
VINERI

22
0
C

SÂMBĂTĂ

24
0
C

DUMINICĂ

25
0
C

METEO

Detalii în pagina 2 Alte evenimente în pagina 2CA
LE

N
D

A
R

Locul unic de pe Pământ care pare de pe altă planetă
Dacă există un loc pe Pământ care 

să pară extraterestru, ar putea fi  vor-
ba despre deşertul Danakil. Această 
enormă întindere de pământ situată 
în Cornul Africii, în depresiunea Afar, 
este cunoscută pentru căldura sa ex-
tremă, cu temperaturi ce depăşesc 40 
de grade în timpul zilei, precum şi pen-
tru culoarea conferită de sare şi sulf, 
care o fac să pară de pe altă planetă, 
relatează cotidianul spaniol ABC, ci-
tat de digi24.ro.

Regiunea, situată la circa 60 de me-
tri sub nivelul mării, este cunoscută şi 
pentru prezenţa unor vulcani ca Erta 
Ale sau Dabbahu. Primul dintre aceştia, 
Erta Ale, este un adevărat spectacol de 
care localnicii nu se apropie din cauza 
credinţei că în acel loc sălăşluiesc spiri-
te rele care se plimbă călare. În crater 
se afl ă un lac de lavă care ocazional se 

revarsă spre partea meridională. La rân-
dul său, Dabbahu a intrat în erupţie în 
2005, creând o mare spărtură, cunoscu-
tă drept „fi sura Dabbahu”.

Ceea ce marchează peisajul deşer-
tului Danakil este vulcanul Dallol, cra-
ter situat la 45 de metri sub nivelul 
mării şi ai cărui curenţi ascendenţi cre-
ează uimitoare izvoare de sulf şi sare.

Turiştii care se încumetă să mear-
gă în această zonă neospitalieră — ca-
re deţine recordul privind cea mai î-
naltă medie de temperatură dintr-o zo-
nă locuită de pe Terra — descoperă un 
peisaj impresionant, unde nisipul de-
şertului este înlocuit de fântânile de 
sulf şi minerale care conferă terenului 
tonuri gălbui, verzui sau alburii.

Operă: Nabucco 
- PREMIERĂ - 

Duminică, ora 18.30
Opera Naţională Română
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Festivalul Internaţional 
de Film Transilvania 
TIFF 2016 aduce la Cluj 
850 de invitaţi din ţară şi 
din străinătate, 248 de 
producţii, concerte şi 
evenimente în locaţii 
inedite. Pagina 3
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PUBLICITATE ELECTORALĂ

Cel mai mare 
festival de film 

din România începe 
vineri, 27 mai, 

și se încheie 
duminică, 5 iunie. 

Cluj, capitala filmului
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Buzoianu caută vinovaţii pentru Feleacul. Nu pentru 
privatizare, ci pentru filmul care-l acuză pentru dezastru !

Pagina 4
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

O nouă expoziţie temporară se deschide la 
Colecţia de Istorie a Farmaciei Cluj-Napoca.
Tematica noii expoziţii este de actualitate și as-
tăzi, explorând istoria legăturii dintre medica-
mente și otrăvuri și posibilele efecte toxice ale 
leacurilor. “Vom prezenta tipurile de „venena” 
vândute în farmacii (cel mai adesea medica-
mente pe bază de arsenic sau mercur), modul 
de depozitare și eliberare a medicamentelor 
cu posibile efecte intoxicante, dar și episoade 
istorice de tratamente dezastruoase din 
Transilvania”, au declarat organizatorii.

Expoziţia include și un traseu prin colecţia de 
bază, în fi ecare sală fi ind evidenţiate ingredien-
te sau preparate care pot fi  considerate, uneori 
doar pe baza concentraţiei, drept otrăvuri.
Expoziţia „Istoria otrăvurilor” va fi  deschisă în 
perioada 28 mai – 28 august 2016 la Colecţia 
de Istorie a Farmaciei, Piaţa Unirii nr. 28. 
Sâmbătă, muzeul este deschis în intervalul 
orar 10.00 – 16.00.
Orar de vizitare: L, Ma, Mi, V – 10-16, J: 
12-18. Deschis și ultima sâmbătă din fi ecare lu-
nă (10-16), iar lunea imediat următoare închis.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

27 mai

1975: S-a născut Jamie 
Oliver, bucătarul englez cu-
noscut în întreaga lume dato-
rită emisiunilor TV. 

28 mai

1738: S-a născut medicul și 
revolutionarul francez Joseph 
Ignace Guillotin, cel care a in-
ventat dispozitivul pentru de-
capitarea condamnaţilor nu-
mit ghilotină. (m. 28 mart. 
1814)

1928: A început să transmită 
primul canal de televiziune 
din SUA, WGY, cu programe 
marţea și miercurea.

1929: A fost prezentată, în 
SUA, prima peliculă color care 
era și sonorizată, fi lmul se 
numea „On with the Show”.

1944: S-a născut cântăreaţa 
americană Gladys Knight.

1977: S-a inaugurat Muzeul 
„Tropaeum Traiani” și replica 
Monumentului Triumfal ridi-

cat de împăratul Traian la 
Adamclisi.

29 mai

1886: John Pemberton a pu-
blicat prima reclamă la 
Coca-Cola în Atlanta Journal.

1898: Moștenitorii savantului 
și omului de afaceri suedezul 
Alfred Nobel au semnat un 
„acord de reconciliere”, astfel 
că avocaţii și contabilii au pu-
tut trece la executarea testa-
mentului său. Marea sa do-
rinţă a fost de a crea Premiile 
Nobel, dar au mai existat câ-
teva dispute ce trebuiau solu-
ţionate. Primele Premii Nobel 
au fost acordate la 10 decem-
brie 1901.

1917: S-a născut John F. 
Kennedy, al 35-lea președinte 
al SUA (1961-1963). (m. 22 
nov. 1963)

1945: A murit Mihail 
Sebastian, dramaturg, proza-
tor și eseist. (n. 18 oct. 1907)

Istoria otrăvurilor, la Muzeul Farmaciei
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

TIFF 2016
27 mai – 5 iunie

Cluj BikeFest
27 – 29 mai
Gilău

Expoziție: Istoria 
Otrăvurilor
28 mai – 27 august
Muzeul de Farmacie

Expoziție: Fragment
26 mai – 12 iunie
Galeria Iaga

Expoziție Dan Beudean: 
God Luck and Good Speed
25 mai – 5 iunie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expoziția God luck and good 
speed, organizată la Muzeul de 
Artă Cluj-Napoca, invită publicul 
la o experiență narativ-vizuală 
în care sunt îmbinate obiecte de 
tipul instalațiilor sau a artei re-
ady-made cu cel mai tradițional 
mijloc de expresie: desenul.

Expoziție Alexandru Antik: 
Viziuni în întuneric
21 mai – 26 iunie
Muzeul de Artă
Alexandru Antik este unul dintre 
cei mai semnifi cativi artişti con-
temporani, cu o contribuţie defi -
nitorie la statornicirea practicii 
artistice conceptuale şi a perfor-
mance-ului în spaţiul artelor vi-
zuale din România.

Expoziţie Elena 
Basso-Stănescu: 
Grădini de lumină
19 mai – 12 iunie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziție de pictură – 
Valentin Codoiu
12–29 mai
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Harry Potter şi adevărata 
istorie a farmaciei
28 noiembrie 2015 – 27 mai 
2016
Muzeul de Istorie a Farmaciei
Copiii, părinţii şi bunicii sunt invi-
taţi să intre în lumea magică a 
poţiunilor, plantelor şi a prafuri-
lor vindecătoare, într-o ambian-
ţa medievală autentică a 
Colecţiei de Istorie a Farmaciei, 
incursiune în care vor fi  însoţiţi 
de „Harry Potter”.

VINERI

Concert de folk și poezie: 
Dinu Olărașu
Ora 18.00
Casa Radio

Teatru: America
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat

Filarmonica de stat 
„Transilvania”: Concert 
simfonic
Ora 19.00
Colegiul Academic
Program: György Ligeti –
Concert românesc; Ludwig 
van Beethoven – Triplu con-
cert pentru vioară, violoncel și 
pian, op. 56; Antonín Dvořák 
– Simfonia nr. 8 în Sol major, 
op. 88

SÂMBĂTĂ

Teatru: Domnișoara Julie
Ora 20.00
Teatrul Maghiar de Stat

Copiii Soarelui
Ora 10.00
Iulius Parc

Concert Implant pentru refuz
Ora 19.00
Hard Club
În deschidere: For The Wicked

Concert Arc Gotic / Umbre 
Zidite
Ora 21.00
The Shelter

TIFF Music Nights: Concert 
The Mono Jacks
Ora 21.00
Urania Palace

Concert Garbanotas 
Bosistas
Ora 22.00
Casa TIFF

DUMINICĂ

Operă: Nabucco – PREMIERĂ
Ora 18.30
Opera Națională Română

TIFF Music Nights: Concert 
Byron
Ora 21.00
Urania Palace

Concert unplugged Coma
Ora 22.00
Casa TIFF
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Motocicliştii îşi dau 
întâlnire la Cluj
În ultimul week-end al lunii mai 
(27, 28, 29 mai) are loc întruni-
rea moto de la Cluj, una dintre 
cele mai mari și mai așteptate 
adunări ale motocicliștilor din 
România și nu numai. 
Evenimentul Bike Fest ajuns la 
a 19-a ediţie este organizat de 
Transilvania Bikers MC 1990 în 
Gilău. Sâmbătă, orașul va fi  
parcurs de o impresionantă pa-
radă moto, care va porni din 
campingul Eldorado, la amiază, 
și va parcurge traseul Gilău – 
capăt Mănăștur – urcare pe va-
rianta Zorilor – Observatorului 
– coborâre pe caleaTurzii – 
stânga pe lângă Catedrala 
Ortodoxă pe Bulevardul 21 
Decembrie 1989 – Calea 
Florești – Florești – Camping 
Eldorado Gilău. La întoarcerea 
de pe traseu, încep concursurile 
clasice de îndemânare, gustate 
pe deplin de spectatori. Ca de 
obicei, concursul de motociclete 
atrage privirile admirative ale 
participanţilor, care au șansa să 
studieze îndeaproape adevăra-
te bijuterii pe două roţi.

Maci crescuţi pe 
lotul I al Autostrăzii 
Sebeş–Turda
Pe locul I al Autostrăzii 
Sebeș-Turda, care se întinde de 
la Sebeș până la Pârâul Iovului, 
în zona localităţii Lancrăm, au 
răsărit și înfl orit macii. Lotul 1 
al Autostrăzii Sebeș – Turda es-
te cel mai în urmă cu lucrările, 
care, conform contractului în-
cheiat între CNADNR SA și 
Asocierea Impresa Pizzarotti & 
C SpA – Pomponio Construcţii 
SRL în data de 2 decembrie 
2014, ar trebui fi nalizate în oc-
tombrie a.c. La aproape doi ani 
de la semnarea contractului de 
execuţie nu se vede nici urmă 
de autostradă, dar, în schimb, 
pe terenul unde ar urma să se 
construiască, în zona Lancrăm, 
au răsărit și înfl orit macii. 
Potrivt Mediafax, mai mulţi lo-
calnici din Lancrăm declară că 
situaţia este revoltătoare, pen-
tru că la ei se circulă, de multe 
ori, bară la bară. Conform da-
telor furnizate de CNADNR SA, 
stadiul fi zic în luna aprilie pen-
tru lotul I al Autostrăzii 
Sebeș-Turda, care are un cost 
de execuţie de 541.739.137 lei 
fără TVA, era de 12,27 la sută.

Lucrările 
la Autostrada 
Transilvania 
continuă spre vest
Compania Naţională de 
Autostrăzi și Drumuri Naţionale 
din România (CNADNR) anunţă 
că joi, a fost semnat contractul 
de proiectare și execuţie a sec-
torul 3A Gilău – Mihăiești, al 
Autostrăzii Transilvania. 
Contractul a fost atribuit în ur-
ma fi nalizării procedurii de 
achiziţie publică (licitaţie des-
chisă), asocierii Impresa 
Costruzioni Giuseppe Maltauro 
SpA – SC Viaponte Rom SRL 
(reprezentată, în calitate de li-
der al asocierii de Impresa 
Costruzioni Giuseppe Maltauro 
SpA) și are o valoare totală de 
446.127.400,01 lei fără TVA. 
Finanţarea proiectului este asi-
gurată din bugetul de stat. 
Întregul sector de autostradă 
3A2, având lungimea de 16,8 
km, se desfășoară pe teritoriul 
administrativ al judeţului Cluj. 
Traseul autostrăzii pornește din 
zona Nodului Nădășelu, de la 
km 8+700 și asigură conexiu-
nea la km 25+500 cu sectorul 
3B Mihăiești 1 Suplacu de 
Barcău. La km 17+800 este 
prevăzută execuţia a câte o par-
care de scurtă durată pe fi ecare 
parte a autostrăzii. Durata con-
tractului este de 18 de luni, din 
care 6 luni perioadă de proiec-
tare și 12 luni durata de execu-
ţie a lucrărilor. 

Pe scurt

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Gala de deschidere a ediţi-

ei a 15-a a Festivalului 

Internaţional de Film 

Transilvania TIFF are loc 

vineri, la ora 20.45, în 

Piaţa Unirii. În perioada 27 

mai – 5 iunie, cinefi lii vor 

avea de ales între cele 248 

de producţii, concerte şi 

evenimente în mai multe 

locaţii din Cluj-Napoca şi 

în afara municipiului.

Ediţia a 15-a a Festivalului 

Internaţional de Film Transil-

vania TIFF începe vineri sea-

ra, în Piaţa Unirii, la ora 20.45, 

cu gala de deschidere, care va 

include, printre alte surprize, 

un spectacol memorabil al re-

numitei trupei franceze Tran-

se Express. Pionieri în street 

arts, dansatorii, acrobaţii şi 

muzicienii Transe Express au 

avut spectacole în 80 de ţări 

şi au deschis, printre altele, 

Jocurile Olimpice din Albert-

ville în 1992 şi Cupa Mondi-

ală de Schi de la Val d’Isere 

(2009). Biletele pentru gala 

de deschidere costă 30 de lei.

La ora 21.45, în aceeaşi lo-

caţie, cel mai nou fi lm al regi-

zorului Nae Caranfi l, “6,9 pe 

scara Richter” va fi  proiectat 

în premieră mondială, în pre-

zenţa regizorului. Nae Caran-

fi l, regizorul unor succese ro-

mâneşti precum „Filantropi-

ca” şi „Restul e tăcere” revine 

cu cel de-al şaptelea lungme-

traj al său, o comedie burles-

că, ţesută cu elemente de mu-

sical, despre criza vârstei de 

mijloc, dragoste, depresie şi 

frica obsesivă de cutremure.

Povestea unui tânăr 
actor de teatru

O comedie „parţial realistă, 

parţial nerealistă”, potrivit re-

gizorului şi scenaristului Nae 

Caranfi l, “6,9 pe scara Richter” 

e povestea unui tânăr actor de 

teatru ce navighează cu greu 

între rolul complicat dintr-un 

spectacol de musical, o nevas-

tă geloasă până la depresie şi 

obsesia marelui cutremur de-

vastator, anunţat ca iminent de 

toţi experţii. Însă adevăratul 

„cutremur” pentru el se dove-

deşte a fi  reapariţia intempes-

tivă a propriului său tată, du-

pă decenii de absenţă. Mani-

pulator şi amoral, acesta se in-

stalează în universul fi ului, con-

fi scându-l cu totul si bulversân-

du-i complet existenţa.

Din distribuţie fac parte ac-

torii Teodor Corban, Lauren-

ţiu Bănescu, Maria Obretin şi 

Simona Arsu. Vivi Drăgan Va-

sile semnează imaginea, iar 

Cătălin Cristuţiu – montajul.

Evenimente speciale 
la TIFF 2016

În perioada 27 mai – 5 iu-

nie, vor fi  prezentate 248 de 

producţii, dintre care 216 lun-

gmetraje şi 32 de scurtmetra-

je. În Cluj-Napoca vor sosi 850 

de invitaţi din ţară şi din stră-

inătate. Evenimentele pregăti-

te de organizatori vor avea loc 

în 20 de locaţii.

Pe lângă obişnuitele proiec-

ţii de fi lme, anul acesta vor 

avea loc şi evenimente inedi-

te. Castelul de la Gilău, malul 

Someşului şi Biserica Roma-

no-Catolică „Sfânta Treime” se 

numără printre cele mai noi 

spaţii din Cluj ce vor găzdui 

anul acesta o serie de eveni-

mente inedite, la cea de-a 15-a 

ediţie TIFF. Culinary Cinema, 

un nou concept de eveniment, 

va fi  inaugurat anul acesta la 

TIFF cu o proiecţie urmată de 

o petrecere gastronomică.

Castelul de la Gilău, o 
nouă locaţie pe harta TIFF

O nouă locaţie pe harta TI-

FF este Castelul de la Gilău, 

unde se va sărbători Ziua Ma-

ghiară cu două concerte – re-

numita trupă maghiară de rock 

Republic şi Bagossy Brothers 

Company în deschidere, şi fi l-

mul Fever at Dawn (r. Péter 

Gárdos), miercuri, 1 iunie, în-

cepând cu ora 19.00.

Someş Open Air, 
în premieră la TIFF

Anul acesta, la TIFF va fi  in-

augurat şi Someş Open Air (Par-

cul „La Butuci”, Bd. 1 decem-

brie 1918, nr. 33, în spatele Cot-

ton Club), un nou spaţiu des-

tinat proiecţiilor în aer liber, cu 

intrare liberă, unde va rula câ-

te un fi lm în fi ecare seară de 

festival, de la ora 22.00.

Pentru cei pasionaţi de lu-

mea fotbalului, TIFF a pregă-

tit proiecţia specială Becoming 

Zlatan / Ascensiunea lui Zla-

tan (2015), documentarul ca-

re urmăreşte evoluţia lui Zla-

tan Ibrahimovic (34 de ani), 

faimosul fotbalist suedez, de 

origine bosniaco-croată, de-

semnat în 2016 cel mai bun 

jucător din Liga 1 pentru al 

treilea an consecutiv, un re-

cord al acestei distincţii.

Patimile Ioanei D’Arc la 
Biserica Romano-Catolică

O locaţie neconvenţională va 

fi  Biserica Romano-Catolică 

„Sfânta Treime” (Str. Universi-

tăţii, nr. 5), unde capodopera 

lui Carl Th. Dreyer, Patimile Ioa-

nei d’Arc (1928), va fi  acompa-

niată la orga bisericii de Touve 

R. Ratovondrahety, pianist apre-

ciat de la Opera din Paris, pe 30 

mai, de la 20.30. Evenimentul 

este prezentat de Alba Iulia Mu-

sic and Film Festival şi este re-

alizat cu sprijinul Parohiei Ro-

mano-Catolice „Sf. Mihail”.

Culinary Cinema, un nou 

concept de eveniment la TIFF, 

este gândit în jurul unui fi lm 

dedicat unui chef de geniu, ce-

lebrul René Redzepi, şi a re-

staurantului său, votat de pa-

tru ori cel mai bun din lume. 

Noma, My Perfect Storm va fi  

proiectat la Cercul Militar marţi, 

31 mai, de la 18.30, şi va fi  ur-

mat de o petrecere gastrono-

mică întreţinută de chef 

D’Artagnan, la Colin’s Gastro 

Pub. Biletul costă 50 de lei şi 

include cina de după fi lm. 

Începe TIFF 2016. 
Filmul „6,9 pe scara Richter” 
va deschide festivalul
În premieră mondială, cel mai nou film al lui Nae Caranfil, „6,9 pe scara Richter” 
va fi prezentat, vineri seara, în deschiderea TIFF 2016.

Proiecția inaugurală a TIFF 2016 va avea loc în Piața Unirii
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de pelicule vor fi  pre-

zentate publicului 
la cea de-a 15-a 

ediție a TIFF

Week-end la Castelul Banffy în Bonțida

În zilele de 28 și 29 mai, între orele 12.00 – 17.00, copiii și pă-
rinţii sunt așteptaţi la Castelul Banffy de la Bonţida, pentru do-
uă zile de ateliere, spectacole de teatru de păpuși, activităţi 
sportive și jocuri.

Sâmbătă, 28 mai, la 20.30, începe show-ul spectaculos, cu 
efecte pirotehnice, al francezilor Transe Express, Tambours en 
Feu. De la 21.45, va urma The Show of Shows (r. Benedikt 
Erlingsson, 2015), documentar fascinant despre lumea circului, 
cu o coloană sonoră originală creată de doi membri Sigur Ros, 
Georg Holm și Orri Pall Dyrason.

Duminică, 29 mai, muzica islandezului Bardi Johannsson, inter-
pretată de Orchestra Operei Maghiare din Cluj, dirijată de 
Simona Strungaru, va însoţi imaginile bizare din Häxan: 
Witchcraft Through the Ages, un controversat horror mut sue-
dez din anii 20.

Sâmbătă, 28 mai, vor avea 
loc două proiecţii speciale în 
prezenţa regizorului 
Šarunas Bartas, invitat spe-
cial în Focus Lituania, căruia 
îi este dedicată și o mini-re-
trospectivă în secţiunea 
3x3: Few of Us (Cinema 
Arta, ora 14.30) și Peace to 
Us in our Dreams (Cercul 
Militar, ora 17.00)

Tot pe 28 mai, astronautul 
român Dumitru Prunariu va 
fi  prezent la Casa de Cultură 
a Studenţilor, la 18.30, la 
proiecţia specială Operation 
Avalanche (r. Matt Johnson) 
și Opt zile în cosmos (r. 
David Reu), la 35 de ani de 
la primul său zbor în cos-
mos.

Regizorul japonez Sion 
Sono, căruia TIFF îi dedică o 
amplă retrospectivă, se va 
întâlni cu publicul sâmbătă, 
după proiecţiile Guilty of 
Romance (Cinema Florin 
Piersic, 18.00), alături de 
actriţa Megumi_
Kagurazaka, și Tag (Cinema 
Arta, 22.00).

Cei mici sunt așteptaţi la 
premiera mondială Nelly’s 
Adventures (r. Dominik 
Wessely), în cadrul 
EducaTIFF, duminică, 29 
mai, ora 11.00, la Cinema 
Florin Piersic. Povestea a 
fost fi lmată în mare parte în 
România, la Sibiu. 
Protagonista este o tânără 
de 13 ani, pentru care veni-
rea în România devine 
aventura vieţii ei. Proiecţia 
va fi  urmată de o sesiune 
de întrebări și răspunsuri cu 
echipa fi lmului și o întâlnire 
între actriţa principală și pu-
blicul tânăr.

Pasionaţii de dans sunt invi-
taţi duminică, la 18.00, la 
Cinema Florin Piersic, la 
MR. GAGA, o proiecţie pre-
zentată de JTI, în prezenţa 
regizorului Tomer 
Heymann.

Proiecții 
speciale sâmbătă 
și duminică
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Candidatul susţinut de 

PSD la Primăria munici-

piului Cluj-Napoca, 

Octavian Buzoianu, le-a 

adus joi în faţa presei pe 

cele două foste angajate 

de la Feleacu care l-au 

acuzat într-un interviu că 

ar fi  distrus fabrica şi şi-a 

bătut joc de angajaţi.

Buzoianu a sperat că cele 

două îl vor scoate basma cu-

rată, dar efectul a fost exact 

invers.

Cine se scuză, se-acuză!

Cele două femei, Eva Ibrany 

şi Lucia Lup, nu au putut să-l 

disculpe, singura scuză fi ind 

faptul că s-ar fi  lăsat folosite 

şi că nu ştiau că fi lmul ar ur-

ma să fi e folosit în campania 

electorală.

Atât Eva Ibrany, cât şi fos-

tul lider de sindicat Lucia Lup 

au spus că regretă apariţia în 

fi lmul transmis presei cu o 

săptămână înainte de startul 

campaniei electorale, însă, în-

trebate de jurnalişti dacă ce-

ea ce au spus în înregistrare 

este adevărat, ambele au fost 

încurcate şi nu au putut ofe-

ri un răspuns clar.

La rândul său, „moderato-

rul” Buzoianu i-a pus la punct 

pe jurnalişti, făcând slalom 

cu superioritate şi aroganţă 

printre întrebările incomode.

Ploaie de scuze, 
explicaţii confuze

Lucia Lup, fost lider de sin-

dicat al fabricii Feleacul, le-a 

spus jurnaliştilor că „la mo-

mentul în care am fost invi-

tate (pentru interviu – n.r.), 

ni s-a adus la cunoştinţă că 

se va publica un articol des-

pre istoria brandurilor cunos-

cute ale Clujului, printre ca-

re şi Feleacul. Nu am fost in-

formate, nu ni s-a cerut acor-

dul şi nu am bănuit nicio cli-

pă că informaţiile relatate vor 

fi  folosite tendenţios, în cam-

pania electorală, pentru deni-

grarea domnului Buzoianu”.

„Totodată, nu ni s-a cerut 

acordul şi nu ne-am dat nicio 

clipă consimţământul utiliză-

rii imaginii noastre în scopuri 

electorale şi politice. Personal, 

nu am urmărit defăimarea ni-

ciunei persoane şi solicităm 

ofi cial, din acest moment, să 

nu se mai folosească imagi-

nea şi afi rmaţiile noastre în 

scopuri politice şi electorale 

în favoarea sau defavoarea 

vreunui candidat. Sincer, re-

gret ce s-a întâmplat şi îmi cer 

scuze public domnului Buzo-

ianu pentru toate eventuale-

le prejudicii aduse imaginii 

dânsului şi pentru tot ce am 

făcut”, a mai spus Lucia Lup.

Ca şi cum adevărul ar fi  

condiţionat de un consimţă-

mânt expres, ori un interviu 

poate fi  deopotrivă adevărat 

şi fals, după cum este publi-

cat înainte sau în timpul cam-

paniei. Din nou, aspecte pe 

care Lucia Lup nu l-a putut 

lămuri.

„Am crezut că va fi  un ar-

ticol în ziar, aşa ni s-a spus. 

Am fost cu domnul broker, 

domnul Dănilă (Augustin Dă-

nilă, broker la P.A.S. Feleacul 

– Asociaţia Salariaţilor – n.r.)”, 

a adăugat Lucia Lup.

„Am fost naive!”

„Nu am ştiut că fi lmarea 

aceea va fi  folosită pentru a 

afecta imaginea domnului Bu-

zoianu”, a declarat la rândul 

ei Eva Ibrany.

„Vreau să adaug că, 

într-adevăr, la câteva zile du-

pă apariţia fi lmuleţului, am 

fost sunată de pe un număr 

necunoscut şi am fost între-

bată dacă mai ştiu foşti lucră-

tori de la Ursus sau Feleacul, 

care să dea un interviu împo-

triva domnului Buzoianu. 

Le-am spus: «Nu vă supăraţi, 

nu mai vreau, mi-a fost de 

ajuns că am văzut fi lmările.». 

Nu ştiu cine m-a sunat, că nu 

aveam numărul. Vreau să îmi 

cer scuze public de la dom-

nul Buzoianu, nu am ştiut că 

clipul va fi  folosit în campa-

nia electorală. Vreau să vă 

spun că nu am fost plătite, nu 

ne-am dus pentru bani, nu 

am ştiut ce se va întâmpla. 

Într-adevăr, am fost naive. Eu 

nu l-am cunoscut nici pe bro-

ker”, a spus Eva Ibrany.
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Buzoianu caută vinovaţii pentru Feleacul. 
Nu pentru privatizare, ci pentru filmul 
care-l acuză pentru dezastru !

Ţapul ispăşitor, un alt candidat: 
Mircia Giurgiu. „E o declaraţie 
făcută cu rea credinţă”.

„Luna trecută am primit 

un telefon de la domnul Mir-

cea Giurgiu în care îmi soli-

cita numărul de telefon al 

doamnei Lucia Lup. Nu i-am 

dat numărul de telefon. Dom-

nul Giurgiu mă cunoştea din 

activitatea sindicală şi recu-

nosc că nu l-am întrebat cu 

ce scop a solicitat această in-

formaţie. Într-un fel îmi fac 

mea culpa că nu l-am între-

bat de ce. Am uitat că sun-

tem în campanie electorală 

(o altă contradicţie fl agran-

tă: la momentul apariţiei in-

terviului nu era campanie 

electorală, fi lmul a fost trans-

mis presei în 23 aprilie, înre-

gistrarea fi ind făcută în 22 

aprilie, potrivit declaraţiei re-

alizatorului – n.r.), deşi şti-

am că şi dânsul candidează 

(pentru funcţia de primar la 

Primăria Cluj-Napoca – n.r.). 

La puţin timp, mi-a telefonat 

Lucia Lup să îmi povesteas-

că ce s-a întâmplat cu ele şi 

despre modul în care a fost 

făcut acel interviu, în care 

s-a profi tat cu rea-credinţă 

(apreciere personală, nedo-

vedită – n.r.) de buna credin-

ţă şi naivitatea celor două 

doamne”, a declarat Stanca 

Constantinescu, liderul Uni-

unii Judeţene a Confederaţi-

ei Sindicatelor Democratice 

din România, prezentă şi ea 

la conferinţă.

Nu a explicat însă ce legă-

tură ar avea Mircia Giurgiu cu 

fi lmul fostelor angajate de la 

Feleacu.

„Este o declaraţie făcută 

cu rea credinţă. Nu mă aş-

teptam din partea unei femei 

de vârsta ei la aşa ceva. 

Într-adevăr, am sunat-o să o 

întreb dacă are numărul Lu-

ciei Lup, mi-a zis că nu îl a-

re, aşa că n-am sunat-o. Nu 

am mai vorbit cu ea (Lucia 

Lup – n.r.) de mulţi ani”, a 

declarat Mircia Giurgiu, care 

a lucrat mai mulţi ani în miş-

carea sindicală.

Realizatorul filmării: „Nu a fost țintit politic!”

Întrebate unde a avut loc înregistrarea inter-
viului, cele două femei au indicat „sediul 
unui ziar”, situat în pe strada Ploiești nr. 1 
din Cluj-Napoca. În clădirea respectivă funcţi-
onează „Cluj Manifest”.

Ionuţ Geană, directorul „Cluj Manifest”, a 
confi rmat pentru Monitorul de Cluj că intervi-
ul a fost fi lmat în redacţie.

„Filmul a fost făcut la sediul «Cluj 
Manifest», într-adevăr. L-a făcut un camera-
man de-al meu, în 22 aprilie, era vorba de 
realizarea mai multor materiale despre 
brandurile Clujului, nu a fost ţintit politic. 
Doamnele au luat legătura cu mine. Îl știam 
pe Augustin Dănilă (broker la P.A.S. Feleacul 
– Asociaţia Salariaţilor – n.r.), l-am sunat pe 
el pentru realizarea materialelor despre 

brandurile clujene, fi ind în acest domeniu, 
pentru că ne știam. Prin el le-am cunoscut 
pe aceste doamne, iar ceea ce vroiam să fa-
cem noi nu a fost ţintit politic”, a declarat 
Ionuţ Geană.

„Nu are nicio legătură cu Alin Tișe, cum s-a 
insinuat. Am fost întrebat dacă este vreo le-
gătură cu Tișe, având în vedere faptul că se-
diul în care a fost făcut fi lmul este în această 
clădire care este administrată de Camelia 
Tișe. Nu este nicio legătură”, a spus Geană.

Contactat de Monitorul de Cluj, și brokerul 
Augustin Dănilă a declarat că „ideea a fost să 
realizăm un serial despre brandurile clujene, 
așa am ajuns să facem acel fi lm, care dintr-o 
eroare, a ajuns să se suprapună cu campania 
electorală”.

„Asta e situaţia şi la reve-

dere. Niciun ajutor nimic. 

Primar? Nu, în niciun caz. 

Un om asemenea care ne-a 

promis foarte mult timp nu 

merită şi n-ar putea să con-

ducă Clujul. Nu merită. Nu 

merită, că numai promite. 

Şi acuma cum ne-a promis 

nouă la Feleacu. Deci nu e 

pentru oameni. Nu a fost şi 

nu va fi  niciodată. Am au-

zit că candidează la Primă-

ria Clujului. Nu se poate, 

zic. Omul acesta ne-a dis-

trus. Distruge şi Clujul. Nu 

se poate. Nu-i voie, nu-l lă-

saţi, nu-i voie. Pur şi sim-

plu sunt revoltată că din 

cauza lui eu sunt fără servi-

ciu, fără pensie care aş me-

rita după 38 de ani. Sunt 

promisiuni. Deci eu sunt 

convinsă mai mult de 100% 

că sunt promisiuni. Deci as-

ta noi am păţit. Nu merită 

crezut omul. Nu merită. El 

unde pune mâna distruge 

totul. Întrebaţi orice om de 

la Feleacu care a lucrat da-

că mai are încredere în el. 

Nu se poate. Deci toată lu-

mea când aude de Buzoia-

nu pur şi simplu se înfrico-

şează, nu le vină să creadă. 

Mă întâlnesc cu colege şi 

când mă sună şi îmi spun 

«Uite Eva ce am auzit, dar 

nu se poate. Dar omul aces-

ta mai are curajul să promi-

tă?» Nu se poate, deci astea 

sunt toate promisiuni. Noi, 

care am lucrat şi ne-o fost 

patron şi care ne-a promis 

atâtea, nimeni nu crede, ni-

meni. Numai cine nu cu-

noaşte, dar este imposibil 

să promită şi să şi facă. Un-

de nu are interes, nu face 

nimic. Deci face unde are 

interes, buzunarul lui”, 

spunea în interviul fi lmat 

Ibranyi Eva. Când a minţit 

şi când a spus adevărul? În 

aprilie, înainte de campania 

electorală, sau în mai, îna-

inte de alegeri?

Ce spunea Eva 
Ibrany în urmă 
cu o lună? „Omul 
acesta ne-a distrus. 
Distruge şi Clujul. 
Nu se poate. Nu-i 
voie, nu-l lăsaţi, 
nu-i voie!”

La conferință au participat Octavian Buzoianu, Stanca Constantinescu, Eva Ibranyi și Lucia Lup
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PSD-istul Dan Canta s-a 

retras din Consiliul 

Judeţean pe ultima sută 

de metri a actualului 

mandat. Fiind şedinţă 

înainte de alegeri, nu a 

mai fost numit alt consi-

lier în locul rămas 

vacant.

Ultima şedinţă ordinară de 

Consiliu Judeţean din actua-

lul mandat a avut loc ieri. Fă-

ră discuţii aprinse, consilierii 

au votat cele 24 de proiecte 

de pe ordinea de zi. Foarte 

puţini au dorit să intervină cu 

comentarii pe marginea pro-

iectelor.

O notă aparte a fi nalului 

de mandat a fost demisia so-

cial-democratului Dan Canta 

care s-a retras din funcţia de 

consilier judeţean exact când 

mai avea de trecut o şedin-

ţă. Acesta şi-a motivat gestul 

invocând motive personale, 

fără a preciza însă care sunt 

aceste motive. Colegii săi din 

forul local au aprobat demi-

sia sa, fără a mai numi însă 

pe cineva în locul lui, în con-

diţiile în care aceasta a fost 

ultima şedinţă ordinară. De-

misia lui Canta a fost înregis-

trată în data de 5 mai, fi x cu 

o lună înainte de alegerile lo-

cale. „Se constată încetarea 

de drept, înainte de expira-

rea duratei normale, a man-

datului domnului Canta Dă-

nuţ Dorel de consilier jude-

ţean, ca urmare a demisiei 

din această calitate şi se de-

clară vacant locul de consili-

er judeţean deţinut de aces-

ta în Consiliul Judeţean Cluj, 

precum şi în Comisia de spe-

cialitate nr. 3 -de amenajarea 

teritoriului, urbanism, inves-

tiţii”, se arată în proiectul de 

hotărâre.

PSD-istul Dan Canta nu se 

afl ă pe listele pentru alegeri-

le locale. El a declarat că nu 

se retrage din partid.

Printre proiectele din ul-

tima şedinţă ordinară, s-a 

aflat şi acordarea titlului de 

cetăţean de onoare IPS An-

drei Andreicuţ. 26 de con-

silieri au votat pentru şi trei 

s-au abţinut de la vot. “O 

personalitate cu adevărat ex-

cepţională a Cetăţii Cluju-

lui şi a vieţii religioase a în-

tregii Transilvanii şi nu nu-

mai o reprezintă Mitropoli-

tul Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului, Înalt Preasfin-

ţia Sa Andrei Andreicuţ, ca-

re, de peste cinci ani, duce 

o muncă asiduă în fruntea 

acestei instituţii de cult şi a 

cărui implicare în comuni-

tate şi în numeroase mani-

festări cu caracter religios, 

social, cultural şi filantro-

pic l-a consacrat ca un exem-

plu de moralitate, implica-

re şi dăruire în slujba comu-

nităţii clujene şi nu numai”, 

se arată în proiectul de ho-

tărâre.

S-a mai discutat şi situaţia 

fi nanciară a Cluj Arena, unii 

consilieri arătându-se nemul-

ţumiţi de faptul că nu s-a pre-

zentat la şedinţă niciun repre-

zentant al Cluj Arena, mai 

ales că forul judeţean a alo-

cat bani pentru datoriile so-

cietăţii.

O parte din consilierii din 

actualul mandat este posibil 

să revină în noua formulă de 

după alegeri, aceştia fi ind pe 

listele de candidaţi.

Ultima şedinţă ordinară 
de Consiliu Judeţean
24 de proiecte au fost votate, ieri, fără discuţii aprinse în ultima 
şedinţă de Consiliu Judeţean din acest mandat.

Mihai CISTELICAN
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Zona industrială a 

Clujului, cândva locul în 

care munceau zeci de mii 

de oameni, este acum un 

loc desprins din fi lmele 

proaste. Mândria industriei 

comuniste este părăsită şi 

înconjurată de vegetaţie şi 

gunoaie. Ce trebuie să 

înveţe Clujul de la oraşele 

industriale europene care 

au reuşit să se reinventeze?

Nici oraşele industriale ale 

Europei nu sunt străine tim-

purilor grele. Confruntate cu 

sărăcia, o populaţie în scăde-

re şi o degradare urbană din 

ce în ce mai avansată, aceste 

oraşe s-au luptat să-şi recâş-

tige gloria de altădată. Şi au 

reuşit. Criza economică din 

2008 le-a stopat elanul, dar 

nu le-a blocat complet. Ora-

şele industriale care au reuşit 

să se reinveteze au un fi r co-

mun puternic, avansând în 

ciuda austerităţii, relatează 

theconversation.com.

Originile

Nordul Angliei a fost epi-

centrul revoluţiei industria-

le, care s-a răspândit în re-

stul Europei în secolele 18 şi 

19. În jurul anilor 1980 mi-

nele erau epuizate, iar pă-

mântul, apa şi aerul erau po-

luate. Populaţia oraşelor eu-

ropene, unde industria a do-

minat, a început să intre 

într-un declin. Dintr-o dată 

oamenii şi-au dau seama că 

totul era prea mult: case, ma-

şini, fabrici, prea multe per-

soane fără un loc de muncă. 

Abandonul de locuinţe era în 

creştere, iar liderii oraşelor 

s-au trezit că oraşele sunt pe 

moarte.

Începuturi noi

Apoi au apărut alte viziuni. 

Oraşele puteau fi  reconfi gura-

te pentru noua economie, să 

fi e folosită mai puţină energie, 

oraşul să fi e mai „spart” şi mai 

modern. Guvernele europene 

au optat să reinvestească. Du-

pă toate acestea, fostele oraşe 

industriale au început să pro-

ducă cea mai mare bogăţie a 

Europei. Oraşele au avut spa-

ţii şi bunuri valoroase: locuri 

de concert, spitale, parcuri, căi 

ferate, şi mai presus de toate 

– aptitudini tehnice, acum sub-

evaluate. Aceste caracteristici 

au promis o renaştere postin-

dustrială, unică în fostele ora-

şe industriale.

Oraşele “smart”

Investitorii au fost atraşi 

de vechile şi noile atracţii. Ve-

chile cartiere – de obicei să-

race, erau nepopulate, dar 

aveau un potenţial imens. Stră-

zile cu terase, curţile blocuri-

lor, în toate s-a reinvestit şi 

s-a modernizat. Mediul încon-

jurător şi facilităţile aveau ne-

voie de îngrijire, iar în acest 

fel un nou domeniu de lucru 

a apărut pentru cei care locu-

iau în oraş şi nu aveau un loc 

de muncă. Repopularea a cre-

at o cerinţă pe piaţa servicii-

lor locale, iar în acest fel au 

fost create noi locuri de mun-

că în zonele sărace. Labora-

toarele experimentale au cro-

it drumul noilor tehnologii – 

descoperiri care astăzi mode-

lează un viitor mai durabil.

Poveşti de succes

Spre exemplu, Torino, 

Leipzig, Bilbao, Lille şi St Eti-

enne au creat propriile lor pro-

grese în domeniul încălzirii 

centralizate de economisire a 

energiei prin proiectarea unor 

autobuze pe bază de hidro-

gen, trenuri ultramoderne şi 

o planifi care pentru o conver-

sie de 100% a enrgiei din sur-

se regenerabile. Toate aceste 

oraşe se bazează pe întreprin-

derile mici şi mijlocii, multe 

dintre ele supravieţuind după 

criza industrială. Oraşele re-

spective îşi reformează oame-

nii, aşa cum îşi modernizea-

ză casele.

Care este cel mai mare 
obstacol?

Economistul Iosif Pop cre-

de că primul lucru care tre-

buie făcut în România astfel 

încât zonele industriale să 

prospere este reducerea biro-

craţiei.

„Birocraţia propriu-zisă es-

te foarte mare şi modul în ca-

re investitorii sunt primiţi şi 

sunt încurajaţi este extrem, 

extrem de restrictiv. Oricât 

am vrea noi numai din ser-

vicii Clujul nu poate să tră-

iască. Inteligenţă pentru teh-

nologie nouă este destulă la 

Cluj. Putem menţiona indus-

tria IT, care este o industrie 

de vârf ”, a declarat econo-

mistul Iosif Pop.

Renaşterea oraşelor industriale
Fostele oraşe industriale ale Europei se reinventează pe zi ce trece.

În partea de vest a oraşului Leipzig zona industrială se întinde pe 90 de hectare. Clădirile au fost renovate, iar acum zeci de companii îşi desfăşoară 
activitatea acolo
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O cercetătoare din 

România, Ioana Cozmuţa 

(foto), lucrează la centrul 

din Silicon Valley al 

Agenţiei Spaţiale 

Americane NASA la un 

proiect care vizează inte-

grarea orbitei Pământului 

în viaţa noastră de zi cu 

zi, astfel încât generaţiile 

viitoare să ajungă să 

lucreze în spaţiul cosmic.

Ioana Cozmuţa s-a născut 

la Baia Mare şi a absolvit Fa-

cutatea de Fizică a Universi-

tăţii ”Babeş-Bolyai” (UBB) 

Cluj-Napoca. Intenţiona să se 

facă jurnalistă, la fel ca tatăl 

ei, dar a ales o altă profesie, 

fi zica, pentru ca în fi nal să a-

jungă să lucreze la Space Por-

tal (Portalul Spaţial) al cen-

trului de cercetare NASA Ames 

din Silicon Valley în SUA, fi -

ind o specialistă recunoscută 

la nivel internaţional în do-

meniul microgravitaţiei.

Crescută în comunism ca 

într-o ”bulă de săpun”, după 

cum mărturiseşte, Ioana Co-

zmuţa s-a întrebat ce este din-

colo de graniţele ţării, aşa că, 

după absolvirea facultăţii de 

la Cluj-Napoca, a plecat în 

Olanda pentru doctorat.

„M-a motivat întotdeauna 

curiozitatea, am vrut să în-

văţ, să descopăr lumea şi în 

acelaşi timp să creez lucruri 

de valoare. Am învăţat lim-

ba olandeză, lucru pentru ca-

re am fost apreciată, şi am 

făcut multe experimente, lu-

crând în cadrul unui institut 

de fi zică nucleară. M-a inte-

resat îndeosebi ce se întâm-

plă la nivel atomic în interi-

orul materiei, cum poţi să 

creezi modele la scara mole-

culară pentru a putea prezi-

ce anumite proprietăţi”, a de-

clarat aceasta.

Realizând că munca de la-

borator îi ocupă tot timpul, 

că lucrează într-un mediu cu 

radiaţii, s-a decis să se repro-

fi leze pe partea computaţio-

nală.

„Nu am avut niciodată ca 

obiectiv clar să ajung la NA-

SA, faptul că lucrez acolo es-

te pură întâmplare. Din Olan-

da am plecat în SUA, pentru 

a învăţa technici de chimie 

computaţională la Caltech. 

Apoi m-am mutat la Stanford 

în centrul de tehnologie ge-

nomică, de unde am lucrat pe 

un proiect de nanotehnologie 

cu NASA, după care m-am 

transferat la centrul de cerce-

tare pe care NASA îl are în Si-

licon Valley”, îşi aminteşte 

cercetătoarea.

A evoluat în cadrul agen-

ţiei astfel încât în anul 2012 

s-a deschis oportunitatea de 

a lucra la un proiect privind 

democratizarea spaţiului din 

perspectiva parteneriatelor pu-

blic-privat, proiect ce abor-

dează teme privind Staţia Spa-

ţială Internaţională (SSI), me-

diul de gravitaţie redusă, iden-

tifi carea oportunităţilor cât şi 

a barierelor existente, aplica-

ţii terestre.

Deşi legată profesional de 

SUA, unde locuieşte împreu-

nă cu soţul şi cele două fete, 

de 11, respectiv 7 ani, Ioana 

Cozmuţa îşi face timp pentru 

a veni des în România, parti-

cipând la diverse conferinţe 

unde este invitată, cum a fost 

şi o conferinţă recentă în 

Cluj-Napoca.

O fostă studentă a UBB, 
proiect măreţ la NASA

O studentă de la 

Universitatea 

Babeş-Bolyai a povestit 

cum era cât pe ce să pice 

în capcana „agenţiilor” 

care le promit tinerilor că 

vor apărea în reviste şi 

cataloage.

O fată scundă şi slăbuţă, cu 

o privire verde, misterioasă, 

ascunsă în spatele unei perechi 

de ochelari de vedere mă feli-

cită pentru faptul că am fost 

selectată şi îmi prezintă nume-

roasele avantaje ale unei cola-

borări cu Ciao International 

Advertising, într-un mic sediu 

afl at pe strada Memorandu-

mului: „Draga mea, vei apă-

rea pe copertele cataloagelor 

pe care le vom face începând 

de luna aceasta, vei fi  machi-

ată de make-up artişti profesi-

onişti, vei primi multe produ-

se cosmetice de fi rmă, etc.”

Mă face să mă simt cea mai 

frumoasă prin complimente-

le pe care mi le adresează ca 

să înţeleg că sunt ceea ce ca-

ută ei. În timp ce tipa încear-

că din răsputeri să-mi expli-

ce benefi ciile colaborării cu 

ei, de pe o altă uşă a biroului 

iese o fată grăsuţă, de nici 1,5 

m înălţime, cu contractul lor 

semnat, care tocmai a ieşit de 

la „prima ei şedinţă foto” cu 

această agenţie, iar pe uşa de 

la intrare îşi fac apariţia alte 

numeroase fete, dornice de a 

deveni cunoscute.

Încerc să nu mă las purta-

tă de valul gloriei şi o întreb 

dacă este gratuit tot ceea ce 

mi se oferă, moment în care 

tipa ridică tonul vocii şi-mi 

spune că bineînţeles că nu es-

te gratuit.

De ce să plătesc 100 de lei?

„Păi cum de ce? Ca să fi i 

sigură tu, în primul rând, că 

vei fi  chemată mai departe şi 

în al doilea rând, ca să fi m 

noi siguri că vei veni când 

vom avea nevoie de tine, o 

dată pe lună sau depinde.”

Mă uit lung la ea şi-i zic 

că atunci când am intrat, m-a 

felicitat pentru faptul că am 

fost deja selectată, apoi am 

întrebat-o de ce ar trebui să 

plătesc pentru a mi se asigu-

ra acest loc care mi-a fost pro-

mis de la început?

Acum devine şi mai vizi-

bil agitată, gesticulează de 

parcă este o poliţistă în mij-

locul unei intersecţii, iar pe 

faţa ei frumos machiată se cu-

noaşte roşul emoţiilor şi-mi 

dau seama că ceva nu este în 

regulă. Într-un fi nal îşi găseş-

te scuza şi-mi spune că este 

din cauza oboselii.

Îi spun că nu este nimic, 

dar oricum nu am banii la mi-

ne şi nu le pot onora contrac-

tul. Când aude acestea, par-

că îşi revine dintr-o dată şi 

îmi zice pe un ton ridicat, mai 

că mi-ar da în cap, că nu cre-

de că nu am 100 de lei la mi-

ne, că e imposibil aşa ceva. 

Mă ridic frumos de pe scaun 

şi îi zic că mă opresc aici. În 

spatele meu se aude un stri-

găt care îmi spune că nu o să 

mai prind o asemenea ocazie.

3 martie 2016

Mă plimb pe strada Memo-

randumului şi încerc să mă stre-

cor printre mulţimea care par-

că mă calcă în picioare şi toc-

mai când ajung în faţa gogoşe-

riei mă asaltează, ba chiar fuge 

după mine, un bărbat cu nişte 

pliante în mână, care îmi spu-

ne să-i acord câteva minute pen-

tru care nu-mi va părea rău.

Tipul nebărbierit, umil îm-

brăcat, îmi explică că sunt fa-

ta perfectă şi îndeplinesc ce-

rinţele lor pentru a deveni mo-

del. Îmi oferă oarecum marea 

cu sarea peste noapte şi mă 

invită în biroul agenţiei pen-

tru mai multe detalii. Privirea 

lui este cam dubioasă şi nu-mi 

oferă încredere.

Curioasă din fi re îi accept 

invitaţia şi mă însoţeşte spre 

sediul lor, timp în care intru 

pe un culoar în care de abia 

se vede lumina zilei. Mi se fa-

ce pielea de găină şi am un 

presentiment că ceva nu este 

bine acolo.

După ce ies din respecti-

vul culoar, ajung în faţa unei 

uşi care stă să cadă şi mă 

gândesc dacă restul agenţii-

lor de modeling din România 

au sediul tot în buncăre ca 

acesta.

Ca să fi e tot tacâmul com-

plet pe acea zi, după ce ies 

din biroul lor, sun o prietena 

pentru a-i povesti cele întâm-

plate şi-mi spune că a fost şi 

ea racolată de alt reprezen-

tant al acestei aşa-zise agen-

ţii, care are aceleaşi texte pen-

tru a atrage lumea.

Iulia Popescu, studentă 
la  Jurnalism, FSPAC, UBB

Taxa pentru a fi model este nereturnabilă
Atenţie la ofertele pe care le primiţi pe stradă de la cei care caută modele.

Agenția care recrutează „modele” își are sediul într-un gang pe strada Memorandumului

CITIȚI MAI MULT AICI
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Muzeul Mitropolitan din 

Cluj-Napoca a participat 

şi în acest an la progra-

mul european „Noaptea 

Muzeelor”. Publicul a 

avut ocazia să vadă 

numeroasele exponate 

de o valoare inestimabi-

lă din colecţia muzeului, 

precum şi una dintre 

cele mai vechi icoane 

ortodoxe din 

Transilvania, adusă spe-

cial cu această ocazie de 

la biserica din 

Agârbiciu, judeţul Cluj.

Tripticul din Agârbiciu 

datează din anul 1555 şi a-

re zugrăvită pe el scena 

Adormirii Maicii Domnului, 

cu o valoare artistică şi is-

torică deosebită. Pisania de 

donator, scrisă în slavonă, 

oferă date despre momen-

tul în care a fost pictată icoa-

na. Prezent la muzeu cu oca-

zia acestui eveniment, În-

altpreasfinţitul Andrei, Ar-

hiepiscopul Vadului, Felea-

cului şi Clujului şi Mitropo-

litul Clujului, Maramureşu-

lui şi Sălajului, a remarcat 

atât importanţa acestui 

obiect de cult cât şi faptul 

că toţi cei care o admiră sunt 

martorii rugăciunilor pe ca-

re, de-a lungul sutelor de 

ani, credincioşii le-au rostit 

în faţa ei.

În cadrul acestei seri, Gru-

pul „Maria” din Cluj-Napo-

ca a prezentat un recital de 

imne religioase, cântece po-

pulare şi un program diver-

sificat de mai multe genuri 

muzicale.

Icoana veche 
de 461 de ani

Tripticul de la Agârbicu, 

judeţul Cluj este una dintre 

cele mai vechi icoane din 

Transilvania, din anul 1555, 

făcută de un pictor anonim 

care a poposit probabil în 

Agârbiciu şi a făcut icoana 

pentru biserica din localita-

te, care atunci avea hramul 

Adormirea Maicii Domnu-

lui, a spus preotul din sat, 

Vlad Vasile Pop, prezent la 

Muzeul Mitropolitan.

„Pe triptic, pe panoul cen-

tral este icoana Adormirii 

Maicii Domnului. Icoana a 

fost donată de nişte credin-

cioşi din sat pentru biseri-

ca de lemn. Acea biserică 

nu se mai păstrează. Între 

timp, în 1782 s-a ridicat al-

tă biserică, tot de lemn şi 

presupunem că din biserica 

veche, din părţile care s-au 

păstrat mai bine s-au folo-

sit la biserica nouă şi pro-

babil că o parte din biseri-

ca veche este inclusă în bi-

serica nouă. În anul 1801 

biserica a fost pictată, mai 

întâi altarul şi naosul, iar în 

1811 pronaosul şi pridvorul. 

Pictura bisericii este reali-

zată de către pictorul Dimi-

trie Ispas din Gilău, un pic-

tor care a lucrat mai multe 

biserici din zona Gilăului”, 

a spus pr. Vasile Vlad Pop.

În ceea ce priveşte trip-

ticul, după maniera de pic-

tură se presupune că picto-

rul s-a format într-o şcoală 

din nordul Moldovei. Ace-

laşi pictor a pictat şi în sa-

tul Bica, un sat din zona Hu-

edinului, şi se presupune că 

a mai pictat o icoană la mă-

năstire de la Budeşti, Mara-

mureş, a precizat pr. Vlad 

Vasile Pop, care a adăugat 

că mai multe cercetări asu-

pra icoanei au fost făcute 

de academicianul Marius Po-

rumb.

Icoana nu a fost nicioda-

tă restaurată, ea s-a păstrat 

aşa 461 de ani, fiind pentru 

prima dată când este scoa-

să din sat, din biserică, pen-

tru a putea fi văzută de cât 

mai mulţi oameni.

După cum a menţionat şi 

pr. Bogdan Ivanov, consili-

erul cultural al Arhiepisco-

piei Vadului, Feleacului şi 

Clujului, icoana veche de 

461 de ani a fost bine păs-

trată, chiar dacă sunt nece-

sare şi interveniţii de resta-

urare, de specialitate, având 

în vedere vechimea sa.

Pr. Bogdan Ivanov a mai 

menţionat că prin aducerea 

acestei icoane din Agârbi-

ciu la Muzeul Mitropolitan 

de la Cluj-Napoca s-a dorit 

să fie marcată atât partici-

parea la evenimentul euro-

pean „Noaptea Muzeelor”, 

dar şi tragerea unui semnal 

de alarmă asupra patrimo-

niului. „În Arhiepiscopia 

noastră avem foarte multe 

biserici de patrimoniu, iar 

biserica în care se află a-

ceastă icoană este cea mai 

frumoasă din judeţul Cluj, 

dar care, din nefericire, ne-

cesită intervenţii rapide. Sunt 

mai multe proiecte depuse 

şi sperăm să găsim finanţa-

rea astfel încât icoana şi bi-

serica să fie puse în cele mai 

bune condiţii”, a spus pr. 

Bogdan Ivanov.

Icoană din anul 1555 
la Noaptea Muzeelor 
din Cluj-Napoca

În biserica parohiei 

Gherla III, cu hramul 

„Sfânta Treime” a avut 

loc marţi, 24 mai 2016, 

conferinţa preoţească de 

primăvară a preoţilor 

din Protopopiatul 

Gherla. La eveniment a 

fost prezent 

Înaltpreasfinţitul 

Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei, însoţit de la 

Centrul Eparhial de 

arhim. Dumitru 

Cobzaru, exarhul 

mânăstirilor, şi inspecto-

rul pe probleme de cate-

hizare parohială, părin-

tele Liviu Vidican 

Manci.

După cuvântul de deschi-

dere rostit de părintele pro-

topop Paul Isip, Înaltpresfi n-

ţitul Andrei le-a adresat pre-

oţilor prezenţi câteva sfaturi, 

îndemnându-i să stabilească 

cu tinerii din parohii o puter-

nică şi sinceră legătură per-

sonală. În cea de a doua par-

te, părintele Liviu Vidican 

Manci, a prezentat un mate-

rial în format electronic, in-

titulat „Educaţia religioasă a 

tinerilor în noua ordine mo-

rală”, sugerând o seamă de 

direcţii practice în educaţia 

religioasă, după cum am afl at 

de la corespondentul radio 

Renaşterea în protopopiatul 

Gherla, părintele Marcel Ghe-

berta.

Întânlirea s-a încheiat cu 

dezbateri legate de educarea 

şi catehizarea tinerilor.

70 de ani se împlinesc anul 

acesta de la revolta antico-

munistă din 1946, organi-

zată de Asociaţia studen-

ţească „Petru Maior” a 

Universităţii din Cluj. 

Revolta, condusă de vred-

nicul de pomenire 

Mitropolitul Bartolomeu, 

pe atunci student la 

Medicină, va fi  rememora-

tă în cadrul unei dezbateri, 

ce va avea loc duminică, 

29 mai 2016, la Facultatea 

de Drept din oraş.

Înaintea simpozionului, la 

biserica monument istoric cu 

hramul „Sfânta Treime”, de pe 

strada Bisericii Ortodoxe, pri-

ma biserică ortodoxă din oraş, 

va fi  ofi ciată Sfânta Liturghie 

şi un parastas pentru studenţii 

de atunci, care s-au mutat la 

Domnul. Programul va conti-

nua cu depunerea unei coroa-

ne de fl ori în incinta Facultăţii 

de Drept, unde va avea loc şi 

o dezbatere, la care vor lua cu-

vântul pr. prof. univ. dr. Ioan 

Chirilă, preşedintele Senatului 

Univserităţii „Babeş-Bolyai”, 

prof. univ. dr. Aurel Sasu, pre-

cum şi patru dintre membrii de 

atunci ai revoltei, a declarat pr. 

Ioan Chirilă, preşedintele Se-

natului Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Manifestarea este organiza-

tă la iniţiativa a cinci absol-

venţi a Universităţii din Cluj, 

care au participat în 1946 la 

revolta anticomunistă şi cu im-

plicarea Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca.

IPS Andrei: „Stabiliţi cu tinerii 
din parohii o puternică 
şi sinceră legătură personală”

Revolta studenţească din 1946, 
condusă de Bartolomeu Anania, 
rememorată la Cluj

Oana Rusu

La Editura Renaşterea a 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului a 

apărut recent volumul 

„Mai aproape de Hristos”, 

al Înaltpreasfi nţitului 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului. Volumul 

refl ectă preocupări pasto-

rale, atitudini faţă de pro-

vocările timpului, refl ecţii 

teologice sau duhovni-

ceşti, conform celor preci-

zate pr. Cătălin Pălimaru, 

directorul Editurii 

Renaşterea.

Volumul „Mai aproape de 

Hristos” a fost lansat recent 

la cea de a XVII-a ediţie a Târ-

gului de Carte „Gaudeamus” 

din Cluj-Napoca şi a fost pre-

zentat, cu acea ocazie, de di-

rectorul Editurii Renaşterea, 

pr. Cătălin Pălimaru, de pr. 

prof. dr. Ioan Chirilă, preşe-

dintele Senatului Universită-

ţii „Babeş-Bolyai” (UBB), şi 

de prof. univ. dr. Ilie Rad din 

cadrul catedrei de Jurnalism 

a UBB.

„Este un volum care inclu-

de toate editorialele apărute 

în Revista «Renaşterea» şi câ-

teva studii şi alocuţiuni publi-

cate în revista Mitropoliei 

noastre. Este un volum care 

reliefează activitatea publicis-

tică a mitropolitului nostru şi 

care refl ectă preocupări pas-

torale, atitudini faţă de pro-

vocările timpului, refl ecţii te-

ologice sau duhovniceşti”, a 

spus pr. Cătălin Pălimaru. Pr. 

prof. dr. Ioan Chirilă a arătat 

că titlul cărţii, „Mai aproape 

de Hristos”, ar putea avea 

„mai multe paliere de accep-

ţiune” care vor fi  întâlnite de 

cititori, pe parcursul lecturii: 

„Nu este o întâlnire cu texte-

le declarative, textele sunt o 

încununare a efortului perso-

nal, a celui care cârmuieşte 

Eparhia şi Mitropolia noastră, 

iar «Mai aproape de Hristos» 

porneşte mai întâi de la expe-

rienţa personală, apoi, prin 

slujirea teologiei”. Prof. univ. 

dr. Ilie Rad, de la Catedra de 

Jurnalism a UBB, a remarcat 

faptul că articolele cuprinse 

în volumul „Mai aproape de 

Hristos” ating problema secu-

larizării, a îndepărtării de Hris-

tos a lumii contemporane. Pro-

fesorul a mai remarcat că IPS 

Mitropolit Andrei cultivă me-

moria ierarhilor predecesori, 

alături de alte fi guri impor-

tante ale teologiei, precum Ni-

colae Steinhardt.

„Viaţa fără Hristos 
nu-i viaţă”

În prefaţa la volumul „Mai 

aproape de Hristos”, IPS Mi-

tropolit Andrei constată, prin 

cuvintele Proorocului David 

că „anii noştri s-au socotit ca 

pânza unui păianjen” (Psal-

mul 89, 10), amintind şi de 

cugetarea poetului Lucian Bla-

ga care „adresându-I-se lui 

Dumnezeu, Îi zicea aşa: 

«Opreşte trecerea. Ştiu că un-

de nu e moarte nu e nici iu-

bire, – şi totuşi, Te rog, opreş-

te, Doamne, ceasornicul cu 

care ne măsori destrămarea». 

Cât am făcut, cât n-am făcut 

în aceşti ani, ştie mai bine 

Dumnezeu. Nu voi face în a-

ceastă carte, în care sunt adu-

nate editoriale din revista «Re-

naşterea» ale acestor ani, un 

bilanţ. Acest lucru, dacă se va 

întâmpla vreodată, îl vor fa-

ce alţii. Voi spune doar că 

m-am străduit atât cât am pu-

tut. Editorialele se referă la 

evenimentele majore ce au 

avut loc sau la praznicele im-

portante. În toate militez, sau 

lucrul acesta l-am dorit, pen-

tru o apropiere de Hristos”.

În articole sunt abordate 

probleme de actualitate pre-

cum cea a familiei, a educa-

ţiei, a rolului Bisericii şi al 

preoţilor în societate, a sfi n-

ţilor ca modele de urmat pen-

tru tinerii din prezent, aşa 

cum arată şi titlurile acesto-

ra: „Parohia care nu este mi-

sionară, în frunte cu preotul 

ei, are toate şansele să devi-

nă o epavă”, „Facem prea pu-

ţin pentru tinerii noştri...”, 

„Maica Domnului îngrijorată 

de disoluţia familiei creştine”, 

„Tinerii creştini vor salva Eu-

ropa”, „Lecţiile etice ale cri-

zei: perspectiva religioasă”, 

„Grija episcopului pentru ti-

neret”, „Într-o lume în conti-

nuă schimbare, Biserica tre-

buie să-şi concentreze aten-

ţia, cu predilecţie, asupra cre-

dincioşilor de mâine: elevii şi 

studenţii”.

În articolul care dă şi titlul 

cărţii, „Mai aproape de Hris-

tos, în anul 2016”, IPS Mitro-

polit Andrei face o meditaţie 

asupra timpului care curge 

implacabil spre un fi nal pre-

vizibil, în plan uman, moar-

tea. „Nu-i prilej mai potrivit 

pentru meditarea la trecere 

decât Anul Nou. Chiar dacă 

este momentul urărilor de «ani 

mulţi», nu trebuie să uităm 

că, odată cu sfârşitul oricărui 

an, fi rul existenţei noastre se 

scurtează”.

„Mai aproape de Hristos”, 
nouă apariţie la Renaşterea
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PROGRAM CINEMA

Cinema City Iulius
Zootopia 3D dubbed
V 13:00; S – D 13:10; L 13:30; Ma 
– J 14:10

Captain America:Civil war 3D
V – J 17:30, 20:30

Alice Through the Looking Glass 3D
V 13:40, 14:50, 16:00, 17:10, 
18:20, 19:30, 20:40, 22:00; S – D 
12:30, 13:40, 14:50, 16:00, 
17:10, 18:30, 19:30, 21:00, 
22:00; L 13:00, 14:50, 16:00, 
17:10, 18:20, 19:30, 20:40, 
22:00; Ma 13:00, 14:50, 16:20, 
17:10, 18:50, 19:30, 21:10, 
22:00; Mi 12:30, 13:00, 14:50, 
16:20, 17:10, 18:40, 19:30, 
21:10, 22:00; J 13:00, 14:50, 
16:20, 17:10, 18:40, 19:30, 
21:10, 22:00

Robinson Crusoe 3D dublat
V 13:20, 15:30; S – D 11:10; L – 
Ma, J 13:10; Mi 11:10, 13:10

Cartea junglei 3D dublat (AG)
V, J 13:50, 16:10, 18:30; S – D 
11:30, 13:50, 16:10; L 13:10, 
16:10, 18:30; Ma 13:00, 13:50, 
16:10, 18:30; Mi 12:10, 13:50, 
16:10, 18:30

The Huntsman: Winter's war 3D
Mi 11:20

Sheep and wolves 3D dubbed
S – D 11:50; Mi 12:10

The Angry birds Movie 3D
V – Ma 19:20

X-Men: Apocalypse 3D
V, L – Ma, J 13:50, 16:40, 19:40, 
22:40; S – D, Mi 11:00, 13:50, 
16:40, 19:40, 22:40

A Hologram for the King 2D

V – Mi 21:50

Neighbors 2: Sorority rising 2D
V 16:50, 20:50, 22:50; S – D 
12:00, 15:20, 18:40, 20:50, 
22:50; L 14:10, 15:20, 20:50, 
22:50; Ma 15:20, 20:50, 22:55; 
Mi 12:00, 17:00, 20:50, 22:50; J 
15:20, 17:00, 20:50, 22:50

The Angry birds Movie 3D 
dubbed
V, L – Ma, J 14:30, 17:00; S – D, 
Mi 12:20, 14:30, 17:00

Mother's Day 2D
V 14:20, 21:30; S – D 16:50, 
21:30; L 16:50, 21:25; Ma 16:50, 
21:20; Mi 21:20; J 14:30, 21:40

The nice guys 2D
V, L – J 15:10, 17:40, 20:00, 
22:30; S – D 12:40, 15:10, 17:40, 
20:00, 22:30

Bacalaureat 2D
V, J 19:10; S – Ma 14:10, 19:10; 
Mi 14:00, 19:10

Money monster 2D
Mi 19:20; J 21:30

Teenage mutant ninja turtles: 
Out of shadows 3D
Mi 12:40, 15:10; J 19:10

Cinema City Polus
Zootopia 3D dubbed
V – Mi 13:10; J 14:20

Captain America:Civil war 3D
V, L – Ma 15:20, 18:20, 21:20; S – 
D, Mi 12:20, 15:20, 18:20, 21:20; 
J 18:20, 21:20

Alice Through the Looking Glass 3D
V, L – Ma 13:20, 14:00, 15:40, 
16:30, 18:00, 19:00, 20:20, 
21:30, 22:45; S – D 11:00, 11:40, 
13:20, 14:00, 15:40, 16:30, 

18:00, 19:00, 20:20, 21:30, 
22:45; Mi 11:00, 11:50, 13:20, 
14:20, 15:40, 16:40, 18:00, 
19:00, 20:20, 21:10, 22:45; J 
13:20, 14:10, 15:40, 16:40, 
18:00, 19:00, 20:20, 21:30, 22:45

Robinson Crusoe 3D dublat
S – D, Mi 11:10

The Jungle book 3D dubbed
V, L – Ma, J 13:50, 16:10; S – D 
11:20, 13:50, 16:10; Mi 11:20, 
13:50, 18:50

The Angry birds Movie 3D
V – Ma 20:00

X-Men: Apocalypse 3D
V, L – Ma 14:50, 17:50, 20:40, 
22:10; S – D, Mi 12:00, 14:50, 
17:50, 20:40, 22:10; J 14:50, 
17:50, 20:40, 22:15

Neighbors 2: Sorority rising 2D
V – Mi 15:30, 17:40, 19:50, 
22:00; J 13:10, 15:30, 17:40, 
19:50, 22:00

The Angry birds Movie 3D 
dubbed
V, L – Ma, J 13:10, 15:20, 17:50; S 
– D 11:00, 13:10, 15:20, 17:50; 
Mi 11:00, 13:10, 15:20, 17:30

Mother's Day 2D
V – Ma 19:00, 21:30; Mi 19:40; J 
16:40

The nice guys 2D
V, L – Ma, J 14:20, 16:50, 19:20, 
21:50; S – D, Mi 11:50, 14:20, 
16:50, 19:20, 21:50

Money monster 2D
Mi 21:30; J 19:00, 21:20

Teenage mutant ninja turtles: 
Out of shadows 3D
Mi 16:20; J 20:00

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

PUBLICITATE

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c 
pe drumurile din judeţ că in perioada 30.05.2016 – 
04.06.2016 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj“ 
SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări 
pe următoarele sectoare:

Lucrari la Pod pe DJ 105 T peste Valea Topa Mica,km 

21+532

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere 

periodica drumuri pe DJ 161: Dabaca- Panticeu, km 

17+000-39+000 (pe sectoare).

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere 

periodica drumuri pe DJ 109A: Jurca-Ciubanca-lim. Jud. 

Salaj, km 48+500-56+100

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere 

periodica drumuri pe DJ 109C: Taga-Sucutard, km 

17+600-22+600

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere 

periodica drumuri pe DJ 109E: Vad-lim.jud.Salaj, km 

12+000-17+000

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere 

periodica drumuri pe DJ 161D: Rosia-Targusor, km 

50+800-53+367

Reabilitare si modernizare DJ 161H:DN 16-Suatu , km 

0+000 – 4+000.

Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c 
pentru disconfortul creat de execuţia acestor lucrări , cu 
menţiunea că pe aceste sectoare trafi cul nu este închis.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, supr. 60 mp, 
decomandat,et. 4, fi nisat clasic, 
termopane, centrală termică, 
bloc reabilitat, zona Liceul O. 
Ghibu, cart. Grigorescu, preţ 
68.000 euro. Inf. la tel. 
0744-653027 (3.7)

¤ P.F. cumpăr ap. cu 1 cam. în 
cart. Grigorescu/Plopilor exclus 
demisol/mansardă. Ofer plata 
pe loc. Fără agenţii. Tel. 
0770-388671. (6.7)

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

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

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în comuna Cuzdioa-
ra, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0788-343631 sau 
0264-593488. (5.7)

¤ P.F. vând casă cu grădină de 
2200 mp, aproape de băi, în lo-
calitatea Cojocna. preţ negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0752-768446. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în Bor-
hanci, str. Remenyik Sandor, teren 
livadă, utilităţi, apă, curent, front 
30 m. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-485224. 
(4.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne, în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa. 
Aștept telefoane la 0740-876853. 
(7.7)

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

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

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

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

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

ÎNCHIRIERI

TERENURI

¤ Caut pentru închiriere teren, 
curte, grădină, livadă, cu supr. 
minimă de 300 mp, pentru a 
adăposti temporar niște câini. 
Ofer 300 RON negociabili/lună, 
oriunde în jud. Cluj, în apropiere 
de mijloacele de transport. Tel. 
0741-455348. (7.7)

APARTAMENTE

¤ Familie responsabilă, cu copil, 
căutăm chirie decentă în Cluj-Na-
poca, ne oferim ajutorul în între-
ţinere, îngrijim imobilul unor per-
soane plecate în străinatate, sau 
alte variante. Tel. 0753-226079. 
(7.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în birotică 
ca secretară sau inspector ssm. 
Aștept răspuns la tel. 
0748-945449. (7.7)

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

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti, categ 

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

comunitate. Plata la zi. 
0729 272 272 (8.14*)

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

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

SERVICII

¤ Maistru electrician autorizat, 
repar, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 
prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz cas-
nic. Sunaţi la tel. 0742-803536. 
(5.7)

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

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

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.
¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (3.7)

¤ Vând Dacia 1300 pentru un ti-
chet RABLA, unei persoane inte-
resate de cumpărarea unui auto-

turism nou, preţ 1000 RON. Su-
naţi la tel. 0758-311020 sau 
0264-432680. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă din fontă. Inf. 
suplimentare la 0264-424005 
sau 0745-300323. (3.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (4.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lem-
ne, cu pânză nouă de rezervă de 
Ø 375 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (4.7)

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

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi tenice auto: ARO, 
Dacia, Oltcit, Trabant și camioane 
românești. Aștept telefoane la 
0749-174082. (4.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie 
vechi (dulap + vitrină), cu reca-
mier, oglindă, canapea, la preţul 
de 150 RON, negociabil. Sunaţi 
vă rog la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase sau ca-
bane. Inf. la tel. 0745-569336. 
(3.7)

¤ Vând 4 scaune tip „Bobâlna”, 
din lemn masiv, în perfectă stare 
și masă extensibilă de 12 de per-
soane. Pentru inf. suplimentare 
sunaţi la tel. 0264-557665. (7.7)

¤ Vând mobilă model vechi, du-
lap din lemn masic cu furnir nuc 
cu vitrină. Inf. suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

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

DIVERSE

¤ P.F. vând costume de haine din 
camgan, culoare kaki, cămăși de 
culoare kaki, noi, cizme din piele, 
o pereche nouă și una folosită, 
militare, centură cu diagonală din 
piele, la preţ mic. Inf. la tel. 
0731-235149. (2.7)

¤ Vând centrifugă manuală de 
stors miere, din tablă, cu trei ra-
me, preţ 700 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0761-191384. (2.7)

¤ Vând raniţă nouă cu anexe și 
curele groase pentru vânători sau 
pescari, preţ 100 RON, și chitară 
de Reghin la preţul de 80 RON. 
Sunaţi la tel. 0751-264383 sau 
0264-443484. (2.7)

¤ Vând haine de copil între 0-18 
luni. Inf. suplimentare la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc din 
două bucăţi, înâlţime 192 cm, lă-
ţime 196 cm. Inf. suplimentare la 
0746-297102. (2.7)

¤ Vând haine pentru fetiţe, 0-18 
luni. Sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(6.7)

¤ Vând o pereche de ghete nr. 
46, nouă. Inf. suplimentare la tel. 
0264-557665. (6.7)

¤ Vând motor electric “Saylor” 
pentru barcă pneumatică, nou, 
trei beţe telescopice composit 
pentru crap, de 3,50 m, putere 
80-150 gr, un băţ de 3 m, putere 
40-80 gr din două părţi, un băţ 
din două părţi de 2,40 m, putere 
15-60 gr, pentru spinning, preţuri 
negociabile. Inf. la tel. 
0744-479172. (6.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tăvi, pahare, can-
dele, serviciu de ţuică, cafea, scru-
mieră, carafă, etc., preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0264-591965. (6.9)

¤ Vând haine scurte din piele și 
haină lungă pentru bărbaţi, mări-
mea 52-54, preţ negociabil. Inf. 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând cărămidă și ţiglă veche. 
Inf. și detalii la tel. 0740-876853. 
(7.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
trei carpete, preţ negociabil. Rog 
telefoane la 0264-591965. (7.8)

¤ Vând lucru de mână, mileuri 
poentlas de toate mărimile, cele 
mai mici preţuri. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând două perechi de role nr. 36 
și 38, din piele, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
marcă străină, aparatul este nou, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând trei paltoane bărbătești 
nr. 50-52 și trei de damă cu căciu-
lă de lână nr. 48-50, preţuri foar-
te mici, negociabile. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
indiferent de calitate. Ofer preţ 
bun. Aștept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (3.7)

DONAŢII

¤ Donez spătar din fi er forjat. Inf. 
la tel. 0745-569336. (5.7)

MATRIMONIALE

Bărbat 40 de ani, 
necăsătorit, cu domiciliul 
în străinătate, doresc să 
fac cunoştinţă cu femei 
între 32 şi 42 de ani, 

pentru o relaţie serioasă.
Rog seriozitate.

Aştept telefoane la 
0723-513219. (2.7)

¤ Aș dori să cunosc perechea 
mea: zodia berbec, taur, capri-
corn, din anii 1964-1965-1967-1
972-1973-1974-1975, cu loc de 
întâlnire. Eu, născută în anul 
1971, blondă. Aștept răspuns la 
tel. 0748-945449. (7.7)

ACORD DE MEDIU

¤ S.C. CAESAR'S HOUSE S.R.L. 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru pro-
iectul „Construire pensiune agro-
turistică Dp+P+E, împrejmuire, 

racord la utilităţi“, propus a fi  
amplasat în comuna Beliș, sat Be-
liș, lângă lac, jud. Cluj. Informaţii-
le privind proiectul propus pot fi  
consultate la sediul Agenţiei pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 
nr. 99 și la sediul S.C. CAESAR'S 
HOUSE S.R.L, com. Micăsasa, sat 
Ţapu, șoseaua Sorostimului nr. 
292, jud. Sibiu, în zilele de luni 
între orele 9:00–16:00, marţi–joi 
între orele 9:00–14:00 și vineri 
între orele 9:00–12:00. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj. (1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. RESIAL TRADING 
S.R.L. anunţă începerea demersu-
rilor în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de mediu pentru obiectivul 
Colectare, transport şi comerţ cu 
deşeuri nepericuloase”, din loca-
litatea Câmpia Turzii, str. N. Titu-
lescu nr. 14, judeţul Cluj. Eventu-
alele sugestii și reclamaţii se vor 
depune la sediul A.P.M. Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99, în zilele 
de luni între orele 9.00-16.30, 
marţi-joi între orele 9.00-14.00, 
vineri 9.00-12.00. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut o ștampilă cu inscripţia 
SOCIETATEA COMERCIALĂ GRUP 
ȘAPTE S.R.L. Z15 ROMÂNIA. ORC: 
J12/1508/1999, CIF:RO 
11389389. Autenticitatea actelor 
ce poartă amprenta acestei ștam-
pile începând cu 24.05.2016 tre-
buie verifi cată la juridic@
grupsapte.ro. Se declară nulă. 
(1.1)

¤ ELLA FARM S.R.L., 
J12/1651/2001, C.U.I. 
14329527, pierdut certifi cat con-
statator pentru sediu, nr. 
336/2011. Se declară nul. (1.1)

¤ S.C. ALERAM S.R.L., cu sediul în 
Dej, Str I.L Caragiale nr. 43, 
J12/2278/2007, C.U.I. RO 
21771784, pierdut certifi cate con-
statatoare nr. 34330/16.05.2007 
și 16822/24.03.2011 emise de 
O.R.C. Cluj. Le declarăm nule. 
(1.1)

¤ S.C. TEC CO BETON&PAVAJE 
S.R.L. sediul Social în Sat Urișor, 
Comuna Cășeiu nr. 116/C, Jude-
ţul Cluj, J12/388/08.02.2013, 
C.U.I. RO 31204825, pierdut cer-
tifi cate constatatoare, emise în 
temeiul art 17 alin. (1) lic c) din 
Legea nr. 359/2004 de ORC Cluj. 
Le declarăm nule. (1.1)
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.batrom.ro

Avem nevoie de o echipă super! 

Alătură-te și TU! 

Aplică la unul dintre posturile: 

• GESTIONAR(Ă)

• VÂNZĂTOR/VÂNZĂTOARE

• MĂCELAR. 
Pregătește-te pentru că la noi: zâmbești, 

timpul zboară, poți să îți construiești o carieră.

 Nu cerem experiență în comerț! 

Trimite CV cu poză la adresa hr@petry.ro. 

Informații la 0733 775 882.

ANUNŢ

Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 28 MAI 2016

A cincea acţiune de colectare a deşeurilor 
electrice din acest an se va desfăşura sâmbătă, 

28 mai 2016 şi va fi  organizată de Rosal împreună cu 
Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora:

¤ Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
¤ Centru – zona Sala Sporturilor
¤  Cartierul – intersecţia străzilor Gheorghe Dima și 

Pasteur
La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 

de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:

¤  DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 
DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe 
care le conţin și care, depozitate necorespunzător, 
ajung în sol, ape și aer; (ex. un televizor poate polua 
50 m2 de sol timp de 30 ani, frigiderele conţin freon, 
o substanţă responsabilă de distrugerea stratului de 
ozon care protejează atmosfera de radiaţiile UV).

¤  DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 
acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, 
nichel, cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate 
si nu aruncate la întâmplare; prin reciclarea 
componentelor din DEEE se evită/se micșorează 
extragerea de materii prime care duc la degradarea 
calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca 
ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom), sau 
0786.429.553 (poate fi  contactat sambata intre 9 si 13);

Următoarea acţiune de colectare a DEEE va fi  organizată 
în data de 25 iunie.

ANUNŢ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 
PROARDEAL S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea 
următoarelor bunuri:

1. Imobil constând în teren + construcţie, situat în 
Cluj-Napoca, str. Sitarilor, nr. 56, jud. Cluj, preţ de pornire: 
359.200 lei (tranzacţia nu e purtătoare de TVA)

în data de 02.06.2016, in Cluj Napoca, str. Ludwig van 
Beethoven, nr. 29 A. Documentaţia de înscriere va putea 
fi  depusă până la ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei. În 
caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 
09.06.2016.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0766336678

ANUNȚ

În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și 

completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Știinţe 

Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează 

concurs la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur 

nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea unui post temporar 

vacant de:

• asistent de cercetare în horticultură – post contractual 

temporar vacant (perioadă determinată) in cadrul Direcţiei 

Cercetare – Proiect cercetare ERA-NET, Acronim VineDivers, 

în data de 13.06.2016 ora 10,00.

Condiţii de participare:

- Vechime în specialitate minim 7 ani

- Absolvent al Facultăţii de Horticultură

- Doctorat în domeniul Horticultură-specializarea 

Horticultură

- Carnet șofer categoria B

- Minimum 3 articole cotate ISI în domeniul de 

specialitate al postului

-  Minimum 20 articole știinţifi ce publicate în reviste 

BDI sau B+ în domeniul de specialitate al postului, 

dintre care minimum 7 ca prim-autor

-  Calitatea de membru în echipe de cercetareîn minimum 

3 granturi (naţionale și/sau internaţionale) obţinute 

prin competiţie

Data limită de depunere a dosarelor este 02.06.2016 

ora 12,00. Dosarele se depun la Biroul Personal camera 

24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384/int.237.

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA

DIN CLUJ-NAPOCA
-5,  Cluj-Napoca, România

tel.+ 40-0264-596.384; fax + 40-0264-593.792
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Sorana Cîrstea: 
Am avut un virus
Sorana Cîrstea (97 WTA) și 
Monica Niculescu (35 WTA), 
sportive care în 2016 au reușit 
meciuri formidabile, își propuse-
seră obiective îndrăzneţe pentru 
Roland Garros, dar visurile le-au 
fost spulberate repede. Sorana 
Cîrstea a pierdut în primul tur 
cu Elina Svitolina din Ucraina, 
scor 6-1, 6-3, Niculescu a fost 
eliminată cu 6-2, 7-6 de franţu-
zoaica Pauline Parmentier, iar 
problemele fi zice sunt cauza 
pentru care reprezentantele 
noastre au evoluat dezamăgi-
tor. Cîrstea a contractat un virus 
stomacal după califi cările pe ca-
re le-a câștigat săptămâna tre-
cută, explicând cât de rău s-a 
simţit pentru site-ul doartenis.
ro. “Am stat numai în pat, cu a-
pă și pâine. Orice altceva mân-
cam, îmi venea înapoi. Am avut 
un virus la stomac și am vomi-
tat de câteva ori, atât am avut 
energie să fac”, a spus Sorana 
Cîrstea. Monica Niculescu a tre-
cut și ea prin chinuri groaznice î-
naintea primei manșe de la 
Paris. Jucătoarea antrenată de 
Călin Ciorbagiu a resimţit dureri 
înspăimântătoare, din cauza u-
nei hernii toracale.

Naţionala de rugby 
cu gândul la CM
Antrenorul naţionalei de rugby 
a României, galezul Lynn 
Howells, spune că trialul dintre 
România A și „XV-le 
Președintelui”, care va avea 
loc, sâmbătă, la Bârlad, este o 
bună oportunitate pentru jucă-
torii tineri convocaţi de a de-
monstra că merită să fi e selec-
taţi la lotul naţional. „Meciurile 
cu România A îi vor ajuta să 
joace la un nivel mai înalt, să 
simtă o altfel de presiune, să 
fi e o experienţă din care pot în-
văţa foarte multe. Vom urmări 
atent toate cele trei meciuri ca-
re vor urma pentru ca cei mai 
buni jucători și cei mai promiţă-
tori să ajungă să joace pentru 
prima reprezentativă, pentru că 
trebuie, încă de pe acum, să 
pregătim califi carea la Cupa 
Mondială din 2019”, a declarat 
Lynn Howells.

Real Madrid 
şi Manchester 
United, cele mai 
valoroase cluburi
Real Madrid și Manchester 
United sunt cele mai valoroase 
cluburi europene de fotbal, po-
trivit unui studiu realizat de fi r-
ma de audit și consultanţă 
KPMG, care a analizat 32 de 
cluburi, informează AFP. 
Valoarea fi nanciară a cluburilor 
Real Madrid și Manchester 
United este estimată de KPMG 
la 2,9 miliarde de euro fi ecare. 
Urmează FC Barcelona (2,7 mi-
liarde de euro), Bayern 
München (2,1 miliarde de eu-
ro) și Arsenal (1,6 miliarde de 
euro). Pe ansamblu, primele 
trei cluburi din clasament (Real 
Madrid, Manchester United și 
FC Barcelona) sunt echivalente 
cu o treime din valoarea totală 
a celor 32 de cluburi din clasa-
ment (26,3 miliarde de euro). 
În rândul celor 32 de cluburi ce-
le mai bine reprezentate sunt 
cluburile engleze (40%). 

Pe scurt

Peste 300 de meciuri vor 

avea loc la Cluj, în perioa-

da 3-5 iunie, în cadrul 

turneului de fotbal pentru 

copii şi juniori Fotbal à la 

Cluj, ediţia III-a.

Fotbal à la Cluj devine în-

cet, încet un turneu de refe-

rinţă din zona Ardealului şi 

chiar din România, din ce în 

ce mai multe echipe anun-

ţându-şi participarea. La pri-

mele doua ediţii, Clujul a fost 

vizitat peste 200 echipe din 

toată ţara, dar şi din străină-

tate (Anglia, Ungaria, Moldo-

va), iar anul acesta şi-au 

anunţat participarea în pre-

mieră, printre altele, Acade-

mia de Fotbal Gheorghe Hagi, 

Academia de Fotbal Atletico 

de Madrid fi liala Timişoara, 

Alma Sibiu, United Bucureşti. 

Vor fi  de asemenea echipe 

foarte puternice din toate zo-

nele ţării: Timişoara, Arad, 

Bucureşti, Satu Mare, Braşov, 

Sibiu, Târgu Mureş, Miercu-

rea Ciuc, Câmpulung Moldo-

venesc, Bistriţa, Cluj etc., 

echipe cu rezultate deosebi-

te la multe turnee naţionale 

şi internaţionale.

Ca şi puncte de atracţie ca-

re devin deja tradiţionale pen-

tru Fotbal à la Cluj sunt: cu-

pe pentru câştigători de di-

mensiuni impresionante, rea-

lizate manual, din lemn, spe-

cial pentru acest turneu, pre-

mii constând în borcane cu 

miere de albine pentru cei mai 

slab clasaţi, concursul galeri-

ilor pentru părinţi, îngheţată 

pentru toţi copiii participanţi 

la premiere.

Programul turneului (ori-

entativ) este următorul: Baza 

Sportivă Unirea: Vineri, 3 iu-

nie: până la ora 12 – sosirea 

echipelor – check-in, după ora 

12 meciuri în grupe; Sâmbătă 

4 iunie: meciuri, vizitarea di-

feritelor obiective turistice din 

Cluj Napoca, dineu ofi cial an-

trenori, organizatori, parteneri; 

Duminică 5 iunie: meciuri se-

mifi nale, meciuri de clasament, 

fi nale, festivitatea de premie-

re şi închiderea turneului.

Se vor acorda premii con-

stând în cupe, medalii, di-

plome pentru echipele 

clasate pe locurile 1, 

2 şi 3, premii in-

dividuale pentru 

cel mai bun jucător, golghe-

ter şi cel mai bun portar la fi -

ecare categorie de vârstă şi di-

plome pentru toate echipele 

participante. De asemenea, se 

vor acorda premii materiale 

constând în rucsaci, mingi, 

tricouri, produse apicole, al-

te premii surpriză.

100 de echipe din ţară şi străinătate participă 
la turneul „Fotbal à la Cluj”

În primul meci amical din 

cele trei, disputat mier-

curi seara, România a 

făcut egal cu Republica 

Democrată Congo, 1-1. 

Duminică va întâlni 

Ucraina, iar în 3 iunie 

urmează o întâlnire cu 

Georgia.

Duminică, 29 mai, pe sta-

dionul Olimpic din Torino, cu 

începere de la ora 19.30, ora 

locală (20.30 ora României), 

”tricolorii” vor disputa pen-

ultimul joc de pregătire pen-

tru Campionatul European, 

contra selecţionatei Ucrainei, 

califi cată de asemenea la Eu-

ro 2016.

„Tricolorii” vor disputa ul-

timul meci înaintea plecării la 

Euro 2016 pe 3 iunie, împo-

triva selecţionatei Georgiei. O 

săptămână mai târziu, pe Sta-

de de France, ei vor deschide 

turneul fi nal împotriva ţării 

gazdă, Franţa.

Iordănescu, nemulţumit 
de egalul cu RD Congo

Selecţionerul Anghel Ior-

dănescu a declarat, miercuri 

seara, la fi nalul partidei ami-

cale România – RD Congo, 

că atacantul Denis Alibec pu-

tea să “ofere mai mult” la pri-

mul său meci ca titular pen-

tru echipa naţională de fot-

bal. “Pe Alibec trebuie să îl 

vedem în continuare. Sunt 

convins că poate mai mult şi 

că poate trage echipa după 

el. Dar astăzi, la primul lui 

meci ca titular la naţională, 

putea să ne ofere mai mult”, 

a spus selecţionerul la pos-

tul Digi Sport.

De asemenea, Iordănescu 

s-a arătat nemulţumit de pre-

staţia jucătorilor legitimaţi la 

cluburi din străinătate, de la 

care a afi rmat că aşteaptă să 

îşi intre în ritm. “Consider că 

am făcut o primă repriză bu-

nă, în care am avut iniţiativă, 

am controlat jocul prin pose-

sie şi cred că ar fi  trebuit să 

închidem meciul la ocaziile 

pe care le-am avut şi atunci 

altul ar fi  fost rezultatul fi nal. 

În repriza a doua am scăzut 

în joc, jucătorii care au intrat 

trebuiau să vină cu un plus 

care să dea din nou potenţă 

jocului. Sper ca jucătorii noş-

tri care evoluează în străină-

tate să îşi intre în ritm. S-a vă-

zut la unii dintre ei că lipseş-

te ritmul de joc şi că suferă 

prin prisma faptului că nu joa-

că la echipele de club. Iar acest 

lucru a dăunat în repriza a 

doua”, a adăugat el.

De ce a purtat Chiricheş 
banderola de căpitan

Tehnicianul a explicat şi 

motivul pentru care Vlad Chi-

richeş a purtat banderola de 

căpitan în locul lui Răzvan 

Raţ: “A fost decizia mea, vreau 

să consideraţi că şi Chiricheş 

poate fi  căpitan în orice mo-

ment. Am încercat să îl las pe 

Răzvan Raţ să se concentre-

ze pe joc pentru că venea du-

pă o lungă absenţă. Şi în ace-

laşi timp am vrut să îl deter-

min pe Chiricheş să aibă şi 

mai multă responsabilitate şi 

să facă o partidă bună, ceea 

ce a şi făcut”.

Raţ: „Ne obişnuiserăm 
să nu luăm gol”

Jucătorul echipei naţiona-

le a României Răzvan Raţ a 

declarat că nu este mulţumit 

de rezultatul de egalitate, 1-1, 

din amicalul cu RD Congo, 

precizând că fotbaliştii de la 

prima reprezentativă se obiş-

nuiseră să nu primească gol. 

„Nu ne mulţumeşte acest e-

gal pentru că am avut ocazii 

de a închide meciul şi nu am 

reuşit, inclusiv eu. Am luat 

un gol pe care nu trebuia să 

îl primim. A doua repriză nu 

a fost la fel de bună ca pri-

ma, dar pentru noi era foarte 

important să nu primim gol. 

Ne obişnuiserăm să nu luăm 

gol. Nu am reuşit, iar mie nu 

îmi convine chestia asta. Aş 

fi  vrut să câştigăm. Eu am ju-

cat 90 de minute şi pentru mi-

ne e important că din punct 

de vedere fi zic sunt bine”, a 

spus Raţ la postul Digi Sport.

România întâlneşte Ucraina, în al doilea 
amical înainte de Euro 2016
Echipa naţională de fotbal are trei meciuri amicale de pregătire înainte de Campionatul European din Franţa.

Răzvan Raț nu este mulțumit de scorul meciului cu RD Congo

k-in, după ora

upe; Sâmbătă

i, vizitarea di-

ve turistice din 

neu ofi cial an-

tori, parteneri; 

ie: meciuri se-

i de clasament, 

ea de premie-

turneului.

a premii con-

medalii, di-

echipele e 

ile 1,

-

ru

cător, golghe-

un portar la fi -

de vârstă şi di-

oate echipele 

asemenea, se 

mii materiale 

ucsaci, mingi, 

se apicole, al-

iză.
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