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L-AU PRINS  !
Alexandru Bartuș, un infractor deosebit de periculos, a umblat liber printre noi vreme de 12 zile. Pagina 3

monitorul weekendde

AU TRECUT DEJA zile de când prefectul Gheorghe Vușcan 
a luat act de demisia președintelui 
Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?

EEEEEEEEEEEEEEEEEdddddddddddddiţţţţţţţie de VINERI – SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ a cotidia

Elena Udrea 
– sub control 

judiciar, 
Adriean Videanu 

– reținut

Să se fi decis pentru alegeri ?

Elena Udrea a fost acuzată de spălare de bani, în timp ce șeful PDL București, 
Adriean Videanu, a fost scos încătuşat din sediul central al DNA, după ce a fost 
încătușat în dosarul Alinei Bica. Pagina 7

Surse politice acreditează ideea organiză rii alegerilor pentru președinția 
Consiliului Județean imediat după Paști Pagina 3ț p ș g

Un clujean a zburat 
pe aripile unui avion

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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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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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

30 ianuarie

1933: Adolf Hitler este numit 
în functia de cancelar al 
Germaniei. Începutul dictatu-
rii hitleriste în Germania.

1948: Este asasinat Mahatma 
Gandhi, conducator al mișcării 
de eliberare a Indiei. Se mar-
chează drept „Ziua martirilor" 
(n. 2 octombrie 1869).

1969: Ultimul spectacol pu-
blic Beatles, pe acoperișul 
Records Apple din Londra. 
Concertul improvizație este 
întrerupt de poliție.

31 ianuarie

1920: Inaugurarea 
„Universităţii din Cluj”, des-
chisă de Consiliul Dirigent al 
Ardealului în prezenţa 
Regelui Ferdinand I.

1929: Uniunea Sovietică îl 
exilează pe Leon Troțki.

1958: Prima lansare, reușită, 
în Cosmos a unui satelit con-
struit de SUA – „Explorer 1”.

2010: Avatar devine primul 
fi lm cu încasări de peste 2 

miliarde de dolari la nivel 
mondial.

1 februarie

1789: A fost ales primul 
președinte al SUA, George 
Washington.

1880: Ion Luca 
Caragiale (foto) 
publică în 
„Convorbiri lite-
rare”, farsa într-
un act „Conu 
Leonida față 
cu reacțiunea”.

1920: S-a înfi ințat Institutul 
de Istorie Națională din Cluj-
Napoca; fondat din inițiativa 
și cu sprijinul material al re-
gelui Ferdinand I, Institutul a 
funcționat în cadrul 
Universității din Cluj, fi ind 
condus de Ioan Lupaș și 
Alexandru Lapedatu.

1974: Ilie Năstase este decla-
rat cel mai bun tenismen al 
anului 1973 și este distins, la 
New York, cu „Racheta de 
aur”.
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziţie de pictură – Iurie 
Cojocaru
Perioada: 20 ianuarie – 20 fe-
bruarie
Colegiul Academic (Galeria 
Paul Sima)
Pictorul Iurie Cojocaru are nu-
meroase participări la expoziţii 
de grup, în ţară şi străinătate, 
în prezent artistul se afl ă la cea 
de-a noua expoziţie personală. 
”Pictez ceea ce sunt, ce simt, ce 
cred“, este crezul artistic după 
care se ghidează Iurie Cojocaru. 

Expoziție: Eminescu 
în Transilvania
Perioada: 15–31 ianuarie
Prin cele peste 50 de lucrări uni-
cat prezentate în această 
expoziție, Horea Remus Epure 
își propune să reconstituie tra-
seele eminesciene prin 
Transilvania

Expoziţie Rezi Van Lankveld
Perioada: 19 noiembrie 2014 
– 10 februarie 2015
Fabrica de Pensule

VINERI

Licitație de experiențe
Clădirea Casino
În cadrul evenimentului veți 
avea ocazia să licitați pentru 
experiențe oferite de oameni 
frumoși și plini de surprize, 
experiențe care vă vor face 
viața mai interesantă.

Meci baschet: U-Banca 
Transilvania - SCMU Craiova
Ora 18.00
Sala Polivalentă
Etapa a XVII-a – Liga Naţională  
de Baschet Masculin

Seară de balet
Ora 18.30
Opera Națională Română

Vizita bătrânei doamne, de 
Friedrich Dürrenmatt
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat

Noaptea Cărților Deschise
Ora 20.00
Librăria Humanitas

SÂMBĂTĂ

Hänsel și Gretel
Ora 11.00
Opera Națională Română
Povestea muzicală adaptată du-
pă clasicul basm al fraţilor Grimm 
aduce pe scena Operei clujene, 
un fernecător spectacol de mati-
neu captivant atât pentru cei mi-
ci, cât și pentru cei mari.

Iona, de Marin Sorescu
Ora 18.00
Salina Turda

Meci volei: „U“ Cluj – CSM 

Bucureşti
Ora 13.00
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”
Etapa a XIV-a – Divizia A1 Volei 
Feminin

Meci handbal: „U“ 
Alexandrion – HC Dunărea 
Brăila
Ora 16.00
Sala Polivalentă
Etapa a XVII-a – Liga Națională 
de Handbal Feminin

Meci baschet: „U“ Cluj – BC 
Timba Timişoara
Ora 18.30
Sala Sporturilor „Horia Demian”
Etapa a XVII-a – Liga Națională 
de Baschet Masculin

Clovni Extratereștri
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca

Concert Arnaud Fleurent-
Didier
Ora 20.00
Cercul Militar Cluj-Napoca
În deschidere: MES QUINS (RO)
Intrare libera in baza unui bilet, 
care se poate ridica de miercuri 
21 ian de la Institutul Francez 
Cluj Str. IIC Bratianu 22

Concert Kumm fet. Dan 
Byron
Ora 21.00
Flying Circus

Concert Travka, Positive 
John, LastOfTheFamous
Ora 21.00
The Shelter

Concert Soireé
Ora 22.00
Restaurant Livada

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
Revând Market este un târg ge-
neral duminical de revânzari. La 
Revând Market puteţi să vindeţi 
ce nu utilizaţi şi să cumpăraţi 
ieftin ce vă trebuie.

La răscruce de vânturi
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca
Strania si tragica poveste de 
dragoste dintre Catherine si 
Heathcliff din La rascruce de 
vanturi este istorisita de un 
martor ocular, servitoarea Nelly 
Dean, unui ascultator atent, 
chiriasul de la Thrushcross 
Grange, domnul Lockwood, „ra-
tacit“ in landa furtunoasa de la 
Wuthering Heights, locul princi-
pal al actiunii.

Sâmbătă, 31 ianuarie

Saga clovnilor, începută cu Războiul clovni-
lor în 2012, se continuă astăzi cu povestea 
celor care, nevoiţi să-și părăsescă planeta, 
ajung, străini și nedoriţi de nimeni, pe 
Pământ. Simpatici și naivi, neîndemânatici și 
neghiobi, strânși în jurul lui Baby Clown și 
iubind la nebunie muzica Funk, clovnii extra-
tereștri vor încerca să se adapteze noilor 
condiţii de viaţă, să se integreze în societa-
tea „oamenilor", să le adopte obiceiurile, 
meseriile, comportamentul de zi cu zi. Dar 
cum să uiţi cine ești și să-ţi „corectezi" iden-
titatea fără să pierzi nimic? O poveste pen-
tru mari și mici, cu mult haz și voie bună, ca-
re conduce spectatorul spre regăsirea pros-
peţimei copilăriei, cu toate tristeţile și bucu-
riile ei.

Regizorul Eli Simon, profesor în Arta actoru-
lui (Universiy of California Irvine) a conceput 
acest spectacol original în strânsă colaborare 
cu compozitorul Vincent Olivieri, autorul mu-
zicii și al cântecelor interpretate de Ada 
Milea, pentru actorii și publicul Teatrului 
Naţional Cluj-Napoca. Eli Simon este autor 
specializat pe scenarii de spectacole de clov-
ni, dar și muzicaluri, comedii ori spectacole 
clasice. Este autorul volumelorThe Art of 
Clowning și Masking Unmasked, Four Basic 
Approaches to Acting. Este director artistic al 
trupei de clovni „Clownzilla", co-fondator al 
trupei „Pan Pacific Players" și director artis-
tic al Festivalului New Swan Shakespeare 
Festival din Irvine, California. Eli Simon se 
află la a doua colaborare cu Teatrul Naţional 
din Cluj-Napoca, primul spectacol, Războiul 
clovnilor, fiind un mare succes al teatrului. 

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Clovni Extratereștri la Teatrul Național Cluj-Napoca

SSVineri

Fo
to

: 
N

ic
u

 C
h

e
rc

iu



vineri–duminică, 30 ianuarie–1 februarie 2015 actualitate.monitorulcj.ro 3

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Ofi cial, Consiliul Local 

Cluj-Napoca are o nouă 

componenţă, începând de 

joi, 29 ianuarie.

Loredana Pop şi Valtăr Mar-

cu, ambii din PNL sunt noii 

consilieri locali care i-au înlo-

cuit pe demisionarii Adrian Po-

pa şi Ovidiu Turdean. În şedin-

ţa de Consiliu Local de joi, 29 

ianuarie, cei doi consilieri noi 

au depus jurământul. După mo-

mentul depunerii jurământu-

lui, foştii consilieri locali au fost 

aplaudaţi, iar Loredana Pop a 

primit un buchet de trandafi ri 

din partea consilierului jude-

ţean Mihai Seplecan.

„Îi felicit pe noii colegi, le 

doresc să aibă o carieră cât 

mai lungă în administraţia pu-

blică. Vreau să le mulţumesc 

şi vechilor colegi şi sunt sigur 

că vor rămâne alături de noi 

chiar dacă nu mai fac parte 

din Consiliul Local”, a decla-

rat primarul Emil Boc.

Consilierul local PSD, Cla-

udia Anastase a precizat că 

Adrian Popa şi Ovidiu Tur-

dean sunt de neînlocuit.

Loredana Pop nu s-a remar-

cat decât printr-o locuinţă ANL 

primită de la fostul viceprimar 

Radu Moisin şi prin faptul că 

a reuşit să intre în Barou doar 

la a doua „strigare”, după o 

recorectare suspectă a lucrări-

lor, de care nu ar fi  străin fos-

tul ei şef Daniel Buda.

Valtăr Marcu a fost consi-

lier local în mandatul 2008-2012 

şi face parte din Consiliul de 

Administraţie al Companiei 

de Transport Public Cluj. Mar-

cu este fost rugby-st de per-

formanţă şi fost antrenor şi 

arbitru.

Ovidiu Turdean a mai fost 

consilier local în 2004-2008 

din partea PNL, iar ulterior a 

fost consilier judeţean PDL. 

În 2012, Turdean a revenit în 

forul local. Turdean şi-a dat 

demisia din Consiliul Local în 

29 decembrie 2014, invocând 

motive personale.

În ceea ce îl priveşte pe Adri-

an Popa, acesta s-a afl at la cel 

de-al treilea mandat în forul lo-

cal, iar în perioada 2004-2008 

a fost viceprimar al municipiu-

lui Cluj-Napoca. Adrian Popa 

a demisionat din forul local în 

23 decembrie 2014.

Noii consilieri locali 
au depus jurământulLa aproape două săptămâni 

după ce a evadat din ares-

tul IPJ Cluj, Alexandru 

Bartuş, bărbatul de 32 de 

ani, cercetat pentru furt 

califi cat, a fost prins de 

poliţiştii din Alba Iulia. 

Acesta a fost găsit joi, într-o 

cabană din zona Miceşti, 

lângă Alba Iulia, unde se 

ascundea de oamenii legii.

Din cercetări a reieşit că 

evadatul s-ar fi  ascuns într-o 

casă de vacanţă din munici-

piul Alba Iulia. De asemenea, 

poliţiştii au condus la sediul 

IPJ Alba un alt bărbat, de 25 

de ani, din Alba Iulia, bănu-

it că l-ar fi  sprijinit pe cel în 

caută să se ascundă.

„Cu sprijinul structurilor de 

specialitate centrale din cadrul 

Inspectoratului General al Po-

liţiei Române, poliţiştii au de-

pistat bărbatul evadat din ares-

tul IPJ Cluj. La prinderea aces-

tuia au participat poliţişti din 

cadrul Inspectoratului de Poli-

ţie Judeţean Cluj. Din cercetări 

a reieşit că cel în cauză s-ar fi  

ascuns într-o casă de vacanţă 

din municipiul Alba Iulia. Cel 

în cauză a fost adus la sediul 

Inspectoratului de Poliţie Jude-

ţean Alba, de unde urmează a 

fi  preluat de poliţişti din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Jude-

ţean Cluj. În cadrul aceleiaşi 

acţiuni, poliţiştii au condus la 

sediul Inspectoratului de Poli-

ţie Judeţean Alba un alt băr-

bat, de 25 de ani, din Alba Iu-

lia, bănuit că l-ar fi  sprijinit pe 

cel în caută să se ascundă. Cer-

cetările continuă pentru stabi-

lirea întregii activităţi infracţi-

onale”, se arată într-un comu-

nicat de presă al IPJ Cluj.

Întrebat cine l-a ajutat să 

se ascundă, Bartuş a răspuns 

că „Dumnezeu m-a ajutat!”.

Inspectoratul de Poliţie Ju-

deţean Cluj a confi rmat pen-

tru Monitorul de Cluj faptul 

că Bartuş a fost prins joi în 

jurul orei 15.00 pe raza mu-

nicipiului Alba Iulia. El a fost 

adus în seara zilei de joi la 

Cluj-Napoca.

Au rupt un grilaj de fi er 
şi au sărit un zid

Alexandru Bartuş, împre-

ună cu alţi trei deţinuţi, a re-

uşit să evadeze din arestul IPJ 

Cluj în după amiaza zilei de 

17 ianuarie. Cei patru bărbaţi 

au reuşit să fugă dintr-un spa-

ţiu destinat activităţilor spor-

tive după ce au desprins un 

grilaj de fi er şi au profi tat de 

neatenţia agenţilor, care erau 

ocupaţi să imobilizeze un alt 

deţinut, cu probleme psihice.

Surse din cadrul Poliţiei 

Cluj au declarat că cei patru 

bărbaţi se afl au într-un spa-

ţiu al arestului Poliţiei desti-

nat activităţilor sportive şi, 

profi tând de neatenţia agen-

ţilor de serviciu, care imobi-

lizau un deţinut cu probleme 

psihice, au reuşit să îndepăr-

teze un grilaj de fi er şi să ia-

să din clădire, fugind pe stra-

da Traian din Cluj-Napoca.

Aceleaşi surse au spus că 

grilajul de fi er era amplasat 

deasupra spaţiului destinat 

activităţilor sportive şi are ve-

dere spre strada Traian, astfel 

că cei patru bărbaţi au ieşit 

direct în stradă.

Cei patru bărbaţi afl aţi în 

arestul Poliţiei Judeţene Cluj, 

trei pentru furt califi cat şi 

unul pentru tentativă de omor, 

au evadat în 17 ianuarie la 

ora 18.00. Unul dintre ei, Da-

niel Cătălin Baciu, un minor 

în vârstă de 16 ani, arestat 

preventiv pentru furt califi -

cat, a fost prins după câteva 

ore în zona gării din Cluj-Na-

poca. Alţi doi dintre cei pa-

tru, Claudiu Marin Botorea, 

în vârstă de 36 de ani, şi Ti-

beriu Lăcătuş, de 22 de ani, 

au fost apoi prinşi în zona 

centrală a municipiului 

Cluj-Napoca, respectiv în zo-

na gării din Cluj-Napoca.

Evadatul Bartuș, prins după două săptămâni

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Alegerile pentru şefi a 

Consiliului Judeţean Cluj 

ar putea avea loc în luna 

aprilie, potrivit unor 

surse. Se pare că la 

Bucureşti au avut loc dis-

cuţii între conducerea 

PNL şi conducerea PSD, 

surse participante la 

întâlnire confi rmând că 

cele două partide au 

căzut la un acord privind 

organizarea alegerilor la 

Consiliul Judeţean Cluj.

Aceste surse spun că cel 

mai probabil alegerile pentru 

funcţia de preşedinte al Con-

siliului Judeţean Cluj ar urma 

să aibă loc pe data de 19 sau 

26 aprilie.

„Eu am semnalat de multe 

ori faptul că nu se organizea-

ză alegeri pentru şefi a Consi-

liului Judeţean Cluj şi judeţul 

este blocat. Am depus inclusiv 

plângeri penale la adresa pre-

mierului Victor Ponta. Mi se 

pare corect şi fi resc pentru sta-

bilitatea judeţului Cluj să se or-

ganizeze alegeri. În momentul 

când va fi  anunţată data ofi ci-

al de către Guvern voi avea o 

discuţie cu colegii din vechiul 

PNL şi noul PNL şi împreună 

vom hotărî să găsim soluţia cea 

mai bună pentru Consiliul Ju-

deţean Cluj. Îmi doresc să can-

didez, dar să fi u susţinut şi co-

legii să mă propună. Dacă nu 

sunt dorit, nu doresc să mă lupt 

împotriva colegilor. Vreau să 

fi u susţinut de către liderii PNL 

şi de către colegii din teritoriu”, 

a declarat Mihai Seplecan.

Anunţul ofi cial al Guver-

nului pentru stabilirea alege-

rilor pentru şefi a CJ Cluj se 

va face cu 35 de zile înainte 

de data alegerilor. Potrivit 

aceloraşi surse, eligibile pen-

tru aceste alegeri ar fi  trei 

consilii judeţene, 26 de pri-

mării şi şase colegii parla-

mentare.

Vicepreşedintele PNL Alin 

Tişe a declarat că data urmea-

ză să fi e stabilită de Guvern 

şi nu ştie să fi  fost o şedinţă 

în acest sens.

Copreşedintele PNL Cluj 

Marius Nicoară s-a arătat şi el 

sceptic că într-adevăr Guver-

nul ar fi  stabilit o dată pentru 

organizarea alegerilor pentru 

şefi a Consiliului Judeţean Cluj.

„Nu cred că Victor Ponta a 

avut o întâlnire cu Vasile Blaga 

sau cu Alina Gorghiu pentru a 

discuta punctual situaţia Con-

siliului Judeţean Cluj. Guvernul 

trebuie să stabilească data ale-

gerilor şi nu o va face numai 

pentru Cluj pentru că în ţară 

sunt multe cazuri de Consilii Ju-

deţene, primării unde trebuie să 

se organizeze alegerile. Nu cred 

că această întâlnire a avut loc 

şi că s-a stabilit data alegerilor 

pentru şefi a CJ Cluj. Nu spun 

că nu ar putea fi  acea dată, dar 

Victor Ponta va hotărî”, a co-

mentat Nicoară.

Fostul preşedintele al Consi-

liului Judeţean Cluj Horea Uio-

reanu şi-a dat demisia din func-

ţie în data de 3 octombrie 2014.

Consiliul Judeţean Cluj es-

te condus de vicepreşedinte-

le cu atribuţii de preşedinte 

Vakar Istvan (UDMR) şi de vi-

cepreşedinţii Ioan Oleleu 

(PSD) şi Horaţiu Catarig (PNL).

Reamintim faptul că au tre-

cut 116 zile de când prefectul 

judeţului Cluj Gheorghe Vuş-

can a luat act de demisia fos-

tului preşedinte Horea Uiorea-

nu. Potrivit Legii Administraţi-

ei Publice Locale, termenul pen-

tru alegerea noului preşedinte 

al Consiliului Judeţean Cluj es-

te de 90 de zile de la constata-

rea vacantării postului.

Alegerile pentru Consiliul Județean 
Cluj ar putea avea loc în aprilie
Surse din Partidul Național Liberal dau ca sigură organizarea alegerilor pentru şefia Consiliului Judeţean 
Cluj la o săptămână sau două săptămâni după Paști.

Cel mai probabil alegerile pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj ar urma să aibă loc pe data de 19 sau 26 aprilie
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ANUNŢ DE VÂNZARE
CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 

6, jud. Cluj, S.C. CERCON ARIEŞUL S.A. – în lichidare, in 
bankruptcy, en faillite cu sediul în Mun. Câmpia-Turzii, str. 
Ialomiţei, nr. 1, Jud. Cluj, organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea următoarelor active:

Denumire
Supra-
fata 
(mp)

Localitate 
Carte Fun-
ciara

Destinatie Pret 
(euro)

TEREN 
CONSTRUCTII

    

CF 3504  21.794 Viisoara intravilan 64.116 

Parcela din CF 
52212

 34.933 C. Turzii extravilan 92.629 

TOTAL 56.727   156.745 

Preţurile sunt exprimate în EURO și nu includ TVA.
Licitaţia va avea loc în 06.02.2015, ora 14:00, la sediul 

lichidatorului judiciar. Pentru activele neadjudecate licitaţia 
se repetă în 13.02.2015, 20.02.2015, 27.02.2015 în aceleași 
condiţii. Caietele de sarcini se pot cumpăra de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 1 zi lucrătoare înainte de data 
și ora licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0737 888997 si pe www.citr.ro, cod anunt CIT1557.

ANUNŢ DE VÂNZARE
CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 

6, jud. Cluj, lichidator a SC CASA AUGUSTIN SRL - în faliment, 
in bankruptcy, en faillite -, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Livezii nr. 63, jud. Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, 
organizează licitaţie publică competitivă cu strigare cu preţ 
în urcare pentru vânzarea urmatoarelor bunuri mobile:

Denumire Stoc Preţ (lei, nu 
include TVA)

CALCULATOR IBM SERVER BUC 1 1.840

CALCULATOR PENTIUM 4 BUC 1 880

CALCULATOR SERVER WIN BUC 1 640

TV HYNDAI BUC 1 1.040

SCHELE BUC 1 2.000

MASINA DE CAROTAT 202 BUC 1 1.840

STOCURI DE MARFA reprezentate 
de mobilier si accesorii

  177.920

Licitaţia va avea loc în 06.02.2015, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia 
se repetă în 24.02.2015, 11.03.2015, 26.03.2015, 
10.04.2015, 28.04.2015 la aceasi locatie si ora. 

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data 
licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0737.888997, 0726.392520 sau pe www.citr.ro.

Samsung a fost egalată de 

Apple la numărul de 

smartphone-uri vândute 

la nivel mondial în ulti-

mul trimestru al anului 

trecut, după ce compania 

sud-coreeană a pierdut 

teren în faţa rivalului 

american pe mai multe 

pieţe cheie, inclusiv în 

China, unde cota de piaţă 

de Samsung a scăzut de la 

17% la 9%.

Potrivit estimărilor fi rmei 

de cercetare de piaţă Coun-

terpoint Technology, Apple şi 

Samsung au vândut câte 74,5 

milioane de smartphone-uri 

în ultimele trei luni ale anu-

lui trecut, poziţia Samsung de 

lider al pieţei globale fi ind 

ameninţată pentru prima da-

tă începând din 2011, an în 

care compania sud-coreeană 

a lansat primul model al se-

riei de succes Galaxy, relatea-

ză MarketWatch.

Samsung nu a dezvăluit da-

te în privinţa numărului de 

smartphone-uri vândute în tri-

mestrul al patrulea, dar a anun-

ţat că ponderea diviziei de te-

lefoane mobile în totalul veni-

turilor a scăzut la 37% la fi ne-

le lunii decembrie, de la 75% 

în primul trimestru al anului 

trecut. Vânzările diviziei au scă-

zut cu 77% la 20,1 miliarde eu-

ro, în timp ce profi tul operaţi-

onal a coborât cu 64%, la 1,58 

miliarde euro, se arată în ra-

portul fi nanciar al companiei.

La nivel de grup, Samsung 

a înregistrat o scădere cu 27% 

a profi tului net în ultimul tri-

mestru din 2014, 4,3 miliarde 

euro. Vânzările totale au co-

borât cu 11% la 42,52 miliar-

de euro.

Pentru tot anul 2014, com-

pania a raportat vânzări de 

166,3 miliarde euro, în scăde-

re cu 9,8% de la 184,4 mili-

arde euro în 2013. Profi tul net 

s-a redus cu 23,2%, la 18,86 

miliarde euro.

Samsung se află sub pre-

siune atât din partea Apple 

pe segmentul premium, cât 

şi din partea producători-

lor de modele ieftine Xia-

omi şi Lenovo (China) şi 

Micromax (India), iar vân-

zările ultimului model Ga-

laxy, lansat în primăvara 

anului trecut sub numele 

de Galaxy S5, au fost dez-

amăgitoare.

Apple a egalat Samsung la vânzarea de smartphone-uri

Societatea comercială Up 

Ciptronic S.R.L. în parte-

neriat cu Asociaţia 

Oameni Buni au lansat 

miercuri, 28 ianuarie 

2015, proiectul POSDRU/ 

168/6.1/G/143875 cu titlul 

„Economie Socială de la A 

la Z” în cadrul Conferinţei 

de Lansare care a avut loc 

în incinta Casinoului – 

Centrul de Cultură 

Urbană din Cluj-Napoca.

Conferinţa a fost urmată 

de o masă rotundă dedicată 

promovării economiei socia-

le la nivel local şi regional re-

prezentând un cadru ideal de 

întâlnire şi socializare între 

reprezentaţi ai partenerilor, 

reprezentanţi ai ONG-urilor 

locale, presă, precum şi bene-

fi ciarii direcţi ai proiectului.

În cadrul conferinţei a fost 

prezentat obiectivul general 

al proiectului, au fost detali-

ate obiectivele specifi ce, acti-

vităţile, rezultatele vizate şi 

au fost accentuate avantajele 

create prin dezvoltarea struc-

turilor de economie socială.

Proiectul „Economie Socia-

lă de la A la Z” lansează pe pia-

ţă două structuri ale economi-

ei sociale – o platformă online 

de fi tness şi un atelier de croi-

torie în cadrul cărora vor fi  an-

gajate 15 persoane, dintre care 

12 aparţinând grupurilor vul-

nerabile din regiunea Nord-Vest.

Platforma online Koobic Fit-

ness se diferenţiază prin ino-

vaţia şi unicitatea pe piaţa din 

Romania a serviciului oferit. 

Astfel, utilizatorii pot efectua 

programul de exerciţii fi zice 

de acasă sau de oriunde îşi do-

resc sub supravegherea unui 

instructor califi cat, în timp re-

al, care va susţine antrenamen-

tul alături de cursanţi, moti-

vându-i şi intervenind în co-

rectarea exerciţiilor.

Atelierul de croitorie se adre-

sează societăţilor comerciale 

care au peste 50 de angajaţi şi 

care conform legii 448/2006, 

benefi ciază de avantaje în ur-

ma colaborării cu o Unitate 

Protejată, aşa cum este Asoci-

atia Oameni Buni. 75% din 

profi tul obţinut, va fi  direcţio-

nat către programe de integra-

re socio-profesională a persoa-

nelor cu dizabilităţi.

Benefi ciarii proiectului sunt 

persoanele cu dizabilităţi, fa-

milii care au mai mult de 2 co-

pii şi/sau familii monoparen-

tale, tineri de peste 18 ani ca-

re părăsesc sistemul instituţio-

nalizat de protecţie a copilului, 

femei în situaţii de risc (mame 

inactive pe piaţa muncii de cel 

putin 1 an cu risc de excluziu-

ne), persoane care trăiesc din 

venitul minim garantat. Cele 

15 persoane selectate pentru 

angajare în cadrul celor două 

structuri vor benefi cia de su-

port şi asistenţă psihologică. 

Totodată, în cadrul celor două 

structuri ale economiei sociale 

pe care le propune proiectul, 

vor benefi cia de formare 21 de 

persoane aparţinând grupuri-

lor vulnerabile, valorifi când for-

ţa de muncă din mediul rural, 

în domenii precum: croitor, in-

structor de fi tness, instructor 

aerobic, instructor aerobic şi 

fi tness, personal trainer.

Proiectul este cofi nanţat din 

Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Secto-

rial pentru Dezvoltarea Resur-

selor Umane 2007-2013.

Noi structuri de economie 
socială dezvoltate la Cluj
O platformă online de fitness şi un atelier de croitorie vor crea noi locuri de muncă.
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Dolarul american şi fran-

cul elveţian au atins în 

perioada analizată noi 

maxime faţă de leu, ca o 

consecinţă a aprecierii lor 

faţă de euro.

Scăderea monedei unice a 

început în data de 15 ianua-

rie, atunci când Banca Naţio-

nală a Elveţiei a anunţat că 

renunţă la plafonul de 1,20 

franci/euro, care fusese adop-

tat în septembrie 2011.

Evoluţia euro s-a precipi-

tat în 22 ianuarie, după ce B-

CE a anunţat că va lansa în-

cepând cu luna martie un pro-

gram de relaxare cantitativă 

(Quantitative Easing) în zona 

euro care se va desfăşura pâ-

nă în septembrie 2016. Aces-

ta are o valoare totală de cir-

ca 1.100 miliarde euro (60 mi-

liarde lunar), şi va include 

cumpărarea de obligaţiuni gu-

vernamentale. Imediat după 

anunţarea QE european, de 

către Mario Draghi, preşedin-

tele BCE, au apărut declaraţii 

ale altor ofi ciali europeni ca-

re indică posibilitatea ca acest 

program să fi e prelungit, în 

cazul nu vor fi  obţinute rezul-

tate dorite, în primul rând 

creşterea infl aţiei spre 2%.

Unii dintre analişti au avan-

sat un volum al programului 

de 3.000 de miliarde de euro 

care ar fi  necesar pentru a re-

vigora economia zonei euro, 

după modelul american.

În aceste condiţii, cursul 

francului elveţian a crescut, 

faţă de sfârşitul anului trecut, 

cu peste 85 de bani, în 23 ia-

nuarie fi ind atins un maxim 

istoric de 4,5817 lei. Finalul 

perioadei a fost favorabil leu-

lui, media coborând la 4,2748 

lei, după ce euro a crescut pâ-

nă aproape de 1,4 franci.

La rândul său, dolarul ame-

rican a atins, în aceeaşi zi, un 

nou record, de 3,9980 lei, mai 

sus cu peste 31,1 bani faţă de 

fi nalul anului trecut. Trebuie 

remarcat că în piaţa valutară, 

dolarul a depăşit pragul de 4 

lei, atingând un maxim de 

4,04 lei. Finalul perioadei a 

fost mai relaxat iar cursul a 

coborât la 3,935 lei.

În ceea ce priveşte euro, a-

ceasta a crescut în 22 ianua-

rie la 4,5110 lei, care a repre-

zentat maximul ultimelor ze-

ce luni, dar după anunţul B-

CE, monedele din regiune au 

început să se aprecieze, evo-

luţie de care a profi tat şi leul.

La noi, euro a încheiat pe-

rioada cu o medie de 4,4451 

lei, într-o şedinţă în care tran-

zacţiile s-au realizat între 

4,4410 şi 4,4560 lei.

În perioada următoare, 

presiunea se va muta asupra 

raporturilor leu/franc şi leu/

dolar. În cazul euro, evolu-

ţia leului va fi  una aprecia-

tivă, în condiţiile în care do-

bânda de politică monetară 

a BNR este de 2,5% compa-

rativ cu cea de 0,05% utili-

zată de BCE.

Perechea euro/dolar a avut 

o evoluţie constant descen-

dentă. Dacă la fi nalul anului 

trecut euro se situa la aproa-

pe 1,22 dolari, el a scăzut, în 

data de 26 ianuarie, la 1,1098 

dolari, care reprezintă mini-

mul ultimilor 12 ani. La fi na-

lul intervalului euro creştea 

la 1,1224 – 1,1339 dolari.

Pe lângă decizia BNE şi de-

clanşarea de către BCE a pro-

gramului său de relaxare can-

titativă, la deprecierea euro a 

contribuit şi victoria în alege-

rile parlamentare anticipate 

care s-au desfăşurat în Gre-

cia, a Syriza, partid de extre-

mă stângă care s-a declarat 

împotriva programelor de aus-

teritate impuse de triada 

FMI-UE-BM în schimbul îm-

prumuturilor care s-au ridicat 

la peste 140 miliarde de euro

Majoritatea analizelor in-

dică faptul că în cursul anu-

lui viitor euro ar urma să a-

jungă la paritate cu dolarul, 

nivel care nu a mai fost atins 

din 2002.

Analiza cuprinde perioada 

22 – 28 ianuarie. R. G.

Leul recuperează din terenul pierdut

Regia Autonomă de 

Termofi care (RAT) 

Cluj-Napoca a implemen-

tat cele mai efi ciente teh-

nologii de producere a 

energiei, cum este cogene-

rarea, dar şi gestionarea 

efi cientă a surselor.

O astfel de operaţiune a 

fost realizată şi prin gestiona-

rea şi urmărirea unitară a tu-

turor capacităţilor de produc-

ţie şi distribuţie cu ajutorul 

sistemelor de automatizare in-

tegrate în ansamblul instala-

ţiilor de producere şi distribu-

ţie a energiei termice din 

Cluj-Napoca.

RAT desfăşoară activităţi 

de exploatare şi întreţinere a 

instalaţiilor termice şi de au-

tomatizare, iar echipele mo-

bile de specialişti, afl ate în 

permanenţă pe teren, asigură 

verifi carea tehnică a instala-

ţiilor de producere a energiei 

termice şi gestionarea inciden-

telor apărute în funcţionarea 

unor astfel de echipamente.

Sistemul de automatizare 

integrat permite urmărirea şi 

intervenţia în timp real, de la 

dispeceratul central, a tuturor 

capacităţilor de producţie din 

centralele şi punctele termice.

Gestionarea şi întreţinerea 

echipamentelor de producere 

a energiei termice în condo-

minii, spitale, scoli, grădini-

ţe, centre comerciale, implică 

un consum de resurse – uma-

ne şi materiale – ale celor di-

rect implicaţi în administra-

rea acestor imobile, precum 

este necesar un grad ridicat 

de profesionalism în realiza-

rea operaţiunilor de service şi 

întreţinere a echipamentelor 

de producere a energiei ter-

mice, echipamente cu regim 

special de funcţionare.

Servicii de specialitate în 

domeniul supravegherii, ope-

rării, service-ului instalaţiilor 

de producere a energiei ter-

mice, care poate consta în au-

tomatizarea şi supravegherea 

de la distanţă 24h/24h a echi-

pamentelor de producere a 

energiei termice, intervenţii şi 

service operativ atât pentru 

întreţinerea curentă cât şi pen-

tru situaţiile de avarie, servi-

cii de operare a echipamente-

lor, consultanţă şi suport teh-

nic în obţinerea avizelor şi au-

torizaţiilor de funcţionare, sunt 

printre câteva din serviciile 

pe care Regia Autonomă de 

Termofi care Cluj le oferă.

RAT este operatorul licen-

ţiat al serviciului public de 

furnizare a energiei termice 

în municipiul Cluj-Napoca, 

oferind prestaţii de speciali-

tate pentru circa 31.000 de lo-

cuinţe, benefi ciari direcţi fi -

ind aproximativ 80.000 locu-

itori ai Clujului.

Regia oferă şi realizează şi 

servicii de gestionare, supra-

veghere, întreţinere şi service 

a echipamentelor de produ-

cere a energiei termice afl ate 

în exploatarea locuitorilor Clu-

jului.

Care sunt cele mai eficiente 
tehnologii în domeniul energetic ?

PIAŢA VALUTARĂ

Băncile pot propune clienţi-

lor cu credite în franci elve-

ţieni soluţii care să menţina 

rata lunară în lei la un 

nivel apropiat celui din 

decembrie 2014, conversia 

în lei şi/sau acordarea unui 

discount aplicat la sold sau 

reducerea temporară a 

dobânzii, măsurile fi ind 

agreate joi cu BNR şi ARB.

Băncile care au acordat cre-

dite în franci elveţieni au avut 

joi, la Banca Naţională, o în-

tâlnire de lucru cu conduce-

rea executivă a BNR şi cu cea 

a Asociaţiei Române a Bănci-

lor (ARB), pentru „a găsi o 

serie de soluţii de reducere a 

serviciului datoriei debitori-

lor care au fost afectaţi de tur-

bulenţele recente de pe piaţa 

fi nanciară internaţională de-

terminate de decizia Băncii 

Centrale a Elveţiei”, potrivit 

unui comunicat al BNR.

Astfel, cele trei părţi au 

agreat o serie de soluţii pe ca-

re băncile le pot oferi clienţi-

lor individual, fără a fi  limi-

tate doar la acestea.

„Pentru a rezolva aceste 

probleme individuale, bănci-

le comerciale au la dispoziţie 

o serie de soluţii opţionale 

consistente cu principiul îm-

părţirii poverii ajustării (bur-

den – sharing) aplicat şi pe 

plan internaţional”, se spune 

în comunicatul BNR.

Soluţii individuale

Măsurile vizează menţine-

rea ratelor lunare în lei afe-

rente creditelor în franci elve-

ţieni la un nivel apropiat ce-

lui din luna decembrie 2014, 

conversia creditelor în lei la 

cursul zilei şi/sau acordarea 

unui discount privind cuan-

tumul serviciului datoriei, re-

ducerea temporară a ratei do-

bânzii pentru a compensa 

efectul aprecierii francului el-

veţian sau fl exibilizarea me-

canismului de rescadenţare şi 

a duratei în raport cu capaci-

tatea fi nanciară a debitorilor, 

prin aplicarea prevederilor 

„Electoratei” îmbunătăţite.

Totodată, băncile vor avea 

în vedere simplifi carea proce-

durilor administrative şi întă-

rirea protecţiei debitorilor în 

raport cu banca, astfel încât 

în procesul rescadenţării cre-

ditelor să nu se înăsprească 

termenii contractului de cre-

dit precum rata dobânzii, co-

misioane sau solicitarea con-

stituirii de noi garanţii.

„Soluţiile sunt complemen-

tare. Fiecare bancă poate a-

plica un mix adecvat de solu-

ţii adaptat fi ecărui caz indivi-

dual. Ele sunt valabile şi pen-

tru creditele acordate în alte 

monede şi pot fi  optimizate 

de la caz la caz”, se precizea-

ză în comunicat.

BNR despre „hazardul 
moral”

Cele trei părţi au agreat ca 

negocierea oricărei soluţii să fi e 

bine ţintită către persoanele cu 

reale difi cultăţi la plata ratelor, 

să se bazeze pe o împărţire re-

zonabilă a costurilor ajustării, 

să nu afecteze stabilitatea sis-

temului fi nanciar-bancar, re-

spectiv să nu creeze riscuri pen-

tru milioane de deponenţi.

Totodată, măsurile trebuie 

să evite crearea de „hazard 

moral”, adică să nu genereze 

aşteptări nerezonabile pe vii-

tor privind neplata serviciului 

datoriei şi să nu discrimineze 

debitorii în alte monede, dar 

şi să nu restricţioneze libera 

circulaţie a capitalului.

Fiecare bancă va evalua, 

de la caz la caz, capacitatea 

de rambursare a datoriilor de 

către debitori, în funcţie de 

veniturile acestora şi de isto-

ricul lor.

Câţi împrumutaţi în 
franci mai sunt

Din totalul celor 75.000 de 

persoane care fi gurează cu 

credite în franci elveţieni în-

registrate în bilanţurile băn-

cilor, aproape o treime (32%) 

se regăsesc la Bancpost, 24% 

la Volksbank, 20% la Pireus 

Bank, 11% la Raiffeisen, 7% 

la Banca Românească şi 2% 

la OTP Bank.

BNR a estimat o pierdere 

contabilă de aproape 4,3 mi-

liarde lei (950 milioane de eu-

ro) pentru cele 11 bănci, da-

că s-ar aplica la portofoliul 

existent conversia în lei la cur-

sul de la momentul acordării 

împrumutului.

BNR a dat mână liberă băncilor. 
Ce pot face acestea?
Băncile pot menţine ratele la nivelul din decembrie 2014, aplica reduceri sau conversii.
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ANUNŢ DE VÂNZARE
CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, jud. Cluj, lichidator a SC CASA 

AUGUSTIN SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite -, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Livezii 
nr. 63, jud. Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, organizează licitaţie publică competitivă 
cu strigare cu preţ în urcare pentru vânzarea urmatoarelor bunuri imobile:

Adresa Nivel Finisaje Pret Observatii
Case vacanta, Com. Valeni, Sat Giurcuta de Sus, 
Jud. Cluj, Sc=181mp, Scd=219mp, teren 
19.055 mp

P+M, P+M, P Medii 75.846 Cu 
mobilier

Imobil S+P+E+M , Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 
63, Sc=280mp, Scd=1027mp, Su=893mp, 
teren 324 mp

S(D)+P+E+M Medii 352.965

Preţurile sunt exprimate în EURO și nu includ TVA. Va fi  aplicabilă cota de TVA în vigoare 
la momentul vânzării

Licitaţia va avea loc în 11.02.2015, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
bunurile neadjudecate licitaţia se repetă în 25.02.2015, 11.03.2015, 25.03.2015, 08.04.2015 
respectiv 22.04.2015 la aceasi locatie si ora.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia 
de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data licitaţiei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0737.888997, 0726.392520 sau pe www.
citr.ro cod anunt CIT1555.

Au încălcat legea 
finanţării 
partidelor politice
Autoritatea Electorală 
Permanentă a dat publicită-
ţii rapoartele de control al 
finanţării campaniei prezi-
denţiale de anul trecut, fiind 
constatată încălcarea Legii 
finanţării partidelor politice 
de către PMP, PSD, PNL, 
PER, Călin Popescu 
Tăriceanu și Monica 
Macovei. Inspectorii AEP au 
constatat, în urma controlu-
lui finanţării campaniei pen-
tru alegerile prezidenţiale 
din 2014, că Partidul 
Mișcarea Populară a încălcat 
Legea finanţării partidelor în 
sensul că pe materialele de 
propagandă electorală nu 
au fost imprimate „denumi-
rea partidului politic sau a 
alianţei politice ori electora-
le care le-a comandat” și 
„denumirea operatorului 
economic care le-a realizat”. 
PMP, partid al cărui candi-
dat a fost Elena Udrea, a 
fost sancţionat cu amendă, 
conform legii, între 5.000 
lei și 25.000 lei. De aseme-
nea, AEP a constatat încălca-
rea legii finanţării partidelor 
și în cazul Alianţei Creștin 
Liberale PNL-PDL, pentru în-
călcarea acelorași prevederi 
legale, fiind aplicată aceeași 
sancţiune Partidului 
Naţional Liberal. Din partea 
ACL, candidatul la preziden-
ţiale a fost Klaus Iohannis, 
actualul președinte al 
României.

Cristiana Anghel
a demisionat din 
funcţia de la partid
Senatorul Cristiana Anghel a 
demisionat, joi, din funcţia 
de vicepreședinte al 
Partidului Conservator. 
„Astăzi, 29 ianuarie 2015, 
mi-am dat demisia din func-
ţia de vicepreședinte al 
Partidului Conservator”, pre-
cizează Cristiana Anghel. 
Joi, ședinţa Biroului 
Naţional al PC s-a desfășurat 
pe un fond de tensiune, nu 
mai puţin de 6 lideri anun-
ţând că se retrag din toate 
funcţiile deţinute, potrivit 
stiripesurse.ro. Printre aceș-
tia se numără și prim-vice-
președintele Cristian 
Popescu Piedone. Totul a 
plecat de la excluderea vice-
primarului din Câmpia 
Turzii, Avram Gal, șef al PC 
Diaspora. Ulterior, la presiu-
nea celor din sală, sancţiu-
nea cu excluderea pentru vi-
ceprimarul din Câmpia Turzii 
a fost retrasă, dar va rămâ-
ne simplu membru al PC 
pentru a nu pierde funcţia 
de viceprimar.

Pe scurt

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Senatul şi Camera 

Deputaţilor îşi încep luni 

activitatea, iar partidele 

parlamentare şi-au trasat 

deja priorităţile legislative 

pentru noua sesiune ordi-

nară. Unele dintre acestea 

vizează revizuirea 

Constituţiei, dar şi modifi -

carea legislaţiei electorale.

Dincolo de iniţiativele 

anunţate de partidele politi-

ce însă, parlamentarii clujeni 

vor merge să susţină proiec-

tele celor care i-au votat. Mo-

nitorul de Cluj vă prezintă 

principalele iniţiative perso-

nale ale deputaţilor clujeni- 

unele serioase, altele mai pu-

ţin serioase- urmând ca zile-

le următoare să vă prezen-

tăm iniţiativele senatorilor 

clujeni. Precizăm că din cei 

zece deputaţi doar patru au 

putut fi  contactaţi. Ceilalţi a-

leşi au refuzat să răspundă 

la telefon, unii dintre ei din 

principiu. Deputaţii care nu 

au putut fi  contactaţi sunt: 

Aurelia Cristea (PSD), Cornel 

Itu (PSD), Steluţa Cătăniciu 

(PNL), Adrian Gurzău (PMP), 

Adrian Oros (PNL).

Liberalii nu mai vor 
„varză“ în educaţie

Doi dintre cei patru depu-

taţi liberali clujeni, Elena 

Uioreanu şi Radu Zlati, in-

tenţionează să iniţieze câte-

va proiecte noi şi să reia al-

tele mai vechi.

Radu Zlati are – spune el- 

are în vedere proiecte legisla-

tive pe termen lung şi mediu. 

Deputatul vrea, nici mai mult 

nici mai puţin, decât să ela-

boreze o nouă lege a educa-

ţiei, care să o înlocuiască pe 

cea prezentă şi pe care o con-

sideră „o varză“. În opinia lui 

Zlati aceasta ar putea trece 

prin Parlament în 2016.

Alte iniţiative vizează tot 

domeniul educaţiei. Astfel, 

Radu Zlati va propune un pro-

iect prin care elevii să aibă 

drept de vot în consiliile de 

administraţie ale şcolilor, cu 

condiţia ca aceştia să aibă mi-

nim 16 ani. „Este o propune-

re pe care am tot avut-o în ve-

dere pentru că şcoala înseam-

nă o triadă – profesori, părinţi 

şi mai ales elevi.

De asemenea, în ce priveş-

te predarea religiilor în şcoli, 

trebuie găsită o alternativă 

pentru cei care nu vor dori să 

participe la orele de religii, de 

exemplu să studieze altă dis-

ciplină, cum ar fi  etica“, a de-

clarat Radu Zlati.

De asemenea, deputatul 

Elena Uioreanu promovează, 

pe lângă iniţiativele PNL, un 

proiect care vizează protec-

ţia mamei şi a femeii român-

ce în general.

„În sesiunea parlamenta-

ră care începe săptămâna vi-

itoare voi promova Legea 

Mamei şi a femeii românce. 

Consider că este nevoie de 

o politică publică pentru pro-

tecţia şi ajutorarea mamei şi 

a femeii în România, în mo-

mentul de faţă“, a declarat 

Elena Uioreanu.

Lege pentru transport 
gratuit pentru vârstnici

Parlamentarii conservatori 

vor să iniţieze câteva proiec-

te pentru turdeni, dar subli-

niază pe de altă parte şi că re-

ligia nu trebuie scoasă din 

şcoli. În acest sena, aceştia au 

conceput un proiect.

„În această perioadă tul-

bure pentru vârstnicii noş-

tri, cred că ar trebuie să ini-

ţiez un proiect care să vize-

ze gratuitatea tuturor celor 

în vârstă pe mijloacele de 

transport în toate municipi-

ile din ţară. Cred că dincolo 

de ceea ce se face la nivelul 

administraţiei locale, trebu-

ie să existe legislaţie în acest 

sens. De asemenea, intenţi-

onez să iniţiez un proiect în 

vederea unei legislaţii clare 

privind parcurile industria-

le. Pentru că se ştie, Câmpia 

Turzii se afl ă în pragul cre-

ării unui parc industrial. De 

asemenea, la nivelul PC 

ne-am propus să iniţiem un 

proiect legislativ prin care să 

fe stabilită clar o strategie în 

ce priveşte predarea în şco-

li a religiei. Pe de altă parte, 

ne-am bucura să nu se re-

nunţe la predarea religiei, 

mai ales în contextul a ceea 

ce se întâmplă acum la ni-

vel mondial legat de religie“, 

a spus deputatul PC Ioan 

Moldovan.

Deputatul PC Mircea Iri-

mie are în vedere Legea bu-

getului şi legislaţia care îi pri-

veşte pe revoluţionari. „Am 

o propunere legislativă care 

îi priveşte pe revoluţionari, 

cred în primul că trebuie să 

se facă curăţenie în acest sens, 

iar în al doilea rând, să fi e 

numiţi luptători cu rol deter-

minant cei care au luptat pâ-

nă în 25 decembrie, pentru 

că acum legea reglementea-

ză doar pe cei care au luptat 

până în 22 decembrie. De a-

semenea, intenţionez să ini-

ţiez un proiect legislativ ca-

re să modifi ce legea Bugetu-

lui, care din punctul meu de 

vedere acum este împotriva 

zonelor defavorizate. Cred că 

aceasta ar trebui adaptată la 

nivel local“, a spus Mircea 

Irimie.

Mate Andras nu mai 
vrea blocuri între case

Şi deputatul UDMR Mate 

Andras are în vedere câteva 

proiecte care îi vizează direct 

pe clujeni.

„Am o iniţiativă prin ca-

re vreau să modific legisla-

ţia în privinţa asistenţei so-

ciale a revoluţionarilor. De 

asemenea vreau să iniţiez 

un proiect care vizează mo-

dificarea legii urbanismu-

lui, mă refer aici la condi-

ţiile în care se primeşte au-

torizaţia de construire“, spu-

ne Mate Andras. Aici depu-

tatul clujean aminteşte le-

gislaţia referitoare la con-

struirea blocurilor dintre 

case, unde deşi sunt stabi-

lite nişte graniţe, în fapt nu 

se ţine cont de ele.

Parlamentarii se întorc la muncă
Senatorii şi deputaţii încep săptămâna viitoare o nouă sesiune parlamentară.

Cinci candidaţi au fost 

propuşi de organizaţiile 

judeţene ale PPMT pentru 

funcţia de preşedinte al 

partidului, între aceştia 

fi ind şi fostul lider Toro T. 

Tibor, care demisionase 

după rezultatele alegeri-

lor prezidenţiale, iar con-

gresul formaţiunii urmea-

ză să aibă loc sâmbătă, la 

Târgu Mureş.

Kovacs Csaba, directorul 

Partidului Popular Maghiar 

din Transilvania (PPMT), a 

declarat, joi, coresponden-

tului Mediafax, că la con-

gres, pe lângă preşedinte, vor 

fi  aleşi şi vicepreşedinţii par-

tidului.

Potrivit acestuia, organi-

zaţiile judeţene ale PPMT au 

propus cinci candidaţi pen-

tru funcţia de preşedinte al 

partidului, la congresul care 

va avea loc sâmbătă la Târ-

gu Mureş.

Cei cinci candidaţi sunt To-

ro T. Tibor, fostul preşedinte 

al partidului, care a demisio-

nat în urma rezultatelor ale-

gerilor prezidenţiale de anul 

trecut, Szilagyi Zsolt, candi-

datul PPMT la Preşedinţia Ro-

mâniei, Hupka Felix, preşe-

dintele PPMT Maramureş, Pa-

pp Elod, vicepreşedinte PPMT, 

Portik Vilmos, preşedintele 

PPMT Mureş.

La Congresul PPMT de 

la Târgu Mureş sunt aştep-

taţi aproape 300 de dele-

gaţi, dar şi invitaţi ai unor 

partide şi asociaţii din ţară 

şi străinătate.

Cinci candidaţi la preşedinţia PPMT
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Sute de absolvenţi ai 

Universităţii de Medicină 

şi Farmacie Cluj-Napoca cu 

diplomă de kinetoterapeuţi 

s-au trezit peste noapte că 

nu pot profesa în domeniul 

în care au absolvit din 

cauză că Direcţia de 

Sănătate Publică Cluj refu-

ză să le elibereze avizul de 

liberă practică.

În schimb, ei au primit din 

partea Ordinului Asistenţilor 

Medicali din România un cer-

tifi cat prin care sunt autorizaţi 

să practice profesia de asistent. 

„E ca şi cum am fi  făcut o şcoa-

lă postliceală”, reclamă tinerii.

Absolvenţii Facultăţii de Me-

dicină, specializarea Balneo-Fi-

ziokinetoterapie şi Recuperare 

Medicală, din cadrul Universi-

tăţii de Medicină şi Farmacie 

Cluj-Napoca, promoţiile 2011, 

2012 şi 2013, reclamă faptul că 

nu se pot angaja pe posturile 

pentru care sunt califi caţi din 

cauza demersurilor făcute de 

Ordinul Asistenţilor Medicali 

din România (OAMR) care i-a 

preluat de la Direcţia de Sănă-

tate Publică (DSP) Cluj.

Soartă incertă

Foştii studenţi se plâng de 

faptul că după ce au terminat 

cursurile de Balneo-Fiziokine-

toterapie şi Recuperare Medi-

cală pe certifi catul de liberă 

practică emis de Ordinul Asis-

tenţilor Medicali din România 

scrie că sunt autorizaţi să prac-

tice meseria de asistent. Ei 

sunt nemulţumiţi şi spun că 

nu Ordinul Asistenţilor Medi-

cali ar fi  trebuit să le elibere-

ze autorizaţia de a practica 

profesia, ci DSP-urile.

„De unde şi până unde să 

ajung asistent? Nu sunt asis-

tent, sunt balneofi ziokinetote-

rapeut, absolvent de studii su-

perioare, cu anumite compe-

tenţe în domeniu. Dacă ar do-

ri, cei de la DSP Cluj ar putea 

elibera aceste avize de liberă 

practică. Înainte eliberau”, spu-

ne un absolvent.

Ei sunt disperaţi şi spun că 

nu se pot prezenta la concur-

suri pentru a ocupa posturi de 

kinetoterapeuţi, deoarece prin-

tre actele necesare li se cere şi 

avizul de liberă practică de la 

Direcţia de Sănătate Publică, pe 

care nu îl au.

Absolvenţii sunt nemulţu-

miţi şi de faptul că nu au fost 

înştiinţaţi de către reprezentan-

ţii UMF Cluj-Napoca la înscrie-

rea la această specializare că vor 

deveni asistenţi şi nu kinetote-

rapeuţi. “Studenţii de la taxă 

plătesc anual sume consisten-

te, mai mari decât la Universi-

tatea Babeş-Bolyai, şi se trezesc 

că la fi nal sunt asistenţi”, spu-

ne revoltat un alt absolvent.

“Ştim că alte Direcţii de Să-

nătate Publică din ţară eliberea-

ză avize de liberă practică. La 

Cluj de ce nu se poate? Dacă 

vreau să mă angajez în străină-

tate pe un post de kinetoterape-

ut şi depun acest certifi cat un-

de scrie că sunt autorizat să 

practic profesia de asistent ce 

credeţi că se va întâmpla?”, mai 

spune alt absolvent.

DSP Cluj dă vina pe UMF

Reprezentanţii Direcţiei de 

Sănătate Publică Cluj spun că 

de vină pentru situaţia creată ar 

fi  cei de la UMF Cluj-Napoca.

“De vină pentru situaţia cre-

ată sunt cei de la UMF Cluj-Na-

poca care pe diplomele elibera-

te absolvenţilor scrie că respec-

tivul/respectiva este licenţiat în 

tehnici de balneo-fi ziokinetote-

rapie şi recuperare şi nu scrie 

simplu kinetoterapeut. Acolo la 

UMF s-a făcut această diferen-

ţiere. Aici e vorba de aplicarea 

unui ordin de ministru. Este 

treaba UMF-ului să reglemente-

ze pentru ce fel de profesie îşi 

pregătesc studenţii. Dacă pe di-

ploma de licenţă ar fi  scris ki-

netoterapeut atunci DSP ar fi  

eliberat avizul de liberă practi-

că pentru meseria de kinetote-

rapeut, dar pe diplomele lor scrie 

că sunt licenţiaţi în tehnici de 

balneo-fiziokinetoterapie şi 

atunci ei cad sub incidenţa Or-

dinului Asistenţilor Medicali din 

România care i-a autorizat să 

practice profesia de asistent. 

Sunt două profesii diferite care 

se desfăşoară diferit. Nu le pu-

tem pune în aceeaşi oală. Toţi 

care sunt kinetoterapeuţi func-

ţionează în baza avizului de la 

DSP, iar cei licenţiaţi în tehnici 

de balneo-fiziokinetoterapie 

funcţionează în baza certifi ca-

tului de membru al Ordinului 

Asistenţilor Medicali generalişti 

din România. Cei care au pri-

mit autorizarea să practice pro-

fesia de asistent vor rămâne cu 

această autorizare. Aceasta nu 

mai poate fi  schimbată”, trans-

mit reprezentanţii DSP Cluj.

Cum se apără UMF
Cluj-Napoca

Chestionaţi în legătură cu 

această situaţie, reprezentan-

ţii UMF Cluj-Napoca se apără 

şi spun că recunoaşterea cali-

fi cărilor şi autorizaţiei practi-

cii profesionale se face pe ba-

za competenţelor conferite de 

diplomă şi nu pe baza denu-

mirii specializării.

“Recunoaşterea califi cărilor 

şi autorizaţiei practicii profesio-

nale în toată lumea şi cu precă-

dere în Uniunea Europeană (re-

glementată prin ordonanţă) se 

face pe baza competenţelor con-

ferite de diplomă şi a suplimen-

tului de diplomă anexat, şi nici-

decum pe baza denumirii speci-

alizării. Acest lucru este confi r-

mat şi de faptul că numeroşi ab-

solvenţi ai licenţei în tehnici de 

balneofi ziokinetoterapie şi recu-

perare lucrează şi în sistem bu-

getar şi în sistem privat (PFA), 

exercitându-şi profesia de kine-

toterapeut”, au precizat repre-

zentanţii UMF Cluj-Napoca.

Absolvenţi, aşteptaţi 
modifi carea legii

În 2014, Autoritatea Naţio-

nală pentru Califi cări într-o 

adresă trimisă către rectorul 

UMF Cluj-Napoca Alexandru 

Irimie transmite că “titlul con-

ferit de licenţiat în tehnici de 

balneofi ziokinetoterapie şi re-

cuperare a fost stabilit în eta-

pa aprobării HG nr. 143/2013, 

în urma consultărilor care au 

avut loc cu universităţile de me-

dicină şi farmacie din ţară şi cu 

reprezentanţii Ordinului Asis-

tenţilor Medicali din România”.

“Efectele aplicării acestei ho-

tărâri de Guvern s-au produs 

deja pentru absolvenţii anilor 

2011, 2012 şi 2013, eliberându-se 

diplome cu titlul reglementat de 

acest act normativ. Modifi carea 

titlului absolvenţilor din licen-

ţiat în tehnici de balneofi zioki-

netoterapie în fi ziokinetoterape-

ut este luată în considerare pen-

tru următorul proiect de hotă-

râre de Guvern privind denumi-

rile califi cărilor şi titlurilor con-

ferite absolvenţilor învăţămân-

tului universitar de licenţă în-

matriculaţi în anul I de studii în 

anii universitari 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014. De ase-

menea, reprezentantul Confe-

deraţiei Mondiale de Fiziotera-

pie- regiunea Europa a susţinut 

faptul că, la nivel european, re-

cunoaşterea acestei califi cări se 

face pornind de la verifi carea 

competenţelor dobândite şi mai 

puţin de la denumirea califi că-

rii sau a tilului dobândit”, se 

arată în adresată înaintată rec-

torului Irimie.

Unde se pot angaja

Conducerea Spitalului Cli-

nic de Recuperare Cluj-Napo-

ca recunoaşte că în clasifi ca-

rea ocupaţiilor din România 

nu există meseria de asistent 

medical licenţiat în balneo-fi -

ziokinetoterapie.

„Aceşti absolvenţi se pot pre-

zenta cu această clasifi care 

(asistent medical licenţiat în 

balneo-fiziokinetoterapie – 

n.red.) la concurs, de exemplu, 

la Spitalul de Recuperare cu 

condiţia ca postul scos la con-

curs să fi e pentru persoane cu 

studii superioare. Posibilitatea 

prin care aceşti absolvenţi nu 

se poate prezenta la un anumit 

concurs ar fi  ca postul respec-

tiv să nu fi e pe categoria lui de 

pregătire”, este explicaţia con-

ducerii Spitalului Clinic de Re-

cuperare. 

Scandal între UMF şi DSP pe avizele de liberă 
practică. Absolvenţii, în stand by la angajare
Absolvenţii Facultăţii de Medicină, specializarea Balneo-Fiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, 
reclamă faptul că nu se pot angaja pe posturile pentru care sunt calificaţi.

Elena Udrea, Adriean 

Videanu şi Alin Cocoş, fi ul 

lui Dorin Cocoş, au venit 

joi, 29 ianuarie, rând pe 

rând la Direcţia Naţională 

Anticorupţie pentru a da 

declaraţii. Unii dintre ei 

n-au mai plecat acasă.

Elena Udrea este urmărită 

penal pentru spălare de bani şi 

fals în declaraţiile de avere, fi -

ind acuzată că a dobândit şi fo-

losit bunuri despre care ştia că 

provin din infracţiuni, infor-

mează DNA.

Preşedintele PDL Bucureşti, 

Adriean Videanu, a venit, joi, 

la Direcţia Naţională Antico-

rupţie, fi ind citat pentru a fi  

audiat, în contextul în care nu-

mele lui ar fi  fost menţionat 

de fostul ministru Gabriel San-

du în declaraţiile date de aces-

ta în dosarul Microsoft. Joi sea-

ra Adriean Videanu a fost re-

ţinut pentru 24 de ore.

Surse judiciare au declarat 

că Alina Bica, în calitate de pro-

curor-şef al DIICOT, ar fi  ridicat 

pe 25 februarie 2014, în mod 

abuziv, sechestrul aplicat asu-

pra unui număr de 80 acţiuni 

care valorau 277.000 lei, deţi-

nute de Videanu la SC Titian 

Mar SA. Videanu este acuzat de 

complicitate la abuz în serviciu, 

potrivit surselor citate. Seches-

trul asupra acţiunilor sale a fost 

pus în dosarul în care Videanu 

este cercetat de DIICOT, alături 

de alte persoane, pentru crea-

rea unui prejudiciu de 11.000.000 

de dolari şi punerea în pericol 

a sistemului energetic naţional 

pe segmentul gazelor naturale.

DNA arată într-un comuni-

cat de presă, că procurorii i-au 

adus la cunoştinţă Elenei Udrea 

că este urmărită penal şi i-au 

prezentat acuzaţiile. În acelaşi 

comunicat se precizează că 

Udrea a fost pusă sub control 

judiciar pentru 60 de zile,

respectiv până la 29 martie.

Elena Udrea trebuie să res-

pecte mai multe obligaţii, una 

dintre acestea fi ind să se pre-

zinte la Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justi-

ţie şi la Secţia 2 Poliţie Bucureşti 

ori de câte ori este chemată.

Potrivit documentelor pro-

curorilor DNA, Elena Udrea, 

era obligată să îşi declare ave-

rea, însă aceasta nu a notat, 

în declaraţiile de avere din 

2010, împrumuturile acordate 

de fostul său soţ, Dorin Cocoş, 

fi rmei acestuia SC Euro Hotels 

International Co SRL, în con-

diţiile în care Udrea declara în-

casarea de dividende de la a-

ceastă societate.

Anchetatorii au probe că Do-

rin Cocoş a săvârşit infracţiu-

nea de trafi c de infl uenţă, iar 

sumele de bani obţinute cu ti-

tlu de folos necuvenit din să-

vârşirea acestei infracţiuni ar fi  

fost utilizate în achiziţia de imo-

bile şi pentru creditarea socie-

tăţilor. Potrivit Legii 656/2001, 

dobândirea sau folosirea de bu-

nuri, cunoscând că acestea pro-

vin din săvârşirea de infracţi-

uni, constituie infracţiunea de 

spălare a banilor.

Procurorii au precizat în do-

cumentele citate, că în perioada 

2009-2010, Dorin Cocoş a înche-

iat 16 contracte de împrumut cu 

SC Euro Hotels International Co 

SRL, în valoare totală de 544.000 

de lei, toate fi ind acordate pen-

tru o perioadă de 11 luni.

Alin Cocoş, fi ul omului de 

afaceri Dorin Cocoş, a venit 

din nou la sediul central al 

DNA, joi, după ce a dat de-

claraţii, acum două zile, în 

dosarul Alinei Bica disjuns 

din cel privind despăgubirea 

pentru un teren supraevalu-

at. În urma acordării despă-

gubirii pentru teren, acţiu-

nile obţinute la Fondul Pro-

prietatea au fost tranzacţio-

nate, „iar o parte din bani 

au fost direcţionati către 

membrii familiei Cocoş (Co-

coş Dorin, Cocoş Alin şi 

Udrea Elena Gabriela)”. În 

rechizitoriu procurorilor, es-

te redată declaraţia unui fost 

consilier ANRP, care susţine 

că l-a „văzut pe Alin Cocoş 

în cadrul instituţiei în biro-

ul lui Diacomatu Sergiu Io-

nuţ, unde stătea cu picioa-

rele pe masă”, precum şi fap-

tul că a afl at că Alin Cocoş 

este benefi ciar al unor dosa-

re de despăgubire. M.C.

DNA a mai pus sub acuzare un set de foşti miniştri
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Sveatoslav Vizitiu, un 

iubitor al sporturilor 

extreme din Cluj, şi-a 

îndeplinit de curând 

visul de a zbura pe aripi-

le unui avion şi a avut 

prima experienţă de 

„wing-walking”, în 

Seattle, SUA.

Sveatoslav Vizitiu, în vârstă 

de 29 de ani, este câştigătorul 

României la concursul interna-

ţional „Pitch your First”, orga-

nizat în 10 ţări. El a zburat la 

o înălţime de peste 4500 m, cu 

o viteză de peste 270 km/h, di-

rect pe aripile unui avion Boe-

ing Stearman din 1943.

„M-am uitat la un moment 

dat la un fi lm vechi, în care 

o fată se plimba pe aripile avi-

onului şi mi-am zis că aş vrea 

să fac şi eu aşa ceva. Şi iată 

cum visul meu a devenit rea-

litate, cu ajutorul Vodafone: 

am zburat pentru prima oară 

pe aripile unui avion, la o în-

alţime incredibilă – practic, 

înălţimea de la care se sare, 

de obicei, cu paraşuta. Îmi 

amintesc că, în primele 10 se-

cunde, m-am blocat: a fost 

foarte greu să fac un selfi e, 

din cauza vântului, dar am 

reuşit şi m-am bucurat enorm 

că am putut să trimit poza 

imediat soţiei mele”, a decla-

rat Sveatoslav Vizitiu, câşti-

gător „Pitch your First”.

„Concursul Pitch Your First 

a fost o ocazie specială pentru 

români de a îşi transformă vi-

sele în experienţe minunate. Am 

avut sute de înscrieri în compe-

tiţie, iar publicul a votat online 

şi şi-a susţinut favoriţii. Suntem 

încântaţi ca Sveatoslav a reusit 

«sa zboare» pe aripile unui avi-

on şi să împărtăşească această 

performanţă cu cei dragi lui”, a 

spus Laura Barbu, director brand 

and marketing communication 

la Vodafone România.

Pasiunile lui Sveatoslav

Sveatoslav Vizitiu s-a năs-

cut pe 6 mai1985, în Vladi-

vostok (Rusia) şi locuieste în 

Cluj-Napoca din anul 2004. A 

venit în România pentru stu-

dii, fi ind student al Universită-

ţii Tehnice din Cluj-Napoca, Fa-

cultatea de Calculatoare. Ulte-

rior, a urmat cursurile progra-

mului de master în Manage-

mentul Afacerilor în cadrul ace-

leiaşi universităţi, iar în pre-

zent, este doctor în Inginerie 

Electrică. Este pasionat de spor-

turile extreme de mic: primul 

sport pe care l-a practicat a fost 

kick-boxing, la şase ani. Au ur-

mat apoi, pe rând: karate, tram-

bulina profesională, înot, judo, 

arte marţiale, scuba diving, 

bungee jumping, sărituri cu pa-

raşuta, cu parapanta şi mersul 

cu motocicleta.

Concursul internaţional 

„Pitch your First” a fost lan-

sat de Vodafone Group în lu-

na mai, 2014, in 10 tari, prin-

tre care şi România. Iniţiativa 

a fost menită să îi incurajeze 

pe oameni să facă lucruri ex-

traordinare pentru prima oa-

ra, cu ajutorul tehnologiei mo-

bile. Cele 10 ţări în care Vo-

dafone Group a desfăşurat 

concursul au fost Italia, Egipt, 

Ungaria, Marea Britanie, Spa-

nia, Africa de Sud, Qatar, Olan-

da, Germania şi România.

Structura oraşelor moder-

ne poate crea o anumită 

stare de disconfort pentru 

unii locuitori. Traseele 

bine delimitate, ocolişuri-

le şi spaţiile de acces con-

venţionale tind să inhibe 

acel sentiment de putere 

pe care îl încearcă orice 

spirit care îşi exersează 

libertatea. Din fericire, 

pentru acestea există un 

remediu. Numele acestuia 

este parkour.

Andrei Tompa este un tâ-

năr de 23 de ani, care are (cel 

puţin) o abilitate specială: el 

poate să vadă infrastructura 

urbană ca un teren de joacă. 

Acum opt ani de zile a des-

coperit că există modalităţi 

alternative şi mult mai crea-

tive de a interacţiona cu mo-

bilierul oraşelor. Totul depin-

de de imaginaţie, o condiţie 

fi zică pe măsură şi discipli-

na din spatele termenului de 

parkour.

După ce observasem ce 

mobilitate nemaipomenită a-

re, urmărind o şedinţă de în-

călzire, prima întrebare pe ca-

re am adresat-o lui Andrei a 

fost: „Ce sport ai mai practi-

cat?”. Dar nu nimerisem în-

trebarea. Andrei nu a mai fă-

cut nici un sport de perfor-

manţă, dar ca să nu mă lase 

fără un răspuns, a amintit de 

fotbalul de la bloc, baschetul 

de la liceu şi căţărările în co-

paci. Doctorul îi spusese cu 

ani în urmă că, din cauza unor 

probleme la inimă, trebuie să 

stea departe de sportul de per-

formanţă.

Cu toate acestea, sfârşitul 

verii lui 2006 l-a găsit într-un 

mic cerc de tineri interesaţi de 

a face mişcare, în timp ce năs-

cocesc soluţii creative de par-

curge obstacolele oraşului: „Eu 

am început alături de doi pri-

eteni. Într-o zi, eram la antre-

nament şi s-a întâmplat să tre-

cem pe lângă doi băieţi, care 

încercau să urce un zid, la ca-

pătul străzii Dorobanţi. Am fă-

cut împreună o mică echipă şi 

aşa a început mişcarea park-

our în Cluj-Napoca”. În timp, 

pasiunea celor câţiva tineri 

avea să aibă un efect de con-

tagiune. Tinerii realizau fi lmu-

leţe cu telefonul, pe care le în-

cărcau pe internet. Vorba s-a 

răspândit, iar numărul celor 

interesaţi a tot crescut. De la 

5 oameni, la 10, 15...”, acum 

sunt undeva la 25 de partici-

panţi activi în Cluj-Napoca, 

dar cu toţii, cei care practică 

mai puţin intens, sunt pe la 

50-60”, e de părere Andrei.

Singura competiţie
e cu tine însuţi

La început, reuşita unei 

mişcări acrobatice putea stâr-

ni un sentiment de imponde-

rabilitate: „E un sentiment de 

libertate şi senzaţia de a te în-

vinge pe tine însuţi” spune 

Andrei, care între timp, a în-

văţat că trebuie să respecte şi 

gravitaţia, dacă vrea să se a-

sigure că procedeele vor ieşi 

corect. Orice bun practicant 

de parkour trebuie să îndepli-

nească câteva condiţii esenţi-

ale: o condiţie fi zică bună,   

dispoziţie de a exersa înde-

lung, dar şi un entuziam bi-

ne dozat: „În parkour nu exis-

tă principiul competiţiei cu al-

ţii, ci doar cu tine însuţi”.

Este parkour
un sport extrem?

„Doar aparent”, e de păre-

re Andrei. De cele mai multe 

ori oamenii care asistă, dar nu 

practică, îşi formează această 

preconcepţie. Parkour este o 

practică ce devine extremă în 

măsura în care duci lucrurile 

la extrem: „Dacă tu vrei să faci 

salturi pe care nu eşti pregătit 

să le faci, atunci o să fi e sport 

extrem. Dacă faci lucrurile în 

limitele pe care le ai, atunci e 

un sport foarte benefi c”. Fireş-

te, există riscul accidentărilor 

comune, ca în orice sport ca-

re solicită corpul. Când vine 

vorba de parkour, cele mai 

frecvente accidentări sunt ju-

liturile, vânătăile la tibii, sau 

rănile de pe spate, cauzate de 

rostogoliri. Entorsele pot avea 

loc mai ales dacă apare supra-

solicitarea organismului. În 

măsura în care există acces la 

o sală de gimnastică sau un 

mediu sigur, un copil ar putea 

să înceapă exerciţiile specifi ce 

acestei discipline chiar de la 

vârsta de 5-6 ani. Sub îndru-

marea unui profesionist, desi-

gur. Altfel, vârsta de 14-16 ani 

este foarte potrivită pentru un 

amator de parkour. Condiţia 

cea mai mare este ca începă-

torul să lucreze mult la întări-

rea corpului.

Parkour în Cluj: sport, 
artă şi acrobaţii

Pentru că invită la mobili-

tate, pentru că foloseşte ima-

ginaţia şi suscită mereu inven-

tarea unor soluţii creativ-acro-

batice, parkour este o disclipi-

nă sportivă care se intersec-

tează cu artele. Sunt persoane 

care reuşesc să îşi descopere 

o latură artistică latentă, înce-

pând să capete experienţă în 

parkour. „Parkour îngăduie ex-

primarea potenţialului creativ 

şi a anumitor sentimente ar-

tistice, care pot fi  transpuse în 

mişcare”, spune Andrei. Clu-

jul are deja mai multe locuri 

consacrate pentru amatorii de 

parkour: rampa de la poşta din 

Mărăşti, podul din Mărăşti, zo-

na Interservisan din Gheor-

gheni, sau versanţii de la ce-

tăţuie sunt doar câteva dintre 

acestea. În ultimii doi ani, co-

munitatea parkour clujeană 

s-a dezvoltat semnifi cativ, mai 

ales datorită workshop-urilor 

pe care Andrei şi colegii lui 

le-au organizat în cadrul aso-

ciaţiei Primitive. Următorul 

obiectiv al său este înfi inţarea 

unui parc de fi tness urban, ca-

re să permită exersarea mişcă-

rilor de parkour. Media de vâr-

stă a celor ce se antrenează cu 

Andrei este de aproximativ 

18-19 ani, şi trebuie să menţi-

onăm că între acrobaţii urbani 

se afl ă şi câteva domnişoare: 

„Oricărei persoane îi poate 

place să se caţere, să depă-

şească obstacole şi să explo-

reze altfel mediul înconjură-

tor, aşa că singura limită în 

parkour este limita pe care 

vrei să ţi-o impui”.

Ce înseamnă parkour

Parkour este disciplina ca-

re te ajută să ajungi în mo-

dul cel mai efi cient din punc-

tul A în B, trecând peste o-

rice obstacol exclusiv prin 

mijloacele propriului corp. 

Parkour înseamnă tehnici de 

mişcare şi depăşirea a obsta-

colelor prin salturi, căţărare 

sau rostogoliri.  Unii privesc 

aceste metode ca pe o artă 

similară dansului. Parkour 

este asociat deseori ideii de 

libertate, de abilitatea de a 

depăşi obiecte care tind să 

îţi îngrădească libertatea de 

mişcare. Unul dintre părin-

ţii acestei metode este David 

Belle (1973), fi ul lui Ray-

mond Belle (1939-1999), fost 

luptător în Vietnam, recu-

noscut pentru faptele sale de 

eroism din cadrul grupului 

de pompieri militari parizi-

eni. Acesta a brevetat meto-

dele parkour şi le-a adus la 

nivelul urbelor.

Un clujean a zburat pentru prima oară pe aripile unui avion

Parkour. Tinerii redescoperă libertatea d
Pasiunea câtorva tineri clujeni are efect de contagiune; ei realizează filmuleţe cu telefonul ale acestor curse, pe c

it î R â i t t t t i l

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Investete în oameni! 
Proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului „Economie socială de la A la Z”
Benefi ciar: SC UP CIPTRONIC SRL
Contract POSDRU/168/6.1/G/143875

Cluj-Napoca, 29 ianuarie 2015
COMUNICAT DE PRESĂ POST EVENIMENT

SC UP CIPTRONIC SRL în parteneriat cu Asociaţia OAMENI BUNI
implementează proiectul

”ECONOMIE SOCIALĂ DE LA A LA Z”
S.C. UP CIPTRONIC S.R.L. în parteneriat cu Asociaţia OAMENI BUNI au 

lansat miercuri, 28 ianuarie 2015, proiectul POSDRU/168/6.1/G/143875 cu titlul 
“Economie Socială de la A la Z” în cadrul Conferinţei de Lansare care a avut loc în 
incinta Casinoului – Centrul de Cultură Urbană din Cluj-Napoca. Conferinţa a fost 
urmată de o masă rotundă dedicată promovării economiei sociale la nivel local şi 
regional reprezentând un cadru ideal de întâlnire şi socializare între reprezentaţi ai 
partenerilor, reprezentanţi ai ONG-urilor locale, presă, precum şi benefi ciarii direcţi 
ai proiectului.

În cadrul conferinţei a fost prezentat obiectivul general al proiectului, au fost 
detaliate obiectivele specifi ce, activităţile, rezultatele vizate şi au fost accentuate 
avantajele create prin dezvoltarea structurilor de economie socială.

Proiectul “Economie Socială de la A la Z” lansează pe piaţă două structuri ale 
economiei sociale- o platformă online de fi tness şi un atelier de croitorie în 
cadrul cărora vor fi  angajate 15 persoane, dintre care 12 aparţinând grupurilor 
vulnerabile din regiunea Nord-Vest.

Platforma online Koobic Fitness se diferenţiază prin inovaţia şi unicitatea pe 
piaţa din România a serviciului oferit. Astfel, utilizatorii pot efectua programul de 
exerciţii fi zice de acasă sau de oriunde îşi doresc sub supravegherea unui instructor 
califi cat, în timp real, care va susţine antrenamentul alături de cursanţi, motivându-i 
şi intervenind în corectarea exerciţiilor.

Atelierul de croitorie se adresează societăţilor comerciale care au peste 50 de 
angajaţi şi care conform legii 448/2006, benefi ciază de avantaje în urma colaborării 
cu o Unitate Protejată, aşa cum este Asociatia Oameni Buni. 75% din profi tul obţinut, 
va fi  direcţionat către programe de integrare socio-profesională a persoanelor cu 
dizabilităţi.

Benefi ciarii proiectului sunt persoanele cu dizabilităţi, familii care au mai mult de 
2 copii şi/sau familii monoparentale, tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul 
instituţionalizat de protecţie a copilului, femei în situaţii de risc (mame inactive pe 
piaţa muncii de cel putin 1 an cu risc de excluziune), personae

care trăiesc din venitul minim garantat. Cele 15 persoane selectate pentru 
angajare în cadrul celor două structuri vor benefi cia de suport şi asistenţă psihologică. 
Totodată, în cadrul celor două structuri ale economiei sociale pe care le propune 
proiectul, vor benefi cia de formare 21 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, 
valorifi când forţa de muncă din mediul rural, în domenii precum: croitor, instructor de 
fi tness, instructor aerobic, instructor aerobic şi fi tness, personal trainer.

Proiectul este cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea 
economiei sociale” şi se va derula pe o perioada de 12 luni, 1 octombrie 2014 – 30 
septembrie 2015. Valoarea totală a proiectului este de 1.154.140, 04 lei din care 
fi nanţare nerambursabilă în valoare de 1.096.433,04 lei.

Pentru informaţii suplimentare privind derularea proiectului vă rugăm să contactaţi 
prin e-mail la adresa: auraionitaposdru@gmail.com, persoană de contact Aura 
Ioniţă, manager de proiect.

Descoperirea unei calote 

craniene datând de apro-

ximativ 55.000 de ani 

într-o peşteră din Israel 

oferă prima dovadă con-

cretă a prezenţei omului 

modern în Orientul 

Mijlociu în aceeaşi peri-

oadă în care în această 

regiune trăiau şi oame-

nii de Neanderthal, con-

form unui material 

publicat de AFP, Reuters 

şi EFE. Craniul parţial a 

fost descoperit în peşte-

ra Manot, din Galileea 

Occidentală.

Caracteristicile acestei ca-

lote craniene, ce datează din-

tr-o perioadă în care membri 

ai speciei noastre părăseau 

Africa, leagănul omenirii, su-

gerează că aceşti oameni erau 

înrudiţi îndeaproape cu pri-

ma populaţie de Homo sapi-

ens care s-a răspândit ulteri-

or în Europa. Conform anali-

zelor preliminare se pare că 

este vorba de o parte din cra-

niul unei femei.

De asemenea, această des-

coperire demonstrează faptul 

că Homo sapiens trăia în Ori-

entul Mijlociu în aceeaşi pe-

rioadă cu oamenii de Nean-

derthal, “verii primari” ai o-

mului modern.

Antropologul Israel Hershko-

vitz de la Universitatea din Tel 

Aviv, coordonatorul studiului 

despre această descoperire ce 

a fost publicat în ultimul nu-

măr al revistei Nature, a sus-

ţinut că această bucată de cra-

niu “este o piesă importantă 

din puzzle-ul evoluţiei uma-

ne”, în contextul în care aces-

te două populaţii hominide au 

coexistat într-o regiune geo-

grafi că în aceeaşi perioadă de 

timp în care analizele geneti-

ce au determinat că s-au pro-

dus încrucişări între cele do-

uă specii.

Oamenii de Neanderthal 

au populat Europa şi Asia 

într-o perioadă de timp ca-

re a început acum 350.000 

de ani şi s-a încheiat în ur-

mă cu 40.000 de ani, la câ-

teva mii de ani după ce Ho-

mo sapiens a pătruns în a-

ceste habitate.

Conform paleoantropolo-

gilor, Homo sapiens a apărut 

în Africa în urmă cu aproxi-

mativ 200.000 de ani. Peşte-

ra în care a fost descoperită 

această calotă craniană este 

amplasată în apropierea rutei 

pe care strămoşii noştri au mi-

grat din Africa spre Orientul 

Mijlociu, Asia şi Europa.

Peştera în care a fost făcu-

tă descoperirea a fost blocată 

timp de 30.000 de ani, fi ind 

descoperită întâmplător, în 

2008, cu ocazia unor lucrări 

pentru construcţia unei cana-

lizări. În peşteră au fost des-

coperite şi unelte de vânătoa-

re, scoici perforate, folosite 

probabil în scopuri decorati-

ve şi oseminte de animale.

Craniul unui Homo sapiens de acum 
55.000 de ani, descoperit în Israel

de a se mişca în oraş
care le încarcă apoi pe internet.

Un bărbat de 44 de ani 

din judeţul Iaşi diagnosti-

cat cu gripă a murit, aces-

ta fi ind primul deces din 

acest sezon rece înregis-

trat în rândul românilor 

depistaţi cu virusul gri-

pal, potrivit datelor cen-

tralizate de Centrul 

Naţional de Supraveghere 

şi Control al Bolilor 

Transmisibile (CNSCBT).

Bărbatul decedat „avea con-

diţii medicale preexistente (su-

ferea şi de alte boli – n.r.) şi 

nu era vaccinat antigripal”, 

potrivit CNSCBT.

În perioada 19-25 ianuarie, 

30 de cazuri noi de gripă au 

fost confi rmate, 16 dintre aces-

tea fi ind cu virusul gripal 

A(H3), iar câte şapte cu A(H1), 

respectiv cu virusul B.

Toate cele 30 cazuri con-

fi rmate în ultima săptămână 

au fost înregistrate la persoa-

ne nevaccinate antigripal.

Cele mai multe cazuri de 

gripă din acest sezon rece (26) 

au fost înregistrate în judeţul 

Iaşi, unde sunt „focare loca-

le”, potrivit CNSCBT.

În Bucureşti au fost depistaţi 

15 pacienţi cu gripă, iar în Sucea-

va, şase, toate aceste cazuri fi ind 

considerate sporadice. Bilanţul ul-

timei săptămâni i-a determinat 

pe specialişti să declare începu-

tul sezonului gripal 2014-2015 

din România, dat fi ind faptul 

că, în urma testelor de labora-

tor, peste 10% din probe au con-

fi rmat prezenţa virusului.

Gripa a făcut primul mort
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UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Asociația de Proprietari 
Albac 6 Cluj-Napoca

anunță

SELECȚIE OFERTE
pentru

LUCRĂRI RENOVARE 
FAȚADĂ IMOBIL.

Firmele interesate pot depune 
ofertele la adresa: str. Albac nr. 
6, C.P. Administrator

tel: 0745.316.378

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

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând URGENT ap. cu 4 ca-
mere, et. 3, în cart. Mănăștur, su-
pr. 68 mp, decomandate, geam 
termopan în toate camerele, par-
chet melaminat, gresie, faianţă, cu 
balcon închis, 2 băi, beci, ușă 
schimbată cu metal, preţ 55000 
euro, negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0748-089138. (2.10)

¤ P.F. cumpăr direct de la pro-
prietar, ap. cu 2 camere, etaj in-
termediar, fi nisat, eventual mo-
bilat, cu plata integrală, în cart. 
Andrei Mureșanu, Gheorgheni, 
Pata, Zorilor sau Plopilor. Sunați 
la tel. 0743-515388 sau 0264-
440108. (5.9)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (2.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţia-
lă, în cart. Borhanci, Aleea Vio-
letelor nr. 1, teren în supr. de 
607 mp, la parter, living, bucă-
tărie, baie, WC, cămară, terasă, 
la etaj 3 camere, balcon, terasă, 
hol, baie, WC. Inf. la tel. 
0264-550331 sau 
0725-442163. (2.7)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 6 hectare, 
str Giuseppe Verdi, cart Iris, com-
pact, cadastru, front 90 m, curent 
electric, pretabil construcţii agrozo-
otehnice, fermă, sere, preţ 11 eu-

ro/mp. Inf. suplimentare la tel 
0744-653.097 (1.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne în judeţele Cluj, Alba, Mureș. 
Sunaţi la tel. 0740-876.853 (1.7)

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau de 
1500 mp pentru construcţie case 
înșiruite, liber sau cu casă demola-
bilă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Arte-
lor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), 
front min. 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. Tel. 
0748-111295. (4.8)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp, front la drum 90 m, curent 
electric, carte funciară, în Mărișel – 
Cluj, preţ 10 euro/mp. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-653097. (7.7)

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.

Informații la tel. 
0756-091346.

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ 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.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa de 

1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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. 0724-134630 sau 
0723-172514.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, con-
fort, str. Donath nr. 18, bl 4, turn, 
bloc reabiltat termic, C.T., apara-
tură electrocasnică, mobilat, loc 
parcare, lângă coloane. Prefer fa-
milie. Inf. la tel. 0753-057.929 
sau 0749-041.067 (7.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ S.C. SALSTAR S.R.L., angajează 
muncitor necalifi cat în decorare 
geamuri. CV-urile se trimit pe: 
offi ce@folie.ro. Oferta este vala-
bilă până în 31.01.2015. După 
selectare veţi primi răspunsul tot 
prin mail.

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru Winmarkt Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0758-237224. (3.3)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

¤ 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 se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinţă în 
Cluj-Napoca Sunaţi la tel 
0740-876853. (1.7)

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

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, ta-
rif accesibil. Fost maistru specia-
list la “Casa de Modă”. Inf. la tel. 
0364-882575. (4.9)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
de iarnă, noi, dim. 175 x 80, 
R14 88T radiabil, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0740-323779. (7.7)

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
auto de iarnă, noi, dim. 185 x 60, 
R14 827 radiabil, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0740-323779. (7.7)

AUTO/MOTO

¤ Vând CART. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (1.9)

¤ Cumpăr ”ARO 10”, cu acte. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. 
(1.9)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
și revizie tehnică la zi, an fabri-
caţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Re-
nault Clio), tinichigeria și vopsi-
tul făcută recent. Preţ 1.200 Eu-
ro. Informaţii la telefon 
0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând sobă de teracotă, culoare 
maro, cu șapte rânduri, cu ușă me-
talică. Sunaţi la tel. 0264-593488. 
(4.7)

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

MOBILIER

¤ Vând două măsuţe pentru fo-
tolii, rotundă și dreptunghiulară. 
Inf. la tel. 0741-386266. (2.7)

ELECTRO

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, strea triunghi 63 A, 
AC 3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Tel. 0722-886013. 
(7.7)

¤ Vând TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare 
neagră, cu farfurie parabolică sa-
telit “Dolce”, reciver ”Dolce”, ca-
blu coaxial 40 m, Ph α termome-
tru digital portabil, toate în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (7.7)

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

DIVERSE

¤ Vând 125 kg de porumb boa-
be, preţ 1,20 RON/kg. Inf. ţi rela-
ţii la tel. 0264-553327 sau 
0786-603497. (1.9)

¤ Vând răcitor lapte 550l litri, din 
inox, ieftin. Inf. suplimentare la 
tel. 0736-577060. (1.9)

¤ Cumpăr puncte ANRP. Tel. 
0745-897813. (2.28)

¤ Vând topogan pentru copii. Inf. 
suplimentare la tel. 0741-386266. 
(2.7)

¤ Vând ţuică de prune de calitate, 
pentru consumatori pretenţioși, preţ 
40 RON. Inf. la tel. 0744-485224 
sau 0264-440637. (7.7)

¤ Vând o pereche role pe bo-
canci, noi, nr. 40, preţ la apreci-
erea clientului. Inf. la tel. 
0740-323779. (7.7)

¤ Cumpăr loc de veci, cu acte în 
regulă, C.F. la zi. Inf. suplimenta-
re la tel. 0722-886013. (5.9)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, nou, pe curent 220V, în 6 
role, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100.529 (7.7)

¤ Vând patine pe bocanci, nr. 
40, noi, preţ 50 RON/buc, nego-
ciabil. Sunaţi la tel. 
0740-323779. (7.7)

¤ Vând blană astrahan + căciulă, 
foarte frumoasă. Sunaţi la tel. 
0264-431115. (7.7)

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

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

ANIMALE

¤ Vând pui ”Teckel” femelă, de 6 
luni, deparazitat, cu vaccin, păr 
scurt negru, foarte cuminte și ju-
căușă. Inf. suplimentare la tel. 
0741-386266. (2.9)

MATRIMONIALE

¤ Domn văduv, 65/176/90, seri-
os, nefumător, antialcoolic, do-
resc să cunosc o doamnă suplă.
serioasă, nefumătoare. Sunaţi vă 
rog la tel. 0746-851982. (4.5)

PIERDERI

¤ BUTURCĂ EMIL, pierdut certifi cat 
de pregătire profesional a conducă-
torilor auto, seria 5b 0155173000. 
Îl declar nul. (1.1)

¤ GORCEA LUCIAN-EUGEN, pierdut 
certifi cat de pregătire profesională a 
conducătorilor auto, seria 
10275051000. Îl declar nul. (1.1)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.
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Cabinet veterinar

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

ANUNŢ DE VÂNZARE
CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 

6, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al S.C. CALIBRA 
INVEST S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea 
următoarelor active:

•  Teren extravilan Feleacu situat pe centura 
Vâlcele-Apahida în suprafaţă de 5800mp– preţ strigare 
3.350 € + TVA;

• Bunuri mobile – preţ strigare 2.887 € + TVA (Instalaţii 
tehnice, mașini și mobilier).

Licitaţia va avea loc în 10.02.2015, ora 14:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru activele neadjudecate licitaţia 
se repetă în 17.02.2015, 24.02.2015, 03.03.2015 în aceleași 
condiţii. Caietele de sarcini se pot cumpăra de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0737 
888997 si pe www.citr.ro.

NOTIFICARE

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ HORAŢIU 
HÎNGANU notifi că deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitoarei S.C. ENERGOSTREAM 
S.R.L., Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, Nr. 14 – 16, Jud. 
Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub Nr. 
J12/1003/2010, având CUI/CIF 27074603, Dos. 
1351/1285/2014, Tribunalul Specializat Cluj.

Termene: înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 
– 10.03.2015. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, 
întocmirea, afi șarea, comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor – 20.03.2015. Contestaţiile la tabelul preliminar, 
vor putea fi  înaintate Tribunalului Specializat Cluj, în cel 
mult 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. 
Termenul limită pentru formularea opoziţiilor împotriva 
deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei: cel mult 10 
zile de la data notifi cării. Termenul pentru soluţionarea 
eventualelor contestatii formulate împotriva tabelului 
preliminar al creanţelor și afi șarea tabelului defi nitiv al 
creanţelor este 03.04.2015.

Relaţii la telefon 0740-215983.

ANUNŢ DE ANGAJARE
Primăria comunei Ciurila ANUNŢĂ, organizare concurs 

in data de 12 FEBRUARIE 2015, ora 10(probă scrisă) la 
sediul primăriei din loc. Ciurila, str. Principală, nr.5, pentru 
ocupare post temporar vacant funcţie publică de 
execuţie contabil –inspector asistent

Condiţii :
-studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă
-vechime in specialitatea studiilor 1 an
-atestat operare P.C
Dosare de inscriere se depun 02-10.02.2015

Alte informaţii la tel: 0364806500

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

1.CONDUCĂTORI AUTO
CONDIŢII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIILE C, E
- ATESTAT TRANSPORT MARFĂ CU MASA > DE 3.5 TONE-
- VECHIME ÎN DOMENIU MINIM 2 ANI

2. LUCRĂTORI OPERATIVI PENTRU AUTOCOMPACTOARE
3. LUCRĂTORI PENTRU SALUBRIZARE CĂI PUBLICE

Cererile se pot depune la adresa:
CLUJ NAPOCA, STR. GÂRBĂU, NR. 12, bloc H, între orele 

9 .00 – 16.00, până la data de 13.02.2015.

Telefon: 0264 / 375101 interior 102.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194

Cea mai mare gamă de băuturi

Cele mai mici preţuri

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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Există în viaţa noastră 

întrebări fundamentale la 

care căutăm răspuns, dar 

există şi întrebări cărora 

le refuzăm cu înverşunare 

orice fel de rezolvare şi 

lămurire. O astfel de 

întrebare fundamentală 

pe care o evităm constant 

de-a lungul fi ecărei zile şi 

chiar de-a lungul vieţii, 

este aceea cum şi pentru 

cine ne pierdem timpul? 

Şi aceasta pentru faptul 

că nu ştim aproape nimic 

despre timp, dar mai ales 

datorită lipsei de curaj de 

a privi la timpul nostru, 

ca la cel mai preţios capi-

tal de care dispunem şi 

care este de fapt oglinda 

propriei noastre vieţi.

Poetul grec Sofocle, în tra-

gedia Electra îi dădea timpului 

imaginea unui zeu blând, care 

vindecă rănile sufl etului şi adu-

ce cu sine alinarea suferinţelor 

omeneşti, subliniind de fapt 

marea calitate care vine odată 

cu trecerea lui, şi anume uita-

rea. Dacă pentru gânditorul 

grec timpul stă sub semnul u-

nei necesarii terapii a suferin-

ţei, pentru omul modern tim-

pul reprezintă marea provoca-

re de a trăi şi de a-şi simila cât 

mai mult propria existenţă sau, 

de ce nu, de a şi-o pierde. Tre-

când prin experienţa timpului 

mitic, consumat între un înce-

put etern şi o degradare irever-

sibilă, timpul creştin începe din 

primul moment al intervenţiei 

lui Dumnezeu în istorie şi se 

întinde spre o împlinire a lui 

într-un orizont al veşniciei. În 

acest sens, atât Platon care vor-

bea de timp ca fi ind imaginea 

mişcătoare a veşniciei, cât şi 

misticul englez William Blake, 

care considera timpul un dar 

al aceleiaşi veşnicii, arată una 

şi aceeaşi realitate, timpul nu 

are decât viitor şi trecut şi se 

încheie în veşnicie, unde va 

avea numai prezent. Aşa că noi 

oamenii pornim la drum cu un 

mic capital de viitor, pe care îl 

transformăm în mari depozite 

de trecut, trecând printr-un pre-

zent imperceptibil şi care ne 

scapă printre degete.

Timpul este pentru om repe-

rul care îl ajută să se poziţione-

ze pe sine în lumea în care tră-

ieşte, să îşi valorizeze cât mai 

mult existenţa şi să umple cu 

sens această devenire a lui, ca-

re rămâne totuşi limitată şi care 

are ca punct terminus destrăma-

rea fi nală şi moartea. Privită în 

aceşti termeni, viaţa omului es-

te o luptă cu timpul, care rămâ-

ne o realitate exterioară nouă, ce 

scapă de multe ori propriului 

control şi care se dovedeşte ne-

obosit în raport cu omul, ale că-

rui puteri sunt limitate. De altfel, 

tocmai sentimentul timpului li-

mitat îi oferă omului nelinişte şi 

conştiinţa propriei fragilităţi în 

faţa istoriei, pe care fi ecare în-

cearcă să o gestioneze cât mai 

bine şi dintr-o perspectivă a veş-

niciei, în care calitatea timpului 

trăit şi nu cantitatea lui dau cu 

adevărat valoare vieţii.

De altfel drama existenţei 

noastre se consumă între ne-

ştiinţa şi neputinţa de a de-

veni stăpâni ai propriului 

timp, pentru că atunci când 

îţi stăpâneşti timpul îţi câş-

tigi stăpânirea asupra propri-

ei vieţi. Însă timpul presupu-

ne înţelepciune şi discernă-

mânt în a şti să alegi dintre 

ce este de valoare şi ce nu, 

cu ce anume să îl umpli şi 

dacă îl păstrezi pentru tine 

sau îl pierzi pentru alţii.

Creştinismul ne invită, în 

mod paradoxal, să ne pier-

dem timpul şi viaţa pentru 

Dumnezeu şi pentru semeni. 

De fapt acest lucru ascunde 

în sine singura cale de a-ţi 

câştiga cu adevărat timpul 

pentru tine. A-ţi pierde tim-

pul pentru Dumnezeu în-

seamnă a-l câştiga pentru 

tine în cel mai înalt grad, 

prin faptul că descoperi ce 

este cu adevărat important 

în viaţă: bucuria, iubirea, 

binele făcut în mod gratuit 

şi liniştea de a sta cu tine 

însuţi. A-ţi pierde timpul ast-

fel înseamnă a avea puterea 

şi înţelepciunea de a te opri 

o clipă din agitaţia unei zi-

le şi de a contempla frumu-

seţea lumii care te învăluie 

într-o mare şi unică decla-

raţie de iubire pe care Dum-

nezeu ţi-o face cu boiereas-

că generozitate. Timpul ofe-

rit nouă de Dumnezeu pen-

tru iubire, pentru iertare, 

pentru bucurie şi pentru în-

toarcere este de fapt mani-

festul marii Lui iubiri faţă 

de noi. Toate aceste lucruri 

sunt cele mai sigure soluţii 

de a răspunde întrebării cu 

ce îmi pierd timpul.

Dar timpul, din darul lui 

Dumnezeu poate deveni bu-

nul tău cel mai de preţ, dacă 

şti să îl întorci spre semenul 

tău prin toate aceste fapte de 

viaţă cu adevărat valoroase. 

Pentru că dacă vrei să oferi se-

menului tău ceva cu adevărat 

preţios oferă-i timp şi i-ai fă-

cut cel mai mare dar. Oferă-i 

timpul de a-l asculta, de a te 

bucura de bucuria lui, de a-l 

ajuta şi îţi vei oferi ţie bucu-

ria timpului regăsit.

Aşa că orice început bun 

în viaţă începe de la între-

barea cum şi pentru cine îmi 

pierd timpul, iar singurele 

răspunsuri care fac din a-

ceastă pierdere câştigul cel 

mai mare sunt: Dumnezeu 

şi semenul meu. 

Timpul pierdut cu folos

65 de adolescenţi clujeni 

vor merge în vacanţa inter-

semestrială de la începutul 

lunii februarie într-o tabără 

de iarnă la Mărişel. Tabăra, 

afl ată la a IV-a ediţie, este 

organizată de asociaţiile ti-

nerilor şi studenţilor orto-

docşi clujeni şi va avea loc 

în perioada 3-6 februarie. 

Participanţii se vor bucura 

pe parcursul a patru zile de 

un program activ din care 

nu vor lipsi discuţiile duhov-

niceşti, atelierele practice, 

jocurile de grup şi cele spe-

cifi ce de iarnă, săniuşul şi 

tradiţionalul foc de tabără. 

Tema taberei va fi  „Sfântul 

Porfi rie Kavsokalivitul”, ast-

fel că părintele Adrian Sân-

tioan, care va fi  preotul ta-

berei, le va vorbi tinerilor pe 

parcursul celor patru zile de 

tabără despre viaţa, minuni-

le şi cuvintele sale de învă-

ţătură, a declarat coordona-

torul activităţilor de tineret 

din Eparhie, Radu Copil. Ta-

băra de iarnă de la Mărişel 

se va încheia vineri, 6 fe-

bruarie, cu participarea tine-

rilor la Sfânta Liturghie la 

biserica din sat.

Şi aproximativ 30 de tineri 

bistriţeni au ales să meargă 

la sfârşitul acestei luni în pri-

ma tabără de iarnă de la Co-

libiţa. Organizată de asocia-

ţiile de tineret de la nivelul 

protopopiatelor Bistriţa, Be-

clean şi Năsăud, tabăra „Bu-

curia de a fi  tânăr” va avea 

loc în perioada 30 ianuarie – 

2 februarie. S-au înscris pâ-

nă acum 32 de tineri cu vâr-

ste cuprinse între 13 şi 18 

ani, însă cei care mai doresc 

să participe se mai pot înscrie 

în zilele următoare, fi ind li-

bere încă 3 locuri. Potrivit in-

spectorului eparhial pentru 

tineret de la nivelul judeţu-

lui Bistriţa-Năsăud, Pr. Tudor 

Mudure tinerii ce vor parti-

cipa la tabăra de iarnă de la 

Colibiţa vor avea parte de o 

serie de ateliere practice pre-

cum cel de teatru, hand-ma-

de, quilling, cruciuliţe şi me-

taniere, dar şi discuţii duhov-

niceşti, program de rugăciu-

ne şi activităţi şi jocuri spe-

cifi ce de iarnă.

Tabere de iarnă pentru adolescenți 
la Mărișel și Colibița

Arhiepiscopia Clujului va 

organiza sâmbătă, 31 

ianuarie 2015, o seară în 

memoria vrednicului de 

pomenire Mitropolitul 

Bartolomeu. Evenimentul 

va avea loc, de la ora 17, 

în sala mare a Muzeului 

Mitropoliei Clujului 

demisolul Catedralei din 

centrul Clujului şi îşi 

propune să comemoreze 

personalitatea marelui 

ierarh, la împlinirea a 

patru ani de la trecerea 

sa la cele veşnice.

Participanţii vor afla de-

talii din viaţa şi opera Mi-

tropolitului şi omului de cul-

tură, şi vor putea admira în 

foaierul muzeului mitropo-

litan o expoziţie foto cu ima-

gini inedite din viaţa Mitro-

politului Bartolomeu. În ca-

drul serii comemorative pro-

fesorul universitar Aurel Sa-

su va evoca personalitatea 

ierarhului şi va prezenta pu-

blicului volumul de cores-

pondenţă cu George Alexe, 

intitulat „O luptă netermi-

nată. Dialog epistolar”, vo-

lum pe care l-a editat şi pre-

faţat.

Un moment special va fi 

dedicat operei scriitorului 

Valeriu Anania, din care ac-

triţa Elena Ivanca de la Tea-

trul Naţional din Cluj-Na-

poca va lectura câteva frag-

mente. Publicul clujean se 

va bucura şi de mai multe 

momente muzicale susţinu-

te de două studente ale Aca-

demiei de Muzică „Gheor-

ghe Dima” din Cluj-Napo-

ca, Alexandra Crişan şi Lin-

da Ianchiş, care vor inter-

preta, la vioară şi pian, pie-

se ce aparţin compozitori-

lor Franz Schubert, Edward 

Elgar şi John Williams.

Evenimentele comemo-

rative vor continua şi a do-

ua zi, când Înaltpreasfinţi-

tul Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei va oficia 

la finalul Sfintei Liturghii 

din Catedrala Mitropolita-

nă, o slujbă de parastas pen-

tru vrednicul de pomenire 

Mitropolitul Bartolomeu.

O seară în memoria 
Mitropolitului 
Bartolomeu

La Cluj-Napoca, activită-

ţile organizate cu prilejul 

sărbătorii Sfi nţilor Trei 

Ierarhi de Facultatea de 

Teologie Ortodoxă şi 

Seminarul Teologic au 

început încă din după 

masa zilei de 28 ianuarie 

2015, cu o serie de lan-

sări de carte. Vor fi  pre-

zentate volumele 

,,Ortodoxie şi Occident” a 

părintelui Grigore Moş, 

„Ortodoxia în Occident. 

10 convertiri” realizat de 

Paul Siladi şi 

„Postmodernism şi teolo-

gie apofatică” a lui 

Nicolae Turcan.

Joi, 29 ianuarie 2015, a 

avut loc în Aula Magna a Fa-

cultăţii de Teologie Ortodo-

xă, de la ora 17:00, Conferin-

ţa „Cerul satului în credinţe, 

datini, obiceiuri şi supersti-

ţii la români” susţinută de 

profesorul Gelu Furdui. În ca-

drul evenimentului la care va 

lua parte şi Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, studenţii te-

ologi şi elevii seminarişti, co-

ordonaţi de diac. prof. drd. 

Daniel Mocanu, vor prezen-

ta Sceneta „Cântă şi mergi 

mai departe!”

Evenimentele se vor cul-

mina vineri, 30 ianuarie 

2015, în ziua pomenirii Sfin-

ţilor Trei Ierarhi cu Sfânta 

Liturghie oficiată în Cate-

drala Mitropolitană din 

Cluj-Napoca de Înaltprea-

sfinţitul Părinte Andrei, Ar-

hiepiscopul şi Mitropolitul 

Clujului. În cadrul Sfintei 

Liturghii, Înaltpreasfinţitul 

Părinte Mitropolit Andrei îl 

va hirotoni ieromonah pe 

părintele Ierodiacon Bene-

dict Valentin Vesa, secretar 

eparhial şi asistent univer-

sitar la Facultatea de Teo-

logie Ortodoxă, la catedra 

de Morală şi Spiritualitate 

Ortodoxă. Din soborul ca-

re va sluji alături de ierarh 

vor face parte numeroşi pre-

oţi profesori, iar la slujbă 

vor participa profesorii, ele-

vii şi studenţii celor două 

instituţii teologice.

Pentru a recunoaşte valoa-

rea teologică a Sfi nţilor Trei 

Ierarhi, prin hotârarea luată 

la Atena, la primul Congres 

al Profesorilor de Teologie din 

anul 1936, Sfi nţii Vasile, Gri-

gore şi Ioan au devenit patro-

nii spirituali ai instituţiilor de 

învăţământ teologic ortodox 

din întreaga lume. De aceea, 

în preajma sărbătorii lor, in-

stituţiile teologice organizea-

ză manifestări culturale şi re-

ligioase pentru a-i omagia şi 

a le aprofunda învăţătura.

Sărbătoarea Sfinților 
Trei Ierarhi, marcată 
de instituțiile teologice 
din Cluj-Napoca
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Trailerul fi lmului 

„Aferim!”, cel de-al treilea 

lungmetraj semnat de 

regizorul Radu Jude, care 

va avea premiera mondia-

lă pe 11 februarie, a fost 

lansat de Hi Film 

Productions, informează 

un comunicat remis joi 

Agerpres.

„Posterul şi trailerul de la 

'Aferim!' nu sunt concepute 

ca nişte unelte de marketing, 

ci ca un fel de extensii ale fi l-

mului. Am încercat să le gân-

desc pe ambele astfel încât 

componenta intertextuală a 

fi lmului să fi e scoasă în evi-

denţă, mai ales pentru a adu-

ce un omagiu câtorva mode-

le. Astfel, posterul citează ma-

niera uşor kitschoasă în care 

erau realizate posterele vechi-

lor fi lme western. Iar prin trai-

ler încerc, în pur spirit godar-

dian, să omagiez câteva din 

operele şi autorii care au în-

semnat enorm pentru mine în 

perioada de pregătire a fi lmu-

lui (şi nu numai). Mai sunt 

multe altele omagiate discret 

în fi lm, dar prefer să las spec-

tatorilor plăcerea şi bucuria 

de a le remarca”, a declarat 

regizorul Radu Jude, citat în 

comunicat.

„Aferim!” este singurul fi lm 

românesc selectat în Compe-

tiţia Ofi cială a Berlinalei, ală-

turi de producţii precum "Que-

en of Desert" (regia Werner 

Herzog), „Taxi” (regia Jafar 

Panahi), „Knight of Cups” (re-

gia Terrence Malick), „Eisen-

stein în Guanajuato” (regia 

Peter Greenaway).

Din distribuţie fac parte ac-

torii Teodor Corban, Mihai Co-

mănoiu, Cuzin Toma, Alexan-

dru Dabija, Luminiţa Gheor-

ghiu, Victor Rebengiuc, Alber-

to Dinache, Alexandru Bin-

dea, Mihaela Sârbu, Adina 

Cristescu, Şerban Pavlu, Ga-

briel Spahiu, Dan Nicolaescu.

Unul dintre cele mai de am-

ploare proiecte cinematogra-

fi ce româneşti din ultimii ani, 

„Aferim!” în regia lui Radu 

Jude, este un un fi lm istoric 

a cărui acţiune are loc în Ţa-

ra Românească a începutului 

de secol XIX. Un zapciu, in-

terpretat de actorul Teodor 

Corban, însoţit de fi ul său (Mi-

hai Comănoiu), caută un rob 

fugar (Cuzin Toma), se arată 

în documentul citat.

„Aferim!” va avea premiera 

mondială pe 11 februarie la Ber-

lin, ora locală 16,00, la Berlina-

le Palast, în prezenţa actorilor 

şi a echipei de producţie, ur-

mând ca în cinematografele ro-

mâneşti să ruleze din 6 martie.

Scenariul fi lmului este scris 

de Radu Jude şi Florin Lăză-

rescu, Marius Panduru a reali-

zat imaginea, montajul este 

semnat de Cătălin Cristuţiu, 

sound design-ul de Dana Lu-

creţia Bunescu. Costumele au 

fost realizate de Dana Păpăruz, 

iar scenografi a de Augustina 

Stanciu, consilier istoric a fost 

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, 

iar producător, Ada Solomon.

„Aferim!” este o producţie 

Hi Film, în coproducţie cu 

Klas Film Bulgaria, Endorfi lm 

Cehia, Mulberry Development 

România, cu participarea Nu 

Boyana Film Studios, U-Films, 

Production XMG Media, Abis 

Studio, Division Camera, în 

asociere cu EZ Films şi cu par-

ticiparea HBO România.

Filmul a fost fi nanţat de 

Centrul Naţional al Cinema-

tografi ei, Bulgarian National 

Film Center, Czech Cinema-

tography Fund, Programul ME-

DIA al Uniunii Europene şi 

susţinut de Eurimages — fon-

dul Consiliului Europei alocat 

cinematografi ei.

A fost lansat trailerul filmului „Aferim!”
Scriitoarea australiană 

Colleen McCullough, 

autoare a succesului 

editorial „Pasărea spin”, 

a murit joi într-un spi-

tal din Norfolk Island, 

la 77 de ani, au infor-

mat mass-media locale 

citate de EFE.

Cartea sa „The Thorn 

Birds” (Pasărea Spin), scrisă 

în 1977, s-a vândut în peste 

30 de milioane de exempla-

re în întreaga lume şi a fost 

transpusă în serialul de tele-

viziune cu acelaşi nume în 

care au jucat Richard Cham-

berlain şi Rachel Ward.

McCullough a murit în in-

sula Norfolk Island, situată 

între Australia şi Noua Zee-

landă, după ce starea sa deli-

cată de sănătate a degenerat 

în orbire şi artrită, notează te-

leviziunea ABC.

Scriitoarea s-a născut la 

Wellington, dar şi-a petre-

cut o mare parte a copilări-

ei la Sydney. Mama sa era 

neo-zeelandeză, de ascen-

denţă maori, iar tatăl ei — 

imigrant irlandez angajat la 

muncile agricole.

McCullough a lucrat ca cer-

cetător în neurologie la spita-

lul Royal North Shore din Syd-

ney şi la şcoala medicală din 

Yale (SUA) timp de zece ani.

Primul său roman, 'Tim', 

l-a scris în 1974, iar după ce 

a devenit cunoscută pentru 

"Pasărea spin" a scris o se-

rie de nuvele bazate pe Ro-

ma antică.

A murit autoarea 
romanului „Pasărea spin”

ATB, Tinie Tempah, 

Fatman Scoop, Cazzette, 

Third Party sunt noii 

artişti anunţaţi de organi-

zatorii Untold Festival. 

Evenimentul anului din 

Cluj-Napoca va acoperi 

genuri muzicale variate: 

trance, chill out, hip-hop, 

electro house, progressive 

house, rap.

DJul şi producătorul ATB 

este unul dintre veteranii sce-

nei electro. S-a remarcat în 

1998, având până în prezent 

nouă albume de studio. A 

colaborat cu Moby, Sarah 

Brightman, Bryan Adams şi 

multe alte nume sonore. An-

dre Tanneberger se întoarce 

în România după o absenţă 

de 5 ani şi va mixa pentru 

fanii lui din România pe sta-

dionul Cluj Arena.

Tinie Tempah a lansat de 

curând o nouă piesă, Tears 

run dry, pe care o va cânta în 

premieră în România, la Cluj, 

alături de celebrul său hit 

„Written in the stars”. Cunos-

cutul rapper este şi un fashion 

icon, numit unul dintre cei 

mai stilaţi britanici, cu rol de 

ambasador al London Men 

Fashion Week.

Fatman Scoop, starul ame-

rican de hip-hop, câştigăto-

rul a 2 Grammy Award-uri 

este cunoscut pentru prezen-

ţa lui extrem de energică pe 

scenă. De-a lungul timpului 

a colaborat cu cei mai diverşi 

artişti: Mariah Carrey, Missy 

Elliot, Ciara, Black Eyed Pe-

as, David Guetta, Sean Paul, 

Bob Sinclair şi cu românca 

Claudia Cream la piesa Just 

a Little Bit.

Duo-ul suedez Cazzette mi-

xează muzică electronică şi 

au performat în repetate rân-

duri alături de Avicii, cel ca-

re i-a şi descoperit.

Producătorii şi dj-ii Third 

Party sunt la casa de discuri a 

lui Steve Angello. Aceştia adu-

nă de fi ecare dată un public 

impresionant pe care îl elec-

trizează pe ritmuri de house.

Avicii şi David Guetta sunt 

primii headlineri anunţaţi pen-

tru Festivalul Untold. Prezen-

ţa lor în festival a creat frene-

zie în rândul fanilor şi a făcut 

ca organizatorii să depăşeas-

că un record de 15.000 de bi-

lete vândute în doar 7 zile, re-

cord pentru un festival outdo-

or în România.

Locaţii şi zone 
pre-festival

În plus faţă de scenele 

principale anunţate până 

acum, Cluj Arena şi Sala Po-

livalentă, Piaţa Unirii şi Pia-

ţa Muzeului se vor transfor-

ma în locaţii ale festivalului, 

vor fi  amenajate scene pe ca-

re vor urca artişti naţionali 

şi locali. Parcul Central va fi  

zona de pre-festival, unde 

pe lânga scena dedicata 

trip-hop, jazz şi reggae vor 

fi  amenajate zone speciale 

de chillout, de târg şi de mul-

te alte activităţi conexe, me-

nite să distreze publicul în 

timpul zilelor de festival. Cluj 

Arena Underground va fi  o 

scenă dedicată în totalitate 

muzicii electronice.

Noul abonament de tip 

Early Pre-Sale costă 249 de 

lei şi este disponibil până la 

data de 15 februarie, în limi-

ta a 10.000 de abonamente. 

Acestea pot fi  cumpărate în 

Cluj-Napoca din următoare-

le locaţii centrale: Daisler 

Print House, Euphoria Bier-

garten, Fabrica de Bere Ur-

sus, Kolozsvári Magyar 

Diákszövetség – Kmdsz la 

preţul de 249 de lei, sau în 

reţeaua Eventim. Organiza-

torii vor pune la dispoziţia 

publicului abonamente în lo-

caţii partenere şi din alte ma-

ri oraşe din ţară. Acestea vor 

fi  anunţate pe pagina de Fa-

cebook a festivalului în de-

cursul săptămânii viitoare.

10 scene, 20 de locaţii, 150 

de artişti şi peste 300.000 de 

participanţi sunt cuvintele 

cheie pentru evenimentul ma-

jor al Cluj-Napoca 2015 Ca-

pitala Europeană a Tineretu-

lui, care se va desfăşura în-

tre 30 iulie – 2 august 2015 

la Cluj-Napoca.

Mix de genuri muzicale 
la Untold Festival
10 scene, 20 de locații, 150 de artiști și peste 300.000 de participanți sunt cuvintele cheie pentru 
evenimentul major al Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului.
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic“
Yellowbird 3D
V, L-J: 14:00; S-D: 11:30; 14:00

Nuntaşi de închiriat
V-J: 17:00

Lunetistul American
V-Mi: 20:00

Joker
V-J: 23:00

Cinema Victoria
Promisiunea
D: 15:00; V, S, L, J: 17:30; Mi: 
22:30

Yellowbird
V, D: 13:00; L, Mi: 15:15

Unbroken
Ma, J: 15:00

Mortdecai
V: 15:00; J: 22:30

Birdman
S: 15:00; Ma: 20:00; J: 22:30

Best Film Fest

Cinema City Polus
Taken 3 2D
V – J 20:50

The Imitation Game 2D
V – Ma 12:30, 14:50, 17:10, 
19:30, 21:50; Mi – J 12:00, 13:40, 
17:10, 19:30, 21:50

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed

Mi – J 11:10, 15:20

The Penguins of Madagascar 
3D Dubbed
V – Ma 13:50; Mi – J 13:10

Seventh Son 3D
V – Ma 19:50

The Hobbit:The battle of the five 
armies 3D
V – Ma 16:10

Asterix: Le domaine des dieux 
3D dubbed
V – Ma 12:00; Mi – J 11:30

Yellow bird – 3D dubbed
V – J 11:40, 13:40, 15:40, 17:50

Big Hero 6 2D dubbed
V – J 11:50

Annie 2D dubbed
V – Ma 11:40

Blackhat 2D
V – Ma 22:00; Mi – J 16:10

The Water Diviner 2D
V – J 19:00

Wild Card 2D
V – Ma 14:00, 16:20, 18:30, 
20:40, 22:40; Mi – J 14:20, 16:20, 
18:30, 20:40, 22:40

Mortdecai 2D
V – J 16:00, 18:15, 20:30, 22:50

Big Hero 6 3D dubbed
V – J 11:20, 12:10, 14:20, 16:30, 
18:40

The Wedding Ringer 2D
V – Ma 11:30, 13:40, 15:50, 

18:00, 20:10, 22:30; Mi – J 11:30, 
13:40, 15:50, 18:00, 20:10, 22:40

Unbroken 2D
V – J 21:20

American Sniper 2D
V – J 14:10, 17:00, 19:40, 22:20

Paddington – 2D dubbed
V – Ma 13:50; Mi – J 14:10

Jupiter Ascending 3D
Mi – J 19:50, 22:30

Cinema City Iulius
Taken 3 2D
V – Ma 15:30, 17:50, 20:10, 
22:30; Mi – J 15:30, 20:10, 22:30

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
Mi – J 11:10, 17:30

The Penguins of Madagascar 
3D Dubbed
V – Ma 12:40

Mortdecai 2D
V – J 11:00, 14:50, 17:10, 19:30, 
21:50

Big Hero 6 3D dubbed
V – J 12:20, 14:30, 16:40, 18:50

Unbroken 2D
V – J 19:20

American Sniper 2D
V – J 12:30, 15:10, 17:50, 20:30, 
22:00

Paddington – 2D dubbed
V – J 11:00

The Wedding Ringer 2D
V – Ma 11:00, 13:00, 15:10, 
17:20, 19:30, 21:40; Mi – J 11:00, 
13:00, 15:10, 18:00, 19:30, 21:40

Big Hero 6 2D dubbed
V – J 11:50, 14:10

Big Hero 6 2D subtitled
V – J 19:00

Blackhat 2D
V – J 21:10

The Water Diviner 2D
V – J 16:30

Wild Card 2D
V – Ma 13:25, 15:20, 17:20, 
20:30, 22:40; Mi – J 13:20, 15:20, 
17:20, 20:30, 22:40

The Hobbit:The battle of the five 
armies 3D
V – J 13:10, 21:00

Annie 2D subtitled
V – J 13:10

Asterix: Le domaine des dieux 
3D dubbed
V – Ma 11:10; Mi – J 12:50

Seventh Son 3D
V – J 16:00, 18:10, 20:20, 22:30

Yellow bird – 3D dubbed
V – J 12:30, 14:30, 16:30, 18:30

The Imitation Game 2D
V – J 12:00, 14:30, 16:50, 19:10, 
21:30

BERBEC
Câștigaţi bine dintr-o activitate comercială de care vă ocupaţi cu seriozitate. 
Ușurinţa cu care comunicaţi vă ajută să rezolvaţi divergenţele apărute între 
colegii de serviciu. Luni s-ar putea să aveţi o dezamăgire pe plan sentimental.

TAUR
Vineri reușiţi să rezolvaţi o problemă a unui tânăr din familie. Pe plan profe-
sional, treceţi printr-o perioadă favorabilă și aveţi ocazia să vă puneţi ideile 
în practică. Nu este exclus să câștigaţi bine și să vă afi rmaţi în societate, dar 
n-ar strica să fi ţi mai modest.

GEMENI
S-ar putea să plecaţi într-o călătorie neprevăzută, în interes familial. Puteţi 
să comunicaţi și să negociaţi cu persoanele de sex opus. În ciuda tuturor ob-
stacolelor, reușiţi să fi nalizaţi o activitate intelectuală căreia i-aţi dedicat 
mult timp. Vă recomandăm să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu o per-
soană mai în vârstă.

RAC
La serviciu, șefi i și colegii vă apreciază ideile excelente. Luaţi decizii inspirate și 
reușiţi să duceţi la bun sfârșit obligaţiile pe care vi le-aţi asumat. Luni, mergeţi 
împreună cu persoana iubită într-o vizită la prieteni. Nu neglijaţi odihna!

LEU
Puteţi avea succes pe plan profesional, la studii și în călătorii. Vă recoman-
dăm să profi taţi de acest context favorabil. Aveţi ocazia să vă lărgiţi orizon-
tul intelectual și să izbândiţi pe plan social. Luni intraţi în posesia unor bani 
la care nu vă așteptaţi, dar care vă prind foarte bine. Dacă simţiţi nevoia să 
vă relaxaţi, vă sfătuim să încercaţi odihna activă.

FECIOARĂ
Sunteţi inventiv și doriţi să începeţi o viaţă nouă. Vă dedicaţi timpul liber 
planurilor de pornire a unei afaceri. Puteţi fi  optimist: aveţi șanse să vă des-
curcaţi cu cheltuieli minime. Staţi bine cu sănătatea, însă ar fi  bine să vă re-
laxaţi mai mult.

BALANŢĂ
Aveţi o creativitate ieșită din comun, care vă ajută mult în afaceri. Aveţi oca-
zia să faceţi o investiţie importantă, care se va dovedi profi tabilă mai curând 
decât vă așteptaţi. Fiţi mai atent cu partenerul de viaţă!

SCORPION
Relaţiile parteneriale merg foarte bine. Sunteţi apreciat pentru hotărârea și 
seriozitatea dumneavoastră. Puteţi să rezolvaţi cu ușurinţă problemele de la 
serviciu și de acasă. Daţi dovadă de diplomaţie și să ţineţi cont de părerile 
partenerului de viaţă!

SĂGETĂTOR
Nu aveţi o clipă de răgaz, dar sunteţi ambiţios și reușiţi să terminaţi tot ce 
v-aţi propus. Dacă profi taţi de conjunctura favorabilă, aveţi numai de câști-
gat pe plan profesional și fi nanciar. Petreceţi o zi în mijlocul familiei și faceţi 
planuri pentru o călătorie. Nu vă faceţi griji în ceea ce privește banii: îi veţi 
obţine în curând!

CAPRICORN
Săptămână favorabilă studiului și afi rmării în societate. Aveţi idei foarte bu-
ne și puteţi să începeţi o activitate nouă. Ţineţi cont de sfaturile unei per-
soane care a avut succes în problema ce vă frământă!

VĂRSĂTOR
Vineri luaţi o decizie importantă, care se va dovedi inspirată. Dacă vi se pro-
pune o colaborare, nu staţi mult pe gânduri! Puteţi câștiga bani frumoși. Fiţi 
prudent și evitaţi speculaţiile fi nanciare!

PEŞTI
Aveţi șanse mari să vă afi rmaţi în afaceri și pe plan profesional. Sunteţi ne-
voit să faceţi mai multe drumuri scurte și să vă ocupaţi de o investiţie. Nu 
este exclus să aveţi difi cultăţi din cauza birocraţiei. Nu vă descărcaţi nervii 
pe prieteni sau pe membrii familiei!
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Joi seara, Adriean Videanu a ieşit de la audierea de la DNA cu cătuşele la mâini
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WEEKEND la TV
vineri, 30 ianuarie

TVR 1
11:30 Nimic prea bun pentru un cowboy 
(can., 1998, com. rom., episodul 6) (relu-
are)
12:20 Discover România (emis. info.)
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 Oameni cu minte (2013, emis. mag.)
13:30 M.A.I. aproape de  ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc în Româ-
nia (rep., episodul 1)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.)
16:00 Pa  naj ar  s  c: Campionatele Euro-
pene de la Stockholm (live)
17:35 Zon@ (2007)
18:00 Mașini, teste și verdicte (mag. auto)
18:30 Andografi a zilei
18:35 Clubul celor care muncesc în Româ-
nia (rep., episodul 1)
18:45 Nimic prea bun pentru un cowboy 
(can., 1998, com. rom., episodul 7)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc în Româ-
nia (rep., episodul 1)
21:00 Pa  naj ar  s  c: Campionatele Euro-
pene de la Stockholm (live)
23:45 Sufl ete de vânzare (sua, 1993, thrill.)
1:45 Telejurnal (emis. info.) (reluare)
2:35 Oameni cu minte (2013, emis. mag.) 
(reluare)

PRIMA TV
10:00 Familii la răscruce (2013, reality show, 
episodul 7) (reluare)
11:00 Teleshopping (promo)
11:30 Fii pe fază! (2013, emis. con., episo-
dul 20)
12:30 Legături de sânge (por., 2010, dr. ro-
man  c., sezonul 1, episodul 15)
13:30 Teleshopping (promo)
14:00 Playtech (emis. info., episodul 3) (re-
luare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Codul magicienilor (diver  sment, 
sezonul 2, episodul 5)
15:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality) 
(reluare) - Best Of
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, diver  sment, se-
zonul 15, episodul 6)
17:30 Trăsniții (s. com., sezonul 23, episo-
dul 28) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.)
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality, se-
zonul 13, episodul 23)
20:30 Masca de argint (rom., 1985, avent. f)
22:30 Trăsniții (s. com., sezonul 23, episo-
dul 29-32)
0:30 Legături de sânge (por., 2010, dr. ro-
man  c., sezonul 1, episodul 15)

PRO TV
11:30 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., 
episodul 94) (reluare)
12:30 Dădaca (sua, 1993, s. com., sezonul 
6, episodul 15)
13:00 Ș  rile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., 
episodul 95)
15:00 Puterea des  nului (tur., 2006, s. dr.) 
(reluare)
17:00 Ș  rile Pro TV
17:30 La Măruță (diver  sment)
19:00 Ș  rile Pro TV
20:30 Echipa de șoc (sua, 2010, acțiune)
22:30 Ucigași de schimb (sua, 1998, acți-
une)
0:15 Echipa de șoc (sua, 2010, acțiune) (re-
luare)
2:15 Ucigași de schimb (sua, 1998, acțiu-
ne) (reluare)

ANTENA 1
12:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, emis. in-
fo.) (live)
20:30 Pirații din Caraibe: La capătul lumii 
(sua, 2007, avent. f)

Sunt vremuri sumbre, iar Epoca Pirateriei se apropie 
de sfârșit. Lordul Cutler Becke   de la Compania Indiilor 
de Est a dobândit controlul asupra înfricoșătorului 
vas-fantomă, "Olandezul Zburător", și a căpitanului 
său malefi c și răzbunător, Davy Jones. "Olandezul" 
colindă acum mările, distrugând fără milă corăbiile 
piraților, sub comanda Amiralului Norrington.
Will Turner, Elizabeth Swann și Căpitanul Barbossa 
pornesc o serie de căutări disperate, pentru a-i aduna 
pe cei Nouă Lorzi din Consiliul Fraților, singura lor 
speranță de a-i înfrânge pe Becke  , "Olandezul 
Zburător" și Armada sa.
Dar unul dintre Lorzi lipsește – Căpitanul Jack Sparrow, 
fi e cel mai bun, fi e cel mai rău pirat al tuturor  mpurilor, 
care a rămas prizonier în Lumea lui Davy Jones, în 
urma întâlnirii lui cu monstruosul Kraken.

0:00 Burlacul V (2015, reality show) (relu-
are)
2:00 Prințul Valiant (irl.-engl.-ger., 1997, 
avent. f)

KANAL D
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (2010, reality 
show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, diver  sment)
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Yaman (tur., 2013, s. com.)
22:30 D-Paparazzi (2010, diver  sment)
23:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
0:45 Yaman (tur., 2013, s. com.) (reluare)

LOOK TV
12:30 Celebrity (2012, episodul 3) (reluare)
13:30 Viessman World Cup 6 (Bobsleigh) 
? La Plagne, Franța (live)
16:00 Planeta verde (sua, 2010, s. doc.)
16:30 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
17:30 Faci pariu? (2011, emis. info.) (reluare)
18:30 Big Boletus (2012, diver  sment)
19:30 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:00 Minunile Lui Tămaș (diver  sment)
22:00 Liga 1: FC Oțelul Galați - FC Cfr 1907 
Cluj (emis. sport) (reluare)
0:00 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.)
0:30 Viessman World Cup 6 (Skeleton) - 
St. Moritz, Elveția (reluare)

sâmbătă, 31 ianuarie

TVR 1
11:25 Discover România (emis. info.)
11:35 Concert In memoriam Mărioara Mu-
rărescu
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Mărturii pentru viitor - Dinu C. Giu-
rescu (doc., episodul 2) - Istorie și cultură
15:00 Pa  naj ar  s  c: Campionatele Euro-
pene de la Stockholm (live)
17:30 Fes  valul Internațional de Circ de la 
Monte-Carlo II
18:00 Exclusiv în România (2013, emis. in-
fo.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)

19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Angelique, marchiza îngerilor 
(fra.-RFG-it., 1964, avent. f)
23:15 Profesioniș  i... (talk show) - Best of
0:15 Zona (mex., 2007, f. dr.)
1:50 Telejurnal (emis. info.) (reluare)

PRIMA TV
11:00 Click! Po  a bună (2014, mag. li-
fe-style)
11:30 Masca de argint (rom., 1985, avent. 
f) (reluare)
13:30 Revendicarea (reality show, episo-
dul 3) (reluare)
14:30 Miss fata de la țară (2010, reality 
show, sezonul 3, episodul 4) (reluare)
16:00 Schimb de mame (reality show, se-
zonul 19, episodul 5) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.) - 
Best Of
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality, se-
zonul 13, episodul 24)
20:30 Vreau să divorțez (2012, reality show, 
episodul 2)
22:00 Mărul stricat (sua, 2004, com.)
0:00 Mărul discordiei (2013, gastro-reality, 
episodul 4) (reluare)

PRO TV
11:00 Confesiunile unei mirese (sua, 2005, 
com.)
13:00 Ș  rile Pro TV
13:30 Nouă luni (sua, 1995, com. rom.)
15:30 În libertate (sua, 1996, f. avent.fam.)
17:30 Formidabilul 2 (sua, 1993, acț. com.)
19:00 Ș  rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Las Fierbinți: Giani se însoară & Va-
sile e demis (rom., 2011, s. com.)
22:15 Băi, care mi-ai șu  t mașina? (sua, 
2000, acț. com.)

După un chef de pomină, Jess (Ashton Kutcher) și 
Chester (Sean William Sco  ), băieți buni, dar total 
tembeli (li se potrivește bancul cu neuronul care a 
murit de singurătate), constată cu stupoare că nu-și 
mai aduc aminte nimic despre noaptea care tocmai 
s-a terminat. Mai grav, n-au nici cea mai vagă idee 
unde au parcat masina în care se afl ă cadourile pentru 
ziua de naștere a iubitelor lor, gemenele Wanda și 
Wilma. Iar asta e grav pentru că, fără cadouri, băieții 
își pot lua adio de la mult visata "tratație specială" 
promisă de fete. Cu mintea încă tulbure – deși cam 
asta e starea lor naturală – Jess și Chester încep să 
caute mașina străduindu-se totodată să-și amintească 
și ce tampenii au făcut în noaptea de dinainte.

23:45 Operațiune riscantă (sua, 2002, ac-
țiune)

ANTENA 1
11:00 Prințul Valiant (irl.-engl.-ger., 1997, 
avent. f) (reluare)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Star News (2015, diver  sment)
20:30 Comoara Națională: Cartea Secre-
telor (sua, 2007, avent. f)
23:00 Intrigi parfumate (sua, 2008, com.)
1:15 Dragoste de mamă (sua, 1996, f. dr.) 
(reluare)

KANAL D
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diver  sment) (reluare)

14:45 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia 
iubirii (tur., 2011, s. avent.) (reluare)
17:00 Ușă-n ușă (2008, s. com.)
17:30 D-Paparazzi (2010, diver  sment) (re-
luare)
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Noră pentru Leana
22:30 Eu, cel de dincolo (engl.-sua, 2003, 
thrill.)
0:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

LOOK TV
12:30 Casa Poporului (2013, talk show)
13:30 Viessman World Cup 6 (Bobsleigh) 
- La Plagne, Franța (live)
16:30 Poveș  le României
17:30 Celebrity (2012, episodul 3) (reluare)
18:30 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
19:30 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:00 Minunile Lui Tămaș (diver  sment)
22:00 Liga 1: FC Dinamo 1948 Bucureș   - 
CSms Iași (emis. sport) (reluare)
0:00 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.)

duminică, 1 februarie

TVR 1
11:50 Minutul de agricultură
12:00 Viața satului (program cult.) (live) - 
Partea a doua
13:00 Pa  naj ar  s  c: Campionatele Euro-
pene de la Stockholm (live)
14:50 Discover România (emis. info.)
15:00 Familia Kennedy din Massachuse  s 
(sua, 1990, mini-s., episodul 3)
16:00 Pa  naj ar  s  c: Campionatele Euro-
pene de la Stockholm (live)
18:15 Lozul cel mare (emis. con.) (live)
18:45 Dosar România (2013, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 A  ngerea dragostei (sua, 1999, f. ro-
mant., col., a-n)
23:25 Starea nației (reality show) - Best Of
0:25 Garantat 100% (talk show) - Best of
1:20 Andografi a zilei

PRIMA TV
12:00 Levintza prezintă (mag. life-style) - 
Sezon 29
12:30 Amin  ri din viitor (reality show, epi-
sodul 9)
13:30 Mondenii (2006, diver  sment, se-
zonul 15, episodul 7)
14:00 Playtech (emis. info., episodul 4)
14:30 Imagini incredibile din lume (sua, 
1999, s. reality show, episodul 4)
15:30 Cronica netului (2014, mag. de div., 
sezonul 2, episodul 4) (reluare)
16:00 Sistemul nervos (rom., 2005, f. dr.)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.) - 
Best Of
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality) - 
Best Of
20:30 Schimb de mame (reality show, se-
zonul 20, episodul 6)
22:30 Sistemul nervos (rom., 2005, f. dr.) 
(reluare)
23:45 Iubiri secrete (f. tv artă, sezonul 7, 
episodul 7)

PRO TV
11:00 Nouă luni (sua, 1995, com. rom.) 
(reluare)
13:00 Ș  rile Pro TV
13:30 În libertate (sua, 1996, f. avent.fam.) 
(reluare)
15:30 Formidabilul 2 (sua, 1993, acț. com.) 
(reluare)
17:00 Jumanji (sua, 1995, avent. f)
19:00 Ș  rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Cei patru fantas  ci: Ascensiunea lui 
Silver Surfer (sua-ger.-engl., 2007, acțiune)

22:15 Lumea de dincolo: Revolta Lycani-
lor (sua, 2009, acțiune)

Cu peste o mie de ani înaintea evenimentelor relatate 
în primul fi lm "Underworld/Lumea de dincolo", au 
luat fi ință două rase de fi ințe preistorice, fi ecare 
trăgându-și obârșia din cei doi fi i ai nemuritorului 
Alexander Corvinus. Vampirii, care se trăgeau din 
Markus, au devenit niște creaturi elegante, aristocra  ce, 
șirete, băutoare de sânge. Vârcolacii, care se trăgeau 
din William, au devenit niște creaturi sălba  ce, care 
și-au pierdut toate trăsăturile umane - cu un ape  t 
insațiabil pentru violență. Vampirii ajunseseră să 
domine întreaga regiune - care se în  ndea pe tărâmurile 
sălba  ce ale actualei Ungarii de vest - datorită 
inteligenței lor superioare, puterii și abilităților lor 
poli  ce. Dar până când și ei se temeau de vârcolaci, 
care, incapabili să se organizeze sau să gândească, 
erau totuși înzestrați cu puteri extraordinare și primi  vă 
sălbă  cie. 

0:00 Cei patru fantas  ci: Ascensiunea lui 
Silver Surfer (sua-ger.-engl., 2007, acțiune) 
(reluare)

ANTENA 1
10:30 Karate Kid III (sua, 1989, f. de fam.)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
13:30 Intrigi parfumate (sua, 2008, com.) 
(reluare)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
16:15 SuperBingo Metropolis (2013, emis. 
con.) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Star News (2015, diver  sment)
20:30 Furios și iute (sua-ger., 2001, acțiune)
22:30 Soldatul Universal: Un nou început 
(sua, 2009, acțiune) (reluare)
0:30 Furios și iute (sua-ger., 2001, acțiu-
ne) (reluare)

KANAL D
12:00 Ușă-n ușă (2008, s. com.)
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diver  sment) (relu-
are)
14:45 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia 
iubirii (tur., 2011, s. avent.) (reluare)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.) 
(reluare)
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality show)
21:30 Noră pentru Leana
22:30 Testul curajului (2009)
0:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
1:45 Ochii din umbră (2010, reality show) 
(reluare)

LOOK TV
11:00 Viessman World Cup 6 (Bobsleigh) 
- St. Moritz, Elveția (live)
13:30 Celebrity (2012) (reluare)
14:30 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
15:30 Academia de frumusețe (2014, emis. 
con.)
16:30 Big Boletus (2012, diver  sment)
17:30 Casa Poporului (2013, talk show)
18:30 Poveș  le României
19:30 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:00 Minunile Lui Tămaș (diver  sment)
22:00 Liga 1: FC Petrolul Ploieș   - FC Stea-
ua Bucureș   (emis. sport) (reluare)
0:00 Ș  ri Look TV (2013, emis. info.)
0:30 Viessman World Cup 6 (Bobsleigh) - 
St. Moritz, Elveția (reluare)

Lungmetrajul "Cel ales", 

cel mai recent fi lm al regi-

zorului Cristian Comeagă, 

ce prezintă povestea unui 

fost agent secret, care a 

părăsit România cu decenii 

în urmă, va fi  lansat în 

cinematografele din 

România pe 24 aprilie, 

fi ind distribuit de 

InterComFilm Distribution.

În rolurile principale publi-

cul îi va regăsi pe actorul Bog-

dan Stanoevici ("Secretul lui 

Nemesis", "Noi, cei din linia 

întâi", "Portretul luptătorului 

la tinereţe") şi vedeta de tele-

viziune Laura Cosoi ("La bloc", 

"Cu un pas înainte", "Naşa"), 

afl ată la primul ei rol princi-

pal într-un lungmetraj.

Alături de cei doi, va juca în-

drăgitul actor Nicodim Ungurea-

nu ("California Dreamin' (ne-

sfârşit)", "Pescuit sportiv", "Vi-

sul lui Adalbert", "Despre oa-

meni şi melci"), precum şi sin-

gura actriţă română nominaliza-

tă la premiile Goya, Olimpia Me-

linte ("Caníbal", "#Selfi e", "Sette 

opere di misericordia"), potrivit 

unui comunicat remis Mediafax.

Povestea fi lmului începe în 

anii '80, când domnul X (Bog-

dan Stanoevici) a fost ajutat 

să fugă din ţară tocmai de cei 

care erau puşi să-l ţină în ea 

cu orice preţ. Ani mai târziu, 

i-au cerut un favor la schimb: 

o crimă. S-a împotrivit întâi, 

apoi s-a conformat, dar ezita-

rea l-a costat scump: l-au de-

clarat mort, în timp ce el a 

trebuit să părăsească ţara de 

adopţie, renunţând la identi-

tate, la familie, la toată viaţa 

sa. Credea că a pierdut totul, 

dar a descoperit recent că mai 

are încă mult de pierdut. În 

prezent, domnul X conduce, 

alături de o tânără necunos-

cută (Laura Cosoi), o maşină 

printr-o ţară care nu mai e a 

lui, în căutarea ieşirii din labi-

rintul în care a intrat cu trei-

zeci de ani în urmă.

"Cel ales" este produs de 

Domino Film, producător fi -

ind regizorul Cristian Comea-

gă. Printre fi lmele produse de 

Cristian Comeagă se mai nu-

mără "Asfalt Tango", "Filan-

tropica", "Restul e tăcere" şi 

"La bani, la cap, la oase".

Lungmetrajul „Cel ales“, de Cristian Comeagă,
din 24 aprilie în cinematografele româneşti
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Turneu de pregătire 
la Zalău
Patru sportivi de la secţia de box 
a CS „U” Cluj participă în perioa-
da 30-31 ianuarie, la un Turneu 
de pregătire la Zalău. La turneu 
vor participa cluburile: „U” Cluj, 
Voinţa Cluj, CSM Zalău, CSM Baia 
Mare, Gym Mar Strong Oradea și 
CSM Oradea. Clubul Sportiv 
Universitatea va fi  reprezentat de: 
Ionuţ Iancu (+91 kg- la seniori), 
Narcisa Mureșan (57 kg – seni-
ori), Gianina Topan (57 kg – juni-
oară) și Andrei Șerdean (70 kg – 
tineret). Acest turneu este pentru 
pregătirea Cupei României, pro-
gramată a se desfășura în 17-21 
februarie, la Brăila.

Juniorii se întrec 
în week-end
Juniorii echipei de baschet U 
Mobitelco, U16 și U18, vor desfă-
șura în acest weekend două me-
ciuri în compania echipei CSA 
Steaua București. Pasionaţii de 
baschet din Cluj-Napoca îi vor pu-
tea urmări la lucru sâmbătă, de 
la ora 12:00, în Sala Polivalentă 
din Cluj , pe echipa U18 CS 
U-Mobitelco 1 Cluj iar duminică, 
de la ora 10:00, pe echipa U16 
CS U-Mobitelco 1 Cluj. Dintre ce-
lelalte echipe ale clubului, doar 
U-Mobitelco 1 și U-Mobitelco 3 
din cadrul categoriei U13 evolu-
ează în acest week-end.

Aur la biatlon
Românca Luminiţa Pișcoran a cu-
cerit medalia de aur în proba in-
dividuală feminină, joi, la 
Campionatele Europene Open de 
biatlon de la Otepaa (Estonia). 
Pișcoran a fost cronometrată cu 
timpul de 51 min 15 sec 7/10, fi -
ind urmată în clasamentul fi nal 
de austriaca Christina Rieder, la 
20 sec 6/10 (a nimerit doar trei 
ţinte), și rusoaica Ekaterina 
Iurlova, la 47 sec 5/10, etc. Eva 
Tofalvi s-a clasat pe locul al 
29-lea, la 4 min 39 sec 3/10 de 
învingătoare. În proba juniorilor, 
Marius Ungureanu s-a clasat pe 
24, iar Hunor Gego pe 39.

Pe scurt

Cu un început de an foar-

te bun, şi după şase victo-

rii consecutive, fi ind neîn-

vinşi în campionat din 21 

noiembrie, echipa condu-

să de Marcel Ţenter şi 

Sorin Pintea se pregăteşte 

să dea piept cu formaţia 

SCM Universitatea 

Craiova.

Craiovenii vin cu moralul la 

cote maxime după califi carea 

în premieră în top 8 a Ligii Bal-

canice, ca urmare a victoriei 

împotriva muntenegrenilor de 

la Mornar Bar.

Înainte de meci, antreno-

rul grupării de pe malul So-

meşului, Marcel Ţenter, a de-

clarat că este încrezător în 

echipa lui şi că speră să mai 

înregistreze o victorie.

„Începem să avem un joc 

stabil şi asta poate să ne adu-

că în postura să câştigăm încă 

o partidă. Vreau să gândesc de 

la meci la meci, de la săptămâ-

nă la săptămână, cred că nu-

mai aşa putem să mergem în 

continuare. Este clar că echipa 

joacă cu mai multă încredere, 

însă trebuie să fi m atenţi la fi -

ecare adversar, pentru că fi e-

care echipă din acest campio-

nat poate să facă o surpriza ori-

unde, pe terenul oricui”, a de-

clarat antrenorul.

Ţenter spune că în acest mo-

ment jucătorii sunt la un nivel 

foarte bun de concentrare dar 

că îi aşteaptă campionat cu 

multe surprize.

„În acest moment suntem 

concentraţi la maxim, ştim că 

ne aşteaptă un meci greu şi 

vrem să aducem victoria pen-

tru fanii noştri. Este o atmo-

sferă pozitiva în lot, însă nu 

trebuie să ne „adoarmă” aceas-

tă atmosferă, trebuie să rămâ-

nem în alertă pentru că în acest 

campionat tot timpul se întâm-

plă surprize. Craiova este o 

echipă foarte bună, cu jucă-

tori experimentaţi, care au ju-

cat în ligi puternice, aşa că ne 

aşteaptă un meci foarte greu. 

Sper să ne facem treaba foar-

te bine, să ne punem în valoa-

re aceasta rotaţie largă pe ca-

re o avem în acest moment, 

astfel ca în sfertul patru să 

avem un avantaj, măcar fi zic”, 

a spus tehnicianul echipei.

Americanul Curtis Millage 

a declarat că îşi doreşte să câş-

tige toate meciurile din acest 

retur pentru a reveni după ce-

le opt meciuri pierdute con-

secutiv.

„Ne dorim să jucăm timp 

de 40 de minute cât putem de 

intens în defensiva, pentru as-

ta ne-am antrenat din greu toa-

tă săptămâna. Am pierdut opt 

meciuri la rând, acum putem 

avea şapte victorii consecutive, 

orice este posibil în acest cam-

pionat. Nu cred că cei de la 

Craiova sunt mai obosiţi ca noi 

sau ca alţii, cu toţii suntem la 

fel de obosiţi, la urma urmei 

suntem în a doua parte a sezo-

nului. Nu contează că joci un 

meci, două sau o sută, trebuie 

să fi i în formă, să jucăm de fi -

ecare dată ca şi cum am fi  la 

ultimul meci al sezonului. Ne 

dorim să câştigăm toate meciu-

rile, atât pe cele de pe teren 

propriu, cât şi în deplasare, dar 

ştim că va fi  greu”, a spus Cur-

tis Millage.

Începând cu acest meci, cel 

împotriva echipei SCM U Cra-

iova, locurile rezervate cu abo-

nament din cadrul Sălii

Meciul dintre echipele U Ban-

ca Transilvania şi SCM U Craio-

va va avea loc vineri, 30 ianu-

arie, de la ora 18:00 la Sala Po-

livalenta. Acest meci contează 

pentru etapa a 17-a a Ligii Na-

ţionale de Baschet Masculin.

Polivalente sunt marcate cu 

autocolante cu inscripţia „ABO-

NAMENT 2014-2015”. Ofi cialii 

clubului îi roagă pe spectatori 

să respecte indicaţiile şi să nu 

ocupe locurile abonaţilor.

Curtis Millage: „Acum putem 
avea șapte victorii consecutive”
Triumfători la Oradea, echipa de baschet masculin U Banca Transilvania se pregătește intens 
pentru meciul de la sfârșitul acestei săptămâni cu oltenii din Craiova.
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