alcătuită 

din co-preşedinţi, cele 

două partide urmând să 

aibă acelaşi număr de 

funcţii.

Aceasta a fost deja contu-

rată şi la Cluj. Noul protocol 

de colaborare urmează să fi e 

„bătut în cuie“, la sfârşitul 

acestei săptămâni, în cadrul 

întâlnirilor pe care le vor avea 

ambele partide.

Cine vor fi  co-preşedinţi

În ce priveşte PNL Cluj, cel 

care conduce interimar orga-

nizaţia în acest moment este 

senatorul Marius Nicoară, ur-

mând ca funcţia de preşedin-

te executiv să fi e ocupată de 

consilierul judeţean Mihai Se-

plecan. De altfel, Seplecan a 

precizat că, după alegerile pre-

zidenţiale, în urma unei înţe-

legeri cu Nicoară, el va pre-

lua şi funcţia de preşedinte.

În ce priveşte funcţiile de 

prim-vicepreşedinţi la nivelul 

PNL Cluj, potrivit unor surse, 

doi dintre aceştia ar urma să 

fi e deputatul Adrian Oros şi 

Mircea Abrudan.

De asemenea, liderii PDL 

sunt Daniel Buda – preşedin-

te şi Alin Tişe- preşedinte exe-

cutiv. Totodată, din echipa de 

conducere a PDL Cluj va fa-

ce parte şi Gabriela Rădoiu, 

care va ocupa funcţia de 

prim-vicepreşedinte, în urma 

fuziunii PDL cu Forţa Civică.

PDL mai are patru prim-vi-

cepreşedinţi consilierul jude-

ţean Alexandru Coroian, pri-

marul localităţii Turda, Tudor 

Ştefănie, Mircea Moroşan- pri-

marul de la Huedin şi Cristi-

an Haiduc- preşedintele PDL 

de la Câmpia Turzii.

Fuziunea, aprobată la 
sfârşitul săptămânii

La sfârşitul săptămânii, ce-

le două partide politice PNL şi 

PDL se întălnesc în cadrul unui 

congres, pentru a aproba fuzi-

unea prin absorbţie cu Forţa 

Civică, statutul noului partid 

de dreapta, dar vor valida şi 

alianţa electorală care va sus-

ţine candidatul lor la preşedin-

ţie – Alianţa Creştin Liberală. 

De la întâlnirea de sâmbătă va 

lipsi însă fostul preşedinte al 

PDL, Emil Boc. Acesta a anun-

ţat, ieri, că nu va participa la 

Congresul de fuziune dintre 

Partidul Democrat Liberal şi 

PNL, care va avea loc la sfâr-

şitul acestei săptămâni.

Fuziunea ar urma să aibă 

loc în trei etape, fi ind pro-

gramată să se fi nalizeze în 

anul 2017.

Astfel, noul partid va fi  în-

registrat la începutul lui 2015, 

iar PNL şi PDL urmează să 

intre în alegerile prezidenţia-

le din noiembrie 2014 ca ali-

anţă, nemaiavând timp să se 

înregistreze ca partid.

Seplecan va fi preşedinte 
executiv al PNL Cluj
În contextul noii alianţe dintre PNL şi PDL, la nivelul judeţului va exista 
o conducere paritară.

Europarlamentarul PDL 

Monica Macovei nu 

renunţă la candidatura la 

prezidenţiale şi se bazea-

ză, în acest sens, pe „înţe-

lepciunea colegilor“ de 

partid. Aceasta după ce 

liderul PDL, Vasile Blaga, 

i-a răspuns expeditiv cu 

„aici nu e pe toane“.

Monica Macovei a decla-

rat că până pe 5 august are 

răbdare şi aşteaptă să-i fi e lu-

ată în calcul cererea de a fi  

inclusă în procesul de selec-

ţie a candidaţilor dreptei pen-

tru prezidenţiale. În opinia 

sa, candidaţii la prezidenţia-

le nu trebuie să se decidă „în 

biroul unor partide", ci între-

bând oamenii.

„Am cerut să fi u inclusă în 

procesul de selecţie a noii re-

alităţi politice, a noii construc-

ţii de dreapta, şi am fost re-

fuzată până acum, până în 

acest moment. (...) Eu sunt 

calmă, eu am răbdare până 

pe 5 august, când se încheie 

procesul de sondare, de ana-

liză sociologică, am înţeles. 

Aştept, poate că vor face, cred 

că e obligatoriu să facă acest 

lucru, dacă vor să câştige ale-

gerile forţele de dreapta, cum 

şi eu vreau“, a precizat Mo-

nica Macovei.

Macovei speră că „poate 

devine unul mai înţelept pes-

te noapte“ şi este acceptată 

solicitarea ei de a fi  inclusă 

în procesul de selecţie.

În opinia sa, este normal 

să fi e supuşi testului oameni-

lor cât mai mulţi candidaţi.

„Dacă întreaga campanie 

am fost un câştig pentru par-

tid de ce nu pot intra în pro-

cesul de selecţie acum?“, a mai 

spus Macovei, arătând că sco-

pul său este schimbarea Ro-

mâniei, „nu un post“ şi men-

ţionând faptul că ea nu poate 

fi  acuzată de oportunism.

Întrebată dacă după 6 au-

gust ar pleca din PDL în cazul 

în care nu va fi  inclusă în pro-

cesul de selecţie a candidaţi-

lor dreptei pentru prezidenţi-

ale, Macovei a evitat să dea un 

răspuns, arătând doar că în 

acest moment se concentrea-

ză şi are ca prioritate să intre 

în procesul de selecţie.

Europarlamentarul a preci-

zat, de asemenea, că a avut cu 

Blaga o discuţie înainte de a-şi 

anunţa public intenţia şi că Va-

sile Blaga a avut „altă opinie 

decât a ei, adică a spus nu“.

Macovei nu renunţă 
la candidatura 
la prezidenţiale
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Mai mulţi politicieni itali-

eni, inclusiv o eurodepu-

tată, cer ca cei doi mili-

tari americani acuzaţi de 

violarea unei românce să 

fi e judecaţi în Italia, con-

siderând inacceptabilă 

solicitarea americană ca 

cei doi să fi e transferaţi în 

Statele Unite, scrie 

Corriere della Sera.

„Nu cred că este admisibi-

lă solicitarea armatei america-

ne de a-i judeca în ţara lor pe 

cei doi militari care au violat şi 

bătut o femeie însărcinată, mai 

ales că unul dintre suspecţi a 

fost anchetat şi pentru violarea 

unei minore", afi rmă eurode-

putata Alessandra Moretti.

„Nu se poate înţelege ar-

gumentaţia pentru care un 

militar acuzat de o infracţiu-

ne gravă ar trebui să se sus-

tragă justiţiei italiene”, a adă-

ugat Moretti.

La rândul său, deputata 

Daniela Sbrollini a adresat o 

interpelare ministrului italian 

al Justiţiei, Andrea Orlando. 

„În conformitate cu Tratatul 

de la Londra din 1951, dacă 

un militar american comite 

un delict pe teritoriul italian, 

procesul ar trebui să aibă loc 

în Italia, eventual la Vicen-

za”, a precizat Daniela Sbro-

lini, care a luat legătura şi cu 

ministrul italian de Externe, 

Federica Mogherini, precum 

şi cu secretarul de stat pentru 

Politici Sociale şi Oportunităţi 

Egale, Teresa Bellanova.

„Avem de-a face cu o agre-

siune gravă împotriva a două 

persoane, dat fi ind că tânăra 

este şi însărcinată. (...) Avem 

obligaţia de a proteja victima 

şi de a face dreptate”, a argu-

mentat deputata.

Doi militari americani sta-

ţionaţi la o bază din nordul 

Italiei sunt acuzaţi de viola-

rea unei românce prezentată 

drept prostituată, cazul stâr-

nind tensiuni diplomatice în-

tre Roma şi Washington, în 

contextul în care justiţia ame-

ricană solicită repatrierea ce-

lor doi, scrie Il Giornale di Vi-

cenza.

Cei doi militari americani 

sunt acuzaţi de tâlhărirea, lo-

virea şi violarea unei român-

ce în vârstă de 24 de ani, ca-

re era însărcinată în şase luni, 

în oraşul Vicenza.

Din cauza agresiunii, ro-

mânca, prezentată drept pros-

tituată, riscă să piardă sarci-

na şi este internată într-un 

spital din San Bortolo, în apro-

piere de Vicenza.

Potrivit presei italiene, Sta-

tele Unite solicită repatrierea 

celor doi militari americani 

pentru a fi  judecaţi de o in-

stanţă americană.

Italia repetă „scenariul Teo Peter”?

Apărători ai drepturilor 

omului din Polonia au 

salutat joi verdictul „isto-

ric” al Curţii Europene 

pentru Drepturile Omului 

(CEDO) de condamnare a 

Varşoviei pentru „compli-

citatea” acesteia în pro-

gramul închisorilor secre-

te aparţinând CIA, în timp 

ce Guvernul se gândeşte 

să facă apel.

„Verdictul CEDO este un 

verdict istoric”, a declarat 

pentru presă Draginja Nadaz-

din, directoarea Amnesty In-

ternational (AI) Polonia, sub-

liniind că Polonia a devenit 

astfel prima ţară UE condam-

nată pentru complicitate în 

acest dosar.

„Verdictul fără precedent” 

al Tribunalului de la Strasbo-

urg dovedeşte că „politica Gu-

vernului polonez menită să 

ascundă acest caz sub preş 

s-a dovedit o politică pe ter-

men scurt”, a declarat în ace-

eaşi conferinţă de presă Irmi-

na Pacho de la Fundaţia Hel-

sinki pentru Drepturile Omu-

lui, angajată în ancheta asu-

pra închisorilor secrete apar-

ţinând CIA în Polonia.

Potrivit celor două ONG-uri, 

„responsabilitatea pentru acest 

caz nu îi vizează doar pe po-

liticienii care au autorizat cre-

area unui asemenea centru 

(CIA în Polonia), ci şi pe cei 

care, mai târziu, au obstruc-

ţionat ancheta”, a subliniat 

Nadazdin.

Ministerul polonez de Ex-

terne a apreciat că decizia CE-

DO este „prematură”, având în 

vedere faptul că ancheta par-

chetului polonez este în curs.

„Polonia nu comentează 

verdictele Curţii. Noi respec-

tăm jurisdicţia ei. În etapa ac-

tuală, nu pot să spun dacă 

vom face apel sau nu. Vom 

lua decizia după ce vom ana-

liza decizia Curţii”, a decla-

rat pentru presă Marcin Woj-

ciechowski, un purtător de 

cuvânt al ministerului, subli-

niind că Polonia dispune de 

trei luni în care să facă apel.

Fostul premier polonez Les-

zek Miller a negat din nou 

existenţa unor închisori secre-

te aparţinând CIA în Polonia. 

„Acest verdict este nedrept 

şi nu este etic. Este nedrept 

pentru că are la bază zvo-

nuri, speculaţii şi alegaţii. Do-

cumentaţia prezentată de că-

tre Polonia a fost respinsă de 

către Tribunal. (Verdictul) nu 

este etic deoarece Tribunalul 

plasează drepturile crimina-

lilor şi teroriştilor deasupra 

(drepturilor) victimelor”, a 

comentat el.

Curtea Europeană a fost 

sesizată de către Abu Zubay-

dah, un palestinian în vârstă 

de 43 de ani, considerat de 

către Washington adjunctul 

liderului Al-Qaida Osama ben 

Laden, şi de către Abd al-Ra-

him al-Nashiri, un saudit în 

vârstă de 49 de ani, conside-

rat unul dintre principalii 

membri ai reţelei teroriste.

Varşovia a fost condamna-

tă joi de către CEDO pentru ro-

lul pe care l-a jucat în aplica-

rea torturii celor doi pe terito-

riul polonez în perioada 

2002-2003, înainte să fi e trans-

feraţi la baza americană de la 

Guantanamo Bay (Cuba), un-

de sunt deţinuţi în continuare.

De precizat că şi asupra 

statului român planează bă-

nuiala că ar fi  contribuit la re-

alizarea unei reţele de „închi-

sori secrete” pentru detenţia 

unor suspecţi de terorism.

Polonia, condamnată 
de CEDO pentru 
închisorile secrete CIA

Compania aeriană Air 

Algérie a anunţat că a 

pierdut contactul, joi, cu 

unul dintre avioanele 

sale, la 50 de minute după 

ce acesta a decolat din 

Ouagadougou, în Burkina 

Faso. Avionul avea la bord 

110 pasageri şi şase mem-

bri ai echipajului, infor-

mează compania pe 

site-ul său de Internet. 

Aeronava s-a prăbuşit şi 

toate cele 116 persoane 

afl ate la bord au murit.

Două avioane de tip Mira-

ge 2000 ale Armatei franceze 

au plecat joi în căutarea aero-

navei companiei Air Algerie, a 

anunţat la Paris Statul Major al 

Armatei. Cele două avioane Mi-

rage 2000, care se afl au la 

N'Djamena, au efectuat o mi-

siune de căutare între ultimul 

punct în care a fost localizat 

avionul şi „traiectoria sa pro-

babilă”, a precizat purtătorul 

de cuvânt al Statului Major.

Cel puţin 50 de francezi 
se afl au la bord

Un reprezentant al Air Al-

gerie în Burkina Faso a decla-

rat că 50 de francezi erau în-

scrişi pe lista pasagerilor avi-

onului AH 5017, dispărut joi 

în spaţiul aerian din nordul 

Mali, relatează Le Figaro, în 

ediţia electronică, în timp ce 

postul Europe1 evocă între 50 

şi 80 de francezi.

Secretarul de stat francez 

din Ministerul Transporturi-

lor, Frederic Cuvillier, a decla-

rat la rândul său că numeroşi 

cetăţeni francezi se afl ă, cel 

mai probabil, la bordul avio-

nului Air Algerie.

O celulă de criză a fost for-

mată de conducerea Aviaţiei 

civile franceze, pentru verifi -

carea informaţiilor, şi un nu-

măr de telefon a fost înfi inţat 

de Ministerul de Externe, pen-

tru a veni în sprijinul famili-

ilor.

Echipajul avionului 
este spaniol

Cei şase membri ai echipa-

jului avionului Air Algeria dis-

părut joi între Ouagadougou 

şi Alger sunt spanioli, a anun-

ţat, la Madrid, sindicatul pi-

loţilor de linie Sepla.

Avionul de tip McDouglas 

MD83, la bordul căruia se 

afl au 110 pasageri, a decolat 

în cursul nopţii din capitala 

Burkina Faso şi nu a ajuns la 

destinaţie, în Alger, a confi r-

mat compania spaniolă Swif-

tair, proprietara aeronavei.

„Nu am reuşit stabilirea 

contactului cu avionul, până 

în prezent”, a precizat Swif-

tair, într-un comunicat.

Potrivit sindicatului Sepla, 

"cei doi piloţi şi ceilalţi mem-

bri ai echipajului, în total şa-

se persoane, sunt spanioli".

Un român în avionul 
dispărut

Un cetăţean român fi gu-

rează pe lista pasagerilor avi-

onului Air Algerie dispărut 

joi în spaţiul aerian al statu-

lui Mali, afi rmă surse citate 

de Reuters. MAE informea-

ză că la bordul avionului s-ar 

afl a şi un cetăţean român, 

potrivit informaţiilor preli-

minare furnizate de Minis-

terul algerian de Externe. 

"Din informaţiile prelimina-

re obţinute de la Ministerul 

algerian de Externe rezultă 

că la bordul avionului alge-

rian aparţinând companiei 

aeriene Air Algérie s-ar afl a 

un cetăţean român", preci-

zează Ministerul Afacerilor 

Externe. MAE mai informea-

ză că misiunea diplomatică 

a României din Algeria păs-

trează permanent legătura 

cu autorităţile locale şi este 

pregătită să acorde asisten-

ţă consulară în limita com-

petenţelor legale.

Avion prăbușit în Africa. 
Un român se afla la bord
Membrii echipajului erau spanioli, iar o mare parte a călătorilor - francezi.

Avionul era al companiei aeriene Air Algérie
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Fără a primi niciun ajutor 

fi nanciar din partea statu-

lui, irlandezul Peter 

Hurley a reuşit să aducă 

Festivalul Intercultural de 

Tradiţie Maramureşeană 

„Drumul lung spre 

Cimitirul Vesel” la cea 

de-a V-a ediţie.

A avut un vis şi nu a re-

nunţat până nu l-a transfor-

mat în realitate: acela de a or-

ganiza un festival intercultu-

ral în localitatea maramure-

şeană Săpânţa, acolo unde se 

afl ă Cimitirul Vesel.

Irlandezul Peter Hurley a 

ajuns în România în anul 1994. 

S-a îndrăgostit de ţara noas-

tră la prima vedere şi din acel 

moment a ştiut că aici avea 

să-şi petreacă restul zilelor. În 

anul 2010 a vrut să organize-

ze un festival intercultural în 

Săpânţa unde să adune la un 

loc toţi meşterii populari din 

acea zonă. A cerut sprijin din 

partea autorităţilor, însă re-

zultatul a fost unul negativ. 

Aşa că, a început să facă to-

tul pe cont propriu.

Săptămâna aceasta irlan-

dezul a fost prezent la Muze-

ul Etnografi c din Cluj unde 

şi-a spus povestea.

Peter a ajuns în România 

la îndemnul unui prieten ir-

landez care şi-a deschis la noi 

în ţară o afacere. „În Europa 

am ajuns în anul 1993, când 

aveam 25 de ani. Atunci am 

călătorit până în Praga, am 

simţit ceva special în această 

parte a lumii şi m-am decis 

să mă întorc cu prima ocazia. 

În anul 1994 am ajuns în Ro-

mânia după ce m-a sunat un 

fost coleg de la serviciu. Mi-a 

spus că este în România, că 

vrea să pornească o afacere 

şi să vin şi eu pentru a putea 

începe o colaborare”, a po-

vestit irlandezul.

Proiectul a fost „varză”

Câţiva ani mai târziu, Pe-

ter a decis să pună bazele 

unui festival la noi în ţară, 

iar în 2010 a cerut ajutor de 

la stat pentru organizarea 

acestuia. Şi-a întocmit singur 

proiectul, pe care l-a depus 

la Ministerul Turismului. „Ne-

având consultant şi lucrând 

pe cont propriu, cei de acolo 

mi-au spus că proiectul întoc-

mit de mine e «varză» şi m-au 

trimis să-l refac. După ce l-am 

refăcut mi-au zis că e bun, 

dar că până o să fi e evaluat 

o să dureze mult timp”, își 

aduce aminte Peter. El nu a 

vrut să mai aştepte câţiva ani 

până să-şi îndeplinească vi-

sul. „M-am dus acasă, stă-

team, mă gândeam şi mă în-

trebam ce este de făcut. Du-

pă câteva zile de refl ecţie am 

ajuns la concluzia că eveni-

mentul trebuie făcut pe cont 

propriu pentru că aveam im-

presia că nu o să te ajute ni-

meni niciodată dacă nu do-

vedeşti că chiar se poate. Aşa 

că, în luna august 2010 a avut 

loc prima ediţie a festivalu-

lui”, a mai povestit irlande-

zul Peter Hurley. Aşa a ajuns 

ca în acest an festivalul să 

ajungă la cea de-a V-a ediţie.

Ce va conţine festivalul?

Festivalul Intercultural de 

Tradiţie Maramureşeană „Dru-

mul lung spre Cimitirul Ve-

sel” se desfăşoară în perioa-

da 12-15 august în localita-

tea Săpânţa. Cei care vor par-

ticipa la eveniment vor avea 

ocazia să viziteze casele meş-

terilor populari din zonă, vor 

putea primi toate informaţi-

ile de care au nevoie şi vor 

fi  omeniţi aşa cum se cuvine 

de către gazde.

Evenimentul este însoţit 

şi de concerte. Formaţiile 

vor veni tocmai din Irlanda, 

iar surpriza evenimentului 

va fi prezenţa cunoscutului 

compozitor irlandez Shaun 

Davey.

Cu ocazia acestui festival 

se vor fi lma şi două docu-

mentare.

Povestea irlandezului care a ajuns să organizeze singur un festival în România

Palatul Banffy, „perla” 

clădirilor din Cluj-Napoca, 

a fost fi nalizat în 1785, 

după 11 ani de lucrări, iar 

arhitectul care l-a conce-

put a primit salariul pe 

100 de ani. Palatul a găz-

duit personalităţi ca 

împăratul Franz Josef şi 

împărăteasa Sisi, iar la 

baluri a concertat şi pia-

nistul Franz Liszt.

Familia nobiliară maghia-

ră Banffy, una dintre cele mai 

cunoscute din Transilvania, 

şi-a dorit o clădire care să o 

reprezinte şi care să îi uimeas-

că pe locuitorii Clujului seco-

lului al XVIII-lea. Membrii fa-

miliei deţineau o casă în cen-

trul oraşului, în apropierea Bi-

sericii Romano-Catolice „Sfân-

tul Mihail”, iar pentru con-

struirea unui palat impozant 

aveau nevoie de mai mult te-

ren. Astfel, conţii Banffy De-

nes şi fi ul acestuia, Banffy Gy-

orgy, au fost cei care au înce-

put achiziţionarea clădirilor 

situate în vecinătate.

Construcţia palatului a în-

ceput în iunie 1774, după pla-

nurile arhitectului german Jo-

han Eberhardt Blaumann, 

adus de la Sibiu, care a pri-

mit 12.000 de fl orini, 200 de 

vedre de vin şi cantităţi în-

semnate de grâu pentru rea-

lizarea acestui proiect. Spre 

comparaţie, salariul anual al 

acestuia era de 120 de fl orini.

Istoricul local Asztalos La-

jos povesteşte cum au decurs 

lucrările la palat, care s-au în-

tins pe durata a 11 ani.

„În primul an, lucrările 

s-au desfăşurat într-un ritm 

normal, dar au intervenit pro-

blemele fi nanciare, care au 

dus la înregistrarea unor în-

târzieri. Pe şantierul construc-

ţiei au fost aduşi meşteri im-

portanţi ai vremii, cioplitori 

în piatră, dulgheri, tâmplari 

sau tinichigii, care au lucrat 

la clădire. În ciuda probleme-

lor, lucrarea a fost fi nalizată 

în 1785, iar un an mai târziu 

s-a terminat şi amenajarea şi 

mobilarea interioarelor. Pala-

tul Banffy este perla clădiri-

lor monument istoric din cen-

trul Clujului, fi ind conside-

rată, la vremea ei, cea mai 

frumoasă din Transilvania”, 

explică istoricul.

El adaugă că în anul 1787 

contele Banffy Gyorgy a de-

venit guvernator al Transilva-

niei, iar palatul proaspăt in-

augurat era o clădire potrivi-

tă rangului său.

Palatul este realizat în stil 

laic baroc şi are o formă drept-

unghiulară, un singur etaj şi 

o curte interioară. Faţada prin-

cipală, care se deschide în 

piaţa centrală a oraşului, azi 

Piaţa Unirii, cuprinde o lo-

gie, balcon cu şapte coloane 

canelate cu capiteluri corin-

tice, deasupra căreia este pla-

sat blazonul familiei Banffy. 

Sub acoperiş au fost înălţate 

statui din piatră ale unor zei 

din mitologia antică – Hercu-

le, Apollo, Marte, Minerva, 

Diana şi Perseu.

Pianistul Franz Liszt 
a concertat la balurile 
de la palat

Palatul Banffy avea zeci de 

camere, cele de la parter fi ind 

destinate bucătăriei, depozi-

telor şi locuinţelor servitori-

lor, în timp ce la etaj erau în-

căperile membrilor familiei, 

dar şi cele de oaspeţi sau în 

care erau organizate baluri 

sau diverse serbări dansante. 

Petreceri şi baluri aveau loc, 

uneori, şi în aer liber, în cur-

tea interioară, iar oaspeţii pri-

veau cuplurile care dansau şi 

orchestra de la balconul inte-

rior care încadrează curtea. 

La palat a susţinut concerte 

şi pianistul Franz Liszt, unul 

dintre cei mai cunoscuţi com-

pozitori maghiari.

Un alt nobil maghiar din 

Cluj, Josika Miklos, descria, la 

sfârşitul secolului al XVIII-lea, 

cum arătau încăperile Palatu-

lui Banffy, care aveau pe pe-

reţi „carpete din mătase roşie 

de damasc ardelean”. Camere-

le familiei erau pline de mobi-

lier greu, din lemn sculptat, 

de oglinzi veneţiene şi tablo-

uri de mari dimensiuni.

Palatul a găzduit, de-a lun-

gul anilor, numeroase perso-

nalităţi, precum împăratul Fran-

cisc I al Austriei, alături de so-

ţia sa, Carolina, sau împăratul 

Austro-Ungariei Franz Josef, 

însoţit de împărăteasa Sisi.

„Francisc I a urmărit o pa-

radă militară desfăşurată în 

piaţa centrală a oraşului de la 

balconul Palatului Banffy, iar 

tot acel balcon a fost folosit 

de fostul dictator român Ni-

colae Ceauşescu, în 1968, pen-

tru a ţine un discurs în tim-

pul unei vizite la Cluj”, spu-

ne istoricul Asztalos Lajos.

După moartea contelui Ban-

ffy Gyorgy, în 1822, palatul a 

rămas moştenire copiilor săi, 

iar de-a lungul timpului clă-

direa a găzduit, la parter, spa-

ţii comerciale, printre care o 

cofetărie şi un atelier foto, dar 

şi un cinematograf, fi lmele fi -

ind proiectate în aer liber.

Clădirea a fost naţionaliza-

tă în 1948, iar începând cu 

anul 1956 a devenit sediul 

Muzeului Naţional de Artă al 

Transilvaniei şi găzduieşte co-

lecţiile acestuia, dar şi alte ex-

poziţii şi târguri de nunţi. În-

tre anii 1960 şi 1970 imobilul 

a fost supus unui proces de 

restaurare, dar, în timp, aces-

ta a început să se degradeze.

După anul 2000, clădirea, 

care necesită lucrări de reabi-

litare, a fost revendicată de că-

tre urmaşii unei românce ca-

re a lucrat ca servitoare pen-

tru ultimul descendent al fa-

miliei Banffy. Procesul nu es-

te fi nalizat şi nu a avut loc pu-

nerea în posesie, astfel încât 

imobilul fi gurează în patrimo-

niul Consiliului Judeţean Cluj, 

instituţie care nu poate inves-

ti în reabilitare câtă vreme nu 

este proprietar.  (Reportaj 
Mediafax)

Palatul Banffy, perla clădirilor din Cluj

Construcţia palatului a început în iunie 1774, după planurile arhitectului german Johan Eberhardt Blaumann, iar lucrările au durat 11 ani

Cum a primit arhitectul care a făcut planurile palatului salariul pe o sută de ani.

Palatul i-a găzduit pe împăratul Austro-Ungariei, Franz Josef, însoţit de împărăteasa Sisi
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Piaţa Unirii va găzdui, 

timp de trei zile, în cadrul 

celei de a II-a ediţii a fes-

tivalului Colours of Cluj, 

o sufragerie urbană, o 

scenă de dans pentru 

neprofesionişti, o temniţă, 

spectacole de teatru, dar 

şi alte evenimente.

Între 8 şi 10 august, Pia-

ţa Unirii se va transforma 

din kilometrul zero al oraşu-

lui într-o „sufragerie” urba-

nă, unde clujenii vor putea 

să se simtă cu adevărat ca 

acasă, într-o scenă în aer li-

ber, pe care pasionaţii de 

dans vor afl a ce culoare au 

ritmurile de tango, vals, 

quickstep sau cele tradiţio-

nale româneşti, dar şi într-un 

joc surpriză creat special pen-

tru festival, de genul „room 

escape”. Cea de a II-a ediţie 

a festivalului Colours of Cluj 

va da o nouă înfăţişare ora-

şului, aducând zeci de eve-

nimente dedicate copiilor, 

adulţilor şi familiilor.

Astfel, în Piaţa Unirii vor 

fi  aduse piese de mobilier uşor, 

fl ori şi culori, care vor încer-

ca să creeze o atmosferă de 

familie în inima centrului is-

toric. Tot în Piaţa Unirii va fi  

amenajată şi o scenă deschi-

să pentru dans. Vineri, 8 au-

gust, clujenii vor dansa pe rit-

muri de tango; sâmbătă, 9 au-

gust, îşi vor demonstra abili-

tăţile pe ritmurile dansurilor 

de societate, iar duminică, 10 

august, pe cele de muzică po-

pulară românească.

Festivalul va găzdui eveni-

mente în aer liber, prezenta-

te în spaţii cunoscute, dar şi 

mai puţin convenţionale. Spec-

tacolele vor include numeroa-

se momente participative, în 

care cei prezenţi vor fi  invi-

taţi să se alăture activităţilor 

în mod activ, prin ateliere cre-

ative, instalaţii interactive, sce-

ne pentru neprofesionişti, în-

tâlniri dintre public, artişti şi 

produse artistice create spe-

cial pentru comunitatea clu-

jeană. În plus, la fel ca anul 

trecut, clujenii vor avea oca-

zia să descopere clădirile cu 

iz de legendă într-o aventură 

urbană, numită Treasure Hunt.

Sufragerie în aer liber 
în Piața Unirii şi ring de dans

Ana-Maria Butura este 

clujeancă, învaţă la Liceul 

Greco-Catolic „Inochentie 

Micu” şi este, de aseme-

nea, o artistă perseveren-

tă. Fiind interesată de tot 

ceea ce ţine de cultura 

indiană şi de arta tatuaje-

lor, aceasta s-a gândit să 

le combine şi, învăţând 

din tutoriale şi de la un 

prieten indian, a început 

să exerseze făcându-le 

tatuaje prietenilor.

„Ideea o aveam de vreo doi 

ani deoarece mă pasionează 

elementele tradiţionale indiene 

şi tatuajele. Aşadar mă gân-

deam să fac tatuaje cu henna 

şi să le dau ocazia oamenilor 

să vadă cum le-ar sta cu un ta-

tuaj, fără a-şi face unul perma-

nent. Am învăţat repede. Stă-

team câte 2-3 ore pe zi urmă-

rind tutoriale şi apoi exersam 

pe sora mea şi pe prieteni”, ex-

plică Ana.

Cu paşi mici 
spre performanţă

Ana-Maria povesteşte că fi -

ecare tatuaj pe care îl face es-

te unicat. „Mă inspiră modele-

le tradiţionale indiene şi tatua-

jele maori. De asemenea lucrez 

cu mâna liberă, fără să folosesc 

şabloane, iar fi ecare tatuaj pe 

care îl fac este unicat. Din pă-

cate, nu pot face chiar orice tip 

de tatuaj deoarece textura şi 

culoarea hennei mă limitează 

puţin”, a mai spus Ana.

Cu toate că se axează în 

principiu pe modele tradiţiona-

le indiene, Ana acceptă să ia-

să din tipar, cu condiţia ca ta-

tuajele să fi e realizabile şi să i 

se pară interesante.

Vestea despre noul ei hob-

by s-a răspândit repede şi a 

ajuns să aibă propriul stand 

pentru tatuaje în cadrul unui 

festival. „La sfârşitul lunii iu-

nie, când am auzit de Green 

Sensation Festival de la Tarni-

ţa, am luat legătura cu organi-

zatorii, iar ei mi-au susţinut 

ideea de a participa la festival 

cu un stand de henna tattoos”, 

spune artista.

Organizatorii festivalului 

afi rmă că după prezenţa tine-

rei au apărut foarte multe ce-

reri pentru tatuajele henna. 

„Noi toţi am vrut să o ajutăm 

să vină cu un stand la festival, 

şi ulterior, când am văzut că 

a fost foarte apreciată şi că 

apar din ce în ce mai multe 

cereri pentru tatuaje pe pagi-

na noastră de Facebook, ne-am 

bucurat că s-a confi rmat încre-

derea pe care am pus-o în ea”, 

a explicat unul dintre organi-

zatorii festivalului.

Ce spun „clienţii” artistei

Prietenii şi rudele sunt mân-

dri de ea şi o susţin, fi ind si-

guri pe viitorul promiţător ca-

re i se arată.

„Consider că este foarte ta-

lentată şi creativă. Ne-am bu-

curat că a început să primeas-

că din ce în ce mai multe ce-

reri de la cliente şi cred că are 

viitor aceasta artă. Am avut 

încredere în ea când mi-a fă-

cut primul tatuaj, fi indcă avea 

răbdare şi era sigură pe ea. As-

ta m-a convins deoarece, da-

că la 17 ani e atât de sigură pe 

ceea ce face, nu poate decât 

să evolueze” a declarat Geor-

giana, sora Anei.

Una dintre prietenele artis-

tei s-a declarat plăcut surprin-

să de pasiunea Anei: „De mult 

timp am încercat să găsesc pe 

cineva care face tatuaje cu hen-

na şi nu am reuşit. Apoi, când 

mi-a spus Ana-Maria cu ce se 

ocupă, nu mi-a venit să cred. 

Are o imaginaţie bogată şi o 

mână foarte sigură”.

Tatuajele henna sunt apre-

ciate şi în rândul băieţilor. „Are 

mână şi este o idee bună ca a 

început cu aşa ceva din mo-

ment ce în Cluj nu prea găseşti 

aşa ceva şi sunt încântat de ta-

tuajul pe care mi l-a făcut”, 

spune Ciprian, un alt posesor 

al unui tatuaj făcut de Ana.

Momentan Ana-Maria Bu-

tura este în vacanţă, din sep-

tembrie începe clasa a XI-a, iar 

între timp merge le domiciliul 

clientelor pentru a face tatua-

je cu henna. Cele mai mici şi 

simple costă între 10-15 lei, în 

timp ce pentru unul mare şi 

complex, pe tot spatele sau pe 

ambele mâini, se ajunge unde-

va la 120 de lei.

„Pe viitor, mi-ar plăcea să 

studiez grafi ca, deoarece întot-

deauna mi-a plăcut să desenez, 

iar în ceea ce priveşte tatuaje-

le, sper să ajung să lucrez în-

tr-un salon şi apoi, cine ştie, 

poate voi avea ocazia să merg 

în ţara de provenienţă a aces-

tei arte pentru a mă perfecţio-

na” poveseşte Ana-Maria.

Tatuaje henna vs. 
tatuaje permanente

Tatuajele henna au o rezis-

tenţă de aproximativ două săp-

tămâni şi se fac dintr-o pastă 

cu o textură mai groasă care se 

aplică printr-un con, în locul 

aparatului de tatuat care se fo-

loseşte în cazul tatuajelor per-

manente.

Printre tatuatorii clujeni, pă-

rerile sunt cam neclare în ceea 

ce priveşte arta henna.

„Sunt ok tatuajele cu hen-

na, dar nu am avut prea mult 

contact cu acestea. Sunt fru-

moase, dar nu sunt permanen-

te” a declarat Andrei, artist ta-

tuator.

„Mi s-au cerut de câteva ori 

tatuaje cu henna, dar am refu-

zat din start fi indcă nu mă ocup 

cu aşa ceva. Şi tattoo-urile cu 

henna nu ştiu daca se pot nu-

mi tatoo-uri în adevăratul sens 

al cuvântului. Mai mult bo-

dy-painting”, a explicat SYS, 

un alt tatuator clujean  (Bian-
ca TĂMAŞ, studentă Jurna-
lism, FSPAC-UBB, anul II)

La 17 ani, e singura care face 
tatuaje cu henna în Cluj

Ana-Maria Butura a decis să creeze o atmosferă orientală printre clujeni 
prin tatuajele henna

Ana-Maria are 17 ani și din pură pasiune a decis să creeze o atmosferă 
orientală printre clujeni prin tatuajele henna.
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„Jandarmii patrupezi” 

sunt cei care intervin în 

cele mai difi cile situaţii 

pe teren, iar prezenţa lor 

este sufi cientă pentru a-i 

intimida pe cei mai vio-

lenţi răufăcători. „Câinii 

de serviciu” ai 

Jandarmeriei se afl ă în 

slujba legii pentru o peri-

oadă de şapte-opt ani din 

viaţă.

Ciobăneştii germani, Ben, 

în vârstă de trei ani, şi Chan, 

în vârstă de 7 luni, sunt doi 

dintre cei şapte câini afl aţi în 

serviciul Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Cluj. Ben 

a ajuns deja la maturitate, es-

te sigur pe el, agil şi se înţe-

lege din priviri cu stăpânul 

său. El este o piesă de bază 

în acţiunile jandarmilor clu-

jeni. „Juniorul” Chan este ne-

astâmpărat, foarte interesat 

de jucării, gălăgios şi aşteap-

tă mai degrabă să fi e provo-

cat la joacă decât la exerciţii 

serioase. Chan încă se afl ă în 

faza de predresaj şi afi şează 

imaginea copilului aspirant la 

o carieră în domeniu.

Titlul pe care cei doi l-au 

adoptat de când fac parte din 

angrenajul Jandarmeriei este 

cel de „câini de serviciu”. Ei 

obţin această titulatură din mo-

mentul în care sunt aduşi în 

instituţiile statului de la Cen-

trul Chinologic „Dr. Aurel Gre-

blea” din Sibiu, singura sursă 

de „câini de serviciu” din Ro-

mânia. Din Sibiu provin toţi 

câinii care sunt folosiţi de Mi-

nisterul Afacerilor Interne în 

situaţiile cele mai grele pe te-

ren, precum confl ictele de stra-

dă sau din timpul meciurilor, 

detectarea explozibilor sau pen-

tru Salvamont.

Ce ştiu să facă 
„jandarmii patrupezi”?

Toţi câinii precum Ben şi 

Chan încep „şcoala” de mici, 

de la vârsta de câteva luni. „Îi 

luăm de mici şi le începem 

predresajul, care durează cam 

opt luni de zile. În predresaj 

începem să-i învăţăm să as-

culte şi să muşte. Apoi mer-

gem la Sibiu pentru patru luni 

de zile, la specializare”, spu-

ne plutonierul major Bogdan 

Oltean, jandarmul care se ocu-

pă de „câinii de serviciu” de 

şapte ani şi îl are în subordi-

ne pe Chan. Despre colegul 

său patruped, Bogdan Oltean 

afi rmă că acum învaţă să muş-

te corect. „Chan e pui. Mo-

mentan îl învăţ să muşte, să 

ştie că atunci când prinde ce-

va în gură, nu-i dă drumul şi 

menţine o forţă constantă, ma-

ximă”, adaugă jandarmul.

Plutonierul Marius Fodor 

care se ocupă de Ben enume-

ră cele patru specializări pe 

care patrupedele le pot urma 

la Sibiu. ”Fiecare câine e pre-

gătit pentru o anumită misi-

une. Ben şi Chan sunt câini 

de patrulare şi intervenţie. Pe 

lângă această specializare, mai 

avem urmă şi prelucrare, de-

tectare de materiale explozi-

bile şi salvamont”, explică 

Marius Fodor.

Premieră pentru Chan: 
a arătat publicului 
ce ştie să facă

Micul Chan parcă abia aş-

teaptă să termine cu pregăti-

rea şi să fi e privit ca un mem-

bru al echipei. Pentru prima 

dată, juniorul Chan a arătat 

şi altora ce a învăţat să facă 

până acum. În cursul unei 

scurte demonstraţii, în incin-

ta Jandarmeriei Cluj, oferită 

de Ben împreună cu stăpânul 

său, pe de o parte şi Bogdan 

Oltean, care a jucat rolul ne-

gativ, al infractorului, de cea-

laltă parte, Chan s-a agitat ca 

un copil, dorindu-şi să ia par-

te la acţiune şi el. După ide-

ea „motivare şi premiere”, 

Chan a primit ce şi-a dorit, lă-

sându-i pe cei doi jandarmi 

să schimbe rolurile. Aceasta 

a fost prima demonstraţie a 

mezinului în faţa unor per-

soane din exterior.

Dedicare totală fără 
contract de muncă

Ben şi Chan, la fel ca toţi 

ceilalţi colegi ai lor, se vor 

afl a în slujba legii până în ju-

rul vârstei de şapte-opt ani, 

dar mereu există şi excepţii. 

„Odată ce a terminat cursul 

de la Sibiu şi se întoarce cu 

diploma de «câine de servi-

ciu», câinele petrece cel pu-

ţin şapte ani alături de noi. 

Sunt şi câini care ajung şi pe 

la opt sau nouă ani. Am avut 

unul care timp de doispreze-

ce ani a făcut parte din grup”, 

spune Fodor.

Cei doi jandarmi clujeni 

subliniază că de puţin timp 

diploma de absolvire a cursu-

lui de la Sibiu este recunos-

cută de Forţele de Muncă. 

“Deci se poate spune că sun-

tem colegi”, precizează stă-

pânul lui Ben.

Mai mulţi proprietari, 
dar un singur stăpân

Ben şi Chan sunt învăţaţi 

să asculte de o singură per-

soană, să urmărească o sin-

gură voce, iar din momentul 

în care unul dintre jandarmi 

îşi ia acest angajament, de-

vine responsabil pentru edu-

carea şi dezvoltarea patrupe-

dului. Potrivit lui Oltean, „câi-

nele nu diferenţiază binele 

de rău şi nici nu stă să se 

gândească la urmări. El ştie 

doar că pentru asta se pregă-

teşte toată viaţa şi ajunge să 

se bucure în momentul în ca-

re se poate desfăşura. Îi adu-

cem de la Sibiu încă de când 

sunt pui, începem predresa-

jul cu ei, după care mergem 

împreună la Sibiu şi stăm aco-

lo patru luni pentru speciali-

zare. Odată ce începem un 

drum împreună, suntem de 

nedespărţit”.

De voie, de nevoie…

Câinii nu iau parte la acti-

vităţile Jandarmeriei pentru că 

e nevoie, ci pentru cazul în ca-

re ar fi  nevoie. „Îi luăm cu noi, 

la evenimente sportive, de 

exemplu, cu botniţa pusă şi îi 

ţinem aproape, în caz că e ne-

voie de ei. Dacă situaţia devi-

ne una pe cale să iasă de sub 

control, câinele vede imediat 

agitaţia din jurul lui şi se agi-

tă şi el, automat. Prezenţa lor 

ajunge însă pentru a intimida 

orice abatere de la reguli şi le-

ge. Evident, au fost şi eveni-

mente negative”, îşi aminteş-

te Fodor. Este vorba despre ce-

lebrul confl ict dintre suporteri 

şi jandarmi înaintea unui meci 

din anul 2008. „În primăvara 

lui 2008, înainte de meciul U 

Cluj – CFR, când suporterii au 

devenit extrem de violenţi şi 

l-au lovit pe colegul nostru cu 

o cărămidă în cap, am fost ne-

voiţi să le dăm jos botniţele şi 

să ne pregătim pentru ce era 

mai rău. Câinii trebuie să fi e 

agresivi, asta e prima condiţie 

care trebuie îndeplinită pentru 

a deveni un câine de serviciu. 

Şi îi antrenăm să fi e aşa, prin 

motivare şi prin premiere”, de-

clară jandarmul. (Alex 
 ZĂBLĂU, student Jurna-
lism, FSPAC – UBB, anul I)

Ordine şi disciplină pe patru picioare

Ben şi Chan sunt câini de patrulare şi intervenţie

Faceţi cunoştinţă cu Ben şi Chan, doi dintre câinii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj.

plt. maj. BOGDAN OLTEAN | jandarm

„Câinele nu diferenţiază binele de rău şi nici nu 
stă să se gândească la urmări. El ştie doar că 
pentru asta se pregăteşte toată viaţa şi ajunge să 
se bucure în momentul în care se poate 
desfăşura“

Ben (3 ani)

Plt. Marius Fodor împreună cu Ben

Ben (stânga) și Chan (dreapta)

Chan (7 luni)
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Paul SILADI

Tehnologia şi impactul său 

asupra vieţii, culturii şi spiri-

tualităţii a cunoscut cele mai 

diferite interpretări. De la cri-

tică violentă (cum este cea a 

lui Jacques Ellul), până la me-

sianismul tehnologic, plaja a 

fost acoperită. Există însă o 

ingenioasă povestire hasidică 

publicată de Martin Buber, ca-

re pune pe tapet dimensiunea 

spirituală a tehnologiei. Di-

mensiunea aceasta nu este 

una intrinsecă, ci ţine exclu-

siv de hermeneutică:

„- Poţi învăţa de la orice” 

a zis odată rabinul de Sada-

gora către hasizii săi. „- Totul 

ne poate învăţa câte ceva, şi 

nu doar ceea ce Dumnezeu a 

creat. Ceea ce omul a făcut 

poate de asemenea să ne în-

veţe”. „- Ce putem învăţa de 

la un tren?” a întrebat un ha-

sid cu neîncredere. „- Că din 

pricina unei secunde se poa-

te rata totul”. „- Şi de la tele-

graf?” „- Că fi ecare cuvânt es-

te numărat şi trebuie să dai 

socoteală pentru el”. „- Şi te-

lefonul?” „- Că ceea ce spui 

aici se aude dincolo.”

Aceasta este scurta şi ne-

aşteptata povestire hasidică 

ce valorizează în mod neobiş-

nuit tehnologia, care, la fel ca 

orice element al lumii create, 

poate să fi e un indicator că-

tre cele de dincolo, dacă ochii 

sunt dispuşi să vadă, şi min-

tea să decripteze. Nu există 

nimic atât de lipsit de valoa-

re încât să nu merite o privi-

re atentă şi înţelegătoare.

Deşi născută în mediul spi-

ritualităţii iudaice, această po-

vestire este perfect compatibi-

lă cu spiritualitatea creştină, 

atât din punctul de vedere al 

genezei, cât şi din perspectiva 

afi rmaţiilor pe care le face. 

Există o întreagă literatură a 

scurtelor şi conciselor poveşti 

de înţelepciune, prin care în 

diferite culturi oamenii îşi trec 

experienţa şi acumulările de 

la o generaţie la alta. În spa-

ţiul creştin un loc privilegiat îl 

ocupă apoftegmele Patericului 

egiptean, iar nu departe de ele 

se afl ă aceste povestiri hasidi-

ce. Deşi apar într-o perioadă 

diferită şi într-un alt mediu 

cultural şi religios, ele au ce-

va fundamental comun: sunt 

alcătuite din întrebarea pe ca-

re un neiniţiat o adresează unui 

înţelept, iar acesta îi răspun-

de într-un mod imprevizibil şi 

nesistematizabil, dar în acord 

desăvârşit cu esenţa credinţei.

Pentru a avea un răspuns 

ca cel al rabinului de mai sus, 

este nevoie de câteva elemen-

te. În primul rând este nece-

sară o bună familiaritate cu 

textele sacre şi capacitatea de 

a identifi ca aspectele esenţia-

le ale unei spiritualităţi. Con-

tează apoi asumarea atenţiei 

ca mod de viaţă sau, cu un 

termen consacrat al spirituali-

tăţii răsăritene, trezvia neînce-

tată. Aceste două elemente ini-

ţiale determină o deosebită gri-

jă pentru creaţie şi nasc abili-

tatea de a identifi ca elemente-

le care trimit la Dumnezeu.

Trezvia, în contextul nostru, 

este o formă de atenţie şi dis-

ponibilitatea de a învăţa de pes-

te tot, atât de la cele create de 

Dumnezeu (că doar „cerurile 

spun slava lui Dumnezeu, iar 

facerea mâinilor lui o vesteşte 

tăria” Ps. 18, 1), cât şi de la ce-

le mai ordinare construcţii ome-

neşti. Mai mult decât atât, lip-

sa de anvergură a acestor pro-

duse omeneşti nu are cores-

pondent într-o banalitate a în-

văţăturii extrase, căci acesta es-

te riscul cel mai mare al unui 

asemenea demers: ubicuizarea 

unui plicticos discurs morali-

zator. Dimpotrivă!

Validitatea încercării de va-

lorizare spirituală a obişnuitu-

lui, a comunului este sufi cient 

demonstrată de povestea hai-

sidică a lui Martin Buber. Ni-

mic nu este lipsit de importan-

ţă când este cuprins într-o pri-

vire fertilă. Dacă mintea ţi-e cu-

cerită de lucrurile ultime, atunci 

înţelegi că miza fi ecărei secun-

de trăite este veşnicia, că orice 

cuvânt lansat la întâmplare la-

să urme pentru care eşti res-

ponsabil şi că orice cuvânt şi 

gând, fi e ele oricât de tainice, 

se petrec sub ochii Domnului.

Buna întrebuințare 
spirituală 
a obișnuitului

Sute de credincioşi din Ţa-

ra Codrului s-au rugat marţi, 

22 iulie 2014, la hramul Mă-

năstirii “Sfânta Maria Magda-

lena” din localitatea maramu-

reşeană Oarţa de Sus, satul 

natal al Arhiepiscopului şi Mi-

tropolitului Clujului, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei. Sfân-

ta Liturghie a fost săvârşită de 

Înaltpreasfi nţia Sa, pe o sce-

na amenajată la marginea pă-

durii din apropierea mănăsti-

rii. Alături de Părintele Mitro-

polit a slujit Preasfi nţitul Ius-

tin Sigheteanul, Arhiereu-vi-

car al Episcopiei Maramure-

şului şi Sătmarului, călugării 

aşezământului monahal şi pre-

oţii din satele învecinate.

În cuvântul de învăţătură, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei le-a vorbit celor prezenţi 

despre importanţa propovădu-

irii mesajului Evangheliei, cu 

precădere în aceste ţinuturi 

maramureşene. La rândul său, 

Preasfi nţitul Iustin Sighetea-

nul a adresat un cuvânt des-

pre viaţa Sfi ntei Maria Magda-

lena şi i-a îndemnat pe credin-

cioşi să sprijine această mă-

năstire afl ată la început de 

drum: “ O mănăstire e loc de 

mântuire pentru monahi dar 

şi pentru poporul lui Dumne-

zeu şi sprijinim lucrarea lui 

Dumnezeu prin existenţa aces-

tei mănăstiri”. Înainte de Sfân-

ta Liturghie, ierarhii şi preoţii 

au sfi nţit clopotul mănăstirii, 

turnat la Innsbruck, Austria.

IPS Andrei, ctitorul 
mănăstirii din satul 
natal

Aşezământul monahal de 

la Oarţa de Sus a fost înfi inţat 

acum doi ani iar ideea ridică-

rii mănăstirii i-a aparţinut În-

altpreasfi nţitului Andrei, fi u al 

acestor meleaguri: “Cu ajuto-

rul lui Dumnezeu, la poala Co-

drului, iată că s-a ctitorit mă-

năstirea, deocamdată mică dar 

noi credem că va deveni ma-

re şi rugăciunile făcute de pă-

rinţii călugări aici vor binecu-

vânta toată zona.Ţara Codru-

lui îşi are specifi citatea ei, fru-

museţea ei şi nădăjduim că 

această mănăstire va aduna 

lumea şi va binecuvânta pla-

iurile ”, a declarat Mitropoli-

tul Clujului. Pana acum, la Mă-

năstirea “Sfânta Maria Magda-

lena” a fost ridicată o biserică 

din lemn şi un corp de chilii. 

Obştea mănăstirii este forma-

tă din vieţuitori, veniţi de la 

Mănăstirea "Sfânta Maria Skob-

ţova" din Alba-Iulia.

Localitatea Oarţa de Sus, 

satul natal al Înaltpreasfi nţi-

tului Andrei, este atestată do-

cumentar în anul 1391, iar pri-

ma menţiune a unei biserici 

în zonă este din 1723.

Hramul mănăstirii din satul 
natal al Mitropolitului Clujului

În seara zilei de luni, 21 iu-

lie 2014, la Muzeul Etnografi c 

din Cluj-Napoca, a fost inau-

gurată expoziția „Arhetipuri 

bizantine. Prezențe istorice” 

care cuprinde icoane pe lemn 

și pe sticlă, miniaturi și lucrări 

de grafi că, dedicate Sfi nților 

Martiri Brâncoveni. Au expus 

artiștii plastici: Teodora Roșca, 

Sorin Albu, scriitoarea Flavia 

Teoc și membrii ai Grupului 

„Sf. Ioan Damaschin”.

Arhetipul sfântului 
militar în istorie

Expoziția s-a structurat pe 

două linii: pe de o parte, cea 

legată de data prăznuirii 

Sfi nților Martiri Brâncoveni și 

a icoanei nefăcută de mână 

omenească a Chipului Mân-

tuitorului Iisus Hristos, iar pe 

de altă parte, reprezentarea 

Sfi nților Împărați Constantin 

și Elena. 

„Scopul expoziției noastre 

a fost să îi omagiem pe Sfi nții 

Martiri Brâncoveni”, a decla-

rat Teodora Roșca.

Brâncovenii au mers până 
la capăt cu mărturisirea lor

La vernisajul expoziției a 

fost prezent și ÎPS Arhiepiscop 

și Mitropolit Andrei. Fiind o 

expoziție dedicată Sfi nților Mar-

tiri Brâncoveni, Înaltpreasfi nția 

Sa a subliniat în deschidere, cât 

de important este să îi luăm 

drept exemplu, pe acești mar-

tiri ai neamului românesc: 

„Brâncovenii au mers până în 

capăt cu mărturisirea, dându-

și viața pentru Crezul lor. De 

aceea, pe bună dreptate, în anul 

acesta îi privim cu drag, ne ui-

tăm în sus la modelul lor și în-

cercăm și îi imităm, atâta cât 

putem. Aduceți-vă aminte de 

Sfi nții Brâncoveni! Aduceți-vă 

aminte de înaintașii voștri, 

băgați bine de seamă, cum și-

au încheiat viața și urmați-le 

credința. Și-au încheiat viața 

mărturisind, mărturisind pe 

Domnul nostru Iisus Hristos, 

care dă sens tuturor lucrurilor”.

Spre fi nalul vernisajului, a 

avut loc și un moment muzi-

cal bizantin, interpretat de ar-

tistul Sorin Albu alături de 

câțiva membri ai Grupului „Sf. 

Ioan Damaschin”. Cu această 

ocazie, cei prezenți au putut 

vedea cum se cântă la psalti-

rion, intrument caracteristic 

muzicii bizantine.

Expoziția „Arhetipuri bi-

zantine. Prezențe istorice” 

poate fi  văzută până în data 

de 3 august.

Expoziția „Arhetipuri 
bizantine. Prezențe istorice”, 
la Muzeul Etnografic

Mai mulţi tineri se vor bu-

cura și în această vară de ta-

băra studenţească organizată 

de Asociaţia Studenţilor 

Creștini Ortodocși- fi liala Cluj-

Napoca. Tabăra se va desfă-

şura în acest an, în localita-

tea clujeană Dăbâca, în  pe-

rioada 4 – 14 august. Activi-

tăţile vor fi  organizate în ve-

cinătatea fostei Cetăţi regale 

Dăbâca, cetate care a fost 

reședinţă a voievodului Gelu. 

Cei care se vor înscrie vor 

avea parte de un program di-

vers, atât duhovnicesc cât și 

educativ. „Pe lângă discuţiile 

folositoare cu pr. Ciprian Ne-

greanu, duhovnicul tinerilor 

de la A.S.C.O.R Cluj, ei vor 

putea participa la ateliere de:  

supravieţuire, toacă, cântece 

tradiţionale româneşti, icoa-

ne litografi ate, cioplituri în 

lemn după modele tradiţiona-

le, metaniere, cruciuliţe, com-

petiţii sportive și drumeţii”, a 

declarat Oana Băilă, vice-

președinte A.S.C.O.R Cluj.

Tabăra va cuprinde și un 

program de slujbe religioase, 

din care nu va lipsi Paraclisul 

Maicii Domnului, dat fi ind 

faptul că tabăra, se desfășoară 

în perioada Postului Adormi-

rii Maicii Domnului.

Înscrierile pot fi  făcute pâ-

nă în data de 30 iulie, la nu-

mărul de telefon: 0740 789 418.

Tabăra de vară A.S.C.O.R, 
anul acesta la Dăbâca

În perioada 15 – 30 iulie 

2014, se desfăşoară a 

XVI-a ediţie a Zilelor 

Culturale „N. Steinhardt 

(Monahul Nicolae 

Delarohia)”, după urmă-

torul program:

În perioada 15 – 29 iulie la 

Mănăstirile Rohia şi Rohiţa 

are loc Tabăra de pictură „Mo-

nahul Nicolae Delarohia”, la 

care participă pictori din toa-

tă Transilvania . 

Marţi, 29 iulie, de la ora 

14: 00, se va întruni Colec-

tivul redacţional al Integra-

lei „N. Steinhardt” cu direc-

torul editorial al Editurii Po-

lirom, pentru a lucra la vo-

lumele care vor apărea de 

acum înainte în cadrul In-

tegralei „N. Steinhardt”, la 

Editura Polirom, în coedita-

re cu Editura Mănăstirii Ro-

hia. De la ora 17: 00 se va 

săvârşi Parastasul de pome-

nire pentru Părintele Nico-

lae, în cimitirul Mănăstirii 

Rohia. În aceeaşi zi, de la 

ora 19: 00, la Mănăstirea Ro-

hiţa va avea loc Masa rotun-

dă cu tema: „N. Steinhardt 

– între ispita lecturii şi ispi-

ta confesiunii”.

Miercuri, 30 iulie, de la 

ora 11: 00, la Catedrala Epi-

scopală „Sfânta Treime” din 

Baia Mare, va avea loc ver-

nisajul expoziţiei de icoane 

şi cruci realizate în cadrul Ta-

berei de pictură, precum şi o 

expoziţie de artă fotografi că, 

cu tema „Sfânta Cruce”. De 

la 11: 30 va avea loc lansa-

rea cărţii „Drumul către Isi-

hie. Ispita lecturii”, ultimul 

volum apărut în cadrul Ope-

rei „N. Steinhardt”, volum 

îngrijit de Irina Ciubotaru şi 

cu un studiu introductiv al 

Doamnei Tania Radu.

A XVI-a ediţie a Zilelor Culturale 
„N. Steinhardt”, la Mănăstirea Rohia
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Spectacol folcloric 
în subteran
Sâmbătă și duminică, 26-27 
iulie, va avea loc în Salina 
Turda un spectacol folcloric la 
care participă ansambluri din 
Grecia și din diverse zone din 
România: Galaţi, Jibou, 
Botoșani, Băilești și Turda. 
Astfel, iubitorii de folclor 
sunt invitaţi la un concert de-
osebit într-o locaţie inedită, 
în amfiteatrul Salinei Turda, 
aflat la 80 de metri în subte-
ran. Sâmbătă va avea loc și 
un regal de fanfară. 
„Chemarea munţilor” este un 
eveniment organizat de 
Primăria municipiului Turda – 
Consiliul Local Turda, Casa 
Municipală de Cultură și 
Asociaţia Comori Ardelene, 
iar Salina Turda va fi gazda 
invitaţilor. Concertele vor 
continua și în Parcul Teilor.

„Natură statică” 
la Muzeul de Artă
Muzeul de Artă Cluj-Napoca 
organizează în perioada 24 iu-
lie – 7 septembrie 2014 expo-
ziţia „Natura static. Lucrări din 
patrimoniul Muzeului de Artă 
Cluj-Napoca”. Aceasta valorifi -
că lucrările de pictură ale unor 
artiști de renume pentru arta 
universală, dar mai ales pen-
tru arta românească modernă 
și contemporană. Printre artiș-
tii cei mai reprezentativi se nu-
mără și Nicolae Tonitza, 
Alexandru Ciucurencu, Aurel 
Ciupe, Teodor Harșia, Ștefan 
Luchian sau Dominique Rozier. 
Lucrările expuse cu această 
ocazie își propun să surprindă 
semnifi cative coincidenţe stilis-
tice și tematice, reprezentative 
deopotrivă pentru pictura mo-
dernă și pentru pictura con-
temporană. Discursul expoziţi-
onal se structurează în funcţie 
de trei etape stilistice și crono-
logice majore. Prima etapă es-
te ilustrată de artiști precum 
Dominique Rozier, Alexandru 
Padina, Ștefan Luchian sau 
Letiţia Lucasievici, care ilus-
trează trecerea de la acade-
mismul secolului al XIX-lea la 
primele infl uenţe moderniste 
ale anilor ’30 și ’40. A doua 
etapă surprinde, prin creaţiile 
unor artiști de tipul lui 
Alexandru Ciucurencu, Tasso 
Marchini, Teodor Harșia, Aurel 
Ciupe și Miklóssy Gábor, acel 
impuls pentru modernizarea 
stilistică evidentă în unele 
opere exemplare pentru anii 
’60 și ’70. Cea de-a treia etapă 
urmărește trecerea de la mo-
dernismul târziu al anilor ’60 
-’70 la concluziile sale contem-
porane, prin lucrările unor ar-
tiști precum Petre Abrudan, 
Alexandru Mohi, Ion Grigore, 
Teodor Botiș, Horea Paștina, 
Tóth László, Corneliu Brudașcu 
sau Marius Cilievici.

Concert de orgă 
la Biserica 
cu Două Turnuri
Un concert extraordinar ce fa-
ce parte din seria de bineface-
re „Concerte pentru orgă” va 
avea loc miercuri, 30 iulie, 
ora 18, la Biserica Reformată 
cu Două Turnuri (21 
Decembrie nr 41). Concertul 
va fi susţinut de cvartetul 
Arcadia, câștigătorul concur-
sul internaţional de muzică de 
cameră din Osaka (Japonia) și 
Ensemble Archita, formaţie al-
cătuită din maeștrii profesori 
ai Academiei Sighișoara. 
Programul cuprinde opera lui 
George Enescu – „Octuor en 
Do majeur op. 7”. Intrarea la 
concert este liberă, dar cluje-
nii pot dona bani pentru a 
ajuta la restaurarea orgii ba-
roce. Evenimentul este orga-
nizat de Parohia Reformată nr 
2 din Cluj-Napoca și Academia 
Sighișoara. 

Pe scurt

Tipic oricărui artist să-şi 

expună şi transpună 

momentele marcante în 

operele sale, la fel şi Radu 

Maier, pictorul german de 

origine română, în expozi-

ţia „Retrospectivă”, deschi-

să „acasă” la Cluj-Napoca, 

prezintă momente marcan-

te din viaţa sa prin tablo-

uri precum „Dictatorul”, 

„Lucian Blaga”, 

„Autoportret” şi „Toubib” 

sau „Vraciul” în traducere.

S-a născut la Cluj-Napoca 

în urmă cu 80 de ani dar a lu-

at calea străinătăţii. Radu Ma-

ier este un pictor, grafi cian şi 

ilustrator român care a plecat 

din ţară în 1967 şi s-a stabilit 

în Germania, după ce regimul 

comunist i-a interzis o frescă, 

distrugând-o. Acolo are şi o 

galerie care aduce faţă în faţă 

artişti români şi germani. Anul 

acesta, cu ocazia împlinirii de 

80 de ani, a adus în faţa pu-

blicului clujean expoziţia „Re-

trospectivă”, care poate fi  vi-

zitată până în 3 august la Mu-

zeul de Artă din Cluj, care pre-

zintă atât arta, cât şi momen-

te din viaţa sa, pe care maes-

trul le-a transpus în tablouri.

„Există un stil oarecum uni-

tar care e ca un numitor co-

mun în această adunare de 

tablouri, însă din punct de ve-

dere strict al genului se deo-

sebesc pentru că unele sunt 

peisaje, care au de asemenea, 

o semnifi caţie mai profundă, 

şi seria portretelor unde am 

încercat să transmit mesaje 

diverse şi suprapuse”, a de-

clarat maestrul.

„Dictatorul” l-a 
determinat să 
părăsească ţara

Radu Maier a studiat pic-

tura la Academia „Ion Andre-

escu” din Cluj. Maier reuşeş-

te să ia contact nemijlocit cu 

arta europeană graţie unei 

burse de studii (1965-1966) a 

Academiei „Pietro Vannucci” 

din Perugia (Italia).

O impresionantă pictură 

murală, concepută şi realiza-

tă de Radu Maier, asistat de 

Eugen Calmâc (şi el artist plas-

tic în formare), desfăşurată pe 

o lungime de 40 m, în holul 

cinematografului Republica 

din Cluj-Napoca – este radia-

tă şi acoperită cu var, conform 

dispoziţiei Organelor Partidu-

lui Comunist, ca fi ind de in-

spiraţie „burgheză, decaden-

tă”, cu elemente „duşmănoa-

se clasei muncitoare”. La scurt 

timp – în semn de protest – 

pictorul va părăsi ţara, stabi-

lindu-se defi nitiv la München, 

în Germania.

O faţă sinistră, plină de ră-

utate, având ca aureolă sece-

ra şi securea, câteva semne 

de circulaţie „interzis” şi un 

semafor pe culoarea roşie, aşa 

arată tabloul „Dictatorul”, re-

prezentând regimul comunist 

din cauza căruia pictorul a 

părăsit ţara pentru a-şi mani-

festa arta în libertate deplină. 

La Cluj-Napoca, arta i-a fost 

cenzurată de regimul comu-

nist, care i-a şters o frescă de 

pe un perete din interiorul Ci-

nematografului Republica, ac-

tualul Florin Piersic, fi ind acu-

zată de conţinut „pervers” şi 

„elemente duşmănoase clasei 

muncitoare”, precum o pară 

pe care regimul o vedea ca pe 

un tors de femeie.

„Eu am ceva cu dictatorii 

de culoare roşie. Împotriva 

dictaturii am ceva în general. 

Din perspectiva noastră a fost 

un act de sabotaj”, povesteş-

te pictorul.

„Blaga a fost ca un 
mentor pentru mine”

Fiind tânăr student la Ar-

te Plastice, la doar 22 de ani, 

maestrul a avut ocazia de a-l 

picta pe Lucian Blaga, despre 

care vorbeşte cu mult entuzi-

asm. Tabloul îl prezintă pe 

Blaga într-o geografi e abstrac-

tă, cu multe sinapse la nive-

lul ochilor şi al frunţii – re-

prezentând gândurile încur-

cate ale acestuia, şi o ilumi-

nare deasupra capului, care 

reprezintă desluşirea gându-

rilor ce-l chinuiau, per ansam-

blu, tabloul redând publicu-

lui un Blaga gânditor, cum şi-l 

aminteşte şi maestrul.

„Lucian Blaga a exercitat 

la ora aceea asupra mea, o 

mare infl uenţă, pentru că nu 

discutam, el povestea. Eu eram 

auditorium. Cu timpul s-a 

schimbat atitudinea mea şi 

aprecierea pe care începeam 

să o dobândesc în legătură cu 

acesta. Blaga era sub aspec-

tul strict psihanalitic undeva 

deasupra tuturor”, povesteş-

te cu entuziasm Radu Maier.

De altfel, pictorul poves-

teşte cum Blaga era un mag-

net pentru femei şi cum a în-

văţat lucruri din discuţiile 

acestuia cu folcloristul Ion 

Muşlea.

„Undeva era şi criptic în 

ceea ce vorbea, îî plăcea să 

fi e critic. Cu mine nu. Cu mi-

ne povestea despre duşmănia 

pe care o are pentru Topîrcea-

nu, sistematic. Topîrceanu mu-

rise în ’37 şi el cu Muşlea se 

zbăteau să găsească, se jucau 

de-a versurile. Primele doua 

versuri sunt ale lui Topîrcea-

nu şi al treilea este invenţia 

celor doi. A vrut să publice 

asta, dar nu a mai publicat 

niciodată. «Căci Dumnezeu 

cam pe la patru,/ Ce e mereu 

cu ochii-n patru,/ Mai ştie şi 

când eu mai latru». A vrut să-l 

pedepsească post-mortem!”, 

îşi aminteşte Maier.

Admiraţia pentru Blaga se 

regăseşte şi în portretul „Pro-

fetul”, aici fi ind ridicat la rang 

divin, iar un alt tablou care 

are legătură cu divinitatea es-

te „Judecătorul singuratic”.

Din „Autoportret” 
îşi veghează operele

„«Autoportret» e o trecere 

în revistă a unor rezultate”, 

afi rmă pictorul. Din centrul 

tabloului, chipul maestrului 

urmăreşte bucăţi din operele 

sale aşezate împrejur.

„Eu o văd ca o instanţă, 

lucrarea respectivă, care în-

tr-un fel ţine sub control şi în 

acelaşi timp urmăreşte, ve-

ghează asupra întregii expo-

ziţii”, declară Svetlana Maier, 

soţia artistului, care-i este me-

reu aproape, însoţindu-l şi sus-

ţinându-l mereu.

Un alt tablou reprezenta-

tiv este imaginea expoziţiei, 

„Vraciul” de inspiraţie arabă, 

care nu poate vorbi, ci trans-

mite prin ochi ceea ce vrea să 

transmită, fi ind şi acest tablou 

defi nit de culoarea roşie, îm-

potriva dictaturii roşii, cum 

declara şi la început artistul.

Din România în Germania 
şi reîntoarcerea în ţară

Deşi a părăsit ţara din ca-

uza regimului comunist, i-a 

fost greu să se adapteze, dar 

revine des în ţară pentru ex-

poziţii şi prezentări de lucrări.

„Bineînţeles că am trecut 

la un alt stil, plus că a consti-

tuit o eliberare pentru mine. 

Adică treci dintr-o ţară cu că-

tuşe, treci într-o libertate ca-

re este aproape necontrolabi-

lă şi necontrolată. A fost cu 

anumite greutăţi şi anumite 

difi cultăţi de adaptare, ceea 

ce este de la sine înţeles. Bi-

neînţeles că acest lucru s-a re-

strâns şi asupra stilului meu, 

dar şi asupra materialelor pe 

care le foloseam. Aici, în Ro-

mânia foloseam uleiul, ca ata-

re. Am încercat să fac şi o şle-

fuire sănătoasă stilului meu 

şi să-l adaptez unei cerinţe ca-

re demult era internă, activă, 

prezentă, dar nu puteam aici, 

că cine ştie, cu interpretarea 

care a avut-o fresca aceea, era 

periclitată, mă simţeam peri-

clitat. Acolo, şi sub acest as-

pect a fost o eliberare”, mai 

spune pictorul Radu Maier.

Cât despre publicul intere-

sat de acest tip de artă, Ma-

ier spune că cel mai adesea 

este acelaşi, dar vin şi persoa-

ne noi, care sunt interesate.

„Noi avem o galerie, unde 

facem un schimb de artişti din 

România şi Germania, uneori 

expunem şi artişti din întrea-

ga Europă. Foarte interesant 

este că publicul este cam ace-

laşi. Undeva, galeria noastră 

şi lucrările mele şi ale celor ca-

re au fost expuşi, au un efect 

educativ asupra publicului. Şi 

nu este întotdeauna acelaşi pu-

blic, ci sunt şi oameni noi ca-

re iscă discuţii cu cei care au 

mai fost în galeria mea şi atunci 

există un «du-te-vino» de in-

formaţii şi este şi o educaţie a 

publicului, pe care noi încer-

căm să o exercităm. Adică pu-

blicul nostru este priceput. Are 

un nivel crescut de cognosci-

bilitate, aici in România”, mai 

spune pictorul.

Radu Maier nu s-a gândit 

să deschidă o şcoală de pictu-

ră, însă a avut elevi şi binevo-

ieşte a-i învăţa pe cei doritori.

„Noi facem prezentări de 

tehnică în galeria noastră, se-

rii informative prin care adu-

cem la cunoştinţa publicului 

într-o anumită măsură, cum 

se lucrează”, declară Svetla-

na Maier.  (Mădălina NICA, 
studentă la Jurnalism, FS-
PAC-UBB, anul II)

Expoziţia Radu Maier: o 
viaţă povestită prin tablouri
Povestea vieţii pictorului clujean Radu Maier, cel care l-a cunoscut şi pictat pe Lucian 
Blaga, e spusă prin intermediul tablourilor expuse la Muzeul de Artă.

RADU MAIER | 
artist plastic

„Eu am ceva cu 
dictatorii de culoare 
roşie. Împotriva 
dictaturii am ceva în 
general. Din 
perspectiva noastră a 
fost un act de 
sabotaj“

Autoportret. Din centrul tabloului, chipul maestrului urmăreşte bucăţi din operele sale aşezate împrejur
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic“
Mea Culpa
V-J: 14:00; 20:00; 23:00

Sex Tape
V-J: 17:00

Cinema Victoria
Mea Culpa
V, J: 17:30; S, L, Mi: 20:00; D, Ma: 
22:00

New York Melody
D: 17:30; V: 20:00; L, J: 22:00

Canibal
Ma: 17:30; D, J: 20:00; V: 22:00

În ordinea dispariţiei
L: 17:30; Ma: 20:00; S, Mi: 22:00

Cuban Fury
S, Mi: 17:30

J. Edgar
L: 15:00

O săptămână cu Marilyn
Ma: 15:00

Snow Flower and The Secret 
Fan
Mi: 15:00

Hachiko: A dog’s story
J: 15:00

The Lion King
V, D: 15:00

Ice Age: Continente în derivă
S: 15:00

Cinema City Polus
Think Like a Man Too-digital
V – J 22:10

22 Jump Street – digital
V – J 19:10, 21:30

How to train your dragon 2 -3D 
dubbed
V, L – J 13:20, 15:30, 17:40; S – D 
11:10, 13:20, 15:30, 17:40

Blended –digital
V – Ma 20:50; Mi – J 19:50

Dawn of the Planet of the Apes 3D
V, L – J 14:00, 16:50, 19:40, 22:20; S – 
D 11:20, 14:00, 16:50, 19:40, 22:20

Planes: Fire and Rescue -3D dubbed
V, L – J 13:10, 15:00, 17:00, 19:00; S – 
D 11:20, 13:10, 15:00, 17:00, 19:00

Lucy – digital
Mi – J 20:50

X-Men:Days of Future Past -3D
V – J 14:30

Sex Tape – digital
V, L – J 13:10, 15:20, 17:30, 
19:40, 21:40; S – D 11:00, 13:10, 
15:20, 17:30, 19:40, 21:40

Transformers: Age of Extinction -3D
V – J 14:10, 17:20, 20:30

Maleficent -3D
V, L – J 17:10; S – D 12:00, 17:10

Edge of Tomorrow -3D
V – Ma 19:50

Hercules -3D
V, L – J 13:00, 14:20, 15:10, 16:20, 
17:20, 18:30, 19:30, 20:40, 21:40, 
22:45; S – D 11:00, 12:20, 13:00, 
14:20, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 
19:30, 20:40, 21:40, 22:45

Legends of Oz:Dorothy's Return 
-3D dubbed
S – D 12:30

Cinema City Iulius
Legends of Oz:Dorothy's Return 
-3D dubbed
S – D 11:50

Think Like a Man Too-digital
V – Ma 21:00; Mi – J 21:40

Edge of Tomorrow -3D
V – J 20:50

Cuban Fury –digital
V – J 15:00

Rio 2 -3D dubbed
V – J 13:50

Hercules -3D
V, L – J 13:00, 14:00, 15:00, 16:10, 
17:00, 18:20, 19:10, 20:30, 21:20, 
22:40; S – D 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:10, 17:00, 18:20, 
19:10, 20:30, 21:20, 22:40

Begin Again- digital
V – J 18:30

Blended –digital
V – J 16:30, 21:40

Planes: Fire and Rescue -digital 
dubbed
S – D 12:40

Transformers: Age of Extinction -3D
V – J 16:00, 19:10, 22:20

Lucy – digital
Mi – J 19:30

Dawn of the Planet of the Apes 3D
V, L – J 14:50, 17:30, 20:10, 22:50; S – 
D 12:10, 14:50, 17:30, 20:10, 22:50

Third Person – digital
V, L – J 18:50, 21:50; S – D 11:30, 
18:50, 21:50

Mea Culpa –digital
V, L – J 13:50, 15:50, 17:50, 
19:50, 22:00; S – D 11:50, 13:50, 
15:50, 17:50, 19:50, 22:00

22 Jump Street – digital
V – J 14:15, 17:00, 19:20

How to train your dragon 2 -3D 
dubbed
V, L – J 14:10, 16:20; S – D 11:50, 
14:10, 16:20

Planes :Fire and Rescue -3D dub
V, L – Ma 13:20, 15:20, 17:20, 19:10; 
S – D 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 
19:10; Mi – J 13:20, 15:20, 17:20

Sex Tape – digital
V, L – J 14:30, 16:40, 18:40, 
20:40, 22:40; S – D 12:00, 14:30, 
16:40, 18:40, 20:40, 22:40

BERBEC
În cursul săptămânii primiţi bani dintr-o activitata extraprofesională. De 
asemenea, o persoană mai în vârstă vă propune o nouă colaborare. În par-
tea a doua a săptămânii, împreună cu persoana iubită, faceţi planuri de vii-
tor. Nu vă pripiţi în luarea deciziilor!

TAUR
Sunteţi hotărât să începeţi o nouă etapă în viaţa dumneavoastră socială și 
profesională. Săptămâna aceasta sunt favorizate comunicarea, relaţiile cu 
persoanele tinere și călătoriile în interes personal. Vă puteţi baza pe intuiţie, 
dar vă sfătuim să ţineţi cont și de părerile partenerului de viaţă. Fiţi prudent 
în privinţa cheltuielilor! 

GEMENI
Săptămână bună pentru a începe noi activităţi și pentru a face planuri de vii-
tor. Într-una dintre zile sunteţi tentat să cheltuiţi mai mult decât vă permite 
bugetul familiei. Fiţi cumpătat și consultaţi-vă cu partenerul de viaţă! 

RAC
Capacitatea de comunicare este excelentă și vă ajută să vă afi rmaţi în socie-
tate. Puteţi să începeţi o nouă afacere, cu condiţia să fi nalizaţi mai întâi lu-
crările deja începute. Relaţiile cu membrii familiei sunt foarte bune. Nu luaţi 
decizii de unul singur! 

LEU
La o întâlnire cu prietenii, faceţi cunoștinţă cu o persoană mai în vârstă, care 
vă vă ajută în afaceri. Puteţi obţine benefi ciile materiale scontate, dacă evi-
taţi speculaţiile de orice fel, mai ales cele fi nanciare. În weekend vă ocupaţi 
de îmbunătăţirea relaţiilor parteneriale. 

FECIOARĂ
Un prieten vă propune să vă asociaţi într-o afacere ce pare profi tabilă. Nu 
vă grăbiţi să luaţi o decizie! Vă sfătuim să analizaţi cu atenţie propunerea, 
împreună cu partenerul de viaţă. De asemenea, ar fi  bine să ţineţi cont de 
sfaturile unei rude mai în vârstă, cu experienţă în domeniu. 

BALANŢĂ
Aveţi rezultate deosebite pe plan social și afaceri. Vă sfătuim să daţi dovadă 
de răbdare și să nu forţaţi lucrurile. Primiţi o veste bună de la persoana iu-
bită, în urma căreia viaţa dumneavoastră se schimbă complet. 

SCORPION
Este posibil să plecaţi într-o călătorie în interes de serviciu, care va prilejui 
mari schimbări pe plan fi nanciar. O persoană importantă vă destăinuie câ-
teva secrete în domeniul afacerilor. Vă sfătuim să fi ţi prudent și să nu vă 
grăbiţi în luarea unei decizii. Evitaţi speculaţiile fi nanciare, dacă nu vreţi să 
aveţi surprize neplăcute! 

SĂGETĂTOR
Relaţiile cu anturajul sunt favorizate astăzi. În cursul săptămânii vă întâlniţi 
cu o veche cunoștinţă. Este o perioadă bună pentru rezolvarea problemelor 
sentimentale care vă frământa de mai mult timp. Puteţi să vă bazaţi pe in-
tuiţie. 

CAPRICORN
Zile favorabile schimbărilor majore, mai ales pe plan social și sentimental. 
Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, consolidarea relaţiilor de 
prietenie și sentimentale. Este favorizată munca în echipă. Vă sfătuim să ac-
ceptaţi iniţiativele colegilor de serviciu, pentru a rezolvă repede o lucrare 
importantă. 

VĂRSĂTOR
Partenerul de viaţă vă oferă un cadou de care vă bucuraţi foarte mult. Un pri-
eten de familie vă invită să petreceţi o după-amiaza împreună. Capacitatea 
de comunicare este excelentă. Reușiţi să rezolvaţi o problemă partenerială cu 
care se confruntă o persoană mai tânără din anturaj. 

PEŞTI
Aveţi posibilitatea să faceţi schimbări importante pe plan social și în privinţa 
relaţiilor sentimentale. Este un moment bun pentru a încheia contracte, iar 
investiţiile pe care le faceţi se vor dovedi rentabile. Relaţiile cu partenerii de 
afaceri sunt foarte bune. Evitaţi speculaţiile de orice fel! 
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Israelieni privind bombardarea fâşiei Gaza în noaptea de sâmbătă de pe o canapea târâtă pe un deal cu vedere la teritoriul palestinian.
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WEEKEND la TV
vineri, 25 iulie

TVR 1
8:00 Telejurnal Mati nal (emis. info.)
9:00 Armăsarul sălbati c ( aus., 1998, s. anim., 
ep. 10) (r)
9:30 Viaţa dublă a lui Eddie McDowd (can.-sua, 
1999, s. tv, ep. 36)
10:00 Nimic prea bun pentru un cowboy (can., 
1998, com. rom., ep. 12) (r)
10:50 Pe scurt despre orice (r)
11:00 Teleshopping (promo)
11:30 Politi că și delicateţuri (emis. mag.) (r)
12:20 Oameni care au schimbat Lumea
12:30 Lumea și noi (doc.) - Copiii românilor din 
Italia
13:00 Benefi ciar România (emis. mag.)
13:30 M.A.I. aproape de ti ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.)
16:00 Documentar – Pictorul: Vasile Popovici
16:50 Legendele palatului: Luna îmbrăţișează 
Soarele (sud cor., 2012, s. rom., ep. 29)
17:30 Legendele palatului: Luna îmbrăţișează 
Soarele (sud cor., 2012, s. rom., ep. 30)
18:10 Calătorie printre gusturi
18:45 Nimic prea bun pentru un cowboy (can., 
1998, com. rom., ep. 13)

 În timpul celui de-al II-lea război mondial, Richmond 
P. Hobson jr., un broker din New York, renunţă la 
ocupaţia sa de până atunci, cucerit de visul de a 
făuri cea mai mare fermă de vaci din lume, în Columbia 
Britanică, provincia cea mai vestică a Canadei, 
cunoscută pentru frumuseţea naturii sale. Alături 
de tânăra lui soţie și de un partener de afaceri, 
Richmond începe o aventură unică, pe care o va 
transpune în volumele de memorii care au stat la 
baza serialului de televiziune.

19:35 Oameni care au schimbat Lumea (r)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Muzici și tradiţii în Cișmigiu
23:10 Cartea dragostei (sua, 2004, com.)

ANTENA 1
6:00 Observator (emis. info.) (live)
10:00 În gura presei (emis. info.)
10:50 Teleshopping (promo)
11:10 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (emis. info.) (live)
20:30 Vedete la apă (emis. con.)

Peste 30 de staruri autohtone vor trebui să uimească 
juriul și să obţină note cât mai mari în urma săriturilor 
în apă efectuate de la înălţimi ameţitoare. Vedetele 
implicate în concurs au început deja antrenamentele 
într-un ritm alert, care presupune prezenţa zilnică 
la bazin. Platformele sunt amplasate la 3, 5, 7 respectiv 
10 metri. Concurenţii aleg de la ce înălţime se vor 
arunca în apă, știind că notarea se va face pe mai 
multe criterii de performanţă, printre care 
corectitudinea, curajul și spectaculozitatea.

23:30 Casa de vis (sua, 2011, thril.)

PRO TV
7:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
10:00 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, ep. 
4758) (r)

11:00 Suspect de crimă (fra.-sua, 2000, thrill. 
acţ.) (r)
13:00 Ști rile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, ep. 
4759)
15:00 Maeștrii iluzionismului (sua, 2009, rea-
lity show)
15:30 De la ti ne pentru mine (sua, 2003, com.)
17:00 Ști rile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.) - best of
19:00 Ști rile Pro TV
20:30 Detecti vul Alex Cross (sua, 2012, thrill.)

 Alex Cross, celebrul detectiv psiholog din romanele 
lui James Petterson, primește acum o faţă nouă în 
persoana lui Tyler Perry. După filmele cu Morgan 
Freeman, "Sărutul care ucide", Along Came a Spider/
Reţeaua păianjen", iată acum o altă misiune, altă 
provocare.

22:30 Încă un fi lm despre adolescenţi? (sua, 
2001, com.)

KANAL D
7:00 O poveste de dragoste (tur., 2009, f. dr.)
9:30 Teleshopping (promo)
10:00 Draga mea prietenă (div.)
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Plaja lui Teo (mag. de div.)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dragoste la prima vedere (tur., 2013, s. dr.)
22:15 Deschide Camera Comorilor (quiz)
23:30 Pe banii părinţilor (reality show) (r)

ACASĂ TV
8:00 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.) (r)
9:00 Teleshopping (promo)
9:30 Clona (braz., 2001, s. tv) (r)
10:30 Teleshopping (promo)
10:45 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.) (r)
11:45 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.) (r)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. 
rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA
8:00 Cinema Live (emis. mag.)
8:30 Fanati k Show (talk show) (r)
10:30 România de la A la Z (emis. mag.)
11:30 Faci pariu? (emis. info.) (r)
12:30 Tonik Show (div.) (r)
13:30 Fotbal: AFC ASA 2013 Tg. Mureș / CSMS 
Iași - FC CFR 1907 Cluj (r) Cupa Ligii Adeplast
15:30 Fanati k Show (talk show) (r)
16:30 Ști ri Look TV (emis. info.) (live)
17:00 Top Goluri. Top Ratări (emis. sport) (r)
17:30 Fotbal Look (emis. sport) (live)
18:30 Fotbal: CS Concordia Chiajna - AFC As-
tra Giurgiu (live) Liga 1, etapa 1
20:30 Fotbal Look (emis. sport) (live)
21:30 Fotbal: Cs U Craiova - Cs Pandurii Tg. Jiu 
(live) Liga 1, etapa 1
23:00 Fotbal Look (emis. sport) (live)

sâmbătă, 26 iulie

TVR 1
9:00 Aventurile tânărului Hercule (sua, 1998, 
s. avent., ep. 3)

9:30 Aventurile tânărului Hercule (sua, 1998, 
s. avent., ep. 4)
10:00 Benefi ciar România (emis. mag.) (r)
10:30 Mașini, teste și verdicte (mag. auto) (r)
11:00 Gala umorului (mag. de div.) (r)
Prezintă: Eda Marcus și Dragoș Huluba
12:00 Lumea și noi (doc.) (r) - Povestea româ-
nilor din laboratoarele americane
13:00 Ora Regelui (program cult., col., a-n)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:35 37° C (emis. info.) Prima parte
15:25 ANDOnevralgicul de sâmbătă
15:30 37° C (emis. info.) Partea a doua
16:10 Racheta lui Homer (sua, 1999, f. dr.)
18:00 Exclusiv în România (emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Trecătoarea blestemată (sua, 1954, west.)
22:10 Caravana spre Vest (sua, 1952, west.)
22:55 Profesioniști i... (talk show) - Best of
23:55 Zi noapte, zi noapte (sua-ger.-fra., 2006, 
thrill.)

ANTENA 1
9:00 Hercule (sua, 1995, ser.)
10:00 Vedete la apă (emis. con.) (r)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 FamiliaDA (emis. con.)
20:30 Furios și iute: Tokyo Drift  (sua, 2006, ac-
ţiune)
22:30 Asterix și Obelix: Misiune Cleopatra 
(fra.-ger., 2002, com.)

 Cleopatra, Regina Egiptului, decide să construiască 
un palat somptuos în plin deșert doar ca să-l 
impresioneze pe Cezar. Frumoasa regină apelează 
la arhitectul Numerobis. Dacă va reuși, îl va acoperi 
cu aur. Dacă nu, îl va arunca la crocodili. 

PRO TV
7:00 Ști rile Pro TV
10:00 Divă cu greutate (sua, 2009, s. com., se-
zonul 1, ep. 6)
11:00 Maeștrii iluzionismului (sua, 2009, rea-
lity show)
11:30 De la ti ne pentru mine (sua, 2003, com.) (r)
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 Masterchef - Proba celebrităţii (emis. cu-
linară, ep. 3) (r)
15:15 Echipa de șoc (sua-ger.-belg., 1999, acţ. com.)
16:45 Hitch - Consilier în amor (sua, 2005, com.)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, s. com.)
22:00 Cyborg (sua, 1989, acţiune)
23:45 O lună de miere de coșmar (sua, 2010, f. pol.)

KANAL D
8:30 Plaja lui Teo (2014, mag. de div.) (r)
10:30 Dumbrava minunată (rom., 1980, f. fantasy)

Săturată de umilinţele pe care trebuie să le suporte 
din partea mamei vitrige, Lizuca decide să plece la 
casa bunicilor. Prinzând-o noaptea în pădure, Lizuca 
și Patrocle adorm la umbra unui copac. În vis, pădurea 
prinde viaţă și se transformă într-un ţinut magic, în 
care se adună creaturile pădurii, animale mici, zâne 
și alte caractere tradiţionale din basmele românești. 
Când se trezește, bunicii sunt alături și o iau acasă 
la ei.

12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)

13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (div.) (r)
16:30 Deschide Camera Comorilor (quiz) (r)
17:45 D-Paparazzi (mag. life-style) (r)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.) (r)
20:00 Asta-i România! (emis. info.)
21:30 Norbit (sua, 2007, com.)
23:30 Vânătorii de ti grii (sua, 2007, horror)

ACASĂ TV
8:00 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.) (r)
9:00 Teleshopping (promo)
9:30 Clona (braz., 2001, s. tv) (r)
10:30 Teleshopping (promo)
10:45 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.) (r)
11:45 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.) (r)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. 
rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA
8:00 Liga Magazin (emis. mag.) (r)
9:00 Big Boletus (div.) (r)
10:30 Faci pariu? (emis. info.) (r)
11:00 Casa Poporului (talk show)
12:00 Fotbal: CS Concordia Chiajna - AFC As-
tra Giurgiu (r) Liga 1, etapa 1
14:00 Fotbal Look (emis. sport) (r)
14:30 Fotbal: Cs U Craiova - Cs Pandurii Tg. Jiu (r)
16:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
17:30 Cinema Live (emis. mag.) (r)
18:00 Povești le României
19:00 Celebrity
20:00 Ști ri Look TV (emis. info.) (live)
20:30 Speed: Raliul Clujului (r)
21:00 Fotbal: Fc Rapid București  - Fc Steaua 
București  (live) Liga 1, Etapa 1
23:00 Fotbal Look (emis. sport) (live))

duminică, 27 iulie

TVR 1
8:20 Simbolica
8:30 Universul credinţei
9:30 Pro Patria (emis. info.)
10:00 În grădina Danei (emis. culinară)
10:35 Viaţa satului (program cult.) (live)
11:50 Minutul de agricultură
12:00 Viaţa satului (program cult.) (live)
Partea a doua
13:00 Tezaur folcloric (progr.muz.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Politi că și delicateţuri (emis. mag.) (r)
15:30 Dincolo de hartă (doc.)
16:00 Dincolo de celebritate
16:10 Aviatori de ocazie (sua, 2008, avent. f)
18:00 Lozul cel mare (div.) (live)
18:30 Festi valul Internaţional de Circ de la Massi
18:50 Mălăele... cu 5 stele! (div.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Festi valul Internaţional de Folclor “Cân-
tecul de dragoste de-a lungul Dunării” (live)

ANTENA 1
9:00 Ulti mul războinic al aerului (sua, 2010, f. 
avent.fam.) (r)
11:00 Asterix și Obelix: Misiune Cleopatra 
(fra.-ger., 2002, com.) (r)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
13:30 Next Star (emis. con.)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
16:15 SuperBingo Metropolis (emis. con.) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 FamiliaDA (emis. con.)
20:30 Minus 25 de grade (sua, 2006, avent. f)
23:00 Burlăciţa (reality show) (r)
7:00 Ști rile Pro TV

10:00 Divă cu greutate (sua, 2009, s. com., se-
zonul 1, ep. 7)
11:00 Maeștrii iluzionismului (sua, 2009, rea-
lity show)
11:30 Echipa de șoc (sua-ger.-belg., 1999, acţ. 
com.) (r)
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 Masterchef - Proba celebrităţii (emis. cu-
linară) (r)
15:00 Hitch - Consilier în amor (sua, 2005, com.) (r)
17:30 Uite cine cu cine vorbește (sua, 1989, com.)

Ok, Mickey, ai aranjat ca mama ta, Mollie, să se 
mărite cu James. Acum prietenul tău cel mai bun 
este și noul tău tată. Dacă poţi să supravieţuiești 
"antrenamentului" la oliţă, totul va fi cum nu se 
poate mai bine. Oricum, mama și tata au alte planuri. 
Sunt pe cale să te confrunte cu cea mai mare încercare 
a vieţii tale: o surioară numită Julie.
Dar multe i se întâmplă lui Mikey acum când are o 
surioară! Scapă de scutece și dă de belele mult mai 
mari. 

19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Siguranţă naţională (sua, 2003, acţ. com.)
22:15 N-am uitat ce-ai făcut astă-vară (sua, 
1998, thrill.)

KANAL D
8:30 Dumbrava minunată (rom., 1980, f. fantasy)
10:30 Norbit (sua, 2007, com.) (r)
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (div.) (r)
15:00 Jumătatea mea ști e (emis. con.) (r)
17:00 Asta-i România! (emis. info.) (r)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (reality show) (r)
21:30 D-Paparazzi (mag. life-style)
22:30 Fetele lu’ dom’ Profesor (rom., 2014, s. 
com.)

ACASĂ TV
8:00 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.) (r)
9:00 Teleshopping (promo)
9:30 Clona (braz., 2001, s. tv) (r)
10:30 Teleshopping (promo)
10:45 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.) (r)
11:45 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.) (r)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. 
rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA
8:00 Fotbal: Fc Rapid București  - Fc Steaua Bu-
curești  (r)
10:00 Fotbal Look (emis. sport) (r)
11:00 Povești le României (r)
12:00 Celebrity (r)
13:00 Big Boletus (div.) (r)
14:00 Tonik Show (div.) (r)
18:00 Casa Poporului (talk show) (r)
19:00 Big Boletus (AP) (div.) (r)
20:00 Celebrity 
21:00 Fotbal: FC Brașov - FC Petrolul Ploiești  
(live) Liga 1, Etapa 1: meci 7
23:00 Fotbal Look (emis. sport) (live)

Filmul „Pădurea spânzu-

raţilor”, în regia lui Liviu 

Ciulei, va fi  prezentat în 

27 iulie la Zeughauskino, 

cinemateca din Berlin, în 

cadrul unui program dedi-

cat împlinirii a o sută de 

ani de la izbucnirea 

Primului Război Mondial, 

iniţiat de ICR Berlin.

Pentru a marca centenarul 

acestui epocal eveniment is-

toric, ICR Berlin organizează 

mai multe manifestări: expo-

ziţii, proiecţii de fi lme docu-

mentare, prelegeri şi dezba-

teri istorice, scrie Agerpres.

Cu acelaşi prilej, National-

historisches Museum (Muze-

ul Naţional de Istorie din Ber-

lin), în colaborare cu Zeugha-

uskino, organizează în cur-

sul anului 2014 o amplă se-

rie de proiecţii cinematogra-

fi ce provenite din ţările im-

plicate în confl ict. Seria este 

intitulată „Războiul Global. 

Primul război mondial şi ci-

nematografi a” şi îşi propune 

să prezinte, pe lângă fi lme 

canonice de război, şi anu-

mite creaţii cinematografi ce 

internaţionale mai puţin cu-

noscute publicului german.

Filmul „Pădurea spânzu-

raţilor”, ecranizarea romanu-

lui onomin al lui Liviu Re-

breanu — primul roman psi-

hologic din literatura româ-

nă, este considerat un vârf al 

cinematografi ei româneşti, 

rezultat al scurtei experienţe 

regizorale fi lmice a lui Liviu 

Ciulei. În anul 1965, fi lmul a 

fost selectat la Festivalul In-

ternaţional al Filmului de la 

Cannes, unde regizorul Liviu 

Ciulei a fost recompensat cu 

Premiul pentru regie.

Liviu Ciulei a fost un im-

portant actor, scenograf, regi-

zor de fi lm şi teatru. Între 1957 

şi 1964 a regizat trei fi lme, ca-

re l-au propulsat în rândul re-

gizorilor de calibru: „Erup-

ţia”, „Valurile Dunării” şi „Pă-

durea spânzuraţilor”.

Liviu Ciulei a debutat în 

SUA în 1974, La Arena Stage 

din Washington. A părăsit Ro-

mânia în anul 1980 şi a lucrat 

în multe ţări din Europa, pre-

cum şi în SUA, Canada şi Aus-

tralia. A fost director artistic 

al teatrului Tyrone Guthrie din 

Minneapolis, Minnesota (Sta-

tele Unite), iar din 1986, pro-

fesor de teatru la Columbia 

University şi New York Uni-

versity în New York City. S-a 

întors în ţară după 1989, re-

gizând o serie de piese cele-

bre. A fost numit Director de 

Onoare al Teatrului Bulandra.

Filmul va fi  prezentat în 

limba română, cu subtitrare 

în engleză în versiunea ori-

ginală.

100 de ani de la Primul Război Mondial: 
proiecție „Pădurea spânzuraților” la Berlin
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, str. Ni-
colae Titulescu (Pata), confort 
sporit, supr. 90 mp, P/4, termo-
pan, balcon închis, parchet, ușă 
metalică, centrală, sau schimb cu 
casă sau teren. Tel. 
0744-219124. (2.3)

¤ Vând garsonieră conf. 1, în 
cart. Gheorgheni-Detunata, nefi -
nisată, etaj intermediar, pret 
32.000 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0745-251703. (4.10)

¤ Vând sau schimb garsonieră, 
conf. 3, cart. Mănăștur, str. Tabe-
rei, et. 2, cu gars. conf. 2 sau ca-
să la ţară, baie proprie, cu chiri-
ași, plătesc diferenţa, preţ 10000 
euro, negociabil. Inf. suplimena-
tare la tel. 0264-551267. (4.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
confort, et. ¼, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (3.7)

¤ PF vând ap. 4 camere în Mă-
năștur, decomandate, geam ter-
mopan, balcon termopan, gre-
sie, faianţă, parchet, ușă metali-
că. Preţ negociabil. Tel. 
0748-089138 (5.5)

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă la Florești (casă 
veche + grajd), teren în supr. 
de 752 mp, la șosea naţională, 
cu toate utilităţile, apă, gaz, cu-
rent. Relaţii la tel. 0742-297455 
sau 0749-813005. (2.7)

¤ Vând casă/vilă în cart. Andrei 
Mureșanu, str. Vulcan nr. 4, 4 ca-
mere + dependinţe. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-812113. (4.5)

¤ Vând urgent casă intravilan, 
întabulat, 2100 mp, comuna 
Mociu, sat Crișeni, zona centra-
lă, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0742-183181. (4.7)

¤ Cumpăr casă/vilă singur în curte 
în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O.Goga), Gheor-
gheni (Arieţului, Artelor, V. Lupu, T. 
Ionescu, Albini), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana) cu un singur nivel, 
suprafaţă utilă 100-150 mp, pivni-

ţă, pod, garaj, teren sau grădină 
min 400 mp, front min 16 m, 
aproape de mijloacele de transport 
în comun. TEL 0748-111294 (5.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, în cart. Iris, str. Giuseppe Ver-
di, drum de acces din str. Oașului 
sau B-dul Muncii, front la drum 
90 m, curent electric, apă, carte 
funciară, cadastru, preţ 11 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (2.7)

¤ Vând teren construcţii de 1060 
mp, 7500 mp și 3000 mp, toate 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
toate cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (2.7)

¤ Proprietar, vând teren pe str. 
Republicii, în supr. de 380 mp, 
front la stradă și la un drum late-
ral de 4 m. Accept și variante la 
schimb. Relaţii la tel. 
0744-219124. (2.3)

¤ Vând urgent teren intravilan 
de 3200 mp, comuna Mociu, sat 
Roșien, întăbulat, central, utili-
tăţi, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0740-183181. (4.7)

¤ Vând teren agricol în supr. de 
10000 mp, lângă Gara Cojocna, 
are utlităţi la șosea asfaltată, 
preţ 5 euro/mp, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-529107. (4.7)

¤ Cumpăr teren 500 mp pentru 
construcţie case înșiruite liber 
sau cu casă demolabilăîn zona 
Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O.Goga), Ghe-
orgheni (Arieţului, Artelor, V. Lu-
pu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848 Clujana), Front min 
A6M, Aproape de mijloace de 
transport în comun. Tel 
0748-111294 (5.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Bercaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 

de 19,5 și 200 m lungime, cu 
C.F., P+2 sau case înșiruite, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ ne-
gociabil. Tel. 0741-100529 (5.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Dealul 
Fînaţelor FN la 100 m de staţia 
autobuz nr. 39 în suprafaţă de 
6200mp front la stradă de 160m 
cu toate utilităţile pe tren. Merită 
văzut, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529 (5.5)

¤ P.F. vând teren în A. Mureșa-
nu, 500 mp, front 19ml, toate 
utilităţile, P+2E. preţ 165000 eu-
ro. Tel. 0740-987363 (5.5)

¤ 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 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 supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ 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.

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

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 2 camere, se-
midecomandat, în cart. Mănăștur, 
et. 1, aproape de mijloacele de 
transport. Inf. la tel. 0742-128134, 
între orele 16-22. (2.7)

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu comercial fi ni-
sat, toate utilităţile, format din 
încăperi și hol, baie, acces direct 
din șoseaua principală, posibili-
tate de parcare, pretabil pentru 
IT, magazin depozit, dispecerat, 
birouri, etc. (2.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
pentru birou, fi nisat, modern, su-
pr. 45 mp, pe B-dul Eroilor, et. 
2/2, are centrală termică, termo-
pan, mobilă modernă, preţ 
450-500 euro/lună. Inf. la tel. 
0745-515415. (2.3)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în supr. de 300 mp, 
sau parţial 60-90-180 mp, pe 
B-dul Eroilor, vitrină mare la stra-
dă. Inf. suplimentare la tel. 
0766-239803. (2.3)

¤ Proprietar, au în chirie spaţiu 
comercial pe str. Baba Novac, în-
tre Cinema Victoria și Prefectură, 
vitrină la stradă, 25-50 mp sau 
suprafeţe mai mari în curte. Re-
laţii suplimenatre la tel. 
0756-158360. (2.3)

¤ Proprietar, în chirie spaţiu comer-
cial în supr. de 50 mp, P-ţa Mihai 
Viteazul, în același spaţiu Carman-
geria CINA, între Banca Transilvania 
și Magazinul Fierul, Germanos. Inf. 
la tel. 0756-158360. (2.3)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în supr. de 160 mp, în 
Mănăștur, peste drum de BIG, cu 
vitrine foarte mari la stradă. rela-
ţii la tel. 0745-515415. (2.3)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în Mărăști, cu vitrină la 
stradă, supr. 70 mp, în staţia de 
autobus, zona Loto-Prono-Cinema 
Mărăști. Tel. 0744-219124. (2.3)

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comer-
cial în cart. Mărăști, peste drum 
de P-ţa Mărăști, vitrină la stradă, 
în supr. de 80 mp, între Farmacia 
Remedium și casa de schimb va-
lutar. Tel. 0766-297057. (2.3)

SCHIMBURI

TERENURI

¤ Schimb teren agricol în supr. 
de 10000 mp, lângă Gara Cojoc-
na, are utilităţi la șosea asfaltată, 
cu casă la ţară, lângă Cluj. Sunaţi 
la tel. 0744-529107. (4.7)

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. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experien-
ţă de 3 ani, cu diplomă, în hote-
luri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozita-
te. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

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

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu.

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

CURSURI

¤ P.F.A înscriu pentru califi care 
la Cercul Militar Cluj cursanţi 
pentru: fotograf, cameraman, 
acustician-DJ, depanator ra-
dio-tv și organizator de protocol 
și evenimente. Detalii și progra-
mări pentru seria septem-
brie-decembrie 2014 la telefon: 
0725521945. (5.6)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Căutăm tractor Porsche, e-mail: 
info@h-roehrs.de, nr. telefon: 
0049-171-4020051. (4.17)

¤ Vând Trabant 601, an fabr. 
1981, verifi care tehnică + asigu-
rare, stare perfectă de funcţiona-

re, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Tel 0740-323.779 (5.5)

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

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de tâmplărie de tă-
iat și găurit, nou. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă, stare perfectă, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558. (4.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (4.7)

¤ Vând moară mică pentru uz cas-
nic. Inf. la tel.0749-041124. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut rusească. 
Inf. la tel. 0748-193982. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând TV “Goldstar” și radio vechi. 
Sunaţi la tel. 0364-881964. (4.7)

¤ Vând 4 pick-up-uri, magneto-
fon, cântare pentru piaţă, 4 
lămpi cu picior, 500 casete au-
dio, toate foarte ieftin. Inf. la 
tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut electri-
că “Nicoleta”, nouă. Inf. la tel. 
0740-014558. (4.7)

¤ Vând TV „Goldstar” și radio, 
ambele vechi. Relaţii la tel. 
0364-881964.

¤ Vând generator electric 220 V, 
marca Einhell 800/1, nou. Inf. la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

MOBILIER

¤ Vând ușă de stejar de intrare 
în apartament, complectă cu la-
terale, cu 5 chei Yale. Inf. la tel. 
0746-297102. (2.7)

¤ Vând două canapele tapiţate, 
noi, lemn cu furnir, o masă ro-
tundă, dulap haine cu trei uși, 
masă rotundă. Inf. la 
tel.0749-041124. (4.7)

¤ Vând canapea și scrin ”Madri-
gal”, nefolosite. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-431115. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând două biciclete unul băr-
bătesc, marca ”Set Rocco”, plus 
scaun pentru copil, preţ 230 RON 
și una de damă, marca ”Neuzer”, 
preţ 160 RON. preţuri negociabi-
le, scaun mașină de copil la pre-
ţul de 80 lei, negociabil. Inf. la 
tel. 0264-487028. (2.7)

¤ De vânzare cactus cu înălţimea 
de 2,3 m, un palmier de 2 m, 
plantă ornament cu frunză lată 
de 1,7 m, toate deosebit de fru-
moase, pentru interior. Informa-
șii la tel. 0722-518119. (2.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată 
de Ø 0,5 mm, format 1000 x 
2000 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (2.7)

¤ Vând URGENT 20 perechi de 
blugi de toate culorile și mărimi-
le, preţ 50 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând scule de grădină, șape, 
greble, lopeţi, stropitoare, rangă, 
menghină, scule, electrozi, druj-
bă. Inf. la tel. 0748-193982. (2.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu 
de fruncte de 53°, preţ 30 RON, 
respectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 

36-38, aproape noi, preţ 60 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând frigider, masă, aspirator, 
radiouri, costum naţionale, diferite 
obiecte, dantele, lucruri de mână, 
etc. Inf. la tel. 0721-096181. (2.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu fund rigid 
“Tego”, vâsle, scaune gonfl abile, 
vestă de salvare; motor electric 
“Savylor”, nou; acumulator “Ma-
rine” de 80 AM, pachet 300 euro 
fi x; 2 beţe telescopice, compozit 
3,5 m, putere 80-150 gr; un băţ 
de 2,40 m -15-15 gr din două 
părţi; “Shimano” și unu de 3 m – 
40-80 gr, din două părţi “Sil-
star”, preţ pachet 300 euro fi x. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (2.7)

¤ Vând storcător de struguri. Inf. 
la tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând ţuică de prune de 52° în 
jud. Bihor, de cea mai bună calita-
te. Inf. la tel. 0740-323779. (4.7)

¤ Vând masă și ax pentru circulă, 
plante aloe vera mărime de la 1 la 
4 ani, motor pentru mașină de spă-
lat. Inf. la tel.0749-041124. (4.7)

¤ Vând/donez 6 covoare, casete vi-
deo. Inf. la tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând un aspirator pentru zu-
grăvit, imprimantă nouă, mașină 
de scris Olympia și fi er de călcat 
profesional Philips. Tel 
0741-386.266. (5.5)

¤ Vând moară cu valţuri și site, 
capacitate mai mare. Tel. 
0740-240238.

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Vând sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candela-
bre antice. Inf. și relaîii suplimenta-
re la tel. 0744-219124. (2.7)

LICITAȚII

PRIMĂRIA COMUNEI 
MĂRGĂU

cu sediul în localitatea 
Mărgău, nr. 204, jud. Cluj 
telefon/fax 0264/276191

organizează la sediul acesteia, 
în data de 25.08.2014, ora 

10, licitaţie de prestări servicii 
exploatare masa lemnoasa cu 
oferta scrisă în plic pentru un 

volum de 560 mc şi masă 
lemnoasă pe picior cu strigare 
pentru un volum de 443 mc.

Preselecţia va fi  în dată de 
20.08.2014. (1.1)

COMPOSESORATUL 
MĂRGĂU

cu sediul în localitatea 
Mărgău, nr.77, jud. Cluj, 

telefon 0769-617259

organizează la sediul Ocolului 
Silvic Mărgău S.R.L. în data de 

04.08.2014 ora 10, licitaţie 
de prestări servicii exploatare 

masa lemnoasă pentru un 
volum de 351 mc.

Preselecţia va fi  în dată de 
01.08.2014. (1.1)

OCOLUL SILVIC 
MĂRGĂU S.R.L.

cu sediul în localitatea Mărgău 
nr. 204, judeţul Cluj

organizează în data de 
04.08.2014, ora 12, la sediul 
acestuia licitaţie cu strigare de 
masă lemnoasă provenită din 

confi scări pentru:

-  Lemn rotund răşinoase 
(buşteni) în volum de – 
27,17 mc.

-  Lemn foc răşinoase în volum 
de 5,49 mc.

- Lemn foc foioase – 0,7 mc.
-  Cherestea răşinoase – 2,92 

mc. (1.1)

6 8 i

Condiţii: absolvenţi de jurnalism.
Experinţa în domeniu constituie un avantaj, 
dar nu este o condiţie obligatorie.
CV-urile se trimit prin e-mail, 
pe adresa office@monitorulcj.ro
Numai persoanele selectate vor fi contactate 
pentru interviu.

Monitorul de Cluj angajează

REPORTERI

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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Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

ANUNŢ

În perioada 25-27 IULIE 2014, va avea loc în zona 
Parcului Teilor din cartierul Oprişani, Festivalul Internaţional 
de Folclor „Chemarea Munţilor“, ediţia a X-a, 2014.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA cu acordul Poliţiei 
Municipiului Turda, anunţă închiderea circulaţiei 
autovehiculelor după cum urmează:

1. pentru parada portului popular, în data de vineri, 
25 iulie 2014, între orele 16.30 – 17.45, în următoarele 
intersecţii:

-  str. Lotus + Aleea Lotus cu interzicerea accesului pe str. 
Lotus dinspre alee și dinspre str. Haţegului;

-  str. Lotus + str. Narciselor cu interzicerea accesului pe 
str. Lotus;

-  str. Lotus + str. Lianelor cu interzicerea accesului pe str. 
Lotus;

-  str. Lotus cu aleea dintre blocurile B1 și P, ce leagă str. 
Lotus de Zambilelor, pentru a interzice accesul în str. Lotus;

-  str. Macilor + str. Amurgului cu interzicerea accesului 
pe str.Macilor;

-  str. Macilor + str. Zambilelor cu interzicerea accesului 
pe str.Macilor;

-  str. Macilor + str. Tineretului cu interzicerea accesului 
pe str.Macilor;

2. pentru montarea, demontarea scenei şi desfăsurarea 
spectacolelor începând de vineri 25 iulie 2014, orele 08.30, 
până luni, 28 iulie 2014, orele 07.30 în intersecţiile:

-  str. Macilor + str. Tineretului cu interzicerea accesului pe 
str.Tineretului, partea spre Biserica Penticostală Filadelfi a;

-  str. Tineretului + aleea ce da în str. Tineretului, fi ind în 
prelungirea str. Zambilelor pentru a interzice accesul pe 
str. Tineretului , partea spre Calea Victoriei.

AVEŢI PROBLEME DE AUZ?

Cu ocazia deschiderii noului nostru cabinet de audiologie 

şi protezare auditivă

firma Romsound, vă oferă în data de 6-7 August 2014 următoarele 

servicii GRATUITE: – Testări auditive

– Proba cu proteze auditive

– Consiliere pentru probleme de auz

Adresa cabinetului:  Str Moţilor nr 87 

(în incinta Centrului Medical Interservisan)

Pentru programări sunaţi la:  

0751 – 178 012 sau 0751-178 005
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Imam Baialdam

Luaţi pătlăgele vinete mi-

ci, curăţaţi în lung şi la in-

tervale câte o şuviţă din coa-

jă, crestaţi-le şi împănaţi-le 

cu usturoi. Opăriţi-le cu apă 

sărată, tăeţi ceapă şi prăjiţi-o 

cu untdelemn. După ce s'a 

rumenit dar nu prea mult, 

adăogaţi bulion de pătlăgele 

roşii sau, vara, pătlăgele fă-

ră peliţă şi seminţe, tăiate 

mărunt; mai adăogaţi ardei 

gras tăiat în pătraturi mici, 

mărar, pătrunjel tocaţi şi 

amestecaţi toate împreună cu 

sare, puţin vin alb şi puţină 

apă caldă.

Amestecul acesta îl aşezaţi 

într'o tavă, peste el înşiraţi 

pătlăgelele vinete şi puneţi la 

coptor. Mai turnaţi puţin unt-

delemn şi puţin vin, puneţi 

puţin piper şi lăsaţi în coptor 

până ce topeşte amestecul.

Baclava

Ia un kilogram de făină, un 

ou, un păhărel de vin alb şi 

o linguriţă de unt: frământă 

acestea adăogând mereu apă, 

până ce vei face un aluat moa-

le ca pentru ştrudel, îl mai 

laşi să stea.

Din acest aluat faci 25 sau 

30 de bucăţele şi la întinzi în 

tavă. Ungi tava cu unt şi pui 

foile, una câte una, stropin-

du-le cu unt şi presărând pe 

fi ecare foaie migdale pisate 

cu zahăr şi vanilie. Cantitatea 

să fi e o jumătate kilogram 

migdale şi 250 gr. de zahăr.

După ce ai aşezat toate 

foile torni unt fi erbinte pes-

te ele şi pui la coptor, pe foc 

domol.

Faci un sirop de 1 kgr. Za-

hăr şi 500 gr. apă, şi, când ba-

clavaua e pe jumătate gata, o 

scoţi din coptor, o opăreşti cu 

siropul şi o pui iarăşi în coptor. 

Când e gata o tai bucăţele.

REŢETE VECHI DE 100 DE ANI

Imam Baialdam și Baclava

Ingrediente:

• 1 kg carne de pui
• 500 g fasole verde
• 4 roşii
• 1-2 cepe
• 4 linguri de ulei
• 2 linguri de făină
• 2 linguri de bulion
• 1 linguriţă zahăr
• 4 caţei de usturoi
• 1 legătură de mărar, 

tocat mărunt
• sare
• piper
• boia dulce

Mod de preparare

Carnea se tranșează apoi se 
presară cu sare și se înăbușă 
în ulei îndoit cu apă, 
împreună cu ceapa tocată. 
După aceea se scoate, iar în 
grăsimea rămasă, se călește 
făina, dizolvată în puţină apă.

La începutul călirii o sa aveţi 
impresia că se obţine un 
aluat, dar prin sfărâmare cu 
lingura de lemn și 

amestecare, totul revine la 
normal.

Se adaugă sare, piper, boia, 
zahăr, se omogenizează, apoi 
se încorporează bulionul și se 
toarnă două căni de apă 
caldă (cel mai bine daca aveţi 
supă de zarzavat). Se lasă o 
jumătate de oră să fi arbă, la 
foc potrivit, semiacoperit.

Separat, se fi erb, până se 
înmoaie, în apă cu sare, 
păstaile de fasole, curăţate, 
spălate și rupte în bucăţele. 
Se pun la scurs, într-o 
strecurătoare. Se opăresc 
roșiile, se decojesc și se taie 
cubuleţe.

Într-o cratiţă, se pun bucăţile 
de carne împreună cu fasolea 
și roșiile, cu sosul strecurat, se 
adaugă usturoiul pisat și se 
mai fi erb împreună un sfert 
de ora. La sfârșit se potrivește 
de sare și piper și se presară 
mărarul tocat. 

sursa: www.reteteculinare.ro

Pui cu fasole verde

În cadrul acestei rubrici vă vom prezenta săptămânal rețete culinare vechi, preluate de Agerpres din diferite „tratate” 

de specialitate, precizând, de fi ecare dată, sursa.

Săptămâna aceasta vă propunem „Imam Baialdam” și „Baclava”, ambele publicate în „Carte de bucătărie — 1501 feluri de 

măncări” (1935), cu o prefață de Constantin Bacalbașa.

REȚETA SĂPTĂMÂNII

Baclava

Seminţele de quinoa pre-

vin apariţia diabetului, 

astmului, afecţiunilor car-

diace, pietrele la vezica 

biliara şi migrenele.

Quinoa este cunoscut încă 

din cele mai vechi timpuri sub 

numele de „aurul incaşilor”, 

însă în România apariţia aces-

tui produs este destul de recen-

tă. Seminţele de quinoa sunt 

bogate în aminoacizi şi prote-

ine şi pot înlocui cu succes 

aproape orice tip de cereale, 

deoarece nu conţin gluten.

Aceste seminţe conţin toţi 

aminoacizii esenţiali, în spe-

cial lizina, care este extrem 

de importantă pentru creşte-

rea şi dezvoltarea ţesuturilor 

organismului uman.

Cum se consumă aceste 
seminţe?

Prepararea seminţelor de 

quionoa necesită o maximă 

atenţie deoarece ele pot deve-

ni toxice dacă nu se păstrea-

ză indicaţiile oferite de către 

specialişti. Înainte de a fi  con-

sumată, quinoa trebuie bine 

spălată, deoarece învelişul de 

deasupra are un gust amar.

Coaja de quinoa conţine 

saponine, care conferă un gust 

amar. Din acest motiv este in-

dicat ca aceste seminţe să fi e 

bine spălate înainte de a fi  

consumate. Quinoa trebuie să 

stea la înmuiat în apă, timp 

de 15 minute, după care se 

clăteşte bine, cu apă rece din 

abundenţă.

Quinoa se poate prepara la 

fel ca şi orezul. Se fi erbe o ca-

nă de quinoa în două căni de 

apă, timp de 15 minute. Apoi 

se lasă deoparte să absoarbă 

apa. Dimensiunea seminţelor 

va creşte considerabil şi va 

avea o textură delicată.

Quinoa poate fi  servită şi 

la micul dejun, cu nuci sau 

fructe. De asemenea, poate fi  

folosită şi în diverse salate, cu 

seminţe de dovleac, fasole, 

coriandru sau ceapă verde.

Benefi ciile consumului 
seminţelor de quinoa

Consumul frecvent al se-

minţelor de quinoa ajută la 

eliminarea toxinelor şi a ce-

lulelor canceroase din orga-

nism datorită faptului că de-

ţine cantităţi mari de mangan. 

Aceste seminţe sunt şi o sur-

să importantă de magneziu, 

care este efi cient în tratarea 

migrenelor, relaxează vasele 

de sânge şi reduce riscul de 

hipertensiune.

Ribofl avina din quinoa re-

duce frecvenţa migrenelor prin 

producerea de energie nece-

sară celulelor cerebrale şi mus-

culare.

Quinoa este ideală şi pen-

tru îmbunătăţirea funcţiei ini-

mii. Fiind săracă în grăsimi sa-

turate şi colesterol, este ideală 

pentru cei care sunt la dietă.

Quinoa este bogată în car-

bohidraţi, substanţe care ofe-

ră energie organismului uman. 

Este şi o sursă de fi bre inso-

lubile care reduc riscul de pie-

tre la vezica biliară, în speci-

al în rândul femeilor.

Quinoa poate fi  
germinată

Quinoa poate fi  germina-

tă în forma sa brută pentru 

a spori valoarea nutritivă. 

Germinarea activeaza enzi-

mele sale naturale şi multi-

plică conţinutul său de vita-

mine. Quinoa are o perioa-

dă de germinare în special 

scurtă: doar 2-4 ore de odih-

nă într-un pahar de apă cu-

rată este de ajuns pentru a 

încolţi şi a elibera gazele. 

Acest proces înmoaie boabe-

le, făcndu-le potrivite pen-

tru a fi  adăugate în salate şi 

alte alimente reci.

Seminţele de quinoa, „aurul incaşilor”

În România, seminţele de quinoa au apărut abia recent pe piaţă

Quinoa este un aliment foarte nutritiv, bogat în proteine, fier, calciu, potasiu şi cupru. 
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Rugbistele nu se sfi esc de 

noroaiele pe care dispută 

meciuri și nici nu se tem 

că-și vor rupe unghiile 

atunci când încearcă să 

prindă o minge.

E o dimineață clocită de 

sfârșit de iulie. Norii aruncă 

câțiva picuri de ploaie peste 

terenul de rugby din Parcul 

Babeș, iar musculițele din jur 

o iau razna. Antrenorul Ser-

giu Pop le strigă fetelor de pe 

margine să o lase mai ușor cu 

produsele cosmetice înainte 

de antrenamente, asta dacă 

vor să nu mai înghită muște. 

„Nu vă mai dați cu parfum 

înainte de antrenament. De 

aia trag muștele la voi”, stri-

gă Pop. Una dintre fete încear-

că o glumă, printre gâfâituri 

de oboseală: „E din cauză că 

am mâncat gem dimineață?”

Probabil că această pri-

veliște nu este una cu care să 

fi m obișnuiți. Poate unii nici 

măcar nu o agreează. Un lu-

cru e cert însă: fetele astea 

pun osul, nu se joacă! Într-o 

perioadă în care mai toată lu-

mea caută să se relaxeze, fe-

tele fac câte două antrena-

mente pe zi, dimineața la no-

uă și după-masa la trei, când 

soarele e numai bun de pla-

jă, nicidecum de sport.

Inițiativa 
au avut-o fetele

Echipa a fost înfi ințată în 

urmă cu trei ani. Inițiativa a 

aparținut unui grup de șase-

șapte studente de la Faculta-

tea de Educație Fizică și Sport 

din cadrul Universității Babeș-

Bolyai. L-au convins pe unul 

dintre profesorii mai tineri, 

Sergiu Pop, să le devină an-

trenor. „Pot să zic că inițiativa 

au avut-o fetele. Eu îmi do-

ream încă să mai joc rugby, 

nu mă gândeam să antrenez. 

Lucrurile s-au schimbat însă 

și de trei ani muncim, ne an-

trenăm cu echipa de fete”, 

mărturisește Pop. Astfel au 

format echipa de rugby femi-

nin în 7 „U” Cluj. 

Deși e cu doar patru-cinci 

ani mai mare decât majorita-

tea jucătoarelor, Sergiu spune 

că experiența de a antrena o 

echipă de fete nu e una deloc 

difi cilă. „Nu am avut nicioda-

tă probleme cu ele. Față de 

băieți, sunt mult mai 

ambițioase, mult mai munci-

toare și rezistă mai bine la 

stres. Poți să muncești cu ele 

și sunt mai atente, mai aten-

te la detalii, ceea ce e foarte 

important în rugby, pentru că 

te ajută să înveți mult mai re-

pede. E mult mai ușor de mun-

cit cu ele”, își freacă mâinile 

de bucurie tânărul antrenor. 

La început, tehnicianul era 

luat peste picior de către co-

legi și prieteni. „Se făceau 

glume pe seama noastră. Că 

suntem tineri, de vârstă apro-

piată. Nu. Relația noastră e 

strict profesională. E adevă-

rat, poate ne permitem să 

vorbim mai multe, să ne spu-

nem pe nume, dar eu întot-

deauna am crezut că respec-

tul nu-i modul în care vorbești, 

ci modul în care te comporți. 

Fetele sunt profesioniste, așa 

că nu am avut nicio proble-

mă”, afi rmă Pop.

Antrenamentul continuă

Doi băieți la vreo 11-12 

ani care traversează pista de 

alergare se uită lung la fete, 

după care amândoi schimbă 

priviri amuzate și un zâm-

bet pe sub viitoarea mustață. 

După vreo două  ture de te-

ren, una dintre fete dă sem-

ne de oboseală. „Hai, dacă 

ți-e rău te oprești acolo, la 

colț. Bagi degetele pe gât și-

ți trece”, îi spune antreno-

rul. Ea își revine însă și con-

tinuă antrenamentul. 

Mai departe fetele au un 

exercițiu mai complex. Au de 

făcut 10 fl otări, alergat prin-

tre conuri și niște sărituri prin 

și pe lângă un cauciuc mare. 

Când accelerează printre co-

nuri, Linda, care în urmă cu 

trei ani când a venit la facul-

tate de abia știa să ceară o 

pâine în română, alunecă pe 

iarbă. Nervoasă, jucătoarea 

înjură în engleză.

„Linda fotbalista”

Acum stă pe margine și se 

odihnește. A împins prea tare 

la antrenamente și acum se re-

simte. „Am făcut supra-antre-

nament. De aia stau, că nu mă 

dau bătută și câteodată exage-

rez”, explică rugbista.

Linda Matei e din județul 

Harghita și spune că atunci 

când a venit în Cluj nici nu 

se gândea la rugby, la echipa 

națională, unde a fost 

selecționată pentru a juca în 

cadrul Campionatului Euro-

pean din Norvegia, unde Ro-

mânia a prins locul trei. Ei îi 

plăcea foarte mult fotbalul, s-

a înscris într-o echipă în cla-

sa a noua și asta dorea să fa-

că și în Cluj. „Am fost într-o 

echipă, dar nu mi-a plăcut. 

De la antrenorul de acolo am 

auzit de formația de rugby, el 

m-a îndrumat, mi-a zis că am 

viteză. Inițial, nu am vrut, 

pentru că am avut clavicula 

ruptă de trei ori, dar până la 

urmă am venit”, dezvăluie 

Linda. Jucătoarea povestește 

că acomodarea a fost destul 

de grea: „Mi-a fost foarte greu 

să învăț să dau pasă cu mâ-

na. La fotbal dădeam numai 

cu piciorul. Dar am învățat”.

De când era mică stătea mai 

mult cu băieții, așa că priete-

nii nu au cicălit-o prea tare 

atunci când au afl at că a tre-

cut de la fotbal la rugby. „Toa-

tă ziua mă chemau la fotbal, 

îmi spuneau «Linda fotbalis-

ta». Prietenii m-au susținut 

când au auzit că m-am apucat 

de rugby, deși multă lume de 

la mine din sat nu prea știe cu 

ce se mănâncă acest sport”, 

povestește Linda.

Faptul că a jucat în cadrul 

Campionatului European a în-

semnat mult pentru ea. „M-

am bucurat mult că am ajuns 

la Europenele din Norvegia. 

Atunci când am venit aici nici 

măcar nu știam ce e aia lot. 

Atunci când am participat la 

antrenamente și am fost în-

trebată dacă vreau la lot, an-

trenorul mi-a spus să zic da. 

Apoi le-am întrebat pe fete ca-

re-i treaba, ce-i ăla lot, iar ele 

mi-au spus că e echipa na-

țională”, spune amuzată tâ-

nără jucătoare. I-a fost teamă 

puțin că s-ar putea să nu se 

înțeleagă cu fetele de la echi-

pă pentru că e de naționalitate 

maghiară, însă asta nu s-a în-

tâmplat. Ba mai mult, fetele 

o apreciază pentru munca pe 

care o depune. E cea care a 

avut cel mai mare progres din 

toată echipa.

Linda, în drum spre cămi-

nul unde stă, mărturisește că 

deși e de naționalitate ma-

ghiară, se simte mai legată 

de România. „Eu m-am năs-

cut aici, părinții și bunicii mei 

la fel. Chiar dacă nici acum 

nu știu perfect românește, 

din cauză că în liceu profe-

soara noastră de limba româ-

nă ne vorbea tot în maghia-

ră, simt că inima mea bate 

mai tare atunci când văd stea-

gul cu roșu, galben și albas-

tru”, subliniază Linda.

Nu toate fetele se gândesc 
la un viitor în sport

Anca Hău, una dintre fe-

tele cu experiență, ia în cal-

cul să renunțe la rugby. „Chiar 

dacă am nouă ani de rugby, 

cred că mai devreme sau mai 

târziu voi renunța la sport. 

De asta nici nu am dat la fa-

cultatea de sport, am ales 

administrație publică. Înain-

te de a mă înscrie la faculta-

te am făcut pauză de un an, 

dar m-am reapucat pentru a 

putea primi un loc în cămi-

nul de sportivi”, mărturisește 

veterana Universității. Deși 

recunoaște că s-ar putea să-

i fi e dor de rugby, spune că 

nu vede cum ar putea trăi 

din asta. „E adevărat, sa-

tisfacția ar fi  mult mai mare, 

una e să joci un meci, fi e că-

l câștigi sau că-l pierzi, și al-

ta e să stai la un birou. Însă 

din sport nu se poate trăi”, 

admite Anca.

Atunci când oamenii afl ă 

că joacă rugby, nu le vine să 

creadă: „Când aud că sunt la 

rugby, zic că nu-s de așa ce-

va, că aș fi  mai bună să merg 

pe catwalk (podium prezenta-

re de modă - n.red.)”. Ana are 

o înălțime de 1,72 metri și o 

greutate de 58 de kilograme. 

Însă nu este singura care ar 

avea loc pe un podium. Fete-

le nu sunt nici pe departe acei 

„căpcăuni” de care se sperie 

majoritatea persoanelor atunci 

văd un rugbist. (Valentin 
ȘTEFAN, student la Jurna-
lism, FSPAC-UBB, anul II)

Rugby pe tocuri

Şi fetele ştiu rugby

Împreună cu Sergiu Pop, rugbistele clujene pun la bătaie tactica pentru jocurile din campionat

Echipa de rugby în 7 „U” Cluj încearcă să demonteze 
mitul conform căruia femeile nu pot practica anumite 
sporturi, considerate prea dure pentru sexul frumos. 

REPORTAJ DIN IARBĂ

Echipa se afl ă într-o perioadă unde antrenamentele se 
axează pe abilităţile fi zice. „Alb-negrele” vin după o pauză 
de aproximativ trei săptămâni, pricinuită de perioada de 
examene studenţești. Majoritatea sunt studente la Facultatea 
de Educaţie Fizică și Sport, iar antrenorul spune că asta se 
vede în prestaţia lor. „Se simte că fetele au acumulat obo-
seală la facultate, unde au și alte materii care le solicită. Se 
simte și lipsa antrenamentului în astea trei săptămâni”, sus-
ţine Sergiu Pop.

Antrenorul recunoaște că există o criză de echipe femini-
ne de rugby: „Din șase echipe câte eram, au mai rămas doar 
cinci. Naţionala Moldovei, care juca alături de noi, s-a retras 
din cauza unor probleme cu vizele”. Nici cu sponsorii nu stau 
prea bine. „Nu avem niciun sponsor. Avem acces la o sală de 
forţă din cadrul unui hotel prin una din fetele de la echipă, 
care lucrează acolo ca trainer. Cam atât”, spune dezamăgit 
Pop. Speranţa nu și-a pierdut-o însă: „Acum s-a înfi inţat o 
nouă echipă la Brașov, am mai împrumutat jucătoare la câte 
un meci pe acolo. Sperăm ca în timp acest sport să se dezvol-
te, deoarece potenţial există”.

Rugby cu burta goală

SERGIU POP | antrenor „U” Cluj

„Față de băieți, sunt 
mult mai ambițioase, 
mult mai muncitoare și 
rezistă mai bine la stres. 
Poți să muncești cu ele 
și sunt mai atente la 
detalii, ceea ce e foarte 
important în rugby, 
pentru că te ajută să 
înveți mult mai repede. 
E mult mai ușor de 
muncit cu ele“

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Competiţie 
internaţională 
de box, la Cluj

Cea de-a doua ediţie a compe-
tiţiei internaţionale „Centura 
Transilvaniei” se desfășoară în 
aceste zile în incinta mall-ului 
din cartierul Gheorgheni. 
Ediţia din acest an se anunţă a 
fi  una de mare anvergură, la 
acest concurs dedicat boxului 
amator anunţându-și prezenţa 
peste 100 de sportivi de mare 
valoare, componenţi ai loturi-
lor naţionale de box ale 
României, Moldovei, 
Germaniei și Ungariei. Secţia 
de box a CS Universitatea Cluj 
participă la acest turneu intre-
naţional cu un număr de zece 
pugiliși, pregătiţi de antrenorii 
Iosif Hercz și Octavian Matiș. 
Pasionaţii sportului cu mănuși 
pot urmări meciurile de box 
începând cu ora 15:00.

Pe scurt

SPORT

Rugby pe tocuri
Echipa de rugby în 7 „U” Cluj în-

cearcă să demonteze mitul con-

form căruia femeile nu pot prac-

tica anumite sporturi, considera-

te prea dure pentru sexul fru-

mos. Fetele nu se sfi esc de no-

roaiele pe care dispută meciuri și 

nici nu se tem că-și vor rupe un-

ghiile atunci când încearcă să 

prindă o minge. Pagina 19

Partida se va disputa sâm-

bătă, de la ora 18.30, pe 

stadionul Trans-Sil.

Universitatea Cluj a debu-

tat cu dreptul în Cupa Ligii, 

cu o victorie în faţa Petrolu-

lui (1-0). „Şepcile roşii” spe-

ră să aibă parte de acelaşi 

deznodământ şi în campio-

nat, pe terenul nou-promo-

vatei ASA Târgu Mureş. „Sun-

tem bucuroşi că începe cam-

pionatul, băieţii sunt nerăb-

dători. Liga I e competiţia pri-

mordială pentru noi. Ne do-

rim să începem cu dreptul, 

să luăm primele puncte cu 

ASA. Va fi  greu să câştigăm 

la Mureş, au făcut achiziţii 

foarte bune, au adus nume 

importante. Dar echipa mea 

e pregătită, are capacitatea 

necesară să învingă”, a pre-

cizat Mihai Teja.

„Nu trebuie 
să-l învinovăţim”

Tehnicianul a primit însă 

o lovitură grea înaintea dis-

putei de sâmbătă. L-a pier-

dut pe golgheterul echipei, 

Valentin Lemnaru, care a 

semnat cu Steaua. „Vali nu 

mai are 20 de ani, e un pas 

înainte pentru el. Dacă era 

după mine l-aş fi  sfătuit să 

rămână la Universitatea, pen-

tru că era cel mai bun jucă-

tor al nostru. Trebuie să fi m 

recunoscători pentru tot ce 

a făcut, nu trebuie să-l în-

vinovăţim că a plecat. El tre-

buie să rămână în memoria 

suporterilor, nu să-l apos-

trofăm. Până la urmă e vor-

ba de familia lui, cariera lui. 

Şi alţii au ales cu inima şi 

după aceea au regretat. De-

sigur, există multe riscuri 

când mergi la altă echipă. 

Nimeni nu-ţi garantează pos-

tul de titular, ţi-l câştigi tu”, 

a punctat Teja.

Are uşa deschisă la „U”
Lemnaru va avea o con-

curenţă acerbă la Steaua. Da-

că nu se va adapta, Teja a dat 

de înţeles că atacantul ar pu-

tea reveni la Cluj. „Nimeni 

nu e de neînlocuit, nici mă-

car eu. Niciun club nu stă în-

tr-un jucător. Clubul e mai 

important decât orice fotba-

list sau antrenor. Eu l-aş re-

primi oricând la echipă, pen-

tru că am lucrat bine cu el. 

E un jucător cu bun simţ şi 

cu caracter. Dar ca să revină 

la noi în iarnă trebuie să ai-

bă aceeaşi determinare şi, bi-

neînţeles, valoare. Indiferent 

cât aş ţine la un jucător, tre-

buie să fi u imparţial”, a sus-

ţinut tânărul tehnician.

„Aşteptam să-mi 
vină rândul, dar nu 
în acest mod”

Plecarea lui Lemnaru, şan-

sa lui Emil Jula. Fotbalistul 

reîntors la „U” după nouă ani 

va fi  aruncat în luptă încă din 

primul minut în confrunta-

rea cu ASA. „Întotdeauna 

m-am afl at în situaţia asta, 

dar acest lucru mă motivea-

ză şi mai mult. Am ajuns la 

o vârstă în care văd altfel lu-

crurile. Va fi  o presiune în 

plus pentru mine pentru că 

joc acasă”, a precizat Jula. 

„Aşteptam să-mi vină rândul 

să joc, dar nu în acest mod. 

Pierdem un jucător de bază, 

căpitanul echipei, va fi  greu 

fără el, e o presiune în plus 

plecarea lui Vali. Pentru el e 

o şansă, are o vârstă, dar e 

un jucător matur, unul extra-

ordinar, a arătat constanţă 

oriunde a jucat”, a adăugat 

fostul atacant al lui Duisburg.

Fără principala gură de foc
Universitatea Cluj va ataca Mureşul fără golgheterul Valentin Lemnaru, plecat la Steaua.

natural  stone

Pavaj

Cristian Pojar va fi  noul șef al departamentului de scounting 
al clubului „studenţesc”. „După perioada Dinamo Moscova 
m-am hotărât să renunţ la antrenorat. Nu știu încă dacă e o 
decizie defi nitivă, dar cu siguranţă e una valabilă pentru o 
lungă perioadă de vreme. De mulţi ani am fost pasionat de 
acest domeniu, al scouting-ului, unul puţin dezvoltat în 
România. Ocazia de a lucra la Universitatea Cluj, tocmai în 
acest domeniu, este perfectă pentru mine. În scurt timp o să 
avem o echipă de scouteri și ne vom apuca de treabă. Sunt 
exact zece ani de când am părăsit Universitatea și mă bucur 
mult că m-am întors acum”, a declarat Pojar.

Pojar va conduce departamentul de scouting

Patru jucători străini 

şi-au prelungit contracte-

le cu „U” BT Cluj, echipă 

al cărui obiectiv este 

accederea în fi nala Ligii 

Naţionale de Baschet 

Masculin.

„U” BT Cluj a făcut public 

numele celor şapte jucători 

străini cu care va aborda se-

zonul competiţional care de-

butează în toamnă. „Studen-

ţii” au reuşit să prelungească 

contractele la patru stranieri, 

care au evoluat şi în campio-

natul precedent la Cluj-Napo-

ca: Branko Cuic, Darius Har-

grove, Milan Medvedj şi Bo-

ris Lalovic. Totodată, ardele-

nii i-au achiziţionat pe ame-

ricanii Sean Barnette, Micha-

el Southall şi pe croato-fran-

cezul Zoran Cvjetkovic.

Noutăţi cu cifre 
impresionante

Barnette revine în curtea 

formaţiei clujene după un an 

petrecut în Bulgaria, la Ril-

ski Sportlist. Extrema a îm-

brăcat echipamentul alb-ne-

gru în sezonul 2012-2013 sub 

bagheta lui Niksa Bavcevic. 

Anul trecut, în curtea bulga-

rilor, Barnette a reuşit un se-

zon foarte bun, având cele 

mai bune cifre din lotul ce-

lor de la Rilski. În 24 de me-

ciuri jucate în campionat, 

americanul a acumulat me-

dii de 15.6 puncte, 7.8 recu-

perări şi 1.7 pase decisive. 

Michael Southall este un 

pivot uriaş, de 2.10 metri, şi 

cu o greutate de 107 kg. Aces-

ta a evoluat ultima dată în 

Qatar la Al Sadd, acolo unde 

a avut în medie 9.3 puncte 

pe partidă şi 7.4 recuperări. 

Sportivul de 32 de ani din 

Statele Unite a mai jucat de-a 

lungul carierei în campiona-

te puternice precum cele ale 

Spaniei sau Greciei.

De cealaltă parte, Zoran 

Cvjetkovic, 24 de ani, este un 

conducător de joc de 1.90 me-

tri, care în trecut a făcut, la 

rândul său, cunoştinţă cu bas-

chetul românesc, fi ind com-

ponent al grupării Concordia 

Chiajna. Acesta a jucat câte-

va meciuri pentru ilfoveni în 

sezonul precedent, după ce 

în trecut a evoluat pentru Ober-

wart (Austria) şi Zrinski (Bos-

nia). (Radu BĂRĂIAN, stu-
dent la Jurnalism, FS-
PAC-UBB, anul II)

Invazie de străini la Cluj

Mihai Silvășan, Cătălin 
Baciu, Andrei Mandache, 
Tudor Jucan, Branko Cuic, 
Miljan Medvedj, Boris 
Lalovic, Darius Hargrove, 
Michael Southall, Zoran 
Cvjetkovic, Sean Barnette, 
Mario Lazăr, Mirel 
Dragoste, Kuti Nandor, 
Gheorghe Dragoș și 
Wilhelm Brosser.

Lotul „U” BT Cluj:

Valentin Lemnaru şi-a văzut visul cu ochii: va evolua la Steaua

MIHAI TEJA | 
antrenor „U“ Cluj

 „Nimeni nu e de 
neînlocuit, nici măcar 
eu. Niciun club nu stă 
într-un jucător.
Clubul e mai 
important decât 
orice fotbalist sau 
antrenor“


