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POLITICĂ

Declaraţii scandaloase 
marca Jobbik
Un controversat lider Jobbik susţine reven-
dicările UDMR referitoare la folosirea lim-
bii maghiare în administraţie şi 15 martie – 
Ziua Maghiarilor din România.  Pagina 5

CULTURĂ

Final de stagiune 
la Operă
Două spectacole extraordinare montate în 
aer liber vor fascina Piaţa Unirii în înche-
ierea Stagiunii 2016 – 2017.  Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

Acte doar în 3 minute?
Primăria Cluj-Napoca este prima din Ro-
mânia care emite, începând de joi, acor-
duri de funcţionare pentru agenţii econo-
mici în format electronic, online. Pagina 5

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

De peste un deceniu, primarul Emil Boc îi „scaldă” pe clujeni în promisiunile 
de construire ale unui aqua park. Peste 300.000 de clujeni se vor înghesui, 
din nou, în această vară în doar trei ştranduri. De două zile, ştrandul 
din Grigorescu s-a deschis oficial. Cât costă să te scalzi la înghesuială? Pagina 3

EDUCAŢIE

Emoţii pentru elevi. Astăzi află 
rezultatele la Evalurea Naţională

SĂNĂTATE

„Vaccinurile se găsesc la medicii 
de familie, nu la farmacii”

Absolvenţii de clasa a VIII-a 
care au susţinut Evaluarea Na-
ţională 2017 afl ă astăzi, până la 
ora 16:00, rezultatele de la exa-
men, care vor fi  afi şate la avi-
zierele şcolilor şi pe site-ul eva-
luare.edu.ro. În aceeaşi zi, vor 
putea fi  depuse eventualele con-
testaţii (până la ora 20:00). Re-
zultatele fi nale vor fi  făcute pu-
blice în data de 30 iunie. În func-
ţie de media generală, ei vor op-
ta pentru liceul dorit.

În 2016, 75% dintre elevii ca-
re au susţinut examenul de Eva-
luare Naţională au luat note pes-
te 5, rata fi ind în scădere faţă 
de 2015 când 79,3% dintre elevi 
au obţinut note peste 5.

Ministerul Educaţiei a 
anunţat modificări la metoda 
de calcul pentru admiterea la 
liceu. Din anul acesta, ponde-

rea mediilor din clasele gim-
naziale scade la 20%, faţă de 
25 % cât a fost până acum, 
restul de 80% fiind reprezen-
tat de media de la evaluarea 
naţională.

Evaluarea naţională 2017 a 
început cu subiectele la limba 
română. Absolvenţii de clasa a 
VIII-a au avut de demonstrat a-
partenenţa la genul liric a poe-
zie „Ploaia” de Magda Isanos şi 
de scris o compunere în care să 
prezinte o întâmplare dintr-o 
competiţie sportivă.

La proba de matematică ele-
vii au avut trei subiecte, iar cel 
de al treilea, care, în mod nor-
mal, este cel mai difi cil, nu le-a 
pus probleme elevilor, care au 
avut de rezolvat mai multe ce-
rinţe legate de un cilindru cir-
cular.

Stocurile de vaccin cuprinse 
în Programul Naţional de Vacci-
nare, inclusiv vaccinul ROR, He-
xavalent şi Tetravalent, sunt dis-
ponibile în toată ţara, iar părinţ-
tii care vor imunizarea copiilor 
trebuie să meargă la medicii de 
familie, nu la furnizorii de me-
dicamente privaţi, în speţă far-
macii, informeaza Ministerul Să-
nătăţii.

De asemenea, Ministerul Să-
nătăţii reaminteşte că a derulat 
în procedura de urgenţă toate 
achiziţiile necesare pentru asi-
gurarea vaccinurilor cuprinse în 
Programul Naţional de Vaccina-
re, acordând o atenţie specială 
procurării dozelor de vaccin an-
tirujeolic.

Ministerul Sănătăţii spune, de 
asemenea, că a implementat un 
program riguros de raportare a 

stocurilor de vaccin disponibile 
în teritoriu, în scopul prevenirii 
unei situaţii de criză.

„Concomintent cu aceste de-
mersuri urgente, a fost modifi -
cat cadrul legislativ cu privire la 
procedura de achiziţie pentru 
vaccin, pentru a permite achizi-
ţii multianuale. Această modifi -
care legislativă va înlătura posi-
bilitatea izbucnirii unei crize si-
milare celei din toamna anului 
trecut”, afi rmă MS.

În plus, Ministerul Sănătăţii 
precizează că defi nitivează în a-
ceastă perioadă legea vaccinării 
ale cărei prevederi vor adresa ca-
uzele profunde ale declinului nu-
mărului de copii vacccinaţi.

Numărul total de cazuri de 
rujeolă confi rmate în România 
până vineri a fost de 7.282, fi -
ind înregistrate 30 de decese.
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SCANDALOS. Preot vedetă-TV, acuzat de pedofilie. 
„Facem sex, te plătesc pentru sex!” P. 2

Bazine mici, caniculă mare

Clujul stă încă un an fără aqua park
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Arhiepiscopia Ortodoxă 

de Alba Iulia a deschis o 

anchetă în cazul preotu-

lui Cristian Pomohaci, 

care slujeşte într-o 

comună din Mureş, 

bănuit că ar fi încercat 

să corupă sexual un 

adolescent. O presupusă 

convorbire între cei doi 

a apărut pe Internet.

În înregistrarea convorbi-

rii care a apărut pe Internet, 

un bărbat care se presupu-

ne a fi  preotul Cristian Po-

mohaci încearcă să corupă 

sexual un adolescent în vâr-

stă de 17 ani, promiţându-i 

că va fi  plătit dacă va între-

ţine relaţii sexuale cu el.

Reprezentanţii Arhiepi-

scopiei Ortodoxe de Alba Iu-

lia au declarat că au deschis 

o anchetă internă în acest 

caz, iar dacă acuzaţiile pri-

vind coruperea sexuală se 

vor dovedi adevărate, preo-

tul Cristian Pomohaci va fi 

trimis în judecata Consisto-

riului eparhial, existând po-

sibilitatea excluderii sale din 

preoţie-

Stadiul anchetei

Întrebaţi despre stadiul 

anchetei, reprezentanţii Ar-

hiepiscopiei Ortodoxe de Al-

ba Iulia arată: „În ultimii 

ani, preotul Cristian Pomo-

haci a fost cercetat de către 

organismele eparhiale com-

petente pentru săvârşirea 

unor abateri disciplinare în 

urma cărora a fost sancţio-

nat cu dojană arhierească, 

oprirea totală de la săvârşi-

rea lucrărilor sfinte pe o pe-

rioadă determinată de timp 

şi cu canonisirea la o mă-

năstire pe o perioadă de o 

lună de zile, conform regu-

lamentelor bisericeşti în vi-

goare. Urmare a acuzaţiilor 

care i se aduc părintelui Cris-

tian Pomohaci în articolele 

apărute, Arhiepiscopia Al-

ba Iuliei a demarat o anche-

tă în care cel inculpat îşi va 

putea prezenta punctul de 

vedere referitor la învinui-

rile din textul articolului şi 

din materialul audio difuzat 

în mediul online. În cazul 

în care în urma anchetei ce-

le reclamate se vor dovedi 

adevărate, preotul Cristian 

Pomohaci va fi trimis în ju-

decata Consistoriului epar-

hial, existând posibilitatea 

excluderii sale din preoţie”.

Sex pe bani

Înregistrarea care a apărut 

pe Internet durează peste 20 

de minute, iar în ea se aud 

două voci, între care una se 

presupune că este a preotu-

lui Pomohaci, care este şi in-

terpret de muzică populară, 

iar cealaltă unui adolescent 

în vârstă de 17 ani. Spre fi -

nalul înregistrării, cel care se 

presupune a fi  preotul Pomo-

haci îi spune băiatului că în-

tre ei doi a fost, de la bun în-

ceput, „ceva special”, amin-

tindu-i cum s-au întâlnit.

Apoi, bărbatul îi propune 

adolescentului să-i arate or-

ganul sexual şi îi promite că 

va fi  remunerat dacă va în-

treţine relaţii sexuale cu el.

Măsurile pot ajunge până 
la excluderea din preoţie

Măsurile în cazul preotu-

lui Cristian Pomohaci, care 

ar fi fost înregistrat când îi 

propune unui adolescent să 

întreţină relaţii sexuale, pot 

merge până la excluderea 

acestuia din clerul biseri-

cesc, dacă înregistrarea se 

dovedeşte a fi autentică, po-

trivit purtătorului de cuvânt 

al Patriarhiei Române.

Purtătorul de cuvânt al Pa-

triarhiei Române, Vasile Bă-

nescu, a declarat că Biserica 

percepe cu mâhnire un ase-

menea scandal, dar, în cazul 

în care înregistrarea se dove-

deşte a fi  autentică, vor fi  lu-

ate cele mai dure măsuri.

„Din perspectivă strict bi-

sericească, dacă se dovedeş-

te a fi reală această înregis-

trare în care se pare că pă-

rintele este implicat, în acest 

caz, părintele va fi anche-

tat de Consistoriul din Alba 

Iulia, e vorba de o comisie 

care va analiza cazul şi ca-

re, dacă va constata auten-

ticitatea înregistrării respec-

tive, va lua măsurile cele 

mai drastice. Acestea pot 

merge până la caterisirea 

părintelui Pomohaci, care 

înseamnă excluderea lui din 

cler. Nu va mai putea fi pre-

ot întrucât condiţia morală 

a statutului de preot nu co-

incide cu o asemenea prac-

tică. Cel mai probabil, pă-

rintele va fi caterisit”, a de-

clarat Vasile Bănescu.

Bănescu a mai precizat 

că în măsura în care se do-

vedeşte că persoana cu ca-

re părintele Pomohaci ar fi 

vorbit este un minor, atunci 

situaţia capătă şi o conota-

ţie penală.

ANCHETĂ LA ARHIEPISCOPIE

Un preot din Ardeal ar fi încercat 
să corupă sexual un tânăr 
Celebrul preot ortodox Cristian Pomohaci este în mijlocul unui scandal sexual.

Cristian Pomohaci va fi  trimis în judecata Consistoriului eparhial, existând posibilitatea excluderii sale din preoţie

Impact între un microbuz 
şi un autoturism pe DN1C

Un grav accident de circulaţie, soldat cu mai 
multe victime, s-a produs sâmbătă seara, în 
jurul orei 22:25, pe DN1C, pe raza localită-
ţii clujene Coplean. Din primele informaţii, 
șoferul unui autoturism marca Seat, înma-
triculat în judeţul Sălaj, în timp ce se depla-
sa dinspre Baia Mare spre Dej, ajuns pe ra-
za localităţii Coplean, s-a angajat într-o de-
pășire riscantă și a intrat în coliziune cu un 

microbuz, înmatriculat în Republica 
Moldova, care se deplasa regulamentar din 
sensul opus, scrie dej24.ro. În urma impac-
tului, microbuzul a fost proiectat în șanţul 
situat pe marginea drumului, mai multe 
persoane fi ind rănite. La faţa locului au in-
tervenit de urgenţă pompierii din cadrul 
Detașamentului de Pompieri Dej, cu două 
autospeciale, o ambulanţă, un echipaj 
SMURD, dar și poliţiștii. În total, patru per-
soane au fost rănite – două persoane din 
autoturism și două persoane din microbuz, 
tată și fi ică. Până la sosirea salvatorilor, un 
pompier afl at în timpul liber a acordat victi-
melor primul ajutor.

Militar clujean, condamnat 
la închisoare după ce a stropit 
cu benzină o farmacistă
Un militar clujean, care a stropit cu benzină 
o farmacistă din municipiul Constanţa și i-a 
cerut bani pentru a achita un credit, faptă 
petrecută în toamna anului trecut, a fost 
condamnat, vineri, de Judecătoria 
Constanţa, la un an de închisoare cu sus-
pendare pentru tentativă de tâlhărie. 

Decizia instanţei nu este defi nitivă și poate 
fi  atacată la Curtea de Apel Constanţa. 
Judecătoria Constanţa l-a condamnat, vi-
neri, pe Vlad Ilie Ciomaga, în vârstă de 35 
de ani, la un an de închisoare pentru tenta-
tivă de tâlhărie, instanţa suspendând exe-
cutarea pedepsei pe un termen de încercare 
de doi ani. Bărbatul a fost obligat să preste-
ze 60 de zile de muncă în folosul comunită-
ţii, la Tribunalul Cluj sau la Primăria munici-
piului Cluj-Napoca. De asemenea, 
Judecătoria Constanţa a mai decis ca Vlad 
Ilie Ciomaga să achite farmacistei suma de 
două mii de lei, reprezentând daune mora-
le. În 7 octombrie 2016, în jurul orei 20.00, 
Vlad Ilie Ciomaga a intrat într-o farmacie 
din cartierul Km 4 – 5 din municipiul 
Constanţa și a aruncat cu benzină pe farma-
cistă. Femeia s-a speriat, a început să ţipe, 
iar bărbatul respectiv a încercat să fugă, fi -
ind prins de câţiva tineri care se afl au în zo-
nă și predat poliţiștilor. Farmacista a poves-
tit poliţiștilor că bărbatul i-a cerut bani, spu-
nând că are de achitat un credit în franci el-
veţieni, fără a specifi ca de ce sumă ar avea 
nevoie. Vlad Ilie Ciomaga are domiciliul în 
judeţul Cluj și în perioada comiterii faptei e-
ra detașat la Constanţa.

Pe scurt

Fo
to

: 
d

e
j2

4
.r

o



luni, 26 iunie 2017 actualitate.monitorulcj.ro 3

Fo
to

:F
a

ce
b

o
o

k 
Em

il
 B

o
c

Fo
to

:F
a

ce
b

o
o

k 
Em

il
 B

o
c

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a deschis de 

sâmbătă ştrandul din carti-

erul Grigorescu. Potrivit 

unui comunicat de presă al 

instituţiei, programul de 

funcţionare va fi  de luni 

până duminică între orele 

9.00 şi 20.00.

„Sunt disponibile două ba-

zine, unul cu o adâncime de 

1,50, iar cel de al doilea de 

0,60 m. De asemenea, este 

disponibil şi un tobogan ac-

vatic pe două nivele, singurul 

de acest fel din Cluj Napoca, 

dar şi o trambulină pentru sal-

turi, destinată copiilor. Ştran-

dul este dotat şi cu mobilier 

pentru jocuri de copii, unde 

a fost montat pavaj special”, 

se arată în documentul citat.

Aqua park-ul de pe hârtie

De peste un deceniu, pri-

marul Emil Boc îi “scaldă” pe 

clujeni în apele imaginare ale 

unui aqua park. An de an edi-

lul reia subiectul, dar proiec-

tul rămâne nerealizat. Muni-

cipalitatea ţine cu dinţii de 

două locaţii pentru construi-

rea aquapark-ului: Băile So-

meşeni şi ştrandul Sun.

Aqua park-ul este o veche 

promisiune electorală pe ca-

re Emil Boc nu a dus-o la în-

deplinire. S-au cheltuit anual 

sume mari din bugetul local 

pentru studii de fezabilitate 

şi după ce experţii au evalu-

at posibilele locaţii, munici-

palitatea s-a ales cu două: Bă-

ile Someşeni şi locaţia ştran-

dului Sun. Dar niciuna dintre 

ele nu a fost lipsită de bloca-

je juridice. Astfel că Primăria 

nu a făcut nimic altceva de-

cât să modernizeze anul tre-

cut ştrandul Sun şi nu au lu-

at în calcul alternative.

Clujenii s-au săturat de vor-

be şi promisiuni, iar o nouă va-

ră a sosit fără mult aşteptatul 

aqua park. Primarul Emil Boc 

a fost întrebat la radio dacă, în 

afară de ştrandul Sun, mai exis-

tă alte posibile locaţii.

Şi blocajele aferente

„Alte soluţii nu există în 

acest moment în proprietatea 

Primăriei, unde să putem de-

mara o asemenea activitate. 

Erau cele două mari (locaţii – 

Băile Someşeni şi ştrandul Sun 

– n.red.). Sperăm că măcar pe 

una dintre ele să o deblocăm 

în perioada următoare. E o 

chestiune care pe noi ne doa-

re că nicicum nu am reuşit să 

o ducem la capăt. Pe de o par-

te, investitorul privat de la Bă-

ile Someşeni s-a blocat în pro-

priul blocaj, ca să fac o expre-

sie metaforică. Un teren de 7 

hectare este complet şi 100% 

privat, Primăria nu are niciun 

centimetru de pământ acolo 

să poată începe vreun demers. 

Apoi au fost blocajele legate 

de proprietari care s-au deblo-

cat şi iar s-au blocat în găsi-

rea sursei de fi nanţare. Voi avea 

o întâlnire la începutul lui iu-

lie cu investitorii noi de aco-

lo. Sper să pot să-i conving să 

meargă mai departe cu acea 

investiţie. Pe de altă parte, 

avem investiţia de la ştrandul 

Sun unde noi avem o propri-

etate, dar care este revendica-

tă de USAMV şi în loc ca in-

stanţa să dea o ultimă soluţie 

luna trecută, a trimis dosarul 

spre rejudecare. Asta înseam-

nă că din nou vom fi  amânaţi 

o perioadă lungă de timp. Nici 

USAMV-ul nu poate renunţa 

pentru că vine Curtea de Con-

turi şi îi întreabă de ce a re-

nunţat la patrimoniu, noi nu 

putem să investim dacă nu 

suntem proprietari şi stăm cu 

ştrandul Sun nemodernizat 

deşi există n investitori acum, 

interesaţi. Problema strict ju-

ridică ne blochează enorm. A-

ceste lucruri puţină lume le 

cunoaşte, dar din nefericire e-

le sunt atât de crude şi de du-

re”, a răspunsul Emil Boc.

Bazine mici, caniculă mare.
Clujul stă încă un an fără aqua park
Primăria intenţiona să transforme ştrandul Sun în aqua park însă proiectul a intrat din nou în blocaj.

Primăria municipiului Cluj-Napoca a deschis de sâmbătă ştrandul din cartierul Grigorescu

Magistratul nu a avut 

nicio şansă după ce un 

TIR, încărcat cu 25 de 

tone de PAL, a intrat, 

din spate, în maşina în 

care se afla.

Accidentul a avut loc în 

data de 20 iunie, pe auto-

strada Sibiu-Sebeş. Judecă-

toarea Daniela Griga, de la 

Curtea de Apel Cluj, circu-

la într-un autoturism, pe di-

recţia Sibiu-Cluj Napoca. La 

un moment dat, din cauza 

unor lucrări de reabilitare a 

şoselei de viteză, maşina în 

care se afla judecătoarea Gri-

ga a oprit regulamentar. Nu-

mai că, din spate circula cu 

viteză un autotren care nu 

a văzut că maşina este opri-

tă şi a intrat direct, în par-

tea din spate a acesteia, scrie 

evz.ro.

Ceasul rău a făcut ca în 

momentul în care maşina e-

ra oprită, judecătorul şi-a 

desfăcut centura de siguran-

ţă pentru a lua un obiect de 

pe bancheta din spate. Exact 

atunci a avut loc acciden-

tul. În urma impactului, şo-

ferul maşinii în care se afla 

Daniela Griga a scăpat cu 

răni mai uşoare. În schimb, 

magistratul a a fost trans-

portat la spital în stare de 

comă profundă şi a decedat 

în cursul zilei de sâmbătă.

Poliţiştii de la Sibiu au 

deschis o anchetă pentru a 

stabili ce anume s-a întâm-

plat şi dacă lucrările de re-

paraţii erau semnalizate co-

respunzător.

Trupul neînsufleţit este 

depus la capela Mănăştur, 

iar ceremonia de înmormân-

tare va avea loc marţi0, 27 

iunie începând cu ora 12.00 

la Capela Cimitirului Mănăş-

tur din Cluj-Napoca.

Un judecător de la Curtea de Apel Cluj 
a murit într-un accident de maşină

Limba română este primul 

examen scris pe care îl dau 

elevii de clasa a XII-a.

Elevii care au terminat clasa 

a XII-a susţin astăzi prima pro-

bă scrisă a bacalaureatului, cea 

la limba şi literatura română, fi -

ind urmată de proba de profi l, 

adică la matematică sau istorie. 

Elevii vor afl a primele rezulta-

te pe 5 iulie, iar cele fi nale se 

vor afi şa pe 10 iulie.

Peste 130.000 de absolvenţi 

de liceu vor susţine proba scri-

să la limba şi literatura română, 

din cadrul bacalaureatului, ur-

mând ca mâine să aibă loc pro-

ba la limba şi literatura mater-

nă, iar miercuri, 28 iunie, să se 

prezinte la proba de profi l, adi-

că, matematică sau istorie. Vi-

neri, 30 iunie, liceenii vor da 

examen la o disciplină la alege-

re, în funcţie de specializare sau 

profi l.

Pentru susţinerea probelor 

scrise, în cele 439 de centre de 

examen, s-au înscris peste 

135.000 de candidaţi din toate 

promoţiile.

La proba de limba şi litera-

tura maternă sunt aşteptaţi 

peste 6.300 de candidaţi ca-

re-şi vor redacta tezele în ma-

ghiară, germană, ucraineană, 

sârbă, slovacă, turcă, italiană 

sau croată.

Afi şarea primelor rezultate 

este prevăzută pentru data de 

5 iulie, până la ora 16.00. În 

aceeaşi zi, vor putea fi  depu-

se contestaţiile, între orele 

16:00-20:00.

Rezultatele fi nale vor fi  fă-

cute publice pe 10 iulie.

Timpul destinat redactării u-

nei lucrări scrise este de trei ore, 

calculat din momentul în care 

s-a încheiat distribuirea subiec-

telor fotocopiate pentru fi ecare 

candidat.

Toate sălile de examen tre-

buie să aibă în dotare camere 

funcţionale de supraveghere vi-

deo şi audio.

Ca şi la Evaluarea Naţiona-

lă, lucrările vor fi  evaluate în 

centre zonale de evaluare din 

alte judeţe decât cele în care au 

avut loc probele.

Încep probele scrise la Bacalaureat
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În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

LUNI, 26 IUNIE 2017
Între orele 09:00-17:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. C.A. Rosseti; str. Ion Andreescu; str. Tăietura Turcului între 

nr. 18 și str. Romulus Vuia; str. Povârnișului; str. Zefi rului; str. N. Pătrașcu; Aleea Muzeului 
Etnografi c; str. Brizei; str. Mistralului; str. Rarău – parţial; str. Rahovei; str. Gruia; str. Șerpuitoare; 
str. Costache Negruzzi; str. Tyokodi Arpad; str. Dornei; str. Augustin Bunea; str. Călărașilor; 
str. Cetăţii; str. Baia Mare; str. Lăpușului; str. Miron Costin; str. Migdalului; str. 11 Octombrie; 
str. 16 Februarie; str. Crișan (parţial); str. Mecanicilor (parţial); str. Conductorilor; str. Emil 
Racoviţă (parţial); str. Vânătorului; str. Vântului; str. Povârnișului; str. Mistralului; str. Bradului; 
str. Romulus Vuia (parţial); str. Carpati (parţial); str. Magaziei (parţial); str. Lemnului; str. 
Tudor Vladimirescu (parţial); str. Molidului; str. Cedrului; str. Lombului; str. Partizanilor; str. 
Pintenului între str. Partizanilor și str. Vlădeasa; str. Sălajului; str. Stănescu Popa (parţial); 
str. Leonard Mociulski; str. Giordano Bruno între str. Spicului și str. Dâmbul Rotund; str. 
Busuiocului între str. Partizanilor și str. Vulpii; str. Vulpii; str. Sitarilor între str. Partizanilor și 
str. Sitarilor nr. 11; str. Spinoasă între str. Partizanilor și str. Spinoasă nr. 21; str. Spicului între 
str. Giordano Bruno și str. Spicului nr. 23; str. Dâmbul Rotund; str. Emil Gârleanu; str. Al. 
Odobescu; str. Sanatorului între str. Doinei și str. Cucului; str. Vișinilor; str. Izvorului;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 
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Preşedintele UDMR, 

Kelemen Hunor, a anunţat 

că la consultările de la 

Cotroceni îi va transmite 

preşedintelui Klaus 

Iohannis îngrijorarea sa 

faţă de isteria antimaghiară 

„extrem de violentă”, care a 

avut loc în România înain-

tea votului la moţiunea de 

cenzură.

Kelemen Hunor a declarat, 

vineri, că delegaţia Uniunii va 

vorbi la consultări despre stabi-

litate şi despre faptul că o ma-

joritate trebuie să aibă posibili-

tatea de a forma Guvernul.

„Nu vom spune altceva de-

cât ceea ce spunem de obicei, 

despre stabilitate şi despre fap-

tul că o majoritate trebuie să ai-

bă posibilitatea de a forma Gu-

vernul. Acum, această majorita-

te o are PSD – ALDE mai mult 

nu pot să spun pentru că, noi, 

în acest moment, nu suntem în 

Guvern, nu se pune problema 

să intrăm în Executiv. O să îi 

transmit preşedintelui Iohannis 

şi îngrijorările mele faţă de ceea 

ce s-a întâmplat în câteva ore în 

România, o isterie antimaghiară 

extrem de violentă, pe nimic. Ni-

meni nu vândut România, ni-

meni nu a vrut să o cumpere şi 

noi, de fi ecare dată, foarte res-

ponsabili, am cerut câteva drep-

turi pentru minoritatea maghia-

ră şi minorităţile naţionale, dar 

nu altceva decât ceea ce e în 

Constituţie şi în acordurile inter-

naţionale”, a spus Kelemen.

Delegaţia UDMR la consu-

lările de astăzi de la Cotroceni 

va fi  constituită din preşedin-

tele Uniunii, Kelemen Hunor, 

preşedintele executiv Porcsalmi 

Balint, liderul Grupului UDMR 

din Senat, Cseke Attila, Antal 

Arpad, primarul de Sf. Gheor-

ghe, şi preşedintele CRU, Biro 

Rozalia.

Întrebat dacă a avut discuţii 

cu PNL despre formarea unei 

majorităţi, Kelemen a spus că 

nu a discutat despre majorităţi 

cu nimeni.

„Eu aşa evaluez, că PSD-AL-

DE au majoritate, dacă ei nu 

discută cu ALDE, şi PSD a ră-

mas unit, chiar dacă unii au 

votat din varii motive împotri-

va moţiunii, atunci nu văd un-

de va fi  o altă majoritate. Noi 

despre alte majorităţi nu discu-

tăm, până la această oră”, a 

spus Kelemen.

UDMR merge la consultări cu Iohannis 
să se plângă de „isteria antimaghiară 
extrem de violentă”

Liviu Dragnea este tot 

mai departe de funcţia de 

premier pe care şi-o 

doreşte atât de mult. 

Preşedintele Klaus 

Iohannis a declarat, pen-

tru a doua oară în doar 

câteva zile, că nu va 

desemna pentru postul de 

prim-ministru decât o 

persoană care este inte-

gră şi nu are probleme 

penale.

Iohannis a declarat joi, 

la Bruxelles, că premierul 

pe care îl va desemna tre-

buie să fie „integru, fără 

probleme penale şi cu o ma-

joritate parlamentară în spa-

te”, evitând să spună din 

partea cărui partid va fi 

acesta.

Preşedintele a fost între-

bat din ce partid va fi pre-

mierul pe care îl va desem-

na. Iniţial, Iohannis a răs-

puns cu o glumă: „Dintre 

politicienii de la Bucureşti. 

Aceasta a fost o glumă”.

„Voi avea discuţii luni 

cu toate partidele , după 

care o să fac o evaluare 

proprie şi o să vă spun ce 

opinie am. (...) Vreau să 

cunosc toate opiniile, du-

pă care voi trece la desem-

narea unei persoane”, a 

continuat preşedintele Kla-

us Iohannis.

Portretul viitorul premier

Şeful statului a explicat 

că premierul pe care îl va 

numi trebuie să fie integru, 

fără probleme penale şi cu 

o majoritate în Parlament.

„Premierul trebuie să fie 

o persoană integră, fără pro-

bleme penale, o persoană 

care mă convinge că are ca-

pacitatea să conducă un gu-

vern şi o persoană cu o ma-

joritate parlamentară în spa-

te”, a mai spus Iohannis.

Iohannis a fost chestio-

nat cu privire la oportuni-

tatea organizării unor ale-

geri anticipate. Şeful statu-

lui a expicat că pentru a se 

ajunge la acest lucru, trebu-

ie ca ţara să ajungă să trea-

că printr-o „criză profun-

dă”, pe care nu şi-o doreş-

te. El a admis însă că este 

o variată constituţională, ca-

re poate fi luată în calcul.

Alegeri anticipate?

„Alegerile anticipate sunt 

o măsură prevăzută de Con-

stituţie, dar pentru a ajun-

ge la alegeri anticipate tre-

buie să intrăm mai întâi 

într-o criză profundă şi nu 

îmi doresc aşa ceva. Dar, 

sigur că ele nu vor fi nici-

odată excluse, însă aici de-

pinde foarte mult de votu-

rile din Parlament. Am vă-

zut că în ţară se fac tot fe-

lul de scenarii, tot felul de 

politicieni îmi dau sfaturi, 

cum să numesc şi pe cine 

să numesc. În realitate, a-

ceste lucruri, despre cine 

are sau nu o majoritate, se 

stabilesc prin vot. Majori-

tatea se stabileşte prin vot 

în Parlament”, a mai spus 

Iohannis.

Preşedintele PSD, Liviu 

Dragnea, a declarat încă din 

decembrie că el ar fi trebu-

it să devină premierul Ro-

mâniei deoarece a condus 

partidul care a câştigat de-

taşat alegerile parlamenta-

re, dar nu a putut face acest 

lucru deoarece Legea 90/2001 

interzice persoanelor con-

damnate penal să deţină 

funcţii în Guvern, iar el are 

o condamnare de doi ani cu 

suspendare pentru fraude 

electorale.

Pe cine propune PSD

Iohannis a mai declarat că 

singurul politician cu care a 

discutat miercuri a fost pre-

mierul în exerciţiu Sorin Grin-

deanu, pentru că a a vrut să 

ştie dacă acesta „înţelege să 

continue cu responsabilitate” 

să guverneze până la insta-

larea unui nou Executiv.

„Eu am vorbit cu premi-

erul, dintre toţi cei implicaţi 

în această chestiune şi am 

vorbit fiindcă am vrut să 

ştiu dacă înţelege să conti-

nue cu responsabilitate pâ-

nă la stabilirea unei noi for-

mule guvernamentale”, a 

spus preşedintele.

Preşedintele a afirmat că 

luni va discuta cu „ceilalţi” 

politicieni, în cadrul consul-

tărilor de la Cotroceni.

„Cu ceilalţi politicieni voi 

vorbi luni la Cotroceni, la 

consultări şi sunt foarte in-

teresat de opiniile lor”, a 

mai spus Iohannis.

Întrebat dacă ştie deja cu 

ce propuneri va veni PSD la 

consultări, preşedintele a re-

plicat: „Luni socot că mă 

vor anunţa”.

Iohannis nu-l vrea pe Dragnea la Palatul 
Victoria. Portretul viitorului premier
La Cotroceni, încep astăzi consultările partidelor cu Klaus Iohannis în vederea desemnării noului premier.

Liviu Dragnea este tot mai departe de funcţia de premier pe care şi-o doreşte atât de mult

KLAUS IOHANNIS | președintele României

 „Voi avea discuţii luni cu toate partidele , 
după care o să fac o evaluare proprie şi o să 
vă spun ce opinie am. (...) Premierul trebuie 
să fie o persoană integră, fără probleme 
penale, o persoană care mă convinge că are 
capacitatea să conducă un guvern şi o 
persoană cu o majoritate parlamentară în 
spate “
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Modernizarea Pieţei Mihai 

Viteazu şi construirea unui 

parking în acea locaţie este 

un proiect vechi de câţiva 

ani buni, care nu a prins 

contur nici astăzi.

Demersurile Primăriei 

Cluj-Napoca în acest sens sunt 

blocate din cauza luptei în in-

stanţă cu fi rma portugheză Co-

gedir, care trebuia să constru-

iască parkingul. Constructorul 

are pretenţia să primească de la 

Primărie despăgubiri de 5 mili-

oane euro, după ce administra-

ţia publică locală a decis că nu 

se poate face parking cu 531 de 

locuri, ci cu 450, iar acest lucru 

ar presupune mutarea parkin-

gului mai la sud.

Numărul de locuri s-a redus 

după ce Primăria a descoperit că 

pe sub locul ales pentru parking 

trece o magistrală de apă. Por-

tughezii refuză să facă investiţia 

cu numărul de locuri de parca-

re redus pe motiv că planul de 

afaceri a fost făcut pentru 531 de 

locuri şi dacă s-ar schimba pro-

iectul la 450 de locuri, costurile 

ar creşte ca urmare a mutării lo-

caţiei mai la sud.

Primarul Emil Boc a decla-

rat în şedinţa de Consiliu Lo-

cal de joi, 22 iunie că portu-

ghezii de la Cogedir caută in-

tenţionat nod în papură doar 

ca să primească cei 5 milioa-

ne euro. Lupta în instanţă nu 

s-a terminat încă şi cu toate 

că portughezii nu vor să re-

nunţe la pretenţiile băneşti, 

primarul mai speră să ajungă 

la o înţelegere cu ei.

„Suntem încă în procedură 

în instanţă, fi rma care trebuia 

să facă nu doreşte să accepte 

propunerea noastră, deocam-

dată pentru că suntem încă în 

instanţă. Firma nu vrea să ac-

cepte propunerea suplimenta-

ră pe care am făcut-o de extin-

dere a parkingului înspre Pia-

ţa Mihai Viteazu de a permite 

construcţia până la o distanţă 

în carosabil, care să ducă la re-

alizarea numărului de locuri de 

parcare atât cât permite cadrul 

normativ de acolo. Deocamda-

tă, după părerea mea, fi rma în-

cearcă să caute cât mai multe 

argumente să nu facă parkin-

gul pentru a solicita despăgu-

biri, ori, acest lucru nu este po-

sibil întrucât Primăria, în mod 

obiectiv, întotdeauna a pus şi 

pune la dispoziţie spaţiu pen-

tru construcţia parkingului. Re-

alitatea este că în acest moment 

nu au sursă de fi nanţare şi 

atunci caută soluţii prin instan-

ţă de a amâna realizarea. Noi 

nu putem începe un alt demers 

cu altcineva până când nu ne 

dezlegăm juridic de acest con-

tract de concesiune pe care în-

că îl avem în faza de judeca-

tă”, a afi rmat Boc.

Dacă în privinţa parkingu-

lui sunt slabe şanse, măcar 

proiectul de modernizare a pie-

ţei este într-o fază ceva mai 

avansată.

„Am dispus reabilitarea 

statuii şi a părţii de suprafa-

ţă a piaţetei, care este în ana-

liză la Comisia de Monumen-

te, pentru a avea avizul fi nal 

pentru că vine 2018 şi nu pu-

tem avea Piaţa Mihai Viteazu 

aşa cum arată astăzi”, a pre-

cizat Boc.

Proiectul de modernizare a 

pieţei nu poate însă începe pâ-

nă când nu sunt lămurite lucru-

rile şi cu parkingul.

Ce se mai întâmplă cu modernizarea 
Pieţei Mihai Viteazu?

Cei care vor să-şi deschi-

dă afaceri la Cluj pot 

cere în doar 3 minute un 

act important, fără de 

care nu ar putea demara 

businessul.

Primăria Cluj-Napoca este 

prima din România care emi-

te, începând de joi, acorduri 

de funcţionare pentru agenţii 

economici în format electro-

nic, online, a anunţat prima-

rul Emil Boc. De noua meto-

dă vor benefi cia aproape 

10.000 de fi rme.

Până acum, acordul se 

obţinea după depunerea unui 

dosar stufos la ghişeu şi du-

pă o aşteptare de până la 70 

de zile.

Emil Boc a declarat că no-

ua procedură online presupu-

ne reducerea timpului de emi-

tere a acordurilor de funcţio-

nare pentru agenţii economici 

de la 70 de zile la 25 de zile.

„Primăria Cluj-Napoca ofe-

ră agenţilor economici care 

desfăşoară activităţi de co-

merţ şi servicii de piaţă, pe 

raza municipiului, începând 

de joi, posibilitatea de a soli-

cita emiterea în format elec-

tronic, online, prin interme-

diul platformei edirect.e- gu-

vernare.ro, a acordurilor de 

funcţionare. Suntem prima 

primărie din România care in-

troduce acest nou tip modern 

de emitere a acestor acorduri. 

Procedura online presupune 

scurtarea timpului de emite-

re a acordurilor de funcţiona-

re pentru agenţii economici 

de la 70 de zile la 25 de zile, 

iar astfel se elimină şi proce-

dura birocratică, destul de 

costisitoare. Locuitorii muni-

cipiului Cluj-Napoca au şi po-

sibilitatea de a achita online 

taxele pentru acordul de func-

ţionare pe site-ul primăriei”, 

a afi rmat Boc.

Potrivit acestuia, procedu-

ra de emitere online a acor-

durilor de funcţionare se adre-

sează celor aproximativ 9.600 

de agenţi economici înregis-

traţi la nivelul municipiului 

Cluj-Napoca.

Primăria Cluj se laudă că eliberează 
acte în doar trei minute

István Szávay, membru al 

partidului de extremă 

dreapta Jobbik, care în 

2016 a primit pentru trei 

ani interdicţie de a intra 

pe teritoriul României, 

consideră că legile promo-

vate de UDMR (adoptarea 

proiectului care prevede 

ca 15 martie să fi e decla-

rată Ziua Maghiarilor din 

România, extinderea folo-

sirii limbii materne în 

administraţie, precum şi 

posibilitatea arborării 

steagului secuiesc) repre-

zintă o „măsură naturală” 

faţă de comunitatea 

maghiară din România.

„Adoptarea acelor legi ar 

trimite un mesaj important. 

Maghiarii din România nu 

sunt un duşman, ci o naţiu-

ne în curs de formare stata-

lă”, a declarat István Szávay 

pentru Q Magazine.

„Negocierile vor 
demara din nou”

„Negocierile pentru obţi-

nerea acestor drepturi vor de-

mara din nou”, consideră de-

putatul Jobbik, care spune că 

drepturile comunităţii ma-

ghiare din România nu ar tre-

bui să fi e privite de autorită-

ţile de la Bucureşti ca fi ind o 

concesie specială pe care o 

fac, ci ca o „măsură natura-

lă” şi „evidentă”.

„De vreme ce maghiarii 

transilvăneni plătesc aceleaşi 

taxe ca românii transilvăneni, 

au dreptul să folosească liber 

limba maternă şi simbolurile 

naţionale”, consideră liderul 

Jobbik.

„Suntem conştienţi de ca-

racterul bizantin al politicii 

româneşti şi sperăm că lărgi-

rea drepturilor comunităţii 

maghiare nu va face parte din-

tr-o negociere politică lipsită 

de scrupule, deoarece în acest 

caz elita politică românească 

va sabota punerea lor în apli-

care”, a mai declarat István 

Szávay pentru Q Magazine.

István Szávay a fost expul-

zat în martie 2014, sub indi-

ciile temeinice ale Serviciu-

lui Român de Informaţii ca 

face parte dintr-o organiza-

ţie extremistă (care ar aduce 

riscuri la adresa siguranţei 

naţionale).

PSD Cluj: Teme false

Deputatul PSD de Cluj, Ho-

ria Nasra, consideră că obiec-

tul acestor declaraţii sunt te-

me false.

„În ultimii doi ani, liderii 

Jobbik au deplasat discursul 

extremist, ultra naţionalist al 

Jobbik spre centru. Mă mir că 

revin cu declaraţii în politica 

din România a căror obiect 

sunt câteva teme false. Orice 

cetăţean român, indiferent de 

etnie, că este maghiar, rom, 

român sau turc, este interesat 

în primul rând de calitatea vie-

ţii, de ce salariu are, de o mo-

dernizare a sistemului sanitar 

şi de posibilităţi mai generoa-

se pentru copii în mediul edu-

caţional. În niciun caz, nu es-

te vreo prioritate pentru cine-

va din ţara asta discursul urii. 

Desigur că la 100 de ani de la 

Marea Unire, în 2018, cu sigu-

ranţă, astfel de discursuri vor 

continua, dar nu-şi găsesc sus-

tenabilitate nici în decizia po-

litică parlamentară, nici în vo-

inţa de zi cu zi a unei comu-

nităţi din România”, conside-

ră Nasra.

Drepturi contra voturi

Săptămâna trecută, înain-

te de votul la moţiunea de 

cenzură, PSD a făcut primele 

gesturi concrete în favoarea 

UDMR; urgentând dezbaterea 

parlamentară a unor proiecte 

susţinute de Uniune. 15 mar-

tie a fost declarată sărbătoa-

rea comunităţii maghiare din 

România şi va fi  zi liberă, po-

trivit deciziei Comisiei de ad-

ministraţie a Senatului. De a-

semenea, trei comisii comisii 

parlamentare din Camera De-

putaţilor au fost convocate de 

urgenţă pentru a da un raport 

pentru proiectul de lege de-

pus de UDMR, prin care se 

scade pragul pentru care se 

poate folosi limba maternă 

într-o localiatate – de la 20%, 

cât este în prezent, la 10%.

„Maghiarii din Transilvania plătesc 
aceleaşi taxe ca românii”
Ce spune un controversat lider Jobbik despre revendicările UDMR referitoare la folosirea limbii materne 
în administraţie şi adoptarea prin lege a zilei de 15 martie ca Ziua Maghiarilor din România?

István Szávay, membru Jobbik, consideră că legile promovate de UDMR sunt o „măsură naturală” faţă de comunitatea maghiară din România

ISTVÁN SZÁVAY | 
membru al partidului 
de extremă dreapta 
Jobbik

 „Suntem conștienți 
de caracterul 
bizantin al politicii 
românești și sperăm 
că lărgirea 
drepturilor 
comunității 
maghiare nu va face 
parte dintr-o 
negociere politică 
lipsită de scrupule, 
deoarece în acest 
caz elita politică 
românească va 
sabota punerea lor 
în aplicare“
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CONCURS

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 premii
Răspunde corect la întrebarea:

Numiţi un brand clujean de produse de protecţie solară.

5 iulie

7 iulie.

PUBLICITATE

THE WEATHER POLICY
PICK “RAINY” OR “SUNNY” TO SUPPORT 

ELECTRIFYING MORE THAN 25 FAMILY-HOUSE
AND GIVE CHILDREN A SURE CHANCE FOR EDUCATION.

CAST YOUR FORECAST!

HERE COMES 
THE SUN!

LET IT RAIN!LE

A absolvit Institutul de 

Artă Teatrală şi 

Cinematografie „Ion 

Luca Caragiale” din 

Bucureşti, în 1965. După 

absolvire a fost angajat 

la Teatrul Naţional din 

Cluj-Napoca, unde a des-

făşurat o importantă 

activitate teatrală inter-

pretând peste 40 de 

roluri în teatru, de la 

Moliere la Shakespeare, 

de la Marivaux la 

Buchner.

Roluri memorabile

De asemenea, are o bo-

gată filmografie, fiind dis-

tribuit în peste 50 de filme, 

producţii româneşti şi inter-

naţionale, între care: „Păca-

lă” (1974) — filmul de de-

but al lui Dorel Vişan, „Tă-

nase Scatiu” (1976), „Între 

oglinzi paralele” (1978), „În-

toarcerea lui Vodă Lăpuş-

neanu” (1979), „Bietul Ioa-

nide” (1979), „Năpasta” 

(1982), „Pădureanca”(1987), 

„Moromeţii” (1987), „Unde-

va în Est” (1991), „Cel mai 

iubit dintre pământeni” 

(1993), „Senatorul melcilor” 

(1995), „Occident” (2002), 

„Inimă de ţigan” sau „Co-

coşul decapitat” (2008).

Dorel Vişan „a excelat 

prin forţă şi autenticitate în 

compunerea unor persona-

je cărora le place să pozeze 

în oameni de treabă, simpa-

tici, sociabili, dar ale căror 

gânduri ascunse sunt disi-

mulate cu grijă”, potrivit 

Dicţionarului de cinema, 

Editura Univers Enciclope-

dic apărut în 1997.

În paralel cu activitatea 

sa artistică de pe scenă şi 

din filme, a fost şi director 

al Teatrului „Lucian Blaga” 

din Cluj, precum şi profesor 

la Universitatea „Ba-

beş-Bolyai”.

La 30 mai 2002, a fost de-

corat de Preşedinţia Româ-

niei cu Ordinul naţional Ser-

viciul Credincios în grad de 

Cavaler, alături de alţi ac-

tori, „pentru prestigioasa ca-

riera artistică şi talentul de-

osebit prin care a dat viaţă 

personajelor interpretate în 

filme, dar şi pe scenă, cu 

prilejul celebrării unui veac 

de film românesc”.

Actor şi poet

A debutat literar cu poe-

zii, în 1995, publicând pa-

tru volume de versuri — „De 

vorbă cu Domnul” (1997), 

„Vremea cireşelor amare” 

(1998), „Păcate...” (2000), 

„Psalmi” (2003). Numele 

său a fost inclus în antolo-

giile „Poeţi clujeni contem-

porani” (1997) şi „Un pahar 

cu lumină. Poeţi contempo-

rani clujeni” (antologie bi-

lingvă româno-maghiară, 

2005). Este membru al Uni-

unii Scriitorilor din Româ-

nia, Filiala Cluj.

În septembrie 2014, acto-

rul Dorel Vişan a primit ti-

tlul de Cetăţean de onoare 

al comunei Bonţida, comu-

nă din care face parte şi sa-

tul său natal, Tăuşeni. Ti-

tlul a fost acordat în cadrul 

unei ceremonii organizate 

la castelul Banffy din Bon-

ţida. Tot în 2014, în 16 de-

cembrie, Dorel Vişan a fost 

omagiat la aniversarea a 50 

de ani de teatru, muzică şi 

film în spectacolul aniver-

sar „Iată, vin colindători!”, 

la Sala Palatului.

În februarie 2015, Dorel 

Vişan a primit, la Gala Uni-

unii Autorilor şi Realizato-

rilor de Film din România 

(UARF), premiul de excelen-

ţă „pentru creaţii remarca-

bile în domeniul artei şi ci-

nematografiei”. În acelaşi 

an, în martie, a primit din 

partea municipalităţii Ga-

laţi, Cheia Oraşului, pentru 

„prodigioasa activitate cul-

turală, cinematografică şi 

teatrală din cei peste 50 de 

ani de carieră”.

La 15 mai 2017, actorul 

Dorel Vişan a fost distins 

cu trofeul celei de-a opta 

ediţii a festivalului Serile 

Filmului Românesc. Trofe-

ul i-a fost înmânat de di-

rectorul festivalului, Andrei 

Giurgia, în cadrul unui mo-

ment aniversar intitulat 

„Dorel Vişan — Portret de 

artist. O viaţă închinată fru-

mosului”, desfăşurat la Boj-

deuca lui Ion Creangă din 

Ţicău. De asemenea, Insti-

tutul Cultural Român i-a 

atribuit cunoscutului actor 

Premiul pentru întreaga ac-

tivitate artistică.

„Dorel Vişan este, ştim 

cu toţii, un actor remarca-

bil, cu o carieră impresio-

nantă şi cu o reputaţie care 

trece dincolo de graniţele 

ţării. Premiul oferit de In-

stitutul Cultural Român nu 

face decât să confirme a-

ceastă prestigioasă carieră 

artistică”, a afirmat amba-

sadorul cultural al festiva-

lului, Irina Margareta Nis-

tor, care i-a înmânat acest 

premiu.

Totodată, primarul muni-

cipiului Iaşi, Mihai Chirica, 

i-a acordat lui Dorel Vişan 

o medalie aniversară speci-

al creată pentru a marca 180 

de ani de la naşterea scrii-

torului Ion Creangă.

Actorul Dorel Vişan 
a împlinit 80 de ani
Actorul Dorel Vişan s-a născut la 25 iunie 1937, 
la Tăuşeni, judeţul Cluj. 

Pentru rolurile interpretate în fi lme, Dorel Vișan a primit 
premii importante — Premiul ACIN pentru fi lmul „Iacob”, 
1988; Premiul UCIN pentru „Senatorul melcilor”, 1955 
(pentru prestaţia din acest fi lm Dorel Vișan a primit premiul 
de interpretare masculină la Festivalul Filmului 
Mediteranean de la Montpellier-Franţa; Premiul pentru cea 
mai bună interpretare masculină la Festivalul Filmului 
Românesc de la Costinești (1981); Cel mai bun actor al 
anului acordat de Asociaţia Oamenilor de Teatru (1987); 
nominalizare pentru cel mai bun actor la Festivalul euro-
pean al fi lmului (1988); Premiul de Excelenţă la TIFF pentru 
activitatea sa neîntreruptă în slujba artei (2003).

Premiile lui Dorel Vişan

Cel mai bine cotat actor 

român la Hollywood, 

Marcel Iureş, precum şi alte 

cinci nume mari ale cultu-

rii internaţionale au primit, 

sâmbătă, câte o stea pe 

Aleea Celebrităţilor, din 

Sibiu, în cadrul Festivalului 

Internaţional de Teatru.

Alături de Marcel Iureş au 

primit stele pe Aleea Celebrită-

ţilor din Sibiu compozitorul Va-

sile Şirli, regizorii Philippe Genty 

şi Rimas Tuminas, dansatorul 

şi coregraful Ohad Naharin şi 

Robert Wilson, regizor, drama-

turg şi actor.

La ceremonia de decernare a 

distincţiilor, preşedintele Festiva-

lului Internaţional de Teatru de 

la Sibiu, Constantin Chiriac, a de-

clarat că se mândreşte cu faptul 

că cele 6 nume grele ale culturii 

internaţionale vor sta pe aceeaşi 

alee cu alte 24 de nume, care au 

primit aceleaşi distincţii anterior.

Marcel Iureş a declarat dis-

tincţia primită este prima de 

acest fel, fi ind „o staţie spre în-

cununare”.

„E o staţie spre încununare. 

Rămâne de văzut cui o să-i pla-

că să calce pe mine. Este prima 

şi singura stea pe care o am. 

Mai este una în cer, dar o să vă 

zic când ajung acolo. Mă simt 

bine la Sibiu, nu e ca acasă, că 

eu sunt oltean, dar e o atmosfe-

ră şi pe verticală şi pe orizonta-

lă”, a declarat Iureş.

Aleea Celebrităţilor este con-

cepută ca un loc permanent de 

celebrare şi de recunoaştere a 

contribuţiilor aduse de diverse 

personalităţi de renume mondi-

al, precum şi un „tribut” adus 

realizărilor în domeniul artistic 

din Sibiu. Inspirată de Walk of 

Fame de la Hollywood, Aleea 

Celebrităţilor este un punct de 

atracţie turistică.

Marcel Iureş a primit o stea 
pe Aleea Celebrităţilor

Dorel Vișan - Senatorul melcilor



luni, 26 iunie 2017 | monitorulcj.ro CULTURĂ 7

Electric Castle donează 

bani pentru ca zeci de fami-

lii să aibă curent pentru 

prima dată în viaţa lor.

Un proiect de electrifi care 

a peste 20 de locuinţe, prin 

care tot atâtea familii vor fi  

ajutate să aibă, pentru prima 

oară în viaţă, curent electric 

în locuinţe, va fi  realizat în 

urma unei colaborări înche-

iate între organizatorii Elec-

tric Castle şi reprezentanţii u-

nei companii de asigurări.

Potrivit unui comunicat, prin 

acest parteneriat este asigura-

tă o sumă de 30.000 de euro 

pentru proiectul care va ajuta 

familiile să aibă curent electric 

în case. În plus, Electric Cast-

le va dona câte 1 euro pentru 

fi ecare bilet vândut începând 

de joi şi până la sfârşitul ediţi-

ei a 5-a, cea de anul viitor. În-

treaga sumă va ajunge la o fun-

daţie care a selectat 25 de fa-

milii cu copii din Bistriţa-Nă-

săud, Botoşani, Braşov, Harghi-

ta, Neamţ, Vrancea şi Teleor-

man ce vor primi „lumină” prin 

câte o instalaţie fotovoltaică.

„Iniţiativa propune un me-

canism simplu de implicare a 

participanţilor la festival. Fun-

daţia poate mări lista benefi ci-

arilor în funcţie de contribuţii-

le directe aduse de către publi-

cul Electric Castle. Acesta are 

mai multe posibilităţi de a se 

implica, începând de la simplul 

gest de a promova în social me-

dia cauza şi acţiunea, până la 

donaţii directe, achiziţionarea 

de bilete la Electric Castle şi 

produse sub marca #rainorshi-

ne. O listă extinsă ar permite 

acestei fundaţii să susţină pe 

termen lung programul «Lumi-

nă pentru România», prin care 

organizaţia încearcă să rezolve 

problemele a peste 100.000 de 

familii din ţară ce nu au acces 

la nicio sursă de curent elec-

tric”, se arată în comunicat.

Rainorshine.ro este platfor-

ma online dedicată iniţiativei 

semnate de Electric Castle şi 

susţinute de compania de a-

sigurare, pe care sunt dispo-

nibile informaţii despre „The 

Weather Policy” şi cauza so-

cială, respectiv necesitatea lu-

minii şi electricităţii în case-

le celor 25 de familii.

Suprafaţa dedicată, la edi-

ţia din acest an, festivalului 

care are loc în comuna clujea-

nă Bonţida, în apropierea Cas-

telului Banffy, cunoscut altă-

dată sub numele de Versail-

le-ul Transilvaniei, este de 

220.000 de metri pătraţi.

„Experienţa oferită de artiş-

tii invitaţi va putea fi  trăită la 

maxim de toţi participanţii, da-

torită unei scene cu deschide-

rea de 80 de metri, un ecran 

LED de 600 de metri pătraţi ce 

oferă rezoluţie 8K şi mai mul-

te zone acoperite pentru pu-

blic. Lineup-ul eclectic cu care 

Electric Castle şi-a obişnuit fa-

nii îi include în acest an îi in-

clude pe Deadmau5, artist de 

6 ori nominalizat la premiile 

Grammy şi care, anul acesta, a 

ieşit deja cu două albume noi, 

Franz Ferdinand cu singurul 

concert confi rmat în Europa de 

Est anul acesta, Alt-J, una din-

tre revelaţiile momentului în 

indie rock, Trentemoller, cunos-

cut pentru muzica sa atmosfe-

rică dar şi pentru spectacolul 

pe care îl creează pe scenă, 

UNKLE, ZEDD, Paul Van Dyk, 

House of Pain, Slaves, Gus Gus 

şi mulţi alţii” se arată în comu-

nicatul menţionat.

Anul acesta, Electric Cast-

le se desfăşoară între 12 şi 

16 iulie.

Un bilet vândut la Electric Castle aduce curent în locuinţele unor români

Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca păşeşte 

din nou inovatoare şi 

spectaculoasă pe scena 

neconvenţională a oraşu-

lui, pregătindu-le clujeni-

lor surpriza a două noi 

spectacole extraordinarele 

montate în aer liber!

Opera Aperta revine în stra-

dă, în încheierea Stagiunii liri-

ce 2016-2017, pentru a oferi pu-

blicului larg două premiere liri-

ce şi coregrafi ce montate în aer 

liber, în Piaţa Unirii din Cluj-Na-

poca, sâmbătă, 1 iulie şi dumi-

nică, 2 iulie, într-o tradiţie mu-

zicală unică.

Invitaţia ediţiei 2017 adresa-

tă de Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca dezvăluie cor-

tina în faţa a două spectacole 

de excepţie, montate în aer li-

ber, în premieră naţională: „La 

Traviata”, de Giuseppe Verdi – 

spectacol extraordinar de ope-

ră realizat în Piaţa Unirii din 

Cluj-Napoca, sâmbătă, 1 iulie, 

ora 21:30 şi „Zorba” – specta-

col extraordinar de balet pus în 

scenă în Piaţa Unirii, duminică, 

2 iulie, ora 21:30.

„Cele două titluri care au fas-

cinat publicul meloman cu oca-

zia fi ecărei noi reprezentaţii sus-

ţinută în sala Operei Naţionale 

Române din Cluj, vor încheia 

Stagiunea lirică 2016 – 2017 

«printre stele», spre încântarea 

spectatorilor care vor vibra la 

unison cu artiştii şi muzica ce 

va învălui inima cetăţii clujene. 

Ambele spectacole se vor bucu-

ra de distribuţii de excepţie, for-

mate din artişti consacraţi ai tea-

trului liric clujean, acompaniaţi 

de invitaţi speciali şi echipe re-

gizorale de renume internaţio-

nal care vor surprinde şi impre-

siona”, transmit reprezentanţii 

Operei clujene.

Colaborator al lui Placido 
Domingo, la Cluj

Capodopera verdiană, „La 

Traviata”, considerată a fi  una 

dintre cele mai importante cre-

aţii lirice ale tuturor timpurilor 

ţinând capetele de afi ş ale ope-

relor din întreaga lume de pes-

te un secol, aduce la Cluj o mon-

tare excepţională şi inedită a 

apreciatei regizoare Nadine 

Duffaut şi a echipei sale artisti-

ce, venită din Franţa în mod 

special pentru acest proiect ca-

re a deschis Stagiunea teatrului 

liric clujean, pe data de 1 no-

iembrie 2016. Spectacolul de 

operă se va bucura de prezen-

ţa invitatului special, tenorul 

Ştefan Pop, colaborator apropi-

at de-al maestrului Placido Do-

mingo, câştigător al Concursu-

lui internaţional Operalia, 2010 

şi solist colaborator al celor mai 

importante opere din Europa.

„Imnul vieţii”

Seara de duminică, 2 iulie, 

va aduce o strălucire la fel de 

fascinantă Pieţei Unirii, odată 

cu punerea în scenă a Specta-

colului extraordinar de balet 

„Zorba”, pe muzica originală a 

lui Mikis Theodorakis şi în co-

regrafi a inconfundabilă a artis-

tului Lorca Massine. Evenimen-

tul cu un autentic parfum elen 

a fost pus în scenă în premieră 

naţională absolută la Opera Na-

ţională Română din Cluj-Napo-

ca pe data de 26 mai 2017, con-

tinuându-şi acum parcursul ar-

tistic şi în ipostaza unui specta-

col montat în aer liber, ce mar-

chează în mod grandios fi nalul 

proiectului Opera Aperta 2017 

şi, astfel, încheierea Stagiunii li-

rice 2016-2017.

Spectacolul care impresio-

nează prin emoţia, energia şi 

prospeţimea sa, considerat un 

„imn al vieţii”, este inspirat de 

cartea lui Nikos Kazantzakis şi 

poartă semnătura coregrafi că şi 

de libret a lui Lorca Massine, 

unul dintre cei mai importanţi 

coregrafi  ai lumii, prezent la Cluj 

atât pentru pregătirile artistice, 

cât şi la spectacolul extraordi-

nar din aer liber. Baletul şi-a ce-

lebrat premiera internaţională 

în anul 1988, pe Arena di Vero-

na, fi ind de atunci prezentat de 

peste 5.000 de ori, cu un mare 

succes, pe scenele a peste 30 de 

teatre de pe patru continente.

Intrarea la ambele evenimen-

te este liberă.

Final de stagiune la Operă. 
Spectacole eveniment în Piaţa Unirii.
Două spectacole extraordinare vor fascina Piaţa Unirii în încheierea Stagiunii 2016 – 2017.

În încheierea Stagiunii lirice 2016-2017 publiculul poate privi două premiere lirice şi coregrafi ce montate în aer liber, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca

PROMOVARE
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Anunt privind lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor
în perioada 24.05.2017 – 31.08.2017

Asociatia GAL Somes Transilvan va informeaza ca în perioada 26.06.2017-31.08.2017 
se va organiza prima sesiune de depunere a proiectelor pentru următoarele măsuri:

 M1/6B – Dezvoltarea durabilă a satelor
Benefi ciari eligibili:

• Autorităţi publice locale sau asociaţiile acestora (ADI-uri)
• Instituţii de cult
• Instituţii de învăţământ locale
• ONG înfi inţate în baza legii 26/2000
• Cooperative

Fonduri disponibile: 190.000 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 38.000 Euro

 M2/6B – Valorifi carea patrimoniului local şi consolidarea identităţii locale
Benefi ciari eligibili:

• Autorităţi publice locale sau asociaţiile acestora (ADI-uri)
• Instituţii de cult
• Instituţii de învăţământ locale
• ONG înfi inţate în baza legii 26/2000
• Cooperative

Fonduri disponibile: 100.000 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 50.000 Euro

 M4/6A – Înfi inţarea activităţilor neagricole
Benefi ciari eligibili:

•  Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifi că activitatea prin 
înfi inţarea unei activităţi nonagricole în spaţiul rural pentru prima dată. Persoanele 
fi zice neautorizate nu sunt eligibile;

•  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care își propun 
activităţi non-agricole, pe care nu leau mai efectuat până la data aplicării pentru 
sprijin;

•  Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înfi inţate în anul depunerii aplicaţiei 
de fi nanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fi scali, care nu au desfășurat 
activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-up)

•  Structuri de economie socială (ONG)
Fonduri disponibile: 150.000 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 30.000 Euro

 M5/6A – Dezvoltarea activităţilor neagricole
Benefi ciari eligibili:

•  Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înfi inţate 
din spaţiul rural;

•  Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifi că activitatea de 
bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul 
întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, 
cu excepţia persoanelor fi zice neautorizate;

•  Structuri de economie socială (ONG)
Fonduri disponibile: 150.000 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 100.000 Euro

 M6/2B – Instalarea tinerilor fermieri
Benefi ciari eligibili:

•  Tânărul fermier așa cum este defi nit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se 
instalează ca unic șef al exploataţiei agricole;

•  Persoană juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, așa cum este 
defi nit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv 
pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la benefi cii 
și la riscurile fi nanciare legate de exploataţie și deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.

Fonduri disponibile: 160.000 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 40.000 Euro

Data limită de primire a proiectelor: 31.08.2017

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în 
Ghidurile solicitantului publicate pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro, respectiv sunt 
disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Someş Transilvan.

Locul unde se pot depune proiectele: Biroul GAL Someș Transilvan, din loc. Bonţida, 
str. Mihai Eminescu nr. 446 în intervalul orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri 
între orele 09:00-12:00

Date de contact:
Asociaţia GAL Someș Transilvan
Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. Bonţida, Jud. Cluj.
Tel: 0264 262 003
e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com
site: www.galsomestransilvan.ro

Titlul proiectului: „SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI ANIMARE“, proiect fi nanţat prin Fondul 
European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, Axa LEADER din PNDR 2014-2020, sub-Măsura 19.4, conform 
Contract de fi nanţare subsecvent nr 1 nr. C 1940 1068 01 16 6 13 75853/29.12.2016, încheiat între A.F.I.R. și 
Asociaţia GAL Someș Transilvan

 

 

  

 

 

 

  

Postul de televiziune ameri-

can CNN l-a trimis vineri pe 

Bill Hennesy, cel care reali-

zează pentru acest post 

desenele de la procesele 

Curţii Supreme a SUA, la 

conferinţa de presă de la 

Casa Albă, unde în ultimele 

săptămâni a fost interzisă 

prezenţa camerelor de luat 

vederi, informează EFE.

După reducerea numărului 

de întâlniri cu ziariştii decisă de 

purtătorul de cuvânt al Casei 

Albe, Sean Spicer, şi imposibi-

litatea de a transmite imagini 

de la briefi ng-urile de presă, 

CNN a mizat pe creativitatea 

desenatorului său pentru a ilus-

tra conferinţa de presă.

La fel ca în cazul desenelor 

de la Curtea Supremă a SUA, un-

de sunt interzise camerele de lu-

at vederi, postul CNN a dorit să 

prezinte conferinţa de presă în 

care administraţia preşedintelui 

Donald Trump dă explicaţii pe 

marginea politicilor şi deciziilor 

liderului de la Casa Albă.

Aceste eforturi sunt comune 

în SUA, unde înregistrarea unui 

proces este ilegală şi mass me-

dia au recurs la desenatori pen-

tru a ilustra cazurile publicului 

care nu poate fi  prezent în sala 

de judecată.

Hennessy a ilustrat procese 

precum cel împotriva preşedin-

telui democrat Bill Clinton, pen-

tru rolul său în scandalul sexu-

al în care a fost implicat în 1998 

cu stagiara Monica Lewinsky, 

însă prezenţa sa la Casa Albă 

nu este o obişnuinţă.

CNN a difuzat desenul făcut 

de Hennessy la Casa Albă şi a 

invitat şi alte mijloace de comu-

nicare să recurgă la această op-

ţiune pentru a informa despre 

conferinţele de presă cu Sean 

Spicer.

Purtătorii de cuvânt ai pre-

şedinţilor americani, fi e ei de-

mocraţi sau republicani, desfă-

şoară conferinţe de presă în pre-

zenţa camerelor de fi lmat de 

mai bine de 25 de ani, însă 

Trump a ameninţat să le pună 

capăt, iar echipa sa de comuni-

care a redus întâlnirile cu zia-

riştii, o dovadă a tendinţei că-

tre secretism a noii administra-

ţii, comentează EFE.

De la începutul lunii, Spicer 

şi Sarah Huckabee Sanders, ad-

juncta sa, au organizat doar pa-

tru briefi ng-uri de presă în pre-

zenţa camerelor de fi lmat. De 

altfel, în ultimele luni, echipa 

de comunicatori ai Casei Albe 

a redus numărul, durata şi ac-

cesul la conferinţele de presă, 

care nu mai sunt zilnice.

Spicer a avut o relaţie încor-

dată cu presa încă din prima sa 

zi de purtător de cuvânt, la 21 

ianuarie, când i-a acuzat pe zi-

ariştii prezenţi de modul în ca-

re au refl ectat ceremonia de în-

vestitură a lui Trump, care avu-

sese loc cu o zi în urmă.

Conferinţe de presă la 
Casa Albă cu desenatori

Liderul opoziţiei laburis-

te Jeremy Corbyn vrea „să 

încerce să impună noi ale-

geri” legislative, după ce a 

ieşit consolidat din scruti-

nul de pe 8 iunie, în care 

premierul Theresa May şi-a 

pierdut majoritatea absolu-

tă în Parlament, potrivit edi-

ţiei de sâmbătă a ziarului 

Daily Mirror, citat de AFP.

Liderul laburist a decla-

rat pentru tabloid că el con-

sideră ”o nebunie” faptul că 

şefa Guvernului rămâne la 

putere, în contextul în care 

„nu pare să fi reuşit să a-

jungă la un acord cu DUP, 

la două săptămâni după a-

legeri”.

Cu 317 din cele 650 de 

mandate, Partidul Conser-

vator al lui May urmează 

de-acum să conteze pe sus-

ţinerea celor zece deputaţi 

ai micului partid ultracon-

servator nord-irlandez DUP 

pentru a deţine majoritatea 

absolută în Camera Comu-

nelor.

Niciun acord nu a fost 

dezvăluit între cele două for-

maţiuni, care continuă să 

negocieze.

După prezentarea progra-

mului Guvernului, pe 21 iu-

nie, Jeremy Corbyn s-a de-

clarat pregătit să o înlocu-

iască pe May.

„Noi suntem pregătiţi să 

formăm un guvern minori-

tar, dacă acest Guvern se 

prăbuşeşte, ceea ce ar pu-

tea să se întâmple”, decla-

ra el în faţa deputaţilor.

Corbyn a depăşit-o vineri 

– pentru prima oară – pe 

May într-un sondaj – reali-

zat de YouGov pe 21 şi 22 

iunie asupra unui număr de 

1.670 de persoane – care în-

treba publicul care lider ar 

fi cel mai bun premier: 35% 

dintre respondenţi au spus 

că el, iar 34% May.

Slăbită de rezultatul ale-

gerilor legislative anticipa-

te pe care le-a convocat pen-

tru ca să-şi consolideze po-

ziţia, Theresa May a fost cri-

ticată, de asemenea, după 

seria de atentate care a în-

sângerat în aceste ultime 

luni Regatul Unit, mai ales 

din cauză că a redus efecti-

vele poliţiei pe când era mi-

nistru de Interne (2010-2016).

Ea a fost aspru criticată 

şi din cauză că a întârziat 

să se întâlnească cu sinis-

traţii din Grenfell Tower, la 

Londra, devastat în noaptea 

de 13 spre 14 iunie de un 

incendiu soldat cu cel pu-

ţin 79 de morţi.

În contextul în care ne-

mulţumirea creşte faţă de 

strategia sa cu privire la 

Brexit, May s-a opus nume-

roaselor îndemnuri de a de-

misona, însă presa preia zvo-

nuri cu privire la un posibil 

înlocuitor al acesteia.

Noi alegeri legislative 
în Marea Britanie?
Guvernul poate primi o lovitură dură la votul 
asupra programului său, pe 29 iunie, după mai 
multe zile de dezbateri parlamentare.

Jeremy Corbyn, liderul partidului Laburist din Marea Btitanie
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Peste tot auzim de diete 

sănătoase, regimuri de slă-

bit, sfaturi de nutriţie, 

detoxifi ere, suplimente 

minune, cure de slăbire 

etc. Suntem bombardaţi de 

informaţii şi de multe ori 

nu ştim ce să alegem, care 

sunt informaţiile care 

merită ascultate şi aplicate.

Primul lucru ar fi  ca infor-

maţia să fi e dintr-o sursă sigu-

ră de la specialişti în domeniu, 

indiferent dacă citim un articol 

în revista sau pe un site.

Schimbarea stilului de viaţă 

nu este alb sau negru. Poate cea 

ce funcţioneaţă pentru unii ar 

face mai mult rău pentru alţii. 

Depinde de o serie de factori 

cum ar fi : sexul, masa grasă, 

masa musculară, grăsimea vis-

cerală, rata metabolismului ba-

zal, vârsta, locul de muncă, ac-

tivităţile fi zice sau lipsa acesto-

ra, punctul de pornire, dorinţa 

şi perseverenţa fi ecăruia, dacă 

există una sau mai multe pro-

bleme patologice.

Un regim echilibrat sau 

aşa numitul stil de viaţă să-

nătos nu ar trebui să sune 

doar despre restricţii şi des-

pre ce nu avem voie să mân-

căm. Alimentaţia sănătoasă 

este mult mai mult decât a-

tât. Este important când, cât, 

procesul de preparare etc.

Însă sunt unele trucuri şi 

reguli care se pot aplica la ma-

joritatea persoanelor care do-

resc să îşi îmbunătăţească ali-

mentaţia.

Primul şi cel mai impor-

tant lucru când dorim să 

schimbăm stilul de viaţă este 

hidratarea corectă.

Cel puţin 2- 2,5 litri de lichi-

de: apa minerală sau plată, cea-

iurile neîndulcite, supele uşoa-

re, sucurile de fructe sunt lichi-

dele recomandate. Cafeau şi aco-

olul sunt diuretice.

Mesele trebuie să fi e dese, 

dar totuşi să lăsăm 2,5-3 ore în-

tre mese. Ultima masă să fi e cu 

3 ore înainte de culcare.

Când mâncăm să încer-

căm să ne concentrăm pe 

mâncare, să nu stăm cu tele-

fonul în mâna sau în faţă la 

televizor, astfel putem să ob-

servăm când apare senzaţia 

de saţietate. Să încercăm să 

mâncăm încet şi să meste-

căm sufi cient mâncarea.

La baza piramidei alimen-

tare sănătoase sunt carbohi-

draţii. Ar trebui să alegem va-

riante mai sănătoase de car-

bohidraţi, cum ar fi  pâinea in-

tegrală, paste din făină inte-

grală, orezul brun, făina de 

ovăz, quinoa, ovăz, mei etc.

Legumele sunt alimente in-

dispensalibe în dieta de zi cu 

zi. Este important să consumăm 

cât mai multe legume sezonie-

re, de la producători locali.

Fructele de preferat să fi e 

consumate ca gustare între 

mese, nu ca desert. De evi-

tat seara.

Carnea şi produsele din car-

ne au o importanţă deosebită 

în dieta noastră. Carnea albă 

de preferat să fi e consumată 

de mai multe ori pe săptămâ-

nă. Carnea roşie 1, 2 ori pe 

săptămână, vită sau mânzat, 

porc. Mezelurile întotdeauna 

de caliate superioară, din sur-

se sigure, crescători locali din 

animale sănătoase.

Lactatele ajută la menţine-

rea fl orei microbine din intes-

tine şi sunt o sursă excelentă 

de calciu. Sunt binevenite lac-

tatele cum ar fi  iaurtul, sana, 

kefi r, ayran, brânză de vacă, 

cottage cheeseul etc.

În vârful piramidei stau za-

harurile rafi nate şi chipsurile, 

deserturile cu conţinut ridicat 

de zahăr şi grăsimi.

Cel mai important este să 

putem combina alimentele şi 

să alegem ce este mai bun 

pentru organismul nostru. Ni-

mic nu este interzis dacă es-

te consumat cu măsură şi in-

terval orar corect.

Mişcarea şi odihna sunt 

esenţiale într-un stil de viaţă 

sănătos.

70 % dieta şi 30 % miscare 

pentru succes!

Nagy Bea Dietetician, 
Specialist în Nutriţie 
clinică şi comunitară

Ghid de nutriţie 
pentru începători

ADVERTORIAL

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

Anca M. COLIBĂŞANU
redactia@monitorulcj.ro

Echipele participante la 

Swimathon Mureş 2017 

au înotat pentru proiectul 

Telemedicină în Epilepsie, 

fondat de Asociaţia Lions 

Club Transilvania. Unul 

dintre participanţii la 

Swimathon a fost chiar 

iniţiatorul proiectului, 

neurologul Bogdan Florea.

Medicul clujean explică de ce 

a făcut acest gest şi de ce este 

importantă iniţiativa Telemedi-

cină în Epilepsie. Florea este unul 

din cei trei semnatari ai desco-

peririi din 2013 a unei noi stări 

a creierului, alături de profeso-

rul Florin Amzica de la Univer-

sitatea Montreal şi Daniel Kroe-

ger de la Universitatea Harvard.

Reporter: De ce aţi făcut 
acest gest, de ce aţi inotat 
la Swimathon?

Dr. Bogdan Florea: Swi-

mathon Mureş a fost un eveni-

ment folosit ca platformă de 

atingere a două obiective: pri-

mul ar fi  acela de strângere de 

fonduri pentru un nou aparat 

video EEG performant cu care 

să dezvoltăm reţeaua de tele-

medicină în epilepsie deja in-

augurată în decembrie 2016 , 

cu sprijinul Lions Club şi al Or-

chestrei Mondiale a Medicilor; 

al doilea obiectiv este cel de 

creştere a gradului de conşti-

entizare a problemei epilepsi-

ei în România. Sunt aproxima-

tiv 400.000 persoane cu epilep-

sie în ţară despre care se vor-

beşte sotto voce, foarte discret, 

de parcă ne-ar fi  frică să nu de-

ranjăm pe cineva. Stigma soci-

ală care apasă pe umerii aces-

tor persoane este una foarte 

grea şi nedreaptă.

Ne-am înscris cu trei echipe. 

Cea mai impresionantă a fost 

fără dubiu cea a „Copiilor care 

înoată pentru copii cu epilep-

sie”. Micii înotători au afl at că 

există alţi copii, din păcate cu 

epilepsie, la care înotul şi acti-

vităţile sportive intense repre-

zintă contraindicaţii; ei au de-

cis să înoate pentru cei care nu 

pot intra în bazin. Este mode-

lul de sinceritate şi de motiva-

ţie pe care cu toţii ar trebui să 

îl urmăm.

A doua echipă a fost cea a 

„Doctorilor care înoată pentru 

pacienţii cu epilepsie” . Cât de 

privilegiat am fost să înot ală-

turi de nişte medici fantastici 

din Cluj, oferind din energia şi 

din timpul lor liber şi care au 

schimbat stetoscopul şi bisturi-

ul cu ochelarii de înot: Alina 

Dobrescu – cardiolog, Marian 

Dodu – ginecolog, Bogdan Po-

povici – chirurg toracic, Helga 

Demeny – medic veterinar şi 

ambasadoarea proiectului Swi-

mathon Mureş. După dumini-

ca de 11 iunie, jurământul lui 

Hipocrate a căpătat o altă sem-

nifi caţie pentru noi toţi.

A treia echipă „Iubesc pe ci-

neva cu epilepsie” a reunit pe 

cei care au în apropierea lor per-

soane cu epilepsie sau care au 

înţeles pur şi simplu frumuse-

ţea cauzei: Carmen Bonaci, Iu-

lia Boca, Monica Ghiurco, Ilea-

na Avram şi Attila Demeny. Efor-

turile lor din apă au fost dubla-

te şi de cele de strângere de fon-

duri, ajungând până în acest 

moment la un sfert din suma 

necesară.

Reporter: Care este obiecti-
vul principal al iniţiativei 
Telemedicină în Epilepsie?

Telemedicina în Epilepsie în-

seamnă în esenţă şansa unor 

persoane care trăiesc în zone slab 

deservite medical sau mai inde-

părtate geografi c de marile cen-

tre universitare la un diagnostic 

timpuriu şi corect al formei de 

epilepsie, iniţierea tratamentului 

potrivit şi monitorizarea în timp 

a evoluţiei acasă la ei sau cât mai 

aproape de casele lor. Fişele me-

dicale şi EEG-urile pacienţilor din 

oraşele mai mici pot fi  consulta-

te de către medici cu mare ex-

perienţă din ţară. Pacienţii nu 

mai sunt nevoiţi sa facă drumuri 

lungi şi costisitoare până în cen-

trele universitare, ci sunt exami-

naţi acasă la ei şi dosarul medi-

cal este consultat de un profesor 

universitar de la sute de kilome-

tri. Telemedicina nu înlocuieşte 

actul medical, ci doar optimizea-

ză timpul pacientului şi pe cel al 

medicului.

Reporter: Cei care suferă 
de epilepsie pot avea o via-
ţă normală?

Pot şi trebuie să acţioneze în 

sensul unei vieţi cât mai nor-

male. Aceste persoane prezintă 

la intervale variabile de timp cri-

ze epileptice, însă între crize ei 

acţionează şi sunt absolut în li-

mite de normalitate. Dacă sunt 

diagnosticaţi timpuriu şi dacă 

sunt alese medicamentele cele 

mai potrivite formei de epilep-

sie de care suferă, 70% dintre 

persoanele cu epilepsie au o via-

ţă normală (40% controlabilă 

medicamentos şi 30% vindeca-

bile). Doar 30% dintre epilep-

sii sunt refractare la tratament, 

însă din păcate acest procent 

creşte odată cu întârzierea cu 

care pacienţii ajung la neurolog.

Reporter: Ce este epilepsia, es-
te o boală genetică sau se poa-
te declanşa la orice vârstă?

Epilepsia este starea creieru-

lui care permite apariţia unor 

crize tranzitorii de descărcări 

anormale electrice pe scoarţa 

cerebrală, însă între crize oame-

nii sunt şi se comportă de cele 

mai multe ori normal. Mecanis-

mele de declanşare a crizelor 

sunt prezente în creierul orică-

rui om de lângă noi. Însă une-

ori cauze genetice, alteori fac-

tori de mediu sau patologii aso-

ciate duc la apariţia acestor cri-

ze la orice vârstă. Repetarea 

acestor crize neprovocate defi -

neşte epilepsia ca boală.

„Despre persoanele cu epilepsie 
se vorbeşte foarte discret”
În 11 iunie a avut loc la Târgu Mureş competiţia de înot Swimathon, 
organizată cu scopul final de strângere de fonduri pentru cauze caritabile. 

Bogdan Florea, neurolog
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(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (5.15)

APARTAMENTE

¤ De vânzare apartament cu 3 ca-
mere, decomandat, supr. 90 mp, 
et. 1/3, acte, în Zorilor, 2 băi, fi ni-
sat clasic, îmbunătăţiri, preţ 
98.500 euro + garaj opţional, 
compartimentat 25 mp, la 1200 
euro. Informaţii suplimentare la 
tel. 0742-827432. (5.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă cu teren, min. 
2000 mp, cu posibilitate de a 
crește/înmulţii câini pe acest 
teren, în satele din jurul Cluju-
lui, cu utilităti și acces CTP/au-
tobus către Cluj-Napoca. Casa 
poate avea și o singură came-
ră. Cer și ofer seriozitate. Tel. 
0741-455348. (4.7)

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

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3000 mp, intravilan, întăbulat, 
posibilitate de construcţii, acces la 
utilităţi, sat Vechea Deușu, com. 
Chinteni, la 18 km de Cluj, preţ 
16 euro/mp. Informaţii telefon 
0728-145263, 0264-556174 sau 
0745-605924. (4.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășune, 
în jud. Cluj, Alba și Bistriţa. Aștept 
telefoane la nr. 0740-876853. (4.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 34, 
supr. 3900 mp, cu C.F. + C.U., P+2 
sau case înșiruite, cu front de 19,5 
m și 200 m lungime, cu toate utili-
tăţile pe teren, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (5.7)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 m 
de autobuzul nr. 39, în supr. 6200 
mp, cu front de 160 m, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (5.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), centu-
ra spre Apahida. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-416242, du-
pă ora 20, Fam. Molnar.

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

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

¤ Vând teren extravilan în suprafaţă 
de 2900 mp, lângă pârtia de schi, în 
comuna Feleacu. Preţ 8 euro/mp, 

negociabil. Informaţii și relaţii supi-
mentare la tel. 0749-052056.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

Angajăm 
consilier vânzari 
şi şef de magazin 
TASTE OF ASIA.

Detalii şi informaţii la 
telefon 0723190902 

(1.10)

¤ Licenţiată în drept 2016, cu 
experienţă de lucru în cabinet 
notarial, caut loc de muncă în 
domeniul juridic ca și consilier 
juridic, jurist. Ofer și cer seriozi-
tate. Tel. 0758-324971.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), cat. 
B și C, cunoscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele libe-
re), experienţă în domeniu. Cer și 
ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

SERVICII

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (4.7)

¤ Clujean, îmi ofer serviciile, fac 
curat după zugrăvit, repar spaleţ, 
trag glet, vopsesc în ulei, zugră-
vesc în lavabil, fac curat în pod, 
beci, curte. Ofer multă serioziate 
și punctualitate. Aștept oferte se-
rioase la tel. 0752-362823. (4.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (4.7)

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere 
aștept la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

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

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 

internet si gazduire web hosting, 
la pretul de 399 lei. Contact: 
0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (4.7)

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

ELECTRO

¤ Vând casetofon, casete video, au-
dio, discuri, CD-uri cu fi lm și muzică. 
Informaţii la 0773-756130. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut producţie 
germană, marca ”Neckermann”, 
în stare perfectă de funcţionare, 
preţ 1900 RON, negociabil. Relaţii 
la tel. 0364-882575. (4.7)

¤ Vând mașină de scris mecanică 
în stare bunâ de funcţionare. 
Pentru informaţii suplimentare 
aștept să mă sunaţi la tel. 
0722-515094. (4.7)

¤ Vând vase inox ”Zepter”, ori-
ginali, cu termostat, două seturi 
a câte 20 de piese, în ambalaje 
originale, preţ 350 euro/set, 
negociabili. Informaţii la tel. 
0744-479172. (5.7)

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

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală no-
uă. Preţ mic. Informaţii la telefon 
0735-176040. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând pian vienez cu coardă 
scurtă, recent acordat. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. la 
0744-605935. (7.7)

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (4.7)

¤ Vând sticle și borcane. Pentru 
relaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0722-515094. (4.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând două seturi de oale de 
inox ”Zepter”, compuse de 20 
buc/set și două seturi de cuţite 
ceramice, toate în ambalaje ori-
ginale. Preţ 250 euro/set oale și 
35 euro/set cuţite, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 

0744-479172. (5.7)

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

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

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

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

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, handi-
cap ușor, doresc corespondenţă cu 
doamne/domni. Vă rog să scrieţi la 
BAT GABRIEL, str. Morii nr. 7-9, 
Aiud 515200, jud. Alba.

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionarii de artă, 
12 bucăţi de piese de artizanat 
din aramă, statuete, tave cu pa-
hare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mașină 
de scris neagră, aparat foto cu bur-
duf, radio, tablouri, icoane). Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (4.7)

¤ Cumpăr cărţi, hărţi, atlase do-
cumente, globuri geografi ce 
vechi de înainte de 1945, în lim-
ba romănă, maghiară, latină sau 
orice altă limbă. Sunaţi la tel. 
0745-700486. (4.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 

(ţap) și colţi de mistreţi, un colţ a 
fost medaliat, preţ negociabil. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Cumpăr obiecte tehnice vechi, te-
odolit microscop, obiecte de labo-
rator școlar, fi zică biologie. Aștept 
telefoane la 0745-700486. (3.7)

¤ Vând 2 buc scaune foarte vechi, 
sculptate și tapiţate cu piele. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (6.7)

¤ Clujean colecţionar caut pe cineva 
care ar avea timbre, picturi, poze 
vechi, scaune foarte vechi. Aștept te-
lefoane la 0752-362823. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Tânăr clujean, 41 de ani,caut o 
doamnă sau domnișoară pentru o 
relaţie de lungă durată, poate să 
aibă copil și să fi e de la ţară. Aștept 
telefoane la 0759-101504. (4.7)

ANIMALE

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

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu OUG 
195/2005, privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare, și 
Ord.1798/2007, S.C. TOTAL LAS-
TING FOREST S.R.L. cu sediul în loc. 
Telciu, nr. 1114, jud. Bistrița Năsă-
ud, anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „Exploata-
re forestieră”, pe etritoriul județului 
Cluj. Eventualele sugestii și recla-
maţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, ”Relaâii cu publicul”, în zilele de 
luni-joi între orele 8:30-14.00, vi-
neri între orele 8.30.-12.00. (1.1)

www.batrom.ro



luni, 26 iunie 2017 monitorulcj.ro 11

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Drum bun!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeste corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Stiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Intrebari si raspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Romania 9
21:45 Romania 9
22:30 Izolati in Romania
23:00 Ora de stiri
23:55 Vorbeste corect!

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:00 Baieti de oras
20:30 Insula iubirii
23:30 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV
14:00 Lectii de viata
15:00 La Maruta
17:00 Stirile Pro TV
18:00 Ce spun romanii
19:00 Stirile Pro TV
20:30 Las fi erbinti
21:30 Acasa la Coana Mare 2
23:30 Stirile Pro TV
23:45 Curierul

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
13:00 Camera de ras
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gateste 
mai bine
16:00 Eu, tu si Ovidiu
18:00 Focus
19:30 Mama mea gateste 
mai bine
20:30 Apel de urgenta
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trasniti din NATO
23:15 Focus din inima 
Romaniei
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D
13:00 Te vreau langa mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 Stirea zilei
19:00 Stirile Kanal D
20:00 Dragoste infi nita
22:30 WOWbiz

LOOK TV

12:30 Gol dupa gol
13:00 Tonik Show
14:00 Saptamana agricola
15:30 Prima Doamna
16:30 LIGA MAGAZIN
17:30 FOTBAL LOOK
18:30 PLANETA VERDE
19:00 Meciuri de 5... goluri
21:00 Sporturi extreme
21:30 Momente de 
perfectiune
22:00 Celebrity
23:00 Tonik Show

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

BETTY ICE
angajează

VÂNZĂTOR / VÂNZATOARE 
îngheţată

pentru chioșcurile din Cluj.

CV-urile se pot depune la adresa: 

alina.moiseiof@bettyice.ro.

Detalii la nr. de telefon: 

0747-019704.

Angajează
Pentru depozitele de materiale de construcţii și magazinele 

de prezentare din :

Cluj-Napoca:
- Lucrător comercial

- Operator facturare

Floreşti:
- Confectioner plasă insecte / Debitare pervazuri – 

posibilitate de part-time sau full-time

- Lucrător comercial

- Vânzător/gestionar

- Vânzător cu atribuţii de șofer

- Operator facturare

Oferta noastră: salariu fi x, bonuri de masă, asigurare 

individuală de sănătate, acces gratuit la sală de sport, training-uri 

de vânzări și produse, fi rmă serioasă în continuă dezvoltare.

Îţi așteptăm CV-ul pe adresa: recrutare@dennver.ro.
Pentru mai multe informaţii consultă site-ul nostru 

(www.dennver.ro) sau sună-ne la: 0264-426 571.

 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Companie daneză specializată în distribuţia de ziare și 
colete,caută livratori doritori de muncă în Danemarca.

Oferim salariu atractiv şi un loc de muncă dinamic.
Candidaţii trebuie să posede permis de conducere cât.B și 
să aibă cunoștinţe de limba engleză.Interviuri şi angajări 
în: 28/06/2017 ora 14.00 Cluj-Napoca Hotel Belvedere 
Str.Călăraşilor nr.1 29/06/2017 ora 14.00 Braşov Hotel 
Cubix B-dul Saturn nr.47 30/06/2017 ora 14.00 Bacău 
Hotel President Str.Ioniţă Sandu Sturdza nr,11.

Informaţii și CV-urI: Sorin Ungureanu,Tel.+454193085, 
E-mail sun@daoas.dk

ANGAJEAZĂ MUNCITORI LA CLUJ NAPOCA

SALARIU DE ÎNCADRARE – 1600 LEI din 1 aprilie

•  1 – „Bonus de familie Fujikura” lunar (120 lei), dacă împreună 
cu tine vine și un alt membru al familiei tale, având aceeași 
adresă în buletin.

•  2 – Bonus de început de scoala pentru copiii minori ai angajatilor 
(70 lei)

•  3 – Prime lunare de prezenţă (45-60lei), calitate(50lei) și 
productivitate(între 0-150lei).

•  4 – Bonus anual de performanţă, primă de Paști și primă de 
Crăciun, cadou de ziua copilului

• 5 – Tichete de masă de 15 lei pe zi, 315 lei pe lună.
•  6 – Bonus de fi delitate, după 3 ani de activitate neîntreruptă 

în Fujikura.
• 7 – Transport gratuit, asigurat de către societate.
•  8 – Posibilitatea de a efectua ore suplimentare platite dublu
• 9 – Spor de noapte de 25%
• 10 – Multe altele benefi cii

Interviurile de angajare se desfăşoară – Zilnic de luni 
până vineri

la sediul fabricii din Cluj-Napoca, str. Streiului, nr. 18, 
între orele 08:30 – 10:00

Sună-ne la telefonul:

Tel: 0264-207950 / 0749-018611

şi dacă nu eşti din Cluj venim noi în satul tău sau

îţi organizăm transport să vii la fabrică pentru interviu
Cerinţe :
• Studii – minim 8 clase
•  Aptitudine şi disponibilitate pentru munca în picioare 

şi în schimburi
• Capacitate de distingere a culorilor

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. „APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de Economist, perioada 
nedeterminata, la Sistemul de Gospodarire a Apelor Satu 
Mare-Comartiment Achizitii Lucrari si Servicii Specifi ce

Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa:  in data de 18 iulie 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 20 iulie 2017 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii:

-  studii superioare in domeniul economic cu diploma de 
licenta de economist

-  vechime in munca: 0 ani
-  cunostinte de operare PC: programe Microsoft Offi ce 

Word, Excel, Outlook-nivel avansat
-  permis de conducere categoria B

Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului nr. 17 din Cluj-Napoca 
sau la Sistemul de Gospodarire al Apelor Satu Mare cu 
sediul in localitatea Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 
8/A judetul Satu Mare, a dosarelor de participare la concurs 
este in data de 11 iulie 2017 ora 12.00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut; 
cererea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii, 
copia actului de identitate, copiile documentelor care atesta 
nivelul studiilor, specializarilor, conform cerintelor postului, 
copie carnet de munca/adeverinta care sa ateste vechimea 
in munca, cazier judiciar in original, adeverinta medicala care 
atesta satrea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul 
de familie al candidatului, in original; Curriculum vitae.

Relatii suplimentare la telefon: 0264/433028, int. 144, 
serv. Resurse Umane ABAST sau la 0261770177, int. 107 
(SGA Satu Mare).
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Bokila: „Îi cer scuze 
lui Contra, dar nu 
jucăm fotbal 
pe degeaba”

Jeremy Bokila, jucătorul dorit de 
Dinamo, a ajuns până la urmă în 
curtea CFR-ului. „Am vrut să în-
cerc și altceva. Am vorbit cu Dan 
Petrescu și mi-a lăsat o impresie 
bună, de aceea am ales CFR-ul. 
Antrenorul mi-a spus că și Ovidiu 
Hoban a venit aici, și recunosc că 
și asta a contat când am ales. Cât 
despre Contra, vreau să îmi cer 
scuze, pentru că înainte am vrut 
să mă duc acolo. Dar, am ales 
CFR pentru că din punct de vede-
re fi nanciar mi-a făcut o ofertă 
mai bună, fotbalul nu se joacă pe 
degeaba”, a declarat Bokila la 
Digisport. Atacantul, în vârstă de 
28 de ani, a evoluat ultima data 
la formaţia Akhisar Belediyespor.

Luceafărul Cluj 
a pierdut finala 
de la Buftea

Formaţia Luceafărul Cluj a fost în-
vinsă de către Regal Sport Club 
„Ferdinand I”, duminică diminea-
ţa, cu un scor de 0-1. Golul parti-
dei a venit încă din prima repriză. 
Echipa pregătită de Stan David și 
Gigi Vinău a ieșit astfel vicecampi-
oană naţională la juniori D. 
Formaţia s-a remarcat și la nivel 
individual, unde Matei Moraru a 
primit premiul de cel mai tehnic 
jucător al acestei fi nale. 
Luceafărul Cluj în acest sezon a re-
ușit și califi carea la Campionatul 
Mondial de la New York, iar jucă-
torii grupei 2004-2005 vor evolua 
la Barcelona la un turneu interna-
ţionale cu mai multe grupe.

Atletism: România, 
locul 9 la Europene 
pe echipe
După prima zi de competiţie, 
România este situată pe locul 9 
din 12 echipe, la Campionatele 
Europene de atletism pe echipe 
care are loc la Vaasa (Finlanda). Pe 
primul loc în ierarhie, până la mo-
mentul actual, este Elveţia (175 de 
puncte), urmată de Turcia (172 de 
puncte) și Suedia (162 de puncte). 
România a strâns 117 de puncte, 
iar cel mai bun rezultat a fost reușit 
de Bianca Răzor, locul al doilea la 
400 m (52 sec 22/100). De ase-
menea, Andreea Elena Panţuroiu, 
a reușit să își adjudece locul al trei-
lea la triplusalt, cu 13,80 m. 

Pe scurt

PUBLICITATE

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Moldoveanu, unul dintre 

liderii echipei, a ales să 

îşi continue cariera de 

jucător în străinătate.

Vlad Moldoveanu a decla-

rat pentru site-ul ofi cial U-BT: 

”Oriunde m-aş afl a, România 

rămâne acasă, iar acesta este 

locul unde mi-am dorit mult să 

câştig un titlu. Acum, nu la 35 

de ani. Satisfacţia simţită ală-

turi de colegii mei de echipă şi 

de întreaga familie a tuturor su-

porterilor şi celor ce s-au afl at 

aproape de U este imensă. Vreau 

să vă mulţumesc atât Clujului, 

cât şi Băncii Transilvania pen-

tru susţinerea de care am avut 

parte pe parcursul întregului 

sezon, în special când am fost 

accidentat. Simt o mulţumire 

şi o mândrie aparte, gândin-

du-mă că am reuşit să aducem 

Clujului toate trofeele naţiona-

le pe care ni le-am propus şi 

sunt convins că echipa va cu-

noaşte în continuare acest tip 

de succes. Un gând special mer-

ge către Silva şi staff-ul tehnic 

pe care îl conduce, pentru în-

crederea avută în mine şi me-

todele prin care au ştiu să mă 

pună în valoare şi să îmi utili-

zeze abilităţile, atât pe teren, 

cât şi în afara lui. Vreau să le 

mulţumesc fanilor, ei m-au 

adoptat ca pe unul de-al vos-

tru încă din prima zi şi mă con-

sider mândru să fi  avut opor-

tunitatea de a purta culorile lui 

U. Am hotărât să îmi continui 

cariera în străinătate şi să adaug 

la performanţele obţinute în ul-

timii ani noi experienţe şi pro-

vocări, însă nu înainte de a în-

cerca să mai reprezint o dată 

România şi în mod special Clu-

jul în această toamnă, la Cam-

pionatul European de baschet.”

Antrenorul Universităţii, 

Mihai Silvăşan, după ce a pri-

mit vestea, a mărturisit: 

„Într-un fel mă întristează a-

ceastă plecare, însă pe de al-

tă parte mă bucur pentru el, 

mă bucur că are ambiţii ma-

ri, şi că îşi doreşte să evolu-

eze într-un campionat foarte 

puternic, probabil va juca 

într-una dintre primele trei 

sau patru ligi din Europa. În 

primul rând, vreau să îi mul-

ţumesc că a acceptat să vină 

în România şi pentru că m-a 

ajutat în primul meu an în 

postură de antrenor princi-

pal. A fost un jucător esenţi-

al pentru noi şi a pus umă-

rul foarte serios la cucerirea 

celor trei trofee de anul aces-

ta. Eu vreau să îi mulţumesc 

în mod special pentru că a 

stat alături de mine, m-a aju-

tat când îmi era mai greu cred 

că am avut şi avem în conti-

nuare o relaţie foarte bună. 

În al doilea rând, vreau să îi 

urez succes mai departe, el 

este în vârful carierei sporti-

ve, are 29 de ani, mai poate 

juca câţiva ani buni la nivel 

înalt, ceea ce îi doresc din 

sufl et. Îi doresc să o facă foar-

te bine şi, de ce nu, la un 

moment dat, drumurile să ni 

se intersecteze din nou, poa-

te chiar aici, la Cluj.”

Locul lui Vlad Moldovea-

nu este luat de Zeljko Sakic. 

Croatul Sakici, în vârstă de 29 

de ani, joacă pe postul de ex-

tremă şi ultima dată a evolu-

at la Cibona Zagreb, vicecam-

pioana Croaţiei.

Sakici a mai evoluat în ca-

riera sa la diverse echipe im-

portante precum Dubrava Za-

greb, Sutor Montegranaro, 

Manresa, Lukoil Academic şi 

la echipele bosniace Zrinjski 

Mostar şi Siroki.

Recent U-BT a anunţat, de 

asemenea, că şi-a prelungit 

contractul cu lituanianul Va-

idas Kariniauskas.

U-BT rămâne fără Vlad Moldoveanu
Echipa de baschet U-BT rămâne fără unul dintre cei mai importanţi jucători, Vlad Moldoveanu.

Moldoveanu îşi continuă cariera în străinătate

Universitatea a reuşit să o 

învingă pe FC Lăpuşul 

Târgu Lăpuş şi în manşa 

secundă a barajului pentru 

promovarea în Liga a III-a, 

cu un scor de 6-0.

Primul gol a venit încă din 

minutul 14, când Lemac a reu-

şit să deschidă scorul printr-o 

lovitură de cap. În minutul 35 

gazdele au rămas în 10 jucători, 

jucătorul Costenar a obţinut un 

cartonaş roşu după ce a înjurat 

arbitrul partidei.

„Alb-negrii” au intrat foarte 

bine şi în a doua repriză, şi au 

reuşit să înscrie în minutul 51 

prin Hîmpea. Pe parcursul re-

prizei a doua au mai marcat 

Gabi Giurgiu în minutul 58, Do-

rin Goga în minutul 64 şi în mi-

nutul 89, iar Budăcan încheie 

seria în minutul 91.

„A fost un an lung şi difi cil, 

dar pe care l-am încheiat aşa 

cum ne-am propus de la înce-

put, cu o promovare, meritul fi -

ind al băieţilor. Am făcut un 

prim pas şi ne dorim să o ţinem 

tot aşa de la an la an, până la 

revenirea în Liga I. Am întâlnit 

o echipă bună, care a încercat 

să joace fotbal atât la Cluj, cât 

şi pe teren propriu, iar pentru 

asta merită felicitată. Ca de fi e-

care dată, suporterii noştri şi-au 

respectat blazonul, au dovedit 

că se identifi că perfect cu spiri-

tul Universităţii. Aportul lor a 

contat enorm pe tot parcursul 

sezonului şi ne bucurăm de fi -

ecare dată să-i avem alături de 

noi”, a declarat după meci an-

trenorul ”studenţilor”, Marius 

Popescu.

Peste 300 de suporteri au fost 

prezenţi la meci şi au asigurat 

fondul sonor până la sfârşitul 

partidei intonând, de asemenea, 

„Un prim pas, o simplă promo-

vare. Către al nostru vis, o pri-

mă realizare”

În tur, pe Cluj Arena, Uni-

versitatea s-a impus cu 8-0 în 

faţa adversarei.

Pentru U Cluj acesta a fost 

ultimul meci a sezonului, echi-

pa intră în vacanţă, iar reunirea 

lotului este programată în a do-

ua jumătate a lunii iulie. 

Universitatea  Cluj 
a promovat în Liga a III-a
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